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Előszó az adófel8zólamlá8i
tárgyalásokhoz.
A felszólamláii bizottságok ta|jai friss munkakedvvel, pihent erővel most fllnek össze, hogy
döntsenek az 1925. évi adókivetések ellen beadott felebbezéaek felett. Több ez, mint egyszert!, nagyobb jelentőség nélküli pénzügyi
adminisztratív munka. A kereskedő- és iparostársadalom minden figyelme e tiszteletreméltó
férfiak munkájára szegeződik, akiknek lelkiismeretes meggyőződése — ezt minden túlzás
nélkül mondhatjuk — tok egszisziencia sorsa
lelett fog dönteni.
Nem lehet e sorokkal célunk pénzfgyi nyitányt irni a most készülő műhöz, nem célunk
as előzetes hangulatkeltés sem, viszont nem
céltalan rávilágítani azokra a szempontokra,
amelyek a felszólamlás! bizottságok munkáját
irányítani fogják.
As elsőfokú add kivetések a társadalom szé*
les rétegeiben nagy meglepetést és megütközést keltettek. A kivető hatóság az idevonatkozó kormányntasitás értelmében igénybe vette
ugyan as érdekképviseletek munkáját, meghallgatott szakma szerint kiküldött férfiakat, as
eredmény azonban nem hozott megnyugvást és
a felebbezések özöne zudult a felszólamlás!
bizottságok elé. As érdekképviseletek: a kamara
vezetésével a kereskedők szövetsége és as ipsrtestükt rendelkezésére bocsátották az adókivető
hatóságnak a kivetéshez megkívánt adatokat.
Rangsorba sorozták az egyes szakmákhoz tartozó adózókat azon érdekből, hogy az arányosság elve az egész vonalon érvényesüljön. Ott
pedig, ahol a kereskedő és iparos üzleti
könyveinek hiányában becslési eljárás vált szükségessé, az egyes szakmák átlagos tiszta haszonszázalékát is közölték az adóhatósággal. Az
elsőfokú adókivetés legelső hibás váltóállitása
azonban ott volt, amikor as adó megállapításánál nem a kereskedő becsatolt mérlegéből és
eredményszámlájából indult ki, hanem az esetek legnagyobb részében azt figyelmen kivfll
hagyva, becslési eljárásra alapította i z adókivetési mnnkálat rendszerét. Ezzel az egész
adókivetés lekerült az egyedüli helyes vágányról a becslési eljárás ingoványos talajára. A
már most egyedüli kivetési módszerként fennmaradt becslési eljárás még valamennyire helyes eredményt hozhatott volna, ha az érdekképviseletek beszolgáltatott adataira támaszkodik, amely adatok helyességét a kivető hatóság as előző évek adataival ellenőrizhette. A
kiküldött szakértők által megadott átlagos haszonszázalék a rendelkezésre álló egyéb adatok
egybevetésével megközelítő becslési eredményre
vezethetett volna. De az elsőfokú adókivetés
as érdekképviseletek kiküldöttei által szolgáltatott anyagból csak a rangsorozásra vonatkosé adatokat vette figyelembe, minden egyéb
lényeges adatot az esetek legnagyobb számiban mellőzött. As érdekképviseletek ily előzmények után kénytelenek lesznek a sérelmes
adókivetési eredmények ódiumát maguktól elhárítani. De eleve ia hangaulyozni kell, hogy
ily előzmények után az adófelszólamlási tárgyalásokon a kincstár képviselője sem hivatkozhatik majd arra, hogy az elsőfokn kivetés
az érdekképviseletek közreműködésével, a szakmabeli szakértő férfiak javaslatai alapján történt. Ezekért a kivetési munkálatokéri sem az
érdekképviseletek, aem az ezek által kiküldött
szakértők a felelősséget nem vállalják, ezért az
eredményért az apaaági kereaet csak a kir.
adóhivatal ellen indítható.
Igyekezzünk a száraz és szük tárgyilagosság
keretein belül maradni. Ne izakiUuk fel a kereskedelem és ipar állandóan
felpanaszolt
sérelmeit. Feledtessük, hogy a szanálás óta
beállolt gazdasági válság minden várakozást
felülmúlóan pusziit éppen ezekben az őszi
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hónapokban, ame'yekre pedig a jó termés u'án
a gondok megszűnését, az üzleti élet fellendülését áhítozta iparos és kereskedő egyaránt.
De bármennyire suttogva, hangfogóval szólunk
is, a benrejlő igazság ereje ezt is kiáltóvá
teszi: mivel indokolható az, hogy az 1925
ivre kivetett adók 50-100
százalikkal
maga
sabbak, mint az előző Ívben megállo/tltott adó
összegek ? Talán az idén egy csapásra megszűnt a rorvasztó gazdasági válság, megindult
a gazdasági élet eröeljes lüktetése, helyreállott
az egészséges hitelélet, a gazdatársadalom nagy
erővel lett bevásárlásai után, a fogyasztó középosztálynak vásárlási ereje lényegesen meg
növekedeti ? Avagy talán nem is igaz az, hogy
a kormány Genfben és itthon beismerte és
hangsúlyozta, hogy állampénzügyeink oly sike
ies és gyers rendbehozataláért az 1924. évben

a magángazdaságok hallatlan erőfeszítéseket
hoztak éa csak ezen mindent kimerítő magángazdasági erőfeszítésnek köszönhető a szanálás
gyors sikere? Avagy nem jelentetfe-e ki Bud
pénzügyminiszter számtalan felszólalásában a
parlamentben és azon kivül, továbbá Smith
főbiztos népszerű jelentéseiben, hogy az 1924.
év nagy megterhelése után az első és legfontosabb feladat most már a magángazdaságok
megerősítése és talpraáüitása ? Hol marad
ezeknek az ígéreteknek csak részbeni beváltát a ? Ha a nagy nemzeti erőfeszités évében,
az 1924. évben kivetett adókat el is viseltük,
miért kell a .kimélet évének" hirdetett 1925.
évben kétszeres zdók alatt öaszeroakadnunk ?
Ha már Búdra és Smilhre sem hallgat az
eWőfoku kivető hatóság, hogyan is hallgatna
reánk 1

Dr. Kertész

Béla.

A f r a n c i a szocialisták
kivonultak a p é n z ü g y i bizottság üléséről.
(Budapesti tudósítónk telejonjelentise.)
Pirii bél jelenlik: Poinltvi a kamara pénzügyi bizottságát» ma beterjesztette átdolgozott pénzügyi javaslatait,
amelyek számolnak
azokkal az
ellenvetistkkei, tmelyek a bizottság ttgncpl ilésén az amottlzdclós pinztár Jegyktbocsátási Jogával is az állami garanciával szemben felmerüllek.
Blnm Leo, a izociáltienu kttiák vezéie a negvállcitsfott uöreggel izemben Is módcsitáit
nyújtott be az ingó tatyocntk 50 izázalékos vigyontállaigával kapcaolaiban. A bizotuág ezen
javallatot 16 szóval 12 ellenében elvetette. A izavaiáimk ízen eredménye a izocialista bizottsági tigok kőiében u e g y f o k ú elégedetlenséget keltett, mire a szocialisták tanácskozásra vonultak
vissza és elbatáiozlák, begy a tsvebbi
szavazástól
tartózkodnék is a vitás kirdiseket a baloldali kortellel tertandó tg) ültei Üliten fogják előterjeszteni. A radikálisok kivttíik a szocialisták
példőját, mire a jobbeldnl is agy halálozott, h»sy tartózkodni fog a szavalástól.
A férzCgyi javatiatck tötb léizét a bhot,Ságban Öt tmber szavazta
meg, mig buszon ketten tartózkodtak a szavazástól.
A baloldali kirtell mai Ülésén a szccíaliifák felvetették azt a kérdést, hogy vin-e egyáftafán
kartell, tekintve, hogy a uocialiilákat tegnap és ma ís leszavazták a pénzügyi bizottságban.
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A pénzhiány buktatta meg a bajor puccsistákat.
A pénztelent égen rendjelek adományozásával akartak segíteni.
(Budapesti
tudósítónk ielefonjelentise.)
Az
Augsburger SchwüHsche Volkszettung részleteket közöl a bajor monarchisták államcsinyjének
tervezéséről és többek között azt irja, hogy a
puccsisták már kisz miniszteri listával rendelkeztek, azonkívül már a tetartóziatandók
listáját
is kiszen tartották. A lap szerint a puccskísérlet azon biusult meg, hogy
Rupprecht

trónörökös híveinek nem volt elegendő
pinzik
és ennek pótlására arra gondoltak, hogy rendjekadományozds utján Igyekeznek majd a nagyiparosoktól is vezetőférfiáktól
pénzt
szerezni,
hogy keresztülvihessik a királyság
visszaállttására irányuló tervüket A rendjel nagysága és
neve az adományozáshoz igazodott volna.

November 28-án utazik a miniszterelnök Genfbe.
Az ellenzék addig nem akarja befejezni t költségvetési vitát.
W (Budapesti tudósitink telt Jenjelent ise.) Bethlen István gróf míniizfere'nök és Bud János
pénsügymlnisafer november 28-án utaznak Oenfbe, hogy olt réiitvegyerek a Népsiövetség ülésén. Az cgységespirt réaséiől remélik, hegy addigra sikerül btftjezni a költségvetés
vitáját.
Miután azoibcn az ellenzék rrott már intenzivebben fog résztvennt a költségvetés
tárgyalásában,
valószínt, hogy addig a* időpontig nem siketül befejezni a költsigvetis
vitáját.

N e m bomlik föl a d e m o k r a t i k u s blokk.
A blokk intézőbizottságának határozata.
(Budapesti tudósitónk ielefonjelentise) A demokratikus blokk intézőbizottsága kedden ülést
fsrfott, amelyen résztvettek Szilágyi Lajos, Vázsonyi Vilmr s, Peidl Gyula, Baross János, SzaMc*
József, Rupert Rezső, Hegymrgi- Kiss Pál, Nogy Vince, Huszka Vilnr.cs, Farkas István, Szabó
Imre, Litay Ernő és Horváth Zoltán nemzetgyűlési képviselők.
Az intézőbizottság beható es7mecsere után megállspitotla az összes pártokkal egyhangúlag,
hogy a blokk keretinek
fölbontására
semmi okot sem látnak fenforogni.
Mindaddig, mig
Magyarországon a reakció a mai méretekben
tombol — mondotta
ki az intézőbizottság
—
addig a demokratikus
blokknak
kötelessége
együtt
működni, sőt a szorosabb
együttműködés
céljából ezentúl minden csütörtökön ülést is fognak
tartani.
Az értekezleten többek közölt szóba került a nemzetgyűlés elnökének a Gömbös—Fábián
között fölmerült affér ügyében követett magatartása is. E tekintetben a blokk egyhangúlag
kimondta, hogy az elnöknek
erkölcsi kötelessége
lett volna Gömbös eljárását
kritika tárgyává tenni.
Elhatározta még az intézőbizottság, hogy a költségvetés tárgyalásában az összes ellenzéki
| pártok intenziven részt fognak venni.
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Az olaszok szerint
az antifascista mozgalmakat Párisból pénzelték.

