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Jancsi bohóc.
A napokban „Jancsi bohíc" bevonult a magyar nemzetgyűlésbe. Nsm valóságosan, test
szerint, csupán bisonlat gyanánt. A halódó
knrzus egyik úgynevezett tényezőjét hasonlította
a halódó kurzus egy másik tényezője a „Jancsi
bohóchoz." Kiis Menyusról v»n szó, erről a
kopasz és kCpcös hangadóról, erről a közis
inerten jelentéktelen és éidekfelen alanyi köllőről, erről a kiválóan kiskaliberű népvezérről,
aki egy Összeomlott ország romjai közül mászott ki a közélet napfényére és élvezi a
tehetségének és egyéniségének szóló meglehetősen általános ellenszenv kétes dicsőségét.
Es a Kiss Menyus volt már darabont Erdélyben, volt háborús csatadalköliő, de nem a
csatatéren, volt forradalmi és ellenforradalmi
szereplő személy, csak egyetlen eredeti gondolatol termelő nem volt és sem lesz tohi. Kiss
Menyhért plaglzálta a nagy Daudet-t és szeretné
plagizálni Nigyatádi Szabó Istvánt, dc Kiss
Meeyuinak még a kapanyél is rosszul tűi el
a kezében és Kiss Menyusl még a szelid és
csöndes Huszár Károly is azzal tiszteli meg,
hogy a Jancsi boháccal párhuzamosan beszél e
kitünCen jelentéktelen poitikai nem szorzó és
nem osztó kisembernek közéleti szerepléséről.
önérzetes ember bizony nem hagyhatja szó
nélkül az ilyen allegóriát, amely ilyen filagőtiába helyezi és valóban, igen erélyesen és
igen keserűen tillakozott is a kellemetlen pár*
huzam ellen — maga a Jancsi bohóc, aki
halároiottan sértésnek vette Huszár Károly
szavait és a nyilvánosság előtt utasította vissza
a szerinte rá nézve megalázó inveklivát. Jancsi
bohóc ugyanis egészen komoly férfi, aki becsületes és szakadatlan munkában töl ötte egész
életét, Jancsi bohóc négy felnőtt gyermeknek
apja, Jancsi bohóc kiszolgált őrmester, aki nem
irt ugyan uszitó és bőszitö csatadalokat, hanem
-.tisztességgel végigkflidötte és végigszenvedte
a világháború', amit a magas diplomácia bohócai zúdítottak az árlat'an és védtelen
népekre; Jancsi bohóc tehát erősen kikelt
Huszár Károly ellen és kijelentette, hogy az ő
egyénisége nem keverhető össze Kiss Menyussal.
Már most ezt az aifért intézzék el egymás
között a két kurzuspolitikus és a bohóc, mi
ebbe nem avatkozunk bele, ez nem a mi dolgunk. De azt is hozzátette még Jancsi, hogy
ha az urak ott benn a Házban cirkuszt csinálnak, hát öt hagyják ki abból a cirkuszból I
Ez bizonyosan igen szigorú vélemény, majdnem olyan szigorú, mint Lendvai Lehner István
kiszólása, aki latrok barlangjáról beszélt. Mi
nem vagyunk ilyen kíméletlenek és ilyen
kemények a moslani nemzetgyűléssel szemben,
de azt nem lehel tagadni, hogy ez a sokáig
halódó kurzus igen sok Paprika Jancsit, rengeteg politikai bajszzót és közéleti klownt
szabadított az ország nyakára. A könnyű fajsúly is a könnyű lelkiismeret kurzusa kedvezett
a poIi>ika komédiásainak, a csepűrágóknak és
a kardnyelőknek, akik kard helyett inkább milliókat nyeltek, a kígyóbűvölőknek, akik a
magyar népet aharták mindenáron megigézni
flres hordókongásu jelszavaikkal, a táncoló
derviseknek, akik végigláncollak már minden
konjunkmrát és mindenféle kurzust és ha
Jancsi bohóc fájdalmasan jelenti, hogy ö
komoly ember, ezeknek az uraknak működésében és szereplésében csak az a iár
komoly, amelyet évtken keresztül egy csonkaorizágnak okoitak. Ezek a bajazzók hiába kacatnak, a magyarság sirva szemléli a komédiát, amelyet egy nigy tragédia közjátéka gyanánt játszanak és várva várja az eljövendőt,
aki valószínűleg nem a Habsburg-sasfiók lesz
és nem ba|or-sváb fajvédő»eiér, hanem ennek
a szerencsétlen, megpróbált magyar népnek
végre megszólaló lelkiismerete és a magyar
életakaratnak végre-valahára diadalmas lendítőereje a szabad és boldog lövendő felé!
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A kisántánt válsága.
Elhalasztották a kisántánt november 30-iki konferenciáját. — Csehország és
Jugoszlávia már elismerné a szovjetet, csak Románia ellenzi még. — A cseh
választások még jobban kiélezték az ellentéteket.
(Budapesti tudöstlönk telefonfelentise.) Bukarestből jelen i k : A mii lapok jelentése szerint
a'november 30-ára tervezett konjerenciát a kisántánt bizonytalan
Időre elhalasztotta. Az értekezlet elhalasztását az európai politika jelenlegi bonyolult helyze'e (ette szükségessé, mert amig
az európai helyzet nem tisztázódik, végleges megállapodásokat ugy sem lehetne hozni.
A kisántánt államainak tanácskozását azonban leginkább amiatt kellett elhalasztani, mert
Csehország is Jugoszlávia már tervbevette Oroszország elismerésit, amihez most Románia nem
hojlandó hozzájárulni. E tekintetben csak fokozta a zavart a cseh választások meglrpő eredménye és a kommunisták előretöiise, ami elsősorban fogja előtirbe hozni Oroszország
elismerésinek
kirdisit.
Nyilvánvaló tehát, hogy ez a helyzet a kisántánt válságát Jelenti.

Az a n g o l a l s ó h á z
helyesli a l o c a r n o i s z e r z ő d é s r a t i f i k á l á s á t .
London, november 19. A munkáspártnak
Chamberlain javaslatával szemben benyújtott
pódositó Javaslatát az alsóház 332 szavazattal
130 ellenében elvetelte. A liberálisok közül néhányan a kormány mellett szavaztak, mig má-

sok tartózkodtak a szavazástól. Az alsébáz erre
375 szavazattal 13 ellenében elfogadta Chamberlain javi síitát, mely szerint helyesli a locarnoi szetződis
ratifikálását.

A német minisztertanács felhatalmazta Stresemannt
a locarnoi szerződések aláírására.
A német fajvédők csütörtök éjjelre államcsínyt terveztek.
(Budapesti tudósítónk leleten jelentése) A birodalmi kormány ma délután öt órakor Hindenburg
elnöklete alatt minisztertanácsot tartott, amelyen formailag is felhatalmazták
Stresemann
külügyminiszteri a locarnoi szerződések
aláírására.
A német hatóságok ma bizalmas Jelentéseket kaptak,
hogy a jobboldali szervezetek ma
ijfelre államcsínyt terveznek. A rendőrsig messzemenő intizkediseket
tett, hogy minden
rendbontó
ktsirleiet csirájában
elfojtson.

nmnim»n«n»ni»»mn»ninn»»i;:n»t»mnm;;ii»m

A cseh k o r m á n y v á l s á g .
Bsnes marad a külügyminiszter.
Prága, november 19. Massaryk köztársasági
elnök még senkit sem bizott meg kormányalakítással, de már javában találgatják politikai körökben, hogy kik lesznek a miniszterek. Az
kitsigtelen,
hogy a régi koalíciós
kormány
tibbsig együtt marad és megszaporodik a cseh
iparos és kézműves párt 13 tagjával, bizonyos
tehát, hogy ezekből a pártokból fognak kikerülni az uj n iniszferek, csak az a kérdés,
hogy a többséget alkotó pártok miképen fognak a miniszteri tárcákon osztozkodni.
A Czeszko Szlovo ugy számiljs, hogy a cseh
agráriusok,
a szociáldemokraták,
a nemzeti

sztclalistdk is a klerikális néppárt 3-3
mlnlsxterret lesz kipvtsetve a kabinetben, a cseh nemzeti demokratáknak is az Iparorpártnak
egyegy miniszteri tárca fog jutni
Ai
agráriusok
maguknak követelik a pénzügyminiszterséget s
arra Srdinka képviselő a legkomolyabb Jelölt.
A képviselőház elnöki tisztére is igényt tartanak
az agráriusok, miután a cseh szociáldemokrata
párt számra nézve csökkent és Tomasek szociáldemokrata képviselőházi elnök nem számithat
megválasztásra.
Abban egyetirtenek a többségi pártok,
hogy
Benesnek kell Juttatni a külügyminiszteri
tárcát.