letét 2000 katasztrális
hold maximumon
felül,
ötvenéves törlesztési járaáékkötvények
ellenében.
Ezeket a területeket a földreform hiányai vagy
pótlására, belső telepítésre és esetleg az amerikai
magyarok visszatelepítésére kell felhasználni
ElDéltirolban száz embert letartóztattak a Mussolini ellini össieesküves gyanúja fogadásra ajánlja határozati javaslatát. (Nagy
taps a baloldalon.)
miatt.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a minisz(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Rómá- risbil, illetve Franciaországból
irányították
és terelnök és a maga nevében benyujta a nemzeti
ból jelenlik: A fascista párt főtitkára, Fari- pénzelték Párisbtn egyébként már nyo'c hó* közművelődési alapra vonatkozó törvényjavaslatot.
nacct ma manifesztumot tett közié, amelyben nappil ezelőtt beszélek egy Mussolini ellen
Petrovics G/örgy (egységespárti): A néppel fel
közli, hogy a fascistaakc ót minden vonaton tervezendő merény élről.
kell venni a közelebbi érintkezést. Felhívja a kulvégrehajtották.
A föll kár bejelenti tovább,
Az htnsbrucker Nachrichten jelentése sze- tuszminiszter figyelmét a mai ifjúsági irodalomra.
Micsoda társadalom az, amelynek közönye meghogy Olaszországban rövidesen 39 millió rint Diltlrolban naiv eröv:l megindult a nyoszűntette a Vasárnapi Újságot, de amely lehetővé
faictsta less, vagyis minden olasz a fascizmus mozás az összeesküvésben
résztvevők
ellen, a
teszi olyan hitvány es silány lapnak a terjedését, 4
híve lesz.
rjndőrség számos he'yen házkuhtást tartott és
mint az Aller Képes Családi Lapja.
A Popolo d'Italla fentartja azt a párisi ér< le artóziatoüak száma eddig meghaladja a
Elnök ezután fél órára felfüggeszti az ülést
tesülését, hogy az antlfasclsta mozgalmat
Pd- százat.
A szünet után az ülést három óra után nyitotta
meg Huszár Károly.
Malasits Géza: Az adóviszontagságok főokát a
bürokráciában látja. A költségvetést nem fogadja el.
A német nagykövet és az angol külügyminiszter békeserleget Ur.ütt;k.
Kálmán Jenő szóialt fel ezután: A költségvetés
eifjgadása bizalom szavazást jelent a kormány
London, november 10. Anglia egész sajtója lóit lakoma fo'yamáa Chambjrltin a nagy- számára. 0 a maga részéről megszavazzae bizalsokat foglalkozik a Ouildiallban tartott érdekes követekre mondott pohárköazöiilőjébjn a többek
mat.
lakomával, amelyen Sthamir német nagykövet között a következő kijelentést tette:
Plkler Emil a következő szónok. A kormányChamberlain angol külügyminiszter baloldalán
— Örömmel mondom el ezt a pohárköszöntőt, zatnak olyan gazdasági politikára kell törekedni,
foglalt helyet. Amikor a htgyominyos békés ír- mert ez a Jó egyetértis és a jóakarat
pohárköszön- amely munkaalkalmat szerez. Felhívja a kormány
i g körbejárt, a német nagykő et Chamberlain- tője. Amikor poharunkat kiüritjük,kifejez st adunk figyelmét a magánalkalmazottak helyzetére. Hatának nyújtotta a serleget. Chamberlain fölemelte népünk ama jószán lékának és kívánságának, rozati javaslatában kéri, hogy nyújtson be a kormány törvényjavaslatot
a
magánalkalmazottak
« serleg födelét, a szokott módon meghajolt, hogy barátságos viszonyban akaruik élni mi idjogi
viszonyainak
rendezéséről
és
kötelező
nyugmialatt a német nagykövet ivott. Sthamer erre ama nemzetekkel, amelyek követek utján
kép- díjaztatásáról. Ugyancsak törvényjavaslatban keri
a serleget visszaadta Cnamberlainnak.
viseltetik, magukat népHaknél. Én nekem jutott a vasárnapi munkasziinetnek
36 órában való
A lakomáról az egész angol saj ó vezető- «z a szerencse, ho^y nemzetemet L^cirnóbin megállapítását, valamint azt, hogy az üzletek zárhely en képekei közöl, amelyek Sthamert ábrá- Képviseljem és amióta onnan hazatérlem, moit óráját este hat, az élelmiszerüzletekét
hét órában
állapítsák meg.
zolják Chamberlain oldalán. A lapok nagy be- thö ízben szólalok fel a nyilvánosság elölt.
tílkkel idézik Chamberlain köjzöatő beszedőnek
Sürgeti a kisipari hitel feltételeinek újra való
Chimberlaln beszéde folyamán még a kömegállapítását. Majd a nyugdijasok kérdésével
következő szavait:
vetkezőket mondotta:
foglalkozik. Azt kéri, hogy terjesszen be a kor— Ami a locarnói szerződések elfogadását
együtt ittam
nHa este a német nagykövettel
mány törvényjavaslatot, amelyben a nyugdijasok'
a szeretet serlegéből. Vajha nemzeteink
holnap ilyen ériékessé teszi, az a honfitársainknak
nak a szanálási törvény életbeléptetése előtt is a
ugyanezt
cselekednék, amit én és ő ma este irányomban megnyilvánuló hálája, amely meg
teljes nyugdíjjárulékot biztosítsa. Határozati javasmutatja, hogy én ezen az értekezle en egy
együtt müveliünk."
latot nyújt be továbbá az 1926. év májusára terszószóióji
A Djtly Ora/lc azt irja, hogy Chamberlain nemzet és nemcsak egyetlen párt
vezett lakásfelszabaditás hatályon kívül való helyezésére, a forgalmiadó eltörlésére, a vámtarifa levoltam és amely megmu alja, hogy a békének
dplo nációja
megvetette Nyugateurópa
tartós
lékéjinek alapját. Amig az idősebb Chamber- s kiengesz elődésnek az a politikája, amelyet szállítására és a enkor kincstári haszonrészesedésének a megszünieíésére vonatkozólag.
honfitársamnak
lainnak a Németországgal való megbétülésre én képviseltem, valamennyi
Pikler ezután igy fejezi be beszédét: A miirányuló terve kudarcot valló I, fiinak kísérlete pslitlkája.
niszterelnök
külföldön demokratikus, idehaza
—
Bizonyos,
hozy
a
konferencián
résztvett
szerencsével Járt. A Times külön tudósítója azt
reakciósan kormányoz. A kormányzásban a deirja, hogy ugy Chamberlaint, mint Sihamert országok miniszterei részesülni fognak nemzeteik
mokrácia hiányát látja, ezért a költségvetést nem
szemlátomást megindította a jelenet. Chunber- támogatásában, bitonyos, hogr ez nemcsak
fogadja el.
Minnak jutott az alkalom, hogy beszédébea ki- Angliát illetőieg áll fenn, hanen áll mind in
Huszár Károly alelnök bemutatja Csáky Károly
f.jezze azon reményét, hogy amit ők tegnap országot illetőleg, amely ezen a történelmi
gróf és Somogyi Béla képviselői megbízólevelét,
cselekedtek, ugyanazt fogják nemzeteik holnap tyütéssn képviseltette magát. A világbékét a
majd napirendi indítványt tesz, mely szerint a
legközelebbi ülés szerdán délelőtt 10 órakor lesz.
/ocarnol szerződésnek nem a belüje,
hanen
cselekedni.
Lénával István személyes megtámadtatás cimén
meghozni.
London, novemb:r 10. A Guildhallbin tar- unnak szelleme jogja
felszólalva, kéri beszédidejének meghosszabbítását
Néhány képviselő azt mondja: megadjuk, de a
többség a feltett kérdésre nem áll fel. L°ndvai
félreértve a helyzetet, beszédbe kezd, melyben
védekezni akar az öt ért támadással szemben.
Október 31 én a kalocsai vértanuk sirjánál tartott
e nlékbeszéde u!án értesült a parlamenti emlékBaross ¿Uno» a földreform csődjéről.
tábla szövegének megváltoztatásáról. A rémuralom
Budapest, november 10. A nemzetgyűlés keddi váltságot száz százalék erejéig, a középbirtokosok- szónak forradalomra változtatásában a keresztény
ülésén Scitovszky Béla elnököl. Napirenden van a nak sem engedtek betudni semmit, adják vissza
nemzeti gondolat fegyverletételét látja a baloldali
az ezerholdasok a törvénytelen rendelettel kapott
költségvetés tárgyalásának folytatása.
elemekkel szemben.
Baross János a földbirtokreform kérdéseivel fog- válts igföldeket. Ez év ju ilus végiig 765 000 holElnök figyelmezteti, hogy beszédideje lejárt
lalkozik. Hegedűs Lóránt másfélmillió holdra ki- dat osztottak szét földbirtokreform elmén.
mire Lendvai beszédét abbahagyja azzal, hogy
Szeder Ferenc: Link szám I
ierjedő vagyonváltságot akart; ebből be lehetett
bár most megakadályozták, de Tisza és Návay
Baross János: En jóhiszemű vagyok és elfogavolna venni egymilliárd aranykoronát s ezzel
emlékének elégtételt fog szolgáltatni.
dom ezt a számot. Ebből 20 százalékot a közép rendbe lehetett volna hozni az országoi. A lati
Scitovszky eluök válaszol ezután. Ismerteti a
fundiumok tulajdonosainak
befolyása
azonban birtok adott le, a nagybirtoktól tehát mindössze
szövegmegváltoztatás előzményeit. A leleplezés
lefaragott a reformból egymillió holdat. A magán- 600.000 holdat vettek igénybe.
előtti nap a demokratikus blokk képviselői hivaturadalmakat mentesítettek, az állami földbirto
Dénes István: Hát hol vannak azok a földek, kozva arra, hogy az emléktáblán 1918—1919 évkokból kellelt több mint felerészben kielégíteni a
amiket kis zsidóktól vettek el ? Azoktól
mindent
számok szerepelnek s ők nem osztják azt a felföldigénylőket. A miniszterelnöki tósztban halálra- elvettek I
fogást, hogy a Károlyi uralom is rémuralom volt,
ítélt középosztály, a földnélküliek és a munkaBaross János: A 600.000 holdból 314.000 hol- kérték a szöveg megváltoztatását. Nem mindenki
nélküli ipari munkások hallották, hogy vegyenek dat betudnak mint vagyonváltságföldet, Így tehát érzi a forradalom és a rémuralom között küvándorbotot a kezükbe . . .
a nagybirtok mlndössz: 287.000 holdat adott le lönben is erős különbséget, hiszen a nagy francia
Kállay Tamás: Nem mondta ezt a miniszter- 2 5 millió holdnyi birtokából. Az ellenzék ezt nem
forradalom is a legvéresebb anarchia volt. Tehát
elnök. Ilyen szamárságot Bethlen sohasem mond. tűri tovább, vagy belenyúl a kormány ebbe a
a szövegmegváltoztatás csupán jelentéktelen konFelkiáltások a fajvédőknél: De mondtat
kérdésbe, vagy kimegyünk a vidékre és faluról- cesszió és senki sem vádolhatja öt kegyeletlenség
Kállay Tamás: Sokkal okosabb ember Bethlen, ía ura járva fogjuk fölvilágosítani a népet.
vádjával, hiszen annak idején ö javasolta az emsemhogy ilyet mondjon.
Malasits Géza: Próbálja meg, ha még nem léktábla felállítását. Lendvai tudhatta volna, hogy
a Ház elnöksége nem mehet bíróság elé, esetleBaross János: Frivol kijátszása a törvénynek, volt becsukva, majd becsukják I
Baross János: Határozati javaslatot nyújt be, ges sajtóper lefolytatásáért A nemzetgyűlés kühogy a vagyonváltságföldeket földreform céljaira
lönben már megnyilatkozott mellette ebben a kérhasználják föl. Sióváteszi az 1000/1922. számú amelynek értelmében az állami vagyonváltságfölpénzügyminiszteri rendeletet, mely torvényellenesen dek ügyének tisztázására a nemzetgyűlés azonnal désben és ő nem kíván többé ezzel foglalkozni.
kimondja, hogy a háromgyermekes
ezerholdas küldjön ki negyventagu parlamenti bizottságot.
Lendvai félreértett szavai helyreigazítása cimén
(Helyeslés a baloldalon.) Még ennél is érdekesebb kijelenti, hogy elienforradalmiság tekintetében nem
földbirtokos nem köteles földben leadni a vált
ságot, hanem megválthatja.
Jőszivüségi roham a hitbizományok kérdése. A háború előtt a nagy- fogad el kioktatást, mert ő a kevés újságírók köfogta el a pénzügyminiszter urat és visszaadta az birtoknak 24 százaléka volt szántóföld, ma 44 zül való, akik a Károlyi uralom ellen harcoltak.
állami vagyonváltságföldek 75 százalékát a sze- százaléka. 1200 család kezén van 2.5 millió hold, Egyébként a költségvetési vita folyamán időbeli
mig a kisbirtok kezén ugyancsak 2.5 millió hold
gény ezerholdasoknak. Ami itt hiányozni fog, azt
korlátozás nélkül fog védekezni Hedri és Lítay
majd behajtják a tiz holdon aluliakon, még akkor 950.000 család között oszlik meg.
múltkori támadásai ellen.
1?, ha nyolc gyermekük van. Még súlyosabb a
Majd a következő határozati javaslatot terAz elnök az ülést fél 8 óra előtt zárta be.
4171/1922, sz. miniszteri rendelet, amely meg- jeszti be:
engedi, hogy a vagyonváltságföldekből levonják
— Hivja lel a nemzetgyűlés a kormányt, hogy
földet, földbérletet, lakást,
azokat a földeket, amiket 1922 április 30-ig az sürgősen tegyen eleget azon régebbi parlamenti
üzletet, pénzkölcsönt minOFB igénybevett.
határozatának, hogy a hitbizományok
reformja,
denkor legelőnyösebben közilletőleg eltörlése ügyében törvényjavaslatot
terDabasi Halász Móric: Ez csak természetes!
vetít P 1 E Z E R országos
Baross János: Ez nem természetes, hanem tör- jesszen elő. E törvényjavaslat értelmében sajátitsa
iroda Bástya u. 19 Kultúrpalotánál
vénysértés! A városi ember lefizette a vagyon- ki az állam a hitbizományok mezőgazdasági terü-

A nagykövetek lakomája Londonban.

A földreform
és a latifundiumok a költségvetési vitában.
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Miket n e m valorizálnak ?
A kormánypárt elfogadta a valorizációs javaslatot.
Budapest, november 10. A kormánypárt ma
esti értekezletén foglalkozott a valorizációs javaslattal, ame'yet szerdán terjeszt a kormány
a nemzetgyűlés elé. Bud pénzügyminiszter
hosszabb beszédet mondott, amelyben azt fej
tegette, hogy a kormány a legjobb akarattal
sem tehet többet, mint amennyit tesz. Sok
mindent nem valorizálhat, így a nyugdijakat
sem. Majd Pesthy igizságügyminisster védelmezte a javaslatot.
Utána Térffy Gyula kúriai tanácselnök, a
javaslat szerkesztője tért a javaslat részletes
ismertetésére. A javaslat elsősorban azokkal a
tartozásokkal foglalkozik,
amelyek az átértékelésből ki vannak zárva. Ilyenek: a készpénzkölciön, ideértve a takarékbetéten, folyószámlaegyenlegen, váltón, csekken és kereskedelmi
utalványon alapuló tartozást, záloglevél, vssuti
részvény, határozott kamatozású értékpapírok,
értékpapír-szelvények, szövetkezeti üzletrészek,
biztosítási szerződéseken alapuló tartozások,
kivéve az életbiztosításokat, melyekről külön intézkedés van. Nem kerülnek továbbá
valorizálás alá az állam és a törvényhatóságok
tartozásai, kivéve az ingatlankisajátitásból,
bérleti,
vagy haszonbérleti viszonyból, balesetből,
vagy
tiltott cselekményből
származott
kártérítésből
felmerülő és nemzetközi egyezményeken
alapuló

tartozásokat.
Ami a többi tartozásokat illeti, a javaslat
irányelveket állit fel, amelyeket a birónak az
eset körülményeihez
képest alkalmaznia kell.
így figyelembe kell venni mindkét fél vagyoni
helyzetét, azt, hogy az adós a tartozást hogyan
tudta felhasználni, hogy gazdagodott-e, hogy
az adóst nem terheli-e vétkes késedelem és
hogy a valorizáció egyik fél vagyoni romlását
se okozza. A magánalkalmazottak
nyugdiját a
javaslat különféle módon szabályozza
aszerint,
hogy a nyugdijfiietésre kötelezett már 1914-ben
fennálló részvénytársaság, vagy szövetkezet-e,
vagy pedig más személy. A részvénytársaságoknál
meg kell állapítani a társaság 1914. évi tiszta
vagyonát és az uj felértékelési rendelet szerint
készítendő megnyitó mérlegben kimutatott tiszta
vagyont s ezek arányszáma adja az alkalmazottak nyugdijának valorizálás! mértékét.
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Márffy ellen halálbüntetést
kért a föügyészhelyettes.