Óriási botrány közben kirugdalták
a kommunistákat a z olasz parlamentből.
Maffi kommunista képviselő beszéde okozta a páratlanul nagyarányú vihart.
Az elnök enunciációjában igazat adott a fascista képviselőknek. — A kamara
alelnöke — tárgyilagos.
(Budapesti tudósítónk tele fonjelentise.) Rómá- már beszéde elején a faicista képviselők álból leientik: Az olasz kamara mai ülésén landó közbeazólásaikkal félbeszakították. Erre
a fascista kipviselők olyan botrányt rendeztek, Maffi azt a kijelentést kockáztatta meg, hogy
amilyenre az egész világ parlamentjeinek
tör- Must elit I nem képviselt az olasz munkásság
nagy tömegeit, mire a parlament minden oldaténetiben mig nem voli példa.
gyalázták
Az fllés elc|én Maffi
kommunista képviselő lán felugráltak a fascista kipviselők,
Mussolini tegnapi beszédéhez szólalt fel és a szónokot:
— „Disznó, gazember" is más hasonló kifejezésekkel illették, majd a fascista párt vezértitkára, Farinacci is felpattant helyéről, Maffi elé ugrott ezen szavakkal:
— Ha valaki a dúcéról rosszai mer mondani, az igy Jár:
Erre kit hatalmas pofont adott
Maffinak.
Erre, mint adott Jetre odarohantak a fascista kipviselők
is a kommunistákkal
formális
verekedisi kezdtek. Pofozták, rugdosták, a földretepertik, taposták a kommunistákat,
majd szitkok
kíséretiben valamennyit valósággal ktrugdosták az ülisteremből.
A karzat közönsige ujjongó lelkestdisiel kisirie ezen aktust is közbekiáltásaival
állandóan
tüzelte a fascista
képviselőket.
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Mussolini a botrány alatt nem tartózkodott a
teremben.
A verekedés a kamara folyosiin
is tovább
folytatódott.
A fölizgatott
képviselők
nagy
csoportja
újból rárohant
a
kommunistákra,
rugdosni,
ütlegelni
kezdték őket, leköpdösték,
ugy hogy csak a karabinierik fegyveres
kísérete mellett sikerült
őket a nagyobb bajtól
megmenteni és a parlamentből
eltávolitani.
A folizgatoit fasciste képviselők ezu án visszamentek az ülésterembe és tovább izgattak:
— Most pedig a pepolari párt képviselői kerülnek serra, hallatszott, azonban ezek közül
szerencsére egy képviselő sem tartózkodott a

parlamentben.
Az izgalom lecsillapulása után a kamara elnöke Paolacl a köve kező szavakkal nyitotta
meg újból az ü'ést:
— Látva ezt a lelkesedést és nagy tünfefést,
amelyet a kamara szeretett miniszterelnökeinknek rendezett, büszkén
kijelenthetem, hogy
Malfi képviselő kijelentései emtal nem érték
el céljukat és rossz pillanatban kerüllek napfényre. >lz ellenzék Igenis alkalmazkodjIk
a
többség akaratához, mert különben
hasonlókép
fognak vele eljárni
A Ház ezu'án áttért a napirendi javaslat
tárgyalására.

„A n y u g d i j v a l o r i z á l á s l e h e t e t l e n . "
A kormánypárt értekezletén Bud viasxautasitotta a tájiadásokat.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A kormánypárt mai értekezletén Platthy György indítványára elhatározták, hogy az ellemékkel
együtt fogják tárgyalni a Kossuth Lajos, Petőfi
Sándor és i 48 as vértanuk emlékének megörökítésére vonatkozó ellenzéki javaslatot s
hogy a jövő évben leleplezik a Kossuthemléket és a Batthyány-örökmécsest.
Eiután F. Szabó Géza telt jelentéit arról az
értekezletről, amelyet legutóbb a tisztviselők
anyagi helyzete kérdésében a nyugdijas közalkalmazottak országos szövetsége és a nyugdijas katonatisztek képviselőivel folytatott Pintér
László a mugdijas magántiiztviselők és a
vasutasok érdekképviseleteiveI lefolytatott értekezletről számolt be. Széchenyi
Viktor gróf
a felekezeti tanitók státu»rendezésének kérdését
tette sióvá.
Bud János pénzügyminiszter válaszában utalt
arra a koncentrikus támadásra, amely a valorizációs javaslat
benyújtásával
kapcsolatban,
majd a köztisztviselői státuszrendezés körül ellene
megindult E tekintetben olyan követelésekre
biztatják bizonyos elemek a közvéleményt és a
tisztviselőket, amelyek csupán a nagynebecen
helyreállított pénzügyi egyensúly felboritásával
és az inflációs politika visszahozásával volnának teljesíthetők. A felekezeti tanítók illetményei
ügyében pillanatnyilag választ adni nem tud,
mert azok, mint ismere'es, járandóságaik egyrészét természetben kapják s e tekin etben a

részleteket nem ismeri. A nyugdíjasok
kérdésében bizonyos sérelmekkel a szanálási törvénnyel kapcsolatosan foglalkozni fog, mihelyt
azt a pénzügyi*helyzet megengedi. Időközben
merülhetnek fel olyan tervek, amelyek leüetővé
teszik e kérdés megoldáiát.
Walká Lajos miniszter arra mutatott rá, hogy
a mai helyzet mellett tehát a nyugdijak emeléséhez nerc lehetett hozzáfogni.
Marschall Ferenc a hadikölcsönők valorizálása
ügyében szólal fel. Sxeretné, ha olyan megoldást találnának, amely nem zárja ki egy későbbi időpontban a hadikölcsön valorizálásának
lehetőségét.
Bethlen István gróf miniszterelnök kijelenti,
hogy nem járulhat hozzá olyan Javaslathoz,
amely a jövő szempontjából bármilyenféle Ígéretei tartalmoz, a hadikölcsön
valorizáció tekintetében. Valószínű, hogy más kormányzat idejében kerül ez a kérdés napirendre és szerinte egy kormány kezét megkötni és pozitív
ígéretet lenni könnyelmű játék a nemiet érdekeivel. Alig hiszi, hogy a közeljövőben
olyan
helyzetbe juthatunk,
hogy a
hadlkölcsönöket
valorizálni lehessen. A karitativ megoldás eszméjét nem szabid könnyen elvetni. Épp ezért
indítványozza, hogy a párt küldjön ki bizottságot, mely a pénzügyi, népjóléti és belügyministterrel egy ü t olyan megoldást keressen e
tekintetben, amely a visszaéléseket kizárja.
A miniszterelnök indítványát
elfogadták.
Utána pártlakoma voIf,

November végén tárgyalja a bécsi bíróság
Austerlitz képviselőnek, az „Arbeiterzeitung" főszerkesztőjének
perét Békéssy Imre, a „Die Stunde" kiadója eilen.
(A Délmagyarország bécsi tudósítójától.)
Bé- Austerlitz képviselő ugyanis a per folyamán
le
kessy Imre a „Die Stunde" cimü napilap, vala- akarja leplezni Békessy Imre előéletét, budapesti
mint a „Die Bühne", nDie Börse" és a „Der és bécsi működésének titkait.
Warenmarkta cimü hetilapok kiadója néhány hóMiként ismeretes, a Budapestről elszármazott
nap előtt lapjában személyes modorú támadást Békessy Imre tavaly már hasonló helyzetben volt,
intézett Austerlitz Frigyes képviselő, a szociál- amikor Stolper Gusztáv közgazdasági szerkesztő
demokrata .Arbeiterzeitung" főszerkesztője ellen. állította bíróság elé. Akkor a várt szenzációk azonAusterlitz a támadások miatt pert indított Békessy ban a felek kibékülése folytán elmaradtak. AusImre ellen. A bécsi politikai és ujságirói körökben terlitz képviselő azonban azt hangoztatja, hogy
nagy kíváncsisággal várt pert a bécsi esküdtbíró- neki nincsen takargatni valója, ö nem kapható
ság november végén tárgyalja. Austerlitz, valamint kibékülésre és az eljárás beszüntetésére, hanem
az egész szociáldemokrata párt erősen készülődik ' mindent kérlelhetetlenül leleplez.
a tárgyalásra, amely óriási szenzáúókat igér. |

KirálykérdéSp a d ó z á s .
Rainprecht beszéde a köztársaság mellett. — Fábián az adókról.
Budapest, november 19. Negyed 11 órakor nyitotta meg az ülést Scitovszky Béla elnök.
Tizenöt képviselő sincs a teremben, amikor a
költségvetési vita első szónoka, Lovás: János szólásra emelkedik. Határozati javaslatot terjeszt be,
amelyben javasolja, hogy gondoskodjék a kormány a mezőgazdasági termények megfelelő értékesítéséről.
A kormány iránt bizalommal van és a költségvetést elfogadja.
Rainprecht Antal szerint a köztársasági
államforma legjobban biztosítaná ezidőszerint a konszolidációi A történelmi jogfejlődés önként ajándékozta meg a nemzetet azzal, hogy köztársaság
legyen. A köztársaság ellenzői azt az érvet is fel
szokták hozni, hogy az a zsidóságnak kedvez. A
tőke keletkezésének kérdését ma már sok főúri
család szerencséjére, nem kutatják. A kiegyezés
különben is elég jogot adott a zsidóknak, pedig
azt a Habsburgok csinálták. Azt is fel szokták
hozni, hogy megtörténhetnék az a borzalmas eset,
hogy Magyarországon zsidót választanának meg
köztársasági elnöknek. Ezt nem tartom valószínűnek, de még mindig jobb, ha tisztességes zsidó
reprezentálja . . .

Peirovácz Gyula: Palesztinátl
Fábián Béla: Talán a BESzKÁR-i akartamondani?
Rainprecht Antal: . . . mint egy degenerált, ostoba és rosszindulatú király, akit nem is lehet öt
év múlva elküldeni. Kulíurtársadalomban
csak a
demagógia tartja ébren a faji és vallási kérdést.
Huberman Broniszláv koncertjén zsidók és fajvédők, németek, magyarok, angolok extázisban tapsoltak. Vájjon Hubermannak, a kis sápadt lengyel
zsidónak szólt-e a taps, vagy a művésznek? Ha
egy művészi instrumentum kezelése ennyi tiszteletet érdemel, akkor az is, aki az ország hangszerén
tud játszani, megérdemel minden tiszteletet, még
ha zsidó is. Az ellenzéki liberalizmusnak különben nem tengelye a zsidó-kérdés, csak folyománya.
— Tamás vagyok abban, hogy az uj királyság
demokratikus lesz. Az egységes párl kertjében
királyt akar kiplántálni magának De megtörténhetnék, hogy adott esetben a népszövetségi döntőbíró, mint az apostoli magyar király felettese
jelentkeznék és ezzel csorbát szenvedne a királyi
tekintély. A nemzetközt fejlődés legbiztosabb utji
a köztársaság. A királyság korszaka a háborúval