Budapest, november 10. Nytrő Géza táblai
tanácselnök előtt a bombamerényletek keddi
tárgyalási napján a pörbeszédekre került a aor.
Háromnegyed tiz órakor kezdett Kéler Béla föügyészhelyettes vádbeszédtbe.
— Nem közönséges bűncselekményről van
itt szó e pörökben, hanem az állami rend, a
társadalmi és a felekezeti béke ellen elkövetett
bűnökről. Olyan bűncselekményektől van izó,
amelyeket politikai fanatizmusból és felekezeti
gyűlölködésből köveitek ei emberi életek ellen.
Nemcsak nálunk, de kiat a külföldön Is feszüli
figyelemmel várják a királyi Itélőlábla marasztaló ítéletét.
Az Erzsébetvárosi Kör ellen elkövetett merénylet ügyével foglalkozik ezután a főügyészhelyettes.
— Nem akarom — mondta a föügyészhelyettes — ezt a sötét képet visszaidézni, te*
Az életbiztosilások valorizálása ugy történik, temrehivásokka! sem tudom a lirbsfektetett hahogy a biztosító társaságok kötelesek hátralé- lottakat feltámasztani és a nyomorékká tett emkaikat, továbbá jövedelműk egy részét ai állami berek testi épségét visszaadni, de egyet kövefelfigyelő hatóságnak átadni, ebből felosztási telhetek, hogy ezt a bűntényt meg kell torolni
alapot létesítenek s ezt az alapot fogják az és ezt most már a királyi Ítélőtáblától
várjak.
1932. év folyamán a jogosultik közt felosztani. A bejelentelt semmiségi okok törvényei alappal
Több felszólalás után a bizottság a jivasli- nem birnak. A vád bizonyitékait megdönteni
nem sikerűit, ellenbizonyitékokkal a királyi
tot elfogadta.
ügyészség vádját és a törvényszék Ítéletének
IMMWWMMMMWWMMMMWM
*
ténymegállapítását a védelemnek megcáfolni
nem siketült.
— Igaz, hogy a vádlottak a főtárgyaláson visztiavidij harmincezer korona
szavonták beismerő vallomásukat azzal, hogy
(Budapesti tudósítónk telejonjelentése.) Hosszú niszter ezidőszerint a kövelkeiökben állapí- a rendőrségen bántalmazták őket, ennek a védekezésnek azonban semmiféle ténybeli
alapja
harcok és hosszú buza-vona után végre meg* totta meg:
jelent a rádiórendelet. A hivatalos lap szetda
A rádióhirmondó állomások által terjesztett nincs.
— A védelem fő űtökártyáji a sürgönykönyv,
reggeli száma közli részletesen a rendeletet, közlések vételére szolgáló vevőberendezések
amelyben Márffy április 2 án, a kritikus naamelynek főbb intézkedései a követkai ő k :
után rendes használatért havonta 30,000 koto
A rendelet elsősorban tisztázza, hogy leadó nát, kiterjesztett használatért, állandó nyilvános pon állítólagos odahszi tartózkodása alkalmáéi továbbító berendezéseket csakis miniszteri használat esetében, belépődíjak szedése mellett, val a kocsilétszámról bejrgyzést eszközölt. A
300000 szakértők megállapították, hogy a bejegyzés
engedéllyel lehet létesíteni, mert a rádióra is állandó bemutatásokra vidéken havi
kiterjed a magyar állam joga. A postának joga koronái, nyilvános jellegű helyiségben, belépő- csakugyan Márffy kezelrása. Kétségtelen, hogy
adatok
van ellenőrizni minden ily berendezést. Min- díj szedése nélkül bemutatásra vidéken 60.000 ez Márffy mellett szól, de nyomatékos
merültek
fel
arra
vonatkozólag,
hogy
ez
utókoronát,
zárt
jellegű
helyiségben,
belépődi
den magyar állampolgárnak azonban joga van
rádiókészüléket fölszerelni és pedig olyan faj- szedése nélkül bemutatásra vidéken havonta lag készült bejegyzés és koholt bizonyíték.
iát, amilyet akar. A házigazda köteles meg- 45.000 koronát, vevőkészüléke^ előállításával,
— Az Erzsébetvárosi Körben elkövetett tömegengedni az antenna felállítását és a lakóknak vagy forgalombahozatalával foglajgözók az elő- gyilkosság a legsúlyosabb az összes bűncselekállítás, illetőleg az elárusitás helyén való be
ezt nem is kell külön bejelenteni.
mény közölt. A büntetés ezért nem lehel más,
A készülékeken csak a »mindenkinek" szóló mutatásra havi 45.000 koronát, rádióvevökészű- mint a halál. Az első bíróság marasztaló ítéleidásokat szabad felvenni, minden más migán- lékek előállítására adott engedélyért havi 400.000 letének helybenhagyását, a felmentőitélet megtáviratiiak tekintendő, amelyet továbbadnt nem koronát, rádióvevökészülékek forgalombahozá- semmisítését és ezekben is a bűnösség kimonsára adott engedélyért havi 200.000 koronát dását indítványozza ezután a főügyész-helyettes.
szabad.
kell fizetni.
Ezután Márffy József védője, dr. Dániel
A rádió használati dijait a kereskedelmi mi
Sándor kezdte meg védöbeszédét. A törvényszék nem volt teljesen objektív, amikor Ítéletét
meghozta, hanem a sajtó által dirigált közvélemény hatása alatt állott, amely Márffy bűnösségének kimondását követelte. Igazolni
próbálj», hogy Márffynak a
Fölterjesztést Intéztek a külügyminisztériumhoz az ausztriai vízumkényszer elkövetésében semmi része nem bűncselekmények
volt. Részletemegszüntetése ügyében. — A kamara mozgalmához csatlakoztak a többi sen foglalkozik ezután Márffy védője azzal,
érdekképviseletek is.
hogy mennyire
bántalmazták
a rendőrségen
Márffyt.
Uj
ítéletet
kér
a
Táblától,
hogy az
Ismeretes a nyilvánosság előtt, hogy a leg- vízumkényszer megszüntetését, mivel ezt egyetigazság
diadalra
jusson.
utolsó időkben különböző helyekről akciók len diplomáciai ok sem korlátozza, vagy neheEzután Szász védője, dr. Hindy Zoltán tarindultak meg abban az irányban, hogy szün- zíti. A magyar kereskedelemnek és iparnak
tessék meg a háború óta fennálló
vízumkény- elsősorban most az ausztriai vizűm megszűnte- totta meg védőbeszédét. A törvényszék téves
szert, mert erre a békeszerződések ratifikálása tésére van szüksége, mert hiszen elsősorban Ítéletet hozott. Kéri Szász József főimentésének
helybenhagyását
az erzsébetvárosi
bombaután nincs semmi szűkség, sőt ez esik meg- Ausztriával van a legtöbb relációja,
nehezíti a forgalmat, különösen pedig a keresA kamara mozgalma széleskeretűnek ígér- merényletben, de egyben kéri fölmentését a
kedők és iparosok munkáját. A különböző kezik, amennyiben csatlakozott hozzá a buda- Miklós Andornak küldött bomba ügyében is,
akcióknak annyi eredménye volt, hogy a kér- pesti kamara is, valamint a GyOSz is. Való- mert ebben szintén ártatlan védence.
Radó védőjének, dr, Vasek Ernőnek a védődéssel az illetékes kormányok is kezdtek fog- színűség szerint csatlakozni fognak a mozgalalkozni és különösen Németország és Ausztria lomhoz az összes kamarák és a szabad egyesü- beszéde következett.
Vasek, amikor a rendőrségi nyomozás munközött indultak meg komoly tárgyalások. E letek is és igy most az egész ország keresvízumkényszert azonban eddig még seholsem kedelmi és ipari érdekeltsége kéri a kormányt, kájáról beszélt, megjegyezte, hogy Schwtlnltzer
40—
szűntették meg.
hogy indítson tárgyalásokat Ausztriával a rendőrkapitány Németh József pincérnek
50.000
koronákat
adott.
Nem
folytathatta
tovább,
Most azután a szegedi kereskedelmi és ipar- vízumkényszer megszüntetése dolgában.
mert Nfírő elnök közbeszólt:
kamara indított komoly akciói ebben a kérdés— Ne méltóztassék gyanúsítani, ne lessék
ben. A kamara ugyanis egyik legutóbbi elnökolyan
dolgokat állítani, amiket nem tud bizoMegindulnak
a
német-magyar
ségi ülésén foglalkozott azokkal a kérdésekkel,
nyítani.
amelyek a normális gazdasági helyzetei vannak
kereskedelmi tárgyalások.
Dr. Vasek beszéde további folyamán, miután
hivatva visszaállítani.
A normális viszonyokat
(Budapesti tudósítónk telefoafeleníése.)
Ber- Radó felmentését kérte, hivatkozott arra, hogy
még mindig igen sok intézkedés korlátozza és linből jelenük: A magyar kormány megbízta
ezek között egyik legsúlyosabb a még mindig Kánya Kálmán berlini követet, hogy a német- az örökké hazudozó Radó vallomására halálos
Ítéletet alapítani nem lehet.
indokolatlanul tartó vízumkényszer.
magyar kereskedelmi tárgyalások megindításáA délutáni órákban a tárgyalás véget ért. A
A kamara ugy látja, hogy a vízumkényszer hoz szükséges lépéseket tegye meg.
több!
védő holnvo mondj t el beszédét.
legfőképen a kereskedelmet és ipart akadályozza fölöslegesen és épen ezért fölterjeszLegújabb divatú női és férfi poul over
téssel fordult a külügyminisztériumhoz,
amely- Kizárják a ma nzi fémgyárak 15.000
muakását.
ben kifejtette, hogy ma már semmisem indokolja a vízumkényszert és ez ma már csak
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Mainzarra szolgál, hogy megnehezilse az amúgy is ból jelentik: A miinzi fémnagyiparosok szövetsúlyos válsággal küzdő kereskedelmet és ipari. sége ma kimond a, hogy a mainzi
éswlesbadeni
A kamara fölterjesztésében egyelőre csupán fémgyárak munkásalt november 16-án kizárja.
L a m p e l é s H e g y i cégnél.
Magyarország
és Ausztria
között
kéri a Az intézkedés 15.000 munkást érint.

S z e r d a r e g g e l megjelent a rádiórendelet.

A szegedi k a m a r a akciót inditott
a v í z u m k é n y s z e r megszüntetésére.
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A szegedi iizletvezetőség területén is történtek vasúti
orvosi elbocsátások, de nem okoztak bajt, mint másutt.
Az államvasutak
Igazgatósága a szanálás
ttlftáa 150 vasúti orvost B listára
helyezett.
Eieniul tebát 150 orvossal kevesebb fo||a végezni az államvasutak alkalmazottainak egészségflgyi ellátását. A meglepetésszerű létszámcsökkentés váratlanul érintette ugy az orvosi
kart, trinl a vasutas társadalmat. A 150 vasúti orvos B listára helyezése súlyos kórtűnete
a mai életnek, amikor a közegészségügy magára hagyatva, ctekély állami és községi támogatással sinylödik. Az orvosi létazám csökkentésével ellentélben az észszerűség és a humanitás azt kivánta volna, hogy a Máv. az elbocsátás helyett még egy szerannyi orvost szerződtetett volna a Máv. betegpénztári tagok
egészségügyi ellátására.
Az államvaautak tisztviselői éa altisztjei jelentős összeget fizetnek betegjárulék cimén a
Máv. pénztárába s igy jogosan kívánhatják,
hogy szűkség eselén elfogadható gyógykezelésben részesüljenek. Ma azonban legjobb eset*
ben háromszáz család egészségügyi ellátása
nehezedik egv-egy orvosra, de a Máv. orvoaok
egyréaze 5—600, sőt 700 családtagnak a gyógykezelését köteles elrégezni. Kifejezetten tömegkezelésről lehet szó tehát. A tömegkezeléa lényegével pedig tisztában van a közvélemény.
Különösen orvosi körökben tárgyalják nagy
megütközéssel és megdöbbenéssel a 150 vas-