1921 november 19
lezajlott. Mint ahogy Szent István előtt törzsekből
nemzet lett, ugy ma a nemzetekből
egységes
Európa van kialakulóban. Ez forradalmi állapot,
de megakadályozhatatlan. Határozati javaslatot
nyújt be a királyság védelméről szóló 1923 :
XXXIV. t-a eltörléséről.
— Én Hajmáskér közeiében lakom, ahol hallatlan municiópazarlás folyik, gyakorlatozás és ágyúkipróbálás cimén. Milliárdokat pufiogtatnak el a
levegőben, pedig ez a hadsereg ugy se tudna
bennünket biztositani. Azzal fejezi be beszédét,
hogy az ő imája: „Hiszek egy isteni őrök igazságban, hiszek a magyar köztársaságban, hiszek
az egyesült európai államokban I" A költségvetést
nem fogadja el.
Csik József keresztényszocialista a kenyérkérdést égetőbb problémának tartja, mint a közjogi
problémák fejtegetését. A maga részéről elfogadja,
hogy királyság vagyunk. Magyarországra nem lehet sürgős az államforma megváltoztatása. A legitimizmus ma nem célszerű, ám vigyázni kell, hogy
a királyság alapjairól le ne térjünk.
Rupert Rezsó: Miért támogatja ön mégis a
budaörsi kormányt l
Csik József: Nem támogatom s éppen ez az
oka, hogy a keresztényszocialista párt nem egyesült a keresztény gazdasági párttal. Elégedetlen a
földreform végrehajtásával és szükségét látja annak, hogy a kormány a végrehajtás határidejét
kitolja. A javaslatot nem fogadja el.
Fábián Béla a következő szónok. Ott folytathatná — úgymond — a beszédet, ahol Csik József abbahagyta. A mai társadalmat s a mai viszonyokat csak egy szó jellemzi, hogy: jaj! Beszélni
óhajt az adókról. Értesülése szerint Bud János
pénzügyminiszter bizalmas értesítést küldött szét a
pénzagyigazgatókhoz, akiket személyesen tesz
felelőssé abban, hogy az adók pontosan behajtassanak. A pénzügyigazgatók viszont végrehajló
közegeiket személyi és vagyoni felelősség mellett
kötelezték az adók kíméletlen behajtására. Több
határozati javaslatot nyújt be, melyekben többek
között a háromszázalékos
késedelmi adó helyébe
egyszázalékos
késedelmi adót kér. Felhívja a
pénzügyminiszter figyelmét arra, hogy a csempészek túlságosan elszaporodnak, sajnálatos módon
elsösorbaa a vasúti raktárnokok és pénzűgyőrközegek közül kerülnek kl, akiknek az ellenőrzés
a szerepük. Hosszasabban foglalkozik a valorizáció
kérdésével. Régi vállalatok még mindig ezer koronát fizetnek nyugdijasoknak, mert a valorizációs
törvény még mindig készül. A biztosító társaságok,
noha igen jól fektették be a befizetett összegeket,
a biztositási dijakat papirkoronában fizetik kl. Végül a numerus claususról szól és ennek eltörlését
követeli. A javaslatot nem fogadja el.
Létay Ernő azt hangoztatta, hogy a magyar
kérdést európai problémává kell tenni. Hogy ezt
elérhessük, a külföld bizalmára van szükség. Ezt,
a bizalmat azonban csak a demokrácia és a nyu-'
gaii értelemben veit konszolidáció ébresztheti fel.
A nyilt szavazáson alapuló választói jog és a
nemzetgyűlés tartamának meghosszabbitasa bizalmatlanságot kelt a külföldön. A mezőgazdasági többtermelés kérdésével foglalkozva, szóvá
teszi, hogy a mezőgazdasági kamara vidéki alkalmazottait összpontosítják és ezzel a gazdatársadalom elvesztette arra hivatott szaktanácsadóit
Követeli a földreform radikális
végrehajtását,
mert radikalizmus nélkül nem tud földreformot elképzelni. (Zaj és ellentmondások a kormánypárton.) A reform gyors végrehajtása nemcsak a
kisemberek érdeke, hanem a földbirtokosoké is. Kifogásolja, hogy kisembereknek nagy árat kell IIzetniök a vagyonváltságföldekért.
A költségvetést nem fogadja el.
Az elnök napirendi javaslatot tesz: eszerint
holnap délelőtt 10 órakor folytatja a Ház a költségvetés tárgyalását.
Viczlán István személyes kérdésben szólal fel.
Visszautasítja a szociáldemokratáknak ismétlődő
támadásait, megállapítja, hogy Propper tegnap
valótlant állított, amikor azt mondotta, hogy ő
Békéscsabán egy rokkanttól elvonta a moziengedélyt.
Eckhardt Tibor ugyancsak személyes kérdésben
szólal fel.
Ezzel az ülés 6 órakor véget ért.

A lengyel kormányválság.
Varsó, november 19. A köztársasági elnök
éjfélkor fogadta Ratay marsalt, akivel a kormányalakítás ügyében tanácskozott. Valószínű,
hogy az elnök Ratay marsalt bizza meg a
kormányalakítással.

Abd el Krim nem szándékozik
béketárgyalást kezdeni.
Párls, november 19. Rabatból leientik a
Havas irodának: A külföldi sajtó jelentéseivel
ellenlétben idáig még egyetlen tárgyaló sem
{'.lent meg Rabatban, akit Abd el Krim hívaaiosan megbízott volna képviseletével. Abd el
Krimnek egyáltalában nincten szándékában kezdeményező lépést tenni a béketárgyalások terén.
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A részvénypanamával vádolt
osztrák külügyminiszter karácsony előtt lemond.
Keresik Mattja utódját.;
(A Dilmagyarorszdg
bécsi tudósítójától.) Az
osztrák szociáldemokrata párt a parlamentben
néhány bét előtt dr. Mataja Henrik külügyminisztert azzal vádolta meg, hogy tagyenrészvényekkel
megvesztegették.
Dr.
Mataja
ügyében a parlament vizsgáló-bizottságot küldött ki. A bizottságban a vádateraelő szociáldemokratákon kivQl Mataja párthívei, a keresztényszociálislák és a nagynéme'ek is résztvettek. A bizottság jelentése eddig nem kerüli
nyilvánosságra, azonban a
Dilmagyarorszá?
bécsi tudósítója már ma közölheti, hogy Mataja
külügyminiszter
karácsony
előtt lemond és
egészségi
állapotának
helyreállítása
céljából
több hónapra Egyiptomba utazik. A Népszöves-

ség decemberi ülésszakán azonban még ő fogja
képviselni Ausztriát.
A polgári párfok paktuma ér elmében a külügyminiszteri tárca a keresz! ényszociáUsfákat
illeti meg, azonban a keresztényszociálista képviselők között Seipel ekszkancellárt kivéve
egyetlen sincs, aki megfelelő nemzetközi összekövetésekkel rendelkezne és tökéletesen birná
a francia nyelvet. Seipel ekszkancellár érthető
okokból reszorttárcát nem vállal és így valószínű, hogy Mataja utóda a külügyminiszteri
székben nem politikus, hanem hivatalnok lesz
Politikai körökben Ausztria népszövetségi meghatalmazottját, Pfügt követet emiege ik Matajo
utódaként.

„II. Ottó k é s z ü l a nagy h i v a t á s r a .
S z e n t István k o r o n á j á n a k v i s e l é s é r e " —
mondotta Apponyi Albert a csütörtöki születésnapi vacsorán.
Csak a fiatal király lehet egyedüli viselője Szent htván koronájának.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Oltó
király születésnapja alkalmából a legitimisták
csütörtök este a Hungária fehérlrrmtben vacsorára ülitek össze, amelyen mintegy 300-an
jelentek mer, köztük a legitimism politik»
összes vezető képvisslői Andrdssy Gyula gróf
kivételével, akit családi tyásxa akadályozol'
ebben.
A vacsorán az egyetlen felköszöntőt Apponyi
Albert «rőf mondotta a következőkben:
— Öiizejöttünk szeretett királyunk születésnapjának előestéjén, hogy elmélkedjünk a nagy
nsp jelentőségéről. Akik ezt a találkozást megrendezték, engem tisztellek meg azzal, hogy elmélkedéseinket szivakna öntsem, engem, mint
ezen ügy harcosaínik legöregebbjét.
— Ő, aki ma a törvényes magyar nemzeti
királyságnak Magyarországon egyedüii megszemélyesítője lehef, a gyermek- és ifjúkor
mesgyéjén állva készül a nagy feladatra, a

hivatásra, amelyet a magyar alkotmány
érlel
mében egyedül ő tölthet be.
Végül ezzel az éltetéssel fejezte be beszédű
Apponyi:
— Tartsa meg őt az úristen a magyarságnak, tartsa meg és vezérelje tovább ezt nz
ifjút, Szent István koronájának örökösét és
adja meg neki, hogy ennek a koronának terhét
viselhesse, kötelességeit teljesíthesse és megláthassa, amit ma nem láthat meg, az uralkodás gyönyörűségeit, hü magyar nemzele boldo
gulását, dicsőségét, feltámadását.
A jelfnlévők erre mind felálltak és Apponyival együtt percekig éljenezték II. Ottó király.
Apponyi beszéde állítólag válasz akar lenni
azoknak, akiknek nevében Raffay püspök azt a
kérdést vetette föl Albrecht főherceg e!őlf, hogy
ő e az eljövendő.