a feljelentésében azt mondotta, hogy Lovászi a
vitatkozás és a szidalmazás hevében nemcsak
őt sértette meg, hanem leírhatatlan kijelentéseket
tett férje vitézzé avatásával kapcsolatban a koruli orvos B listázását.
mányzóra, valamint a vitézi székre is s egyben
A szegedi flzletvezetőség területén is történ- kérte a megbüntetését az ő sérelmére elkövetett
tek vasúti orvosi létszámcsökkentések, amelyek becsületsértésért.
Csöndesnét jogerőren elitélték a járásbíróságon,
minden bizonnyal hátrányosan fogják éreza
kormányzósértés pedig a törvényszék elé ketetni hatásukat. A Máv. szegedi üzletvezetöségének területén történt orvosi létszámcsökken- rült. Lovászi ügyében már nem egyszer tartottak
főtárgyalást, amely alkalommal elrendelték a bitésről dr. Gyartcza
Sándor egészségügyi fő
zonyítás kiegészítését. A szegedi törvényszék Jutanácsos, vasúti főorvos a következőket mon- hász tanácsa azután ma befejezte az ügyet.
dotta :
A keddi főtárgyaláson a kihallgatott tanuk egy— Az ötvenhét szegedi vasúti orvosi lét- része azt vallotta, hogy nem hallották a kormányszámban csak lényegtelen változások történtek. zót sértő kifejezéseket, csak azokat a súlyos sziKünn a vonalakon megszűnteitek több pálya- dalmakat, amiket Lovászt Csöndesnére tett. Ezeorvosi állást 8 ezzel kapcsolatban az egyes ket a becsületsértő kijelentéseket különben a vádpályaorvosok nagyobb területekei kaptak. De lott is elismerte. Előadta, hogy azért támadt kökisebb lett a vasúti forgalom és kisebb a sze- zöttük a veszekedés, mert a magával tehetetlen
mélyzeti létszám, igy szerintem teljesen érthető nyomorék kisleányát verte meg Csöndesné. Voltak ezzel szemben olyan tanuk, akik hallották
a pályaorvosok létszámának csökkentése. A azokat a kijelentéseket is, amelyeket Lovászi a
központban minden vasutas a legpontosabb kormányzóra tett.
orvosi gyógykezelésben részesül, hiszen a vasulDr. Horánszky Miklós ügyész és dr. Tenner
orvosi ingyenes tanácsadók között szerepelnek István pörbeszédei után a törvényszék bűnösmajdnem az összes egyetemi orvostanárok. Kü- nek mondotta ki Lovászit a kormányzósértés
lönösen örvendetes tény, hogy az egyetemi vétségében és a vitézi szék sérelmére elkövetett
fogászaion, ahol eddig a nyugdíjas vasutasok becsületsértés vétségében. Ellenben fölmentette a
nem kaptak gyógykezelést, ujabb rendelkezés Csöndesné sérelmére elkövetett becsületsértés vétszerint szintén gyógykezelésre jogosultak. Mond- ségének vádja alól, azzal az indokolással, hogy
hatom, hogy a szegedi üzletvezetőség
területén a magánlnditvánnyal már elkésett. Lovászit pedig
összbűntetésül tizennégy napi fogházra, egymillió
nem okozott különösebb
változást és hátrányt pénzbüntetésre és egy évi hivatalvesztésre
itélte.
a Máv. orvosi
létszámcsökkentése.
A törvényszék enyhítő körülménynek vette azt a
lelki állapotot, amibe a vádlott került az által,
hogy a nyomorék kisleányát az udvaron megverték.
Az Ítélet ellen Lovászi felebbezést jelentett be,
hangoztatva, hogy csak Csöndesnét sértette meg,
de nem mondott semmit a kormányzóra. Dr. Horánszky ügyész súlyosbításért fölebbezett.

Rágalmazás! pör a kényszeregyezségi eljárás után
hét ügyvéd között.
Dr. Véazi Artúr megrágalmazá»» miatt elitélték dr. Lévay Ferencet.
Szentesről jelentik a
Dilmagyarorszdgaak:
Igen érdekes rágalmazási pör) tárgyalt ma
délelőtt a szentesi jirásbiróság. Két ügyvéd
állott egymással szemben. Egy kényszeregyezségi eljárás közben ugyanis annyira elragadtatta magát dr. Lévay Ferenc, hogy igen súlyos
kijelentéseket tett a vele siemben álló dr. Vés ti
Artúrra. A kényszeregyezségi eljárást már befejesték, a rágalmazási pörre pedig most került
sor.
Hónapokkal ezelőtt Sarki Molnár Lajos szentesi kereskedő kényszeregyezséget kért és az
eljárás során kiutazott Szentesre dr. Lévay
Ferenc ügyvéd, hogy megvizsgálja az ügy részleteit. A munka közben azután annyira elragad-

tatta magát, hogy súlyosan megsértette dr.
Vészi Artúr hódmezővásárhelyi ügyvéd társát,
aki az ügyben szemben állott vele. Dr. Vészi
erre rágalmazás cimén följelentette dr. Lévayt
és a följelentés során elmondja Vészi, hogy
ügyvédtársa a következő kijelentéseket tette:
— Sziveilopó
kommunista, az ilyen embert
Jel kellene akasztani l
A szentesi ¿¿ráabiróaág előtt a valódiság
bizonyítása nem sikerült Lévaynak és ezért
bűnösnek mondották ki és hárommillió korona
pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet ellen Lévay felebbezést jelentelt be, mig dr. Welllsch István,
Vészi képviselője megnyugodott az Ítéletben.

A h e t v e n h á r o m é v e s e m b e r felakasztotta 9
a tizennyolcéves agyonlőtte magát.
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Bérfuvarozást teherautóval
helyben és vidékre legelőnyösebben
vállal CSONKA
ANTAL bérautóvállalata, Petőfi Sándor sagárut 76.
szám. (Farkas-malom). Telefon 6-75.
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Két öngyilkosság munkanélküliség éa gyógyíthatatlan betegség miatt.
A keddi napon egymásután két öngyilkosság
történt. Nemrég állapították meg, hogy az egész
világon — még a legyőzött államok között is —
Magyarország az az ország, ahol a legnagyobb az
öngyilkosok száma. Kedden délelőtt öngyilkos lett
egy fiatalember, mert nem tudott munkát találni
és öngyilkos lett egy öregemebr, aki megunta az
életet gyógyíthatatlan betegsége miatt.
Berta József az első öngyilkos, tizennyolcéves
fiatalember. Villanyszerelő. Felszabadulása után
Budapesten vállalt munkát, mert már akkor sem
tudott Szegeden munkát találni. Hetekkel ezelőtt
azután felmondottak neki és azután sehol sem
tudott Budapesten állást kapni, holott igen jő
munkásnak ismerték. Utolsó pénzén azután kétségbeesetten jött le Szegedre, gondolván, hogy itt
majd csak talál állást. Hetekig keresett — hiába.
Néhány nappal ezelőtt kiment édesanyja lakására,
Királyhalomra. Itt akarta megvárni azt az időt,

mig majd akad valahol munka. Napokon át látta
azonban, hogy szülei is a legnagyobb nélkülözésekkel küzdenek és nem hogy öt, de saját magukat sem tudják eltartani. Erre azután ismerősei
előtt kijelentette, hogy nem tudja nézni tétlenül
ezt a nyomort. Ma reggel azután egy őrizetlen
percben revolverrel főbe lőtte magát. A halált
választotta, mert nem talált munkát, pedig fiatal
volt és erős; szülei nyomorát pedig nem tudta
nézni.
A másik öngyilkos Tamás Vince 73 éves munkásember, aki átokházai lakásán a mestergerendára felakasztotta magát. Már régen panaszkodott az öreg, hogy semmi öröme nincs az életben, öreg korában semmi sem teszi nyugodtá
utolsó napjait. Nemrégiben azután súlyos betegség is megtámadta, amelyről azt hitte, hogy soha
sem gyógyulhat ki belőle.

M e g v e r t é k a n y o m o r é k kisleányt.
Haragjában tanuk szerint kormányzósértést követett el édesapjs.
Ma már a szegedi törvényszéken a leggyakoribb
bűncselekmények közé tartozik a kormányzósértés. A legutolsó esetek azt bizonyítják, hogy ha
az egy házban lakók összevesznek és a legkülönbözőbb sértésekkel illetik egymást, a járásbíróságon kivül még a törvényszék előtt is folytatódik az ellenségeskedés, kormányzósértésért keli
felelnie az egyik félnek.
Ez történt az elmúlt év szeptemberében Sövényházán. A Pá:fi-majorban ugyanis az őszi
munkák idején egybegyűlt az udvaron a major
egész népe. Itt történt azután, hogy az udvaron
játszott Lovászi Sándor gőzekevézető tiz éves
nyomorék kisleánya. Nem tudni mi okból, néhány
perc uiulva az történt, hogy az udvaron dolgozó

vitéz Csöndes Istvánné megverte a játszadozó
nyomorék kisleányt. A kisleány erre keservesen
sírva szaladt az ugyancsak a majorban dolgozó
édesapjához. Nemsokára ezután dühösen odalépett Lovászi Csöndesnéhez. Percek alatt hangos
veszekedés fejlödött ki közöttük.
— Miért bántja az én nyomorék kisleányomat ?
Miért nem szól nekem, ha valami baja van vele?
— kiáltott Lovászi.
Dühösen válaszolt erre az asszony. Kölcsönösen sértegették egymást, fölverték az egész udvart. Végül is Lovászi bepörölte Csöndesnét becsületsértésért, mire Csöndesné feljelentette Lovászit kormányzósértésért és a vitézi szék sérelmére elkövetett becsületsértésért. Csöndesné ugyanis
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Gedó Zománctábla áruháza
Dugonics tér 12.

Hol mindennemű speciál zománcozott cég- 6a
cimtáblák, fiókcimkék, uccatáblák, tömegfeliratok,
aomáac-, ü»eg- éa porceliánbetflk A. B. C.
minden nagyságban, színben és kivitelben megrendelhetők.
759

Bunford Piroska kötődéje
D u g o n i c s tér 12, vállal mindennemű kötöttáru készítései, javítását. Harisnyalejelés 23 ezer korona.
668

Női kalapmodellok
Bársonyból I8O000 K-tól
Filcből . . . UO000 K-tól
Alakitások hozott anyagból modellek után 50ooo K

Berényi Sándor Ü K

Nagy formázó műhely.

191 Kelemen ucca 7 szám

Alapíttatott 1874. évben.

A megtekintés díjtalan.

M E G H Í V Ó .
Tisztelettel meghívom 1925 n o » . 14. és 15-én Szegeden, a Tlsza-sz&Uö elsO emeletén tartandó

KIÁLLÍTÁSOMRA.

Bemrtatásra kerülnek: Mindkét meisseni. Rosenthal. S c h l a g g e n w a t d , P l r k e n h a m m e r és
luxus p o r c e l l á n g y á r a k
készítményei;

diszvázák, virágcserepek, díszműáruk.
Magyar, német és belga kristályok.
Névre szóló belépőjegyek Üzletemben díjtalan
778
Kiváló tisztelettel

Schillingéi Mér ^LÍL^ö
N

Y

I T
i l l

V

kaphatók.

Klauzál tér 8.

A
• 14-én délután 4 órától este 10 óráig
y j-\ . é s ) 5 . é n délelőtt 9 órától este 10 órái«.
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1925 november 11.

S z o m b a t o n avatják fel a Lloyd uj székházát.
Houzu esztendők kitartó küzdelmeinek eredményiként a Szegedi Lleyd Társulat
végre
saját széképületet szerzett magánaki: egymilliárdnégyszázmillió koronáért a város egyik legszebb épületét, a Bástya-utca 13. szám alatti
Róua-bázat vásárolta meg és annak eliö emeletére november elsejin már be is költözött. Az
u] klubhelyiséget szombaton este sokteritékes
bankét keretében avatják fel. A Lloyd vezetősége Bokor Adolf elnök irányitáia mellett látásin készül a klubavató ünnepélyre és mindent elkövet, bogy ezt a nagy érdeklődéssel várt
báziünaepélyt feledhetetlenné tegye a tagok
számára.
A Szegedi Lloyd Társulat uj helyilége —
mint emlitettak — elfoglalja a Rózsa-ház egész
első emeletét. Két lakást egyesilettek abból a
célból, bogy az egyesület minél kényelmesebb
otthonhoz jusion. Rőzia Izsó hajdani gyönyörű lakását és a Singer- és Szekerke-féle
ügyvédi irodát. Az uj klubhelyiség kilenc szobából áll, amelyek közül a két legnigyobbat
egy nagyteremmé építették át, hogy igy hatalmas gyűlés- is tdrsalgóterem álljon a szegedi

H i r e J c

kereskedők rendelkezisire.
Külön kártya-, billiárd- és olvasótermek teszik kényelmesié az
¥ 1 /11
Szerda. Róm. kai. is protestáns Márton
uj belyiiégbcn a klubéletet. Amióta a Lloyd átJ l l / l l . Pk. OOr. kai. Anaszt. Nap kel 6 )ra
költözött a régi Kiss uccii bérhelyiiégéböl 58 perckor, nyugszik 4 óra 29 perckot.
ebbe a tágas, kilenc nagy szobából álló uj
Somogyi-könyvtár nyitva a. e. 10—1-ig, d. u. 4-7-ig.
salát helyiségébe, s klubtagok lókkal nagyobb Musenm nyitva d, e. 10—12-ig
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
izámban járnik fel és tartózkodnak kellemet
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
otthonukban.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.

mm»»»»ii»8»»»»»i»»»»»n»»mttffl

A helyiség egyelőre nem olyan fényei, mint
amilyen fényessé teizi majd a Lloyd vezetőlége. A falak bizony kopottak, a mellékhelyiségek i i alapot tatarozásra szorulnak, de a
javítómunka már serényen folyik és a ciinolitó munkára i i sor kerül már a kora tavauszal. Az egész helyiséget ujri tapétázzák, átfestetik a bitalmas tölgyfaajtókat, rendbehozatják a padlókat ugy, bogy néhány hónapon belül a Lloyd helyisége leiz a legszebb,
legkényelmesebb is legmodernebb klubhelyisig Szegeden. Uj bútorokkal, felszerelési tárgyakkal
egészíti ki a Lloyd eddigi berendezését.
A szoubsti felavató ünnepély iránt as egész
városban nagy érdeklődéi mutatkozik.
»»»»»»»maffitfflttttnttmt

minden tartozását kifizette.
Kelemen Ernő ekkor összeköttetésbe lépett
a Bauer-féle bankházzal. Egy ideig jósoravolt,
de aztán 600 milliós differenciája támadt, ami
miatt a bank bűnvádi följelentést tett ellene.
Antal Erzsivel — most már feleségével — erre
Bécsbe uiazott, ahol megint fölemelkedett, a
600 milliót kifizette, a bankkal kibékült, sőt a
cégnek társa lett. Mégis, amikor most Budapestre jött, a rendőrség letartóztatta. A bank
részéről ellene tett följelentés ugyanis hivatalból üldözendő.