A pénzügyminisztériumnak aggodalmai vannak
a városi tisztviselők külön státuszával szemben
Az a rendelet, amely rendezte i z állami és
vármegyei tisztviselők státuszát, nsgyon vegyes
érzelmeket kelleti az érdekeltek körébsn és csak
nagyon kis részben elégítette ki a várakozásokat. Az alacsonyabb sorban, fizetési ositílyokb»n, vagy kategóriákban senyvedő közalkalmazottak valahogyan csalódást éreznek, mert »
rendelet szelleméből — joggal, vagy jogtalanul
— ugy láthatják, hogy a s átuizrsedetes csak
a legmagasabb állások szociális problémái,
oldji meg.
A sláiusirendelet, mint ismeretes, csak a ;
állami és a megyei tisztviselők illetményeit rendezi, a városi tisztviselők ügyében pedig a belügyminisztert hatalmazza fel külön rendeld kiadásira. A városok kongresszusa legutóbbi ülésén bizottságot küldött ki a kérdés letárgyalt:
sárs, mert a városok liszivlselői körében az az
álláspont alakult ki, hogy külön városi státuszra
van föltétlenül szükség. Es a bizottság, amelyben helyett kapott dr. Somogyi Szilveszter pclgármcst r is, hétfőn ült össze. A bizottság tárgyalásairól i polgármester érdeklődésünkre a
kővetkezőket mondotta:
— A bizottság a kérdés beható tanulmányozás«
után abban áilspodotJ meg, hogy álláspontja
javaslatba foglalja össze és azt bemutatja a
kongresszus ailandó választmányának. A bizottság álláspontja szerint az általános rendelkezések a városok szempontjából
ts helyesek. Az
„A" és a „B* kategóriák azonban a városoknál
fölöslegesek, mert a városok tisztviselői létszáma
ma amúgy Is kisebb, mint a háború eőtt voü
és a sorozatos létszámcsökkentések
során már
minden fölös'eges munkaerőtől megszabadult a
város. A tisztviselők egyrészének
rendelkezési
állományba való sorozása azonban a városoknál is célszerűnek látszik, hogy annak idején
majd, amikor helyreállt már a teljes nyugalom
és esetleg mutatkozna bizonyos létszám fölösleg,
a fölösleges tisztviselők minden nehézség nélkül
eltávozhassanak a város szolgálatából.
Ez a
rendszer sokkal humánusabb a „fi"-listánál,
— A fizetési osztályokba v«ló sorozás kérdésé-

nek tárgyalásánál a bizottság arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a külön városi státusz
teljesen indokolt, mert a városi igazgatás nagyon kfl!önbözik az államitól, sokkal közelebb
ali az élethez és tokkal löbb minőségű alkalmazottal do'gozik, mint akár az állami, akár a
vár.rrgyei közigazgatás. Meg is állopttot'uk a
külön városi sldtusziervezetet, amely hét fizetési
osztályba sorozza a városi tisztviselőket. A fizetések nagyjában megegyeznek ai állami tisztviselők fizetésével, ciupán az alacsonyabb fizetési osztályokban vin némi differencia a városi
tisztviselők javára.
— A tervezetet a kongresszus állandó választmánya elfogadta és azt egy küldöttség bemutatta a belügyminisztérium városi ügyosztályában. Eiö erjesztésünket figyelmesen végighallgatták, annak minden részéhez hozzájáru!tak, csupán a leglényegesebb részét, a külön
státuszra vonatkozó javestatot fogadták
aggodalmakkal.
Kije entetíék, hogy az 1912. évi
LVIII. törvénycikk 14. és 16. paragrafusát,
amely a városoknak pótlékolási jogot biztosi',
továbbra Is fentarja a kormány és azt a városok alkalmazhatják is.
Elmondotta még a polgármester, hogy a kérdés még nem tekinthető véglegesen elintézettnek, mert a minisztertanács fog benne végle
gesen dönteni.

Véres verekedés
a berlini nemzeti szocialisták
és a kommunisták között.
Berlin, november 19. A lapok lelenlése szerint a kemnici láncptlotában a nemzeti szocialista értekcz!e!en naftyszámbin megjelent
kommunisták
is a nemzeti szocialisták
köztit
ádáz verekedés támadt, melynek során
hatvan
ember, köztük kit rendőrhivatalnok Is kisebbnagyobb sebesüliseket szenvedett. Ax egyik nunkát a kórházban belehalt sérüléseibe. A rendőrségnek sikerült a főio omposokat elfogni.