Vági István ügye semmi összefüggésben
nincs
a letartóztatott Rákosi Mátyás is társainak
ügyivei is nem is kerül rögtönltélő bíróság eli.
Eiután rámutat arra, hogy a röpirat a maga
egészében nem tartalmaz izgatást és ami Jelhívás van benne, az a trianoni bike ellen, a
szanálási ttrviny ellen is az imperialista háború
ellen irányult. A biróság vigül Is bűnösnek
mondotta ki Vági Istvánt izgntás vétségében is
eziri őt nyolc napi fogságra
ililte. Ugy az
ügvész, mint a vádlott védője felebbeztek.

A vádlott kijelentette, hogy nem érzi magát
bűnösnek. Politikai magyarázattat bizonyította,
hogy az inkámiaált kifejezés tiszta igazságot
tartalmaz. Hivatkozik a Manchester
Guardian
1922-iki ujj(építési számára, amelyben John
Milton, az angol munkaügyi minisztérium statisztikai igtzgatój i kimutat]*, hogy
Európa
összes munkásai közül a magyar munkást fizetik a legrosszabbul.
I
péntektől a
f
Ezután dr. Domokos Andor védő tanukkal,
Ferenczi Zoltán egyetemi tanár, Jászi Samu és
Szabó József nemzetgyűlési képviselő és a
statisztikai hivatal főnőkének kihallgatásával
kivánja bizonyítani, hogy az inkriminált kitétel F i g y e
i^mTíSSS^^ÜÜl
igazat tartalmaz. A biróság azonban a bizolegjutányosabban vállalnak
nyításra vonatkozó indítványt elutasUotta.
Vecsernyés Ferenc és János, Bihari u 34, Hattyas sor 23.
Undmayer
ügyész vádbeszédében
szigora
büntetést kir.
— Nem veszik észre, bogy a vádlott a szereklámvállalata
71a
gény Magyarországot hasonlította össze —
Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
mondja az ügyész — a boldog Angliával. A
vádlott nem basznál sem a magyarság, sem a
Készít vetitő lemezeket, plakát-, reklám-tervemagyarság ügyének.
zéseket. üzleti és kirakati
feliratokat.
Dr. Domokos Andor védő hangsúlyozza, hogy
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November 11., 12-én, szerdán és csütörtökön

(Budapesti tudósítónk ielejonjelentése.) Helsingforsi jelentések szerint Szentpétervár városi
tanácsa elhatározta, hogy a híres Piler Pál
erődöt leromboltatja
és helyén nagyarányú
sporttelepet épil. Csupán az a templom marad
meg as erőd területén, amelyben a cári sírok
vannak.

— Az orvosok a közegéazaégűgy államosításit kérik. A Magyar Tisztiorvosok Országos Egyesülete ma délelölt küldöttségileg tisztelgett Vbss József néplóléti miniizternél. A
küldöttséget dr. Vigh Jánoi tiiziifőotvos, az
egyesület elnöke vezette és memorandumot
nyújtott át a miniszternek, amelyben kérte a
közegészségügy államosítását, a tisztiorvosi impérium, azaz végrehajtó hatalom rendezését, a
fizetést fokozat, valamint a mellékjövedelmek
szabályozását, végűi kérték, hogy a készülő
közegészségügyi törvénytervezetbe betekintést
nyerhessenek. A miniszter a legmesszebbmenő
pártfogását helyezte kilátásba a tisztiorvosok
kéréiével izemben.

Izgatásért nyolc napi fogházra Ítélték Vági Istvánt.
Budapest, november 10. Vági István, a szociáldemokrata párt elszakadt kis frakciójának
vezére, akit tegnap mentett föl izgatás vádja
alól a Publik-tanács, ma a Schadl-tanács előtt
állt, ismit izgatás vétségével vádolva.
Az idén
május elsején a munkások között egy röpiratot
osztogattak, amelynek ezt a mondatát inkriminálta az ügyészség: „Európa
legkizsákmányol•
iabb, legnyomorultabb
páriája lett a magyar
munkás.' A vádat a mai tárgyaláson Llndmayer Béla ügyész képviselte, a védő dr.
Domokos Andor ügyvéd volt.

Lerombolják
a szentpétervári Péter Pál «rődöt.

— Felemelték a képviselők fizetéaét. Budapeitről jelentik: A nemzetgyűlés gazdasági
biiotliága ma dé!i egy órakor Scitovszky Béli
elnöklésével ülést tartott. Ezen az ülésen rendezték a képviselők fizetését. A képviselők fizetése ezentúl havi nyolcmillió korona lesz,
amit negyedévenként előre folyósítanak. Ezen*
kívül a képviselők évi 2000 aranykorona lakbirt is kapnak.

Antal Erzsi férjét 600 millió tartozásért letartóztatták,
noha a tartozást már kifizette.
(Budapesti iudósllönk telefonjeleniise.)
Fel*
tünést keltett Budapeiten, bogy a rendőrség
letartóztatott egy ezelőtt a fővárosban igen Jó
módban élő bizományost. Kelemen Ernőt, Antal
Erisinek a Szegeden jól ismert színésznőnek
Jérjét. Félévvel ezelőtt Kelemen Ernőt szabálytalan pénzdifferenciák miitt letartóztatták; akkor még ciak vőlegénye volt Antal Erzii énekesnőnek, aki a szegedi színpadtól történt megválása óta Budapesten ismert kabarémflvésznö
volt Kelemen Ernőt Antal Erzsi ékszereivel,
pénzével kisegitelte, Kelemen kiszabadult, mert

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak -.
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Nossutta Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilién sugárat 11.
Nyitás reggel iél 8, zárás este fél 7 órakor.

— Károlyi Mihály elkobzott vagyonából nemzeti közművelődési alapítványt létesítenek. Budapestről jelentik: Klebelsberg
Kunó gróf kultuszminiszter kedden törvény*
javaslatot nyújtott be a nemzetgyűlésen, amely
arról siói, hogy Károlyi Mihály gróf elkobzott vagyonából „nemzeti kőzmüvelóáisl
alapítványt* létesítsenek.
A törvényjavaslat címe:
.Törvényjavadat a nemzeti közművelődési
alapítványról." Az első fejezet az alapítvány
vagyonától és céljáról rendelkeiik. Kimondja,
hogy a néhai Károlyi György gróf által alapított első számú hitbizományhoz tartozó vagyonnak az a risze, amely a kúria ítélete
folytán
az állam tulajdonába fut, közművelődési diókra
„nemzeti közművelődési alapítvány' néven alapítványul szolgáljon. Az alapítvány jövedelméből
tanulmányi
ösztöndíjak létesíttessenek, mind
belföldön, mind külföldön végzett tanulmányok
és tudományos kutatások támogatására, segiíyek
nyújtassanak
a Horthy-kolligiumnak
és más
fö-, közép- és szaktikolai internátosoknak,
diákasztaloknak és évenként, az alapítvány jövedelmének legfeljebb 10 százaléka erejéig, az
állam állal nem támogatott egyéb közművelődési céloknak. Az alapítvány jövedelméből és
törzsvagyonának felhasználásával tuberkulóziskutatási klinikai állomás, valamint tüdőbetegek számára szanatórium létesítését rendeli el
a törvényjavaslat, valamint elrendeli azt is,
hogy gazdasági szakiskola létesítésére alkalmas
terűlet ingyenesen adományoztassék.

KORZÓ MOZI
November 11., 12-én, szerdán és csütörtökön
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Az amerikai szubadságharc idejébői 2 rész, 12 [elvonásban, e g y s z e r r e

Főszereplő
Azonkívül:

M a r i o n

mind a két rész.

*•*

Előadásók kezdete 5,1,9 órakor

Falrengetö amerikai burleszk

^

Szomori Dezső drámája
drámáia ti felvonásban.

•

D a v i s .

C O C Ó , FI M Ű V É S Z .

^ • M i . i . V ^ m m .

Főszereplők: SZUCHÁNYI ÉVI és FENYVESSY EMII..
Azonkívül«

Hladin csodaiámpája
Előadások kezdete 5, 7 és S órakor.

2 felvonásos
amerikai burleszk.
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191» november 11.

— Előadások Olaszországról a DugonicsTársaságban. A Dugonics-Táriaság a legközelebbi vasárnap, november 15-én délalán 4
érakor • városháza közgyűlési termében nyilvános felolvasó-ülést tart a követkelő műsorral: dr. Csengery János: Itdlia/drds,
Itállalálás
és Móra Ferenc: Olasz mozaik.

— A ;il. számú adófelszólamlásí bizottság
Megjelenik a Művészeti Lexikon. Megrendeltárgyalásai. A városháza bizottsági termében mü- hető a Délmagyarország kiadóhivatalában
ködö II. számú adófelszólamlásí bizottság szerdán
(Dugonics tér 11. Telefon 306). Hitelképes
és csütörtökön az alábbi adófizető polgárok fel
szólalásaií tárgyalja: 1925. évi november 11-én, egyének részletfizetésre Is megkaphatják, terszerdán: Jákob Péter Mars-tér 11., Mezei Tivadar mészetesen az eredeti árban.
Kossuth Lajos sugárut 49., Tóth András Csongrádi
— Akasztott embere talaltaka ktcskeméti
sugárut 44, Katz Sándor Zákány ucca 19., Kor
A Szegedi Lloyd Társnlat f. hó 14 én ponal Ferenc Katona ucca 71., Péter Sebestyén városháza kupolájában. Kecskemétről jelentik:
este 8 es fel órakor u] helyiségeiben székház- Boldogasszony sugárut 43., Steiner Miklós Rákúczi A városháza baloldali kupoláiénak festése közavató vacsorát render. A részvétel folyó hó ucca 13., Szélen Simon Veresács ucca 18., Fekete ben a munkások a kupola gerendájára akasztva
12-ének d. u. 6 órájáig jelentendő be a társu- Nándor Kálvária ucca 44., Gácsér Ferenc Rákóczi egy eltorzult arca holttestet találtak, ugy hogy
ucca 53., Fóhsz János Kálvária ucca 30., borbélyok; a festőmunkások hanyatt-homlok menekültek a
lati titkárnál levő iv aláirása utján.
m
Kovács Vilmos Dugonics-tér 25., bőröndkészítő
-,kísérteties jelenség elöl. A rendőrség meg— Tanulmányát a kisvasút ügyében. A Gazda József Hajnal ucca 52., Bartha Béla Lugas
állapította, hogy az öngyilkos Kovács Lajoi,
polgármester Berzeaezey Domokos műszaki fő- ucca 9., Hajdú József Hobiárt basa ucca 51.,
aki
husz éve áll az építészeti osztály szolgálatanácsos társaiágában szerda délután utazik el Lázity Z3ivó Somogyi-telep 10., Mayer Péter Róna
tában. A város szenzációja az a csodálatos
ucca
23,
Balogh
Jánosné
Üstökös
ucca
10.,
Becker
Nyíregyházára, hogy ott a gazdasági vasutat,
Zoltán ucca 10., Biszterszky Lajos Teréz véletlen, hogy éppen tegnap jártak ebben a
annak építési rendszerét és berendezéseit ta- Józsel
ucca 27., Czente István Üstökös ucca 13., kupolában husz év óta először, meri igy könynulmányozza. A tanulmányi kirándulás értesü- özv. Hirháger Andrásné Ősz ucca 9., Klein János
nyen megeshetett volna, hogy Kovács holtteste
lésünk szerint három napig tart és célja, hogy Pulc ucca 23., Kovács Péter Szatymaz ucca 5.,
husz évig lógott volna a gerendán. A holttestet
az alsótanyai kisvasút tavasszal meginduló épí- Perger György Dimjanics ucca 23., Susula Antal
a bonctani intézetbe szállították, ahol meg fogtéséöez szükséges gyakorlati adatokat ét ta- Zoltán ucca 16., Huszta József Rákóczi ucca 33.,
Khálesz József Somogyi-telep 410., Stumpf Mihály ják állapítani, hogy mikor követte el Kovác«
pasztalatokat megszerezze a város.
Árva ucca 15 , Takács Mihály Csongrádi sugárut az öngyilkosságot.
Corbelar Qamllla zongoraművésznő, oki. 73, Virág András Árviz ucca 39., Szabados József
D i n n y é s Ferenc képkiállitását a „Kass"
tanár, Szent György ucca 10, földszinl 2. Elő- Petőíi Sándor sugárut 33, Póleu János Alkony
készítés az akadémiára.
m ucca 10/b., Plutzer Lajos Kereszt ucca 24., Márzsa halljában tovább folytatja. Megtekinthető nov.
15-ig, naponta d. e 10—l-ig, d. u, 3—7-ig.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet- János Gyártelep 8., cipészek. — 1925 november
Képek részletfizetésre is kaphatók,
12
én,
csütörlökön:
Roska
Demeter
Gém
ucca
17.,
sége telbivja Szeged város közönségének figyelMihályi fflsierüzlcte elsőrendű beszerzési forrás.
mét a szeged-vidéki méhészek által f. hó 14-én Zirnányi Béla Csuka ucca 15., Csorna Lajos Kossuth Lajos sugárut 73., Lovászi Ferenc Hétvezér
és 15-én, szombaton és vasárnap a MANSz ucca 4, Lévai Mihály Móra ucca 7., Zirkel Henrik
— A szegedi ács életvaszelyas balesete
leánygimnáziumi he yiségében rendezendő, méz-, Remény ucca 15, Bogyó István Ósz ucca 51, Orosházán. Orosházáról jelentik: Lepár István
gyümölcsfa- és krizantémkiállitásra és a szom- Dobó Antal Ősz urca 29., Lulla Antal Pulc ucca 25 éves szegedi ácsmeiter vasárnap délután 6
bat délután 6 órakor tartandó műsoros elő- 32., Mayer Ferenc Ősz ucca 43., Munkácsi Sándor órakor ittas állapotban beugrott a Békéscsaba
adásra. Kéri á köiönséget és kereskedőket, hogy ősz ucca 36.. Nagy Pál Hétvezér ucca 49., Né- felé induló személyvonatba. A vonatban tudta
téli mézszükségleiüket a kiállítással kapcsolatos meth István Átvíz ucca 47., Németh István Hétmeg, hogy nem Szeged felé megy, mire kiugmézvdsdron szerezzék be, mert ott a legtisztább vezér ucca 58., Pelrl Illés Tündér ucca 9., Schusz- rott a vonalból és eszméletlenül lerült el a
és legolcsóbb mézet fog|ák kapni. A belépti ter Kristóf ősz ucca 5., Takács Vince Zákány földön. Hétfőn reggel találta meg a 62. számú
ucca 25., özv. Balogh Lajosné Délibáb ucca 29,
díj felnőtteknek ötezer, gyermekeknek ezer ko
Metzger Gyula Bécsi körút 26., Bódi Lajos Hét- őrház őre eszméletlen állapotban. A járási tisztirona. Saját kanállal ingyen mézkóstoló és utina vezér ucca 27., Busa Pál Üstökös ucca 5., Sallai ervos megállapított«, hogy Ltpár fején két nyiszavazás. A MANSz vezetősége felszólítja egy- József Rigó ucca 21., Karsaí András Kossuth Lajos tott seb van, amely piszokkal és homokkal
ben a tagokat, hogy a roézkiállitással kapcso- sugárut 51., Tűlkös Kálmán Veresács ucca 18„ van telve, azonkívül suyos agyrázkódást i*
latos ház arlási kiállításon készítményeikkel — Balogh László Kossuth Lajos sugárut 71., Nagy szenvedett. Btszáililották a szegedi kórházb»,
befőtt, gyümölcs, sajt, lekvár, gyúrt tészták, Ferenc Vasasszentpéter ucca 5., Stefándel Henrik az orvosok véleménye szerint menthetetlen.
szappan stb. — minél számosabban vegye- I Pacsirta ucca 16., Maczélkó Lajos Párisí-körut 9.,
Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre
nek részt.
so? Huszár János Petőfi Sándor sugárut 45., Ottlik ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv. társ,
Lajos Teréz ucca 44., Piski Ferenc Teréz ucca 14.,
— Időjárás. A Meteorologlal Intézet jelentése: ifj. Metzger Péter Szivárvány ucca 18., Metzger újonnan megnyilt fióküzletében Szeged, Kárász u. 1. sz.
Hazánkban az idő megtartotta esős jellegét, na
Péter Bécsi-körút 26., Némedy Ferenc Gizella tér
A „ H i n d i d - p o s t a vlsszforgalma Szegedgyobb esők azonban inkább csak a nyugati ré- 4., cipészek.
ről Budapesire is megindult. A csomagok porszeken voltak. Komlósban 30, Kaposvárott 28,
tója ugy a feladásnál, mint a címzetteknél fizetSiófokon 16, Högyészen 14 és Ercsin 14 m/m.
hető. Nagyobb tételeket háznál is átveszünk.
—
Lezárták
az
alsóközponti
müut
alsó
Kaposvárról heves zivatart jelentettek, a hőmérNemzetközi
Szállítmányozási
Rt.,
séklet a délnyugati légáramlással emelkedett, szakaszát. Az Alsóközpont fele vezető müut első „Express"
maximum 17 Celzlus lokof, minimum többnyire szakaszát, amely a Repülő tértől a Bába keresztig Kárasz és Köles ;y ucca sarok. Telefon 12—90.
8-10 Celzlus fok. Jóslat: Jobbára felhős Idő, terjed, néhány napra lezáratta a polgármester. Az
— A szüleitől elhagyott gyermek halála.
ut lejáratásának az az oka, hogy az útügyi hatókevesebb esővel ¿s lényegtelen változással.
ság teljes apparátussal megkezdte az ut javitását. Debrecenből jelentik: Kóvér Elek hajdúböszörVarrógépek javítása lelkiismeretesen és leg- Hatvan munkást rendellek ki a helyszínre és ki- ményi malomtulajdonos a mult évben a feleségéolcsóbban Singer Co. Varrógép R.-T.-nál, szállították a gőzhengert is. Ameddig az ut javí- vel elutazott és két éves Csaba nevQ fiukat
Szeged, Kárász ucca 1. sz.
tása tart, a lezárt szakaszon a kocsik nem közle- a cselédre hagyták. Nagymosás következtében
az udvaron hagyott marólugos edényből a kisfiú
— A szabadegyetemi előadások rendjén folyó hó
kedhetnek.
ivott és három heti szenvedés után meghalt. A
12-én (csütörtökön) este 6 órakor az egyetem aulájában
Tulipán- és jácinthagymák Mihályinál, ¡¡os törvényszék Fehér Sándorné mosónőt három hódr. Imre Sándor egyetemi ny. r. tanár ad elő a Nemzetnevelésről. A rendkívül tanulságosnak ígérkező előAz a hal atlanul msleg ünneplés és napi és a cselédet kél hónapi fogházra Ítélte gonadásra felhívjuk a közönség figyelmét. Belépődíj 500U
datlanságból okozott emberölés miatt. Az itélet
siker,
amely a Péntek este cimu Szomory
korona, tanulóknak 2000 korona.
jogerős.
Friss aóshering és sajtok Mihályinál.
sos tegnapi előadásait kisérte, mely főleg Szuchányi
Eri, a klasszikus tánemüvésznönek és Rafháihy
Révész tánciskolájában (Tisza-szálló I.em.)
— A vörheny elleni védekezés uj módja.
Az amerikai Oick-házaspár eljárást fódözött tel, Vilmos, a Renaíssince Szinház fiatal és kiváló november hó 1-től uj tanfolyamok kezdődnek.
amelynek segítségével meg lehet állapítani, hogy tagjának szólt, arra késztette a Korzó Mozi Felnőitek részére rste 8 - 1 0 óráig, diákok rémely gyermekek hajlamosak a veszedelmes vör- igazgstóiágát, hogy a film előadásait szerdára szére d. u. 6—8 ig. Külön csoporlok, magánhenybetegségre. Ezeket azután külön védőoltással is meghosszabbítsa. Siomory drámájának szép- órák egész nap. Jelentkezés d. u. 6 órától.
mentik meg hosszabb időre a vörhenytől. A ségeit csak emelték Szuchányi és Rajháthy
Megérkeztek a legújabb őszi-téli női modell
kísérletekhez szükséges anyagi támogatást a művészete. Szuchányi Évi szépiége és művészőrmekabátok,
bundák
Rockefeller-alapitványpénzen Budapesten fen tar- szete legutolsó ittléte óta nagyot fejlődött és felöltök, divatkabátok,
tott Egészségügyi Reformiroda adja. A kísérletek- mostani vendégszereplés alkalmából a szép- és boák. Kabát, kosztüm és ruhakelmék slb. Mértől, amelyek vidéki városokban is folynak, a számú előkelő közönség igen melejren ünne
ték szerint készülnek kabátok és kosztümök.
magyarországi gyermekhalandóság csökkentés ére pelte. RjJháthy, aki Simonyi Máriávil és Somlay Elsőrangú kivitel, olcsó árakl Remény iné divatnagy eredményeket várnak.
Artúrral számotlevő sikereket ért el a budapesti áruháza Szeged, Széchenyi tér 2. Főposta melle t.
HAzlurakt Kétszobás komplett lakást (Nagy- Renaiasanceban, igen kellemes orgánum és
körúton belűi) keresek. Lelépés nélkül migas izép férfias alak a színpadon. Ma, szerdán •
Ö z v . HEGYES PÉTERNÉ
házbért fizetek. Levelek és ajánlatok Iikola azonban csak Rajháthy fog fe fépni, mert Szu
kész
nöi-, gyermekruha és röfósáruháza
uccal Hirdetőbe.
mhi6 chányi Évit szerződése Bécibe szólítja.
KÁIXAY ALBERT (HID) U C C A 2 .
OICBÖ f ü r d ő k á d a k , gyermek és ülökádak
Kész nSt és oyermekruhék, valamint ríSfSaóruk
— Kárt csinált, öngyilkos hit. Orosházálegolcsóbb beszerzési forrása.
Fogel Edénél, Takaréktár ucca 8.
ról jelentik: Imri Erzsébet 25 éves cselédHÖLGYEK FIGYELMÉBE

GOTTSCH ALL JÁNOS

újonnan berendezett és
lényegesen

.OYFODRASZ T I SZALONJA
megnagyobbított HÖLOYFODRASZA
|mamkUb]
|tiai0yro<lrászat|

|

Hajlestészet

|

leányt gazdasszonya egy eltörött tányér miatt
megpirongatta. A leány elkeseredésében a ku'ba
ugrott és meghalt. Levelet hagyott hátra, amelyben ezeket Írja: .Kárt csináltam, nagy vigyázatlanság volt tőlem, nem viselhetem el él»s,
tudasiák testvéremmel."

Kozmetika

Varrás és mflhimzési tanfolyam Singer varrógépen
díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép részv. társ. újonnan
megnyilt fióküzletében, Szeged, Kárász ucca 1. szám.

elkülönített fülkékben. Postiche (ha)munka) műhely
Bubitríj urSK pansié« bécsi mintára. Elsőrendű munka és elönyfls
árak. Előfizetőknek (abonoma) nagy árkedvezmény.
891

gVIzvezeték javítások és átalaki ások Fekete
a él Kossutn Lajos sugárut 25. Telelőn 10—72.

i WZ" A fekete

H á z r a

h03Bzabb kölC8üniiket is
olcsó kamatra folyósítunk.

és f ö l d r e

Rövid lejáratú kölcsönök ?0?ySatnak.
Veszünk

kéníjszerkölcsön kölvéntjekei.

Áru és Ingatlanbank Részvény társaséi

Szeged
ed, Tisza Lajos körút

77a

F i g y e l e m

Telefonszám 15—54,

I

Elsőrendű h ó a s i a s s i r 2 9 ezerért, mindennemű
fűszer és élelmiszer mérsékelt sron kapható. sm
R É B L J Ó Z S E F Temesvári körút 8. (volt ótott boltja)

FAIRBANKS
nagy filmje csütörtöktől a
1

KORZÓ

MOZIBAN. £

Sszin&ázz és
Mfűvészzet ^
A

színház heti

műsora:

Szerda: Masa pénzt keres. Bérlet A. 11.
Csütörtök: A baba. Bérletszünet.
Péntek: A bolond. Operabérlet 3.
Szombat délután ifjúsági előadás: Három a kislány.
Szombat este: A bolond. Bérlet A. 1A premier.
Vasárnap délután: Három a kislány.
Vasárnap este: A bolond. Bérlet B. 12.

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegyirodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306.)
Masa

pénzt

Bemutató

7

DELMAGYARORSZAQ

1925 november 10.

ksres.

előadás.

Louis Vtraeall a legutolsi évekbe a egy-egy
darabjával Flers és Calvalllet örökábj kívánt
lépni és a bohózatok sorában — egy-egy jó
sierepkörben — az Üde, könnyed, le bele tsulyu francia vígjátékot próbálta tovább, előre*,
vinni. Nem voltak irodalmi ambíciói, nem le-'
begeit előtte más, mint egy-egy könnyű, üde
este és egy-két jó szerep, mert hiszen Louis
Verneuil színész- szerző . . . Az eiőző darabokban olykor sikerült elérni azi a minden gondolat nélkül való könnyed, Qde, „párisi" estét,
a darabok sokszor men'ek egymás után, siker
volt, mert hiszen a darabok könnyűek voltak,
vidámak voltak, „párisia*" voltak. És nem kellett sokat gondolkozni...
Most uj darab jött, Masa pénzt keres. Ez a
darab is párisi, magán viseli Verneuil jellegét,
de nincs benne az a kedves és szellemes
k innyedség, bájos üdeség, amely a régi daraboknál sok estét és sok tapsot biztoiitott.
Hiányzik valami, talán a gördülékenység, talán a mese egyenesvonalusága és a szelid
könnyedség Nehezen indm, olykor szünetek vannak és a mosolyok nem m ndig
igazi
mosolyok.
Egyes részek kizárólag
a színház ötletességére szellemességére és
játékára vannak utalva és ha a színész nem
érti meg az intenciót, zökken, botlik a darab.
A felvonásvégek elmúlnak minden siker nélkül éa a kompozíció sem egyenes vonalú. A
A mese — egy kitagadott bohém grófi fiu,
egy kiruccanó, de a világ elölt .morális alapon" álló gróf és a Varsóból Párisba szakadt
kedvesen naiv, bájosan szerelmes medika, aki
felakarja áldozni magát szereiméárt — a mese
egyszerű, kicsit szük, de lehetne belevinni sok
mosolyt, sok humort és sok lirát is. Egyetlen
felvonás sikerült itt Verneuilnek, a harmadik,
ahol a randevúra érkező gróf megtudja, hogy
akit most b : akar vezetni a hálószobába, nem
más, mint kitagadott fíáiak, drága, ellenállható lan szerelmes, áldozatos kedvese. Eoben a
felvonásban benne van Páris lírája, a Boai
Mlch, a Bd Salnt
Gnrmaine, a Rotond, az
egész Caríier Lalin drága-drága szerelmes édes
könnye, önfeláldozó, muzsikás, tiszta szerelme.
A harmadik fölvonásban találta meg egyedül
a hangot Louis Verneuil.
Az előadás nem volt túlságosan egységes és
egyöntetű, holott készüli vo!t. Az összjáték
hiányzott, a párisi romantika tisita átérzése.
E^yénenkint Harsányt Miklós olykor eltalálta a
morális alapon álló gróf igazi hangját. Ladomerszky báj os és kedves volt, a Párisba szakadt fiatal medika, az első szerelmes, akit elkábított a Carlier. Sokszor megtalálta az igazi
hangot és különös meleg sikere volt a harmadik felvonás nagy jelenetében Harsányival
enyü.l. Gonda Józsefnek talán ne.n egészen
„feküd." a fiatal gróf szerel jies szerepe, míg
Rigoz jóságos végrehajtót adott. Egy-egy monditná', gesztusnál ügyes volt Falus inasa. A
díszletek ügyében sok jóakarat volt. A szépen
megtelt ház csak a harmadik felvonás után melegedett föl és tapsolta a szereplőket
(vér.)
* Masa pénzt kerea. Ma este ujbíl színre kerül a
tegnap este nagy sikerrel bemutatott vígjáték, mely
még ma is állandó müsordjrabja a Magyar Színháznak. A mulatságos vígjáték nagyszerű helyzetkomikumai, a kiválóbbnál kiválóbb kabiaelfigurák fényes színpadi feladatokat oldatnak meg a vezjtőszereplőkkal.
akik közül Ladomerszky Margitot, Harsányit, Gandát,
Rogozt, Falust és Bllicsit ünnepelte a premier közönsége.
* Csü.örtökön: A b j b a . Schubert halhatatlan mu«
zsikáju operettje holnap ismM szinrekerül Kolbay,
Triliap, Egyed, Faludi, Leopold, Herczeg és Rogozzal.
* A bolond. Pénteken lesz a premierje az annyi
sikert aratott, soha el nem évülő daljátéknak, mely
Rákosi Jenő és Szabados Béla nevét felejthetetlenné

tette. A címszerepben Sugár jutott nagy és szép feladathoz, Kolbay Birobilla és Fenyves Deli lovag szerepében csillogtatják tehetségüket Sokoldalú szinészi
képességeiknek ujabb bizonyságát fogják nyújtani
Herczeg, Triliap, Feleki, Gárdonyi, Delly, Leopold és
Bilicsi. Szentiványi a sekrestyés szerepében Nyáray
egyik legsikerültebb atakitáaát játsza. Szabados Béla
értékes muzsikája méltó keretet ad a darab nagyszeiü szüzséjének. Pénteken este tehát újraéled a sok
szebbnél szebb, a maga idejében annyira közismert
és kedvelt melódia. A színház uj kiállításban mutatja
be a daljátékot Rajnay rendező tervei szerint. Az az
odaadás és szeretet, mellyel a színészek A bolond bemutatójára készülnek, megérdemli azt a meleg érdeklődést, amely már eddig is megnyilvánult a daljáték
iránt.
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* Csütörtökön délután hazafias előadá»: Hamburgi menyasszony. Holnap délután tartja a szinhaz
A nagyobb leadóállomások
ebben a szezonban az első hazafias előadást a 9.
mjH m ű s o r a .
gyalogezred parancsnokságának felkérésére. A helyárakit egészen olcsón állapította meg a színház vezeNovember 11, szerda.
tősége, 3000 koronától r.ŰOO koronáig. Az előadás
(A városnév utáni számi hallámbosixj
kezdete délután fél 4 órakor. A »Hamburgi menyBudapest 588. Este 8 órakor: Hangverseny.
asszony* vezetőszerepeit Kolbay, Gábor Mara, Fenyves,
Bécs 530. Délután 4.10 órakor: Hangverseny. Este 8
Delly, Egyed Lenke, Herczeg játszák.
órakor: Schiller: .Stuart Mária*, szomorújáték 5 fel* A bolond pénteken, szombaton ésj,"vasárnap van
vonásban. ¡0.3) órakor: Esti hangverseny.
műsoron.
Berlin 505 és 576. Délután 4.3a órakor: Hangverseny.
* Vasárnap délután mérsékelt h&lyárakkat: Három
Este. 8.30 órakor: A kamarazene Haydntól Scbönbergig.
a kislány.
«
¿mnm
m 1. Haydn: 1732-1809. G dur zongoratrió. AndantePoco, Adagio-Finale, Rondj ah' Onga ese. Preito.
2. Schubert; a) Suleika, b) Tavaszimádás, c) Türelmetlen, d) Ifjú a fotráson, e) Dal a zöldben. 3 Mozart:
Trió klarinét, viola és zongorára Es-durban. 4. Háadel: a) O holder Schlag, ária a „Semele'-ből, b)
Ugy, mint a galamb, ária az .Acis és Galathea'-ból,
Gluck: Ah, ritorna, ária az .11 trionfo di Clelia*-ból.
5. Beethoven; Zongorakvartett Es-durban, zongora,
hegedű, viola és csellóra, op. 16. G.ave, Allegro ma
non troppo— Andante cantabile—Rondo, Allegro ma
non troppo.
JhtaMoiС '
Boroszló 418. Délután 12.30-1.25 óráig: Rádiózenekar. 5.05 órakor: Nyo'cadik hangverseny az ifjúságA Ford-gyárak terjeszkedése
nak. A klasszikus szimfónia fejlődése Haydn Józsefig.
II. rész. D dur szimfónia (londoni). Este 8 órakor:
az ö l világrészen.
Rádiószínpad. Közreműködik: Peiser Kurt saját vig kölNemcsak Amerikában, ds a többi államok- teményeivel, Norbert von Goerz sanzonokkal, August
zongoraszámokkal és a rádiózenekar.
ban is csodálatraméltó az az eredmény, ame- Ernst
Drezda 294 Este 8.15 órakor: Zenei előadások. 9.30
lyet a Ford gyárak ki tudnak mutatni. Angliában
órakor: Tánczene.
a m a n c i e s t e r i gvárbM ex év ápriü* 17-én
Frankfurt 47i). Délután 4.33—6 óráié: Hangverseny.
került ki a 250.000-ik Ford-autó. Ez nemcsak G lbert operettek. Este 8.3J órakor: Don Pedro Calaz angol automoail-gyártásban rekordszám, de deron de la Barca: .A zalameai biró", dráma 3 felv.
A cselekmény helye: Zalamea falu Estremadurában.
igen tekintélyes, ha meggondoljuk azt a körül- Idő: 1580. év augusztusában.
ményt, hogy a mancnesleri gyárban készült
Hamburg 395. Délután 4.15 órakor: A régi katonaFord-autókat kizárólag a szigetország területén induló: Este 8 órakor: Verdi: .Aida*, opera 4 felvonásban.
helyezik el. Az angol Ford-gyárak igen érdekes
Königsberg 463. Este 8.'0 órakor: Ernst Maschke:
üzleti elvvel dolgoznak. így pl. a manchesteri
„A falusi szent*, népopera 2 felvonásban prológ és
gyár nem tudja az összes automobil alkatrésze- intermezzóval. 10—11 óráig: Tánczene.
det egymaga előállítani. Ahelyett, hogy ezen
Lipcse 452. Délután 4-5.30 óráig: Hangverseny,
alkatrészeket az amerikai testvérvállalattói sze- közben gyermekmesék. Este 8.15-11.30 óráig: Táncest.
München 485. Délután 4 órakor: 12 dal az .Amit a
rezné be, egy másik angol gyárat fog'alkoztat
német gyermekek énekelnek*-bői. 5 órakor: Olasz
ezeknek gyártásával. Az angol Fo.d-gyárakban
operakomponisták. III. Gaetano Donizetti: A rádiókizárólag angol munkások dolgozhatnak.
zenekar. 7.33 órakor: Háadel oratóriuma: .Izrael
Az au'omobil népszerűsége Angliában is Egyiptomban*.
Münster «10. Délután 1.15-2.45 óráig: Hangverseny.
nőttön nő, mi it az a statisztikai adatokból Eete
8.3'J—9.30 óráig: Loewe-est. 9.3> órakor: Az
kitűnik. Nagy-Britanniában ez év január hó északi kamarazene, i. Sinding: Szerenád 2 hegedű és
l én 778211 személy- és teherautó volt forga- zongorára, A dur, opus 92. (Allegro non troppo—Andante 8oatenuto—Allegretto— Adagio— Decisco ma non
lomban.
troppo. Allegro). 2, Sinding: A-moll trio, op. 64., zonDe nemcsak a nyugati államokban, hanem
gora, hegedű és csellóra (Allegro con biio—Aidante—
keleten is nagy népszerűségnek örvend a Ford- Non troppo, Alleg:o).
autó. így Jtpánban Yokohama kikötőjében
Barcelona 325. Este 10.25 órakor,- Puccini: .Tosca",
épült fel nemrég az első Ford-mon tőr-állom Ss, opera, közvetítések a nagy Lyzeun színházból.
Páris 1750. (Radio Paris). Este 9.10—11 óráig: Hangmelynek felállítását a Ford autók iránt megverseny.
nyilvánult nagy kereslet tette szükségessé.
Prága 546. Délután 5 órakor: A .Radio Journal*
A ánylag kis organizáció mellett havonta 300
kvintett hangversenye. Este 8 órakor: .Madame Pompádon", Fali Leo operettje. 9.Í0 órakor; Víg zene.
Ford-autó helyeződik el Japánbin.
Fali Lei.
Mult év folyamán kezdte meg működését
Róma 423. Este 3.4 I órakor: Hatigvefseöy. MeyéíS tntíagoban (Chile) egy ujonan ép alt Ford
beer: La Stella del nord, nyitány. Oiordano: Andrea
gyár, valamint Pernambuccóban, ahmnan a Chénier. Wagner: Tannha 11 serből (bariton). Bossi:
b azilial Ford-tulajdonosok igényeit elégíti i ki. Téma variata e fuga. Debussy: La fille aux cheveux
de lia. Zanella: Nubi folli. Mascagni: Parasztbecsület,
a buenos ayresi Ford-gyárat is nagyobbítani románc
(szoprán). Schumann: Románc a negyedik
kellett, hogy a szomszédos országok mind- szimfóniából, Sgambati: Vecchio Minuetto, Pagliacci
inkább erősbödő szükségletét fedezni ludjik.
Arioso di Silvio, Hamlet, Brindisi (bariton), Rachmaninov: Spanyol szerenád. Chopin: Ballata, La forza
del destiao, Me pellegrina . . . Id, — Troubadourból
(szoprán) Mascagni: Amica, fantázia. Utána hirek,
majd <0.55 óráig: Jazz-band. 10.59 órakor: Időjelzés.
Zürich 5'5. Este 8 órakor: Beethoven: .Fideiio*
opera első ¡elvonása, utána Gilbert-zenekar.

AUTÓ É S MOTOR

Délmagyarország
legnagyobb autóvállalata.
FHBRITZKY ÉS THRSfl

títenyi

tér

M A G O P I O B I b
automobilok ker. vezérképviseleti és raktára.

pneu és .Tauril* tőmörabroncsok ker. vezérképviselete es lerakata.
Alfa-Romeo
Diatto, Overland
automobilok.
. F o l j o r * bénáinkul az üzlet előtt.
Mindennemű automobil alkatrészek és felszerelési
tárgyak. Autóruházati cikkek.
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VARRÓGÉPEK

KERÉKPÁROK
GYERMEKKOCSIK
részletfizetésre is D & R » C D i eéoáruMzában

Sr vert, лгоя-ц. -ei.-''-tHH-па. «яоу lau'KMdtie'y I

RADIO
452

készülékek, alkatrészek
a n t e n n a , szerelés 1

Villamossági
szerelések, izzók
S z H I l n S
a ü u i i u »

cikkek,

legolcsóbban

Széchenyi térs.
Telefon: 14-31.

Szabók figyelmébe!

Készítek divatos télikabát gombokat, minden színben
a következő árak mellett: finom selyem garnitúra
Эо.ооо K, cordonet 5o, 6o, 7o.ooo K.
79e
Volt Csordás Ferencné gombkötő Szeged, Széchenyi tér 8.1.13.
R f i t a r b e m é n y f a politúros és festettháló, válas z US V I mint konyhaberendezések kedvező fizetési feltétele^ mellett kaphatók. Asztalosoknak I Gépekkel mindennemű famegmunkálást vállalunk. RÓZSA
T
E 3 T V E R E K a s z t a l o t o k Pacsirta acca 6. szám.
Asztalostanoncok fizetéssel felvétetnek.
mi
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DELMAQYAROr. SZAQ

Spitzer

fiánrlnii

1925 november 6.

Interieur hutofraktára

c r a i i u u i
T á b o r u c c a 3. S l 4 m .
r » wTt-r J F ^
a következő leszállított
d U I U K C I K
i»kon:
8 6

* Magyar Heasati Bank hivatalén árfolyamai.
Valuták! Angol font 341500—346500, ixokol 2102-2120,
dinár 1282—1266, dollár 70960—71Í 80, francia franb
2641-2871; holland forint 284%-28685, lei 328-3S4,
láva 511—517, Ura 2827-7847, márlu 16867-17003
osztrák schilling 100.20—100.68. dán korona 1757017726, ivájd frank 13716-13802, belga frank 3215—
1219, norvég korosa
1427C—14120. svéd korona
18860-18970, lengyel zloty H6C5-U805.
Devizák i Amsterdam 28685-28785, Belgrád 1262 1266, Berlin 16S67—17023, Bukarest 134-335, Brüsisíel 3235-3245, Kopenhága 17720-17776, Osló 1412014470, London «45500-346500, Milánó 2832-2644,
Newyork 71260-71480, Páris 2841-2855, Prága 21121120, Szófia 515-517, Stockholm 15060-19120, Varsó
11805-11855. Wien 100.40-10Ü74. Zürich 13736-13782.
ZKtlehi tózsd«. Nyitást
Páris 20.56
London
2915.-, Newyork 518.8750, Brüsszel 23.Г5, Mii*no
«0»'350, Amsterdam 2(3.80, Berlin 123..'b25, Wien
6.00731/., Szófia 1.75, Prága 153750, Varsó 86.-,
Budapest Ш72.70, Bukarest 2.45, Belgrád 9.20.
Zártait
Páris 20.65, London 2514»/« Newyork
M6',„ Brüsszel 23JS5, Milano 20.6750, Amsterdam
208.85, Berlin 123.50, Wien 0.0073.1250. Szófia 1.75.
Prága 15.3750, Varsó 86.—, Btdapest OJXJ72.70, Belgrád 0.20, Bukarest 2,45.
Tarm«nvtAuda. A keddi terménytőzsdén az irányzat
kissé lanyhább volt. A forgalom búzában rendkívül
élénk.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszaridtid 3425—
1450, felső tiszai 3400-3425, fehérmegyei és pestvidéki
3375- 3400, egyéb dunántuli 3350-33)5, 77-es tisz»
vidéki 3475—3500, felső tiszai 3450-3475, fehérmegyei
ás pestvidéki 3425- 3450, egyéb dunántuli 3400- 3425,
78-as tiszavidéki 35(0-3)25, felsőtiszai 3475-3500
fehérmegyei és pestvidéki 3450-3475, egyéb dunántuli
3425- 3420, 79-es tiszavidéki 3525-3550, felsőtiszai
35C0-3525, fehérmegyei és pestvidéki 3475-350C,
egyéb dunántúli 3410-3475, rozs 2175—22C0, takarmányárpa 2425-2600, sörárpa 3100- 340C, zab 2400—2550,
tengeri 2700- 275ft repce 6100-62C0, köles 2000-2050,
korpa 16C0-1625, lucerna, magyar 1925. évi 20CO—
2200, lóhere nagyarankamentes 2000-2200, lóhere
nagyarankás 17C0— lcOO.
Irányzat- A keddi értéktőzsdén a hétfői lanyhaság
folytatódott és mivel a cpekuláció ösztönzést sehonnét
sem kspolt, további eladásokba bocsájtkozott. A kontremin főleg a bankpapírok piacán, a kulisszpiacon és az
ipari papírokban lépett fel eladóként, ugy hogy az árfolyamok itt további jelentős veszteséget szenvedtek,
ümyhitólag hatottak a piacra a bécsi eladások hirel
is. A kulisszpiacon a bankpapírok tartottak, de a többi
veietőértékek, mint a Nova, Salgó és Rima 2—3 százalékos veszteséget szenvedtek. A Oanz papírok és a
Fegyver 2 és fél—3 százalékot veszítettek árfolyamukból. A bankok és takarékok piacán csupán a Nemzeti
Bank tartott, a többi lanyhán tendált. Az ipar' értékek
közfii a Magyar cukor, Hungária műtrágya, RészvénysOr, Nasici és Pamut voltak lanyhák. A szénpapirok
piaca elhanyagolt volt. A fixkamatozásu papirok irányzata valamivel barátságosabb és itt 100 —2 0 koronás
áremelkedések mutatkoznak. Egy-két címlet azonban
Itt is olcsóbbodott. A lorgalom ezen a piacon valamivel
élénkebb volt.

10 drb-ból i l l ó fara- -а уЛ . . . . .
0 drb-ból i l l ó Q
. . . . .
«nlUlo,
tölgyfa ebédlő
mtllt». got1) csiszolt háló
7 drb-ból álló ¿ л
7 drb-tiól ál.ó
, . . . . . . . .
millió.
keményfa háló J M r É l m l l l l ó , festett háló

Eladók:

Üzleti pult.
Stelázsik.
Deszkanemük.
1 fürészporos kályha.
2 vaskályha.
Tudakozódni E n d r é n y i papirkereskedőnél, Tisza Lajos kőrút 43.
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Árverési h i r d e t m é n y .
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 103. S-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. jírásbiróság IB25.
évi 3180—2. számú végzése következtében dr. Salgó Gyula ügyvéd
által képviselt Anker ált. biztosító rt javára l,'7ii9U2 kor. és |ár. erejéig 1925. évi május hó 16-án foganatosított kielégítési végrehajtás
utján féfoglalt és 15,ooo.ooo koronára becsült követkeió ingóságok,
u. m.: boltberendezés és szövetek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. Járásbíróság 1925. évi Pk. 12731—1
számú végzése folytán >,978 9l>2 korona tőkekövetelés, ennek 1925,
évi január hó I . napjától járó 18 százalékos kamatai és eddig össresen 626.000 koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő
költségek erejéig Szeged, Oroszlán ucca 1. szám alatt leendő
eszközlésére >925. évi november hó 16. napjának délutáni fél 1
órája határidőül kítüzetlk.
Kelt Szegeden 1925. évi október hó 19. napján.
K u h n , k r. bir. végrehajtó.

Modern

stylusu

fehér

és

szines

BUDWEISI
CSERÉPKÁLYHÁK
ÉS TAKARÉKTÜZHELYCSEMPÉK
kaphatók

LANDESBERG Ж
Szeged,

Bocskay ucca 10.

Й
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Alullrt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. L-c. 1 2. § a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szegedi kir. Járásbíróság 1925.
évi S244 és ! 245—2. számú végzése következtében dr. Erdélyi Mi
Mihály
ügyvéd által képviselt Iritz Béla javára 2,i38ooo korona és jár.
ereiéig 1925. évi julius h ó 10-én foganatosito t kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 12,000 000 koronára becsült következő Ingóság, úgymint: vadászfegyver nyilvános árverésen eladatlk
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 1<766.
sz. végzése folytán 2,138.000 korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi
május1 hó
hó 12.
12. napjátóí
napjától táró
táró 18
18 százalék
százalék kamntai
kamatai és
és eddig
eddig összesen
összesen
«211.3:0
U2t).3 i 0 koronában
koronában bíróilag
bíróilagmár
már megállapított
megállapított ssfelmerülendő
felmerülendő költséköltségek ereiéig Szeged, Somogyítelep >u25. szám alatt leendő eszközlé
Síre 1925. évi november hó 1 t-ik napjának délelőtti fél 12 órája
határidőül kitüzelik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107.,
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek,
szükség esetén a becsáron alul is elfognak adatni.
Kelt Szeged, 1925. évi október hó 15. napján.
K u h n , kir. bir. végrehajtó.

Ha vakitóan fehér ruhát «kar,
használja az újkor legjobb mosószerét

. „Wesilla"

Felelős szerkesztő: F R A N K J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiacótulajdonos Délmagyarország Hírlap
és Nyomdsvállalat Rt, könyvnyomdájában. Szeged.

Westlla mosószer kíméli a ruhát, fölöslegessé teszi a kefével
való dörzsölést, egyszerű főzéssel a ruha legszebb és legtartósabb fehérítése érhető el.

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

társ kerestetik.
Leveleket: . H a v i 25—3" millió k o r o n a kereset"
jeligére a kiadóhivatalba kérünk.
777

,6rt

Háromszobás lakás £!S! *
priváttői átadó. úl'fJ* ,igire 1
Szegedi paprika- és terménycég keres magyarnémet gyors- és gépírásban perfekt

i r o d i s t á n őt.
809

Szakmában jártasak előnyben.
Ajánlatok p o s t a f i ó k 159 küldendők.

önműködő
Teljesen ártalmatlan!

Garantált klórmentes!

A legkényesebb ruhákra alkalmazható!
Meglepő eredmény!
Nincs löbbé dörzsölés 1
Megtakarít munkát, időt, szappant, szódát I
Gyártja: Magdalin Vegyiművek Budapest, III., Tavasz u. 5.
— -36.

Varrógép és kerékpár,
angol és német áruk,
motorkerékpár, német
gummik és szerelékek
részletfizetésre is.
Nagy |avitómübetyl
SZÁNTÓ aANDOR gépraktár»
Kiss Dávid palota, Kiss u. 494

MÜ2.IER

M ó r n é cipi-

Eladó modern keményfa
hálószoba, modern ebédlőszoba. ottomán, íróasztal
és többféle. Jókai u. 3. H2

Belvárosban 1 bútorozott
szoba azonnal is kiadó

Cíiptes (ffelscM)

reggelivel, esetleg teljes ellátáss a l i s . C í m : Kossuth Lajos sugárút 21., 1. emelet 1. ajtó. 678

Két-három szobás modern
lakát
keresek .Magas
lelépés" jeligére.
Különbejáratu bútorozott
szoba kiadó fürdőszobával.
Korona u. 5,1. em. jobbra.
Lakást bérelhet, kiadhat
vagy cserélhet apróhirdetés
utján, lo szóig 6ooo kor.

H u n k a , állás
Á l l á s i kaphat apróhirdetés
utján. — l o szóig 4ooo
korona.
Perfekt gépíró és gyoreirónö azonnali alkalmazást
nyerhet dr. Wellisch István ü yvédnél, Szenes. 2

pasazirozva naponta frissen
kapható
soi
Róka ucca 8. szám alatt,
Nemzeti-szálloda mellett.

Vétel
Hálószobát, ebédlöt vagy
egyéb bútort vehet kéz:
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo
korona.
Veszek állandóan használt
bútort. Jókai ucca 3. H

Oktatás
Nevelőn«!,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést tőszóig4000
korona.

Német é» francia nyelvtanit s. (Diákoknak és felnőtteknek.)— -zentgy3rg(í
Mindenest,
szakácsnőt
2
vagy szobalányt a leg- ucca I.

könnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, lo szóig
4ooo korona.

Pénz

B a n g ó tanintézet felelősséggel készít elő mindenfé e vizsgára. Érdeklődni Szentháromság ucca
59. alatt.
Hl

Kölcsflnt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6ooo korona.

Különfélék

Üzlethelyiség

Társat talál, ha apróhirdetésben keres, lo szóig
6ooo korona.

üzleteladáa legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo izóig
6ooo korona.

levelezés
Levelezést is folytsthat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal.— 10
Szóig 6ooo korona.

Ebédlöbutorok,

finomabb és egyszerűbb kivitelben, készen f s megrendelésre
legolcsóbban KOCSIS FERENC müasztalosnál, Horváth Mihály u. 7.

Kis ház rendezett uccá
ban, főút mentén 2 szobás
lakással megvehető. Ilona
ucca 6, Rókus.

Elvállalót S S C S

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

Az Alföld kpanoM
tlMvei raktára§
Körösi Géza üvegezés! vállalata Mérey u. a Tel. 9-57.

ZOHfiNCEDÉNYEK

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

BÚTOR &

tésü, festett és keményfa,
elsőrendű kivitelben a legelőnyösebben beszerezhető

SINGER bútorasztalosnál
Rákóczi tér, uj adópalota, m

nagyáruház dúsan felszerelt választékos raktár. Mübutorokban, Slavonia tömörfa szobákban, hajlított székekben

SCHAFFER

T E S T V É R E K szebeq, feketes*s-u. is

Akkor vásáro'jon az alanti cégeknél és ne felejtse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménytár^yait szabadon választhatja!
Mindenki annyi sorsjegyet kap, ahány 1 O.OlO koronáért vásárol.
M a g y a r KOztt«Btvl«elSk
Fogyasztást Szövetkezel
fiókjai.
Bartos LtpAI
könyv- és papírkereskedés, Klauzál-tér.
Bányát János
szűcsmester, Oroszlán ucca 2.

hitelképes egyéneknek

Fehér Mór
férfi és női felöltő áruház. Kárász ucca

Csányi András ЙД&чг ucca

Kohlt

(Izletében Széchenyi tér. B é r h á l .

Akar Ön egy ajándéksorsjeggyel 100 milliót nyerni?

F o d o r Nemzeti Á r u h á z
Kárász és Kölcsey ucca sarok.

öltönyt,

özv.

S Á N D O R hkatosmesternél, Margit ucca és Tisza Lajos körút sarok-

BUTOR

téli szöveteim megérkeztek,
a legújabb divat szerint t é l i k a b á t o t ,
r a g i á n t. — Tisztelettel

minden színben és nagyságban a
legjobb minőségben 793

Sehol olcsóbban T a k a r é k t ü z h e l y e k , ЩЦЙ*üs,házak ,eg0,C5óbb^

F a r k a s Ferenc
élő- és művlrágüzlet, Takaréktár ucca.

részletfizetésre is készítek

Gyermekés munkáscipök

Ktiiönbejáratu uccai bútorozott szoba kiadó. Petőfi
ucca 8, II. 9.

Használt ruháit !<
értékesíti apróhirdetés utján. 10 szóig 6ooo korona.

mosószerül

Értesítem a t. közönséget, hogy az összes
802

Bútorozott szobit ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 1Q szóig 6000
korona.

Eladás

769

Elsőrendű, konkunencia nélkül álló, jól bevezetett iparvállalathoz cca 2C0,ooo.ooo koronóval

Lakás

Árverési h i r d e t m é n y .

Ferencvárosi sertéavás'r- Nyiltvási maradvány 1491,
éikezett 479, eladva 500. Arak: Könnyű 14-17, nehéz
17—2o. Zártvásári maradvány 540, érkezett (62, eladva
450. Árak mint fent.

Egy szobás belvárosi lakásomat belvárosi

APRÓHIRDETÉSEK

Főnyeremény 100,000 000 K.

OAspár I l l a t s z e r t á r
Széchenyi tér 7.

Stetner S o m á n é
nőikalap divatterme, Iskola ucca 21.

K á l d o r ]. és Társa
fűző és ernyögyár. Kárász ucca.

SAs Lajos
vászon és fehérnemű áruház, Iskola
és Oroszlán ucca sarok.

Kézimunkaház
Fischer I z s ó
Kölcsey ucca 10.

Szende Mihály
uridivat, Kelemen ucca.

Kun Jen9
órás- és ékszerész, Széchenyi tér 2.
S u h a j d a József
csokoládé árugyár, Iskola ucca.

Ossznyeremóny 1.200,000.000 K.

RETIKÜLÖK ÉS DOHÁNYZÓ CIKKEK
S c h w a r t x FUIOp u t ó d a
Kárász ucca.
Vass I m r e
rövidáru, női és fétfi divatáruház
Dugonics tér 5.

Húzás 1925 december 30.

Az elő nem fordult szakmákból egy-egy cég jelentkezését még elfogadja a Közérdekű Liga tárgysorsjáték intézősége Budapest, Vili., Rákóczi u. 59. Telefon J. 21-73.
Mhi8
13. sz.