Észtország.
Az Eszt köztársaság gyakran hallat nálunk
magáról és mikor az egyetemének hallgatóit
láttuk vendégül, tapasztaltuk náluk azt a fia'alos, a biztos jövőben való bitet, amelyet a fiatal köztársaság kulturális intézményeinek eddig
nem látott mérvben viló létesítésével méltán
megalapozott.
Rahamogl, az eizt köztársaság közoktatásügyi
minis*!ere — a Magyar Tudományos Akadémia jubileuma alkalmával a testvéries együttérzésről tett tanúságot és hálásan emelte ki a
magyar nemzetnek az erzt köztársasággal szemben tanúsított érdemeit.
Az Eszt állam terüleie 47.548 négyzetkilométer, szigeteinek száma 1592, mig lakosainak
száma 1110 ezer. — Független köztársaság. A
kormányzóhatalmat a nép gyakorolja a köztársasági e'nökkel (plebiscitum). Minden 20
éves állampolgár vá'aszló. 120 képviselője van,
akik közül 23 jobbpárti, 28 középpárti, 23
»zociális'a, 15 nemzeti kisebbség*, 10 kommunista, ez utóbbiak nem ezen név alatt kerültek
be a parlamentbe és az 1924 december 1-jei
kommunista-forradalom után négy a szociálisIákhoz csatlakozott, mig hat eltűnt. A mostani
koalíciós elnök J. Jaakson, akit 1924 decemberben vá'asztoltak meg.
Az 1922 iki cenzus szerint Esztoniában 90 6
százalék az irni s olvasni tudók száma, mig
188i ben csak 42 7 százalék volt. Az 1924 ÍK
évben 1375 elemi iskola s 89 középiskola
volt, mig hét évvel azelőtt, az orosz uralom
alatt csak 31 középiskola volt. Egyetem Tartuban és Talinban van, ugyanitt két zeneakadémia is van.
Ezeken kívül a rrult évben 9 népakadémia
s 270 ipar és kereskedelmi tanfolyam működött.
Nevesebb irói: Ed. Wilde, Fr. Tuglás, szobrászai közül Weiszenbsrg, Adamoon, Laipmann
és Kcort emelkednek k«, mig zeneszerzői közül
LQte, Saar és Lemba kürtödön is ismertebbek.
Napilapjai 300 000 példányban jelennek meg
naponta. A sport igen terjed közlük. Az országban 122 sportegylet működik.
Van oit is földrefurm. 1919-ben valísilották
meg. 2,141.822 desain az állami birtokhoz
tartozik, mig telepítési célra 1,102.470 de atint
osztottak fe', ahol állami segi ség mellett 20 000
gazdasagot szervezlek meg. Az uj gazdaságok
középnagyságú 22 hektár. Az állam a kezdő
gazdáknak 780.000.000 eszt márkát adott. Az
eszt állam keletkezésekor csaknem az Őaszes
gyárak romokban hevertek. 1921-ben kezdődött
a gyárak helyreállítása; jelenleg fa-, papír- és
cementipari gyárai igen fejlettek, vasipari gyárai
azonban anyaghiány miatt tengődnek. Ugyancsak jól fejlődik a len-, olaj- és a tejipar is.
Külföld részére papírt, cementet és tejtermékei
szállítanak.
Több mint 4000 hadírokkinlról is 3000
hadiárkáról gondoskodik az állam. A nyugdijasok száma 6300 család, akiknek az eltartására az áliam évsnte 168.000,000 eszt márkát
folyósít. Az aránylag cstkély népességű fiatal
állam résréről e?ek oly teljesítmények, amelyek
méltán megérdemlik a figyelmünket.
Dr. E. M.

Ujabb pánik a nswyorki tőzsdén.
Newyork, november 19. A tegnapi tőzsdén
átmeneti sziíárdutás után pánikszerű bessz álló t be, aminek főoka a ; volt, fcogy attól tartottak, h:gy a Federsl Reservs Bank of Newyork felemeli a visszleszámifolási kamatlába?.
Egészen húsz dollárig terjedő árlolyamveszíeségck mutatkoztak és csupán a bmkárck kéayszervásárlásaival sikerült az árzuhanást ideiglenesen feüartózta'n1.
3 nfey Kocslrdot kinevezték
a honvédség főparancsnokává. Budapestről jelentik :
A kormányzó a mii napon Janky Kocsárd lovassági tábornokot, a honvédség főparancsnokává nerezle kl. A: erről szóló kormányzói
kézirat a honvédség Rendeleti Közlönyének
legközelebbi s ámáb*n fog megjelenni. Bulcsi
Janky Kocsárd lovassági tábornok, a honvédség ujonnun kinev«e!t főparancsnoka a nemzeti hadseregben, illetve a honvédségnél 1919
szrp!ember 11 óta sro'gál. Előbb, mint a
Duna—Tisza közt felálütndó gyaloghadosztály,
fcéeöbb, mint a szegedi katonai körlet, illetve
hcn'édség vetryesdandár parancsnoka és 1922
október 25 ike ó a a honvédelmi minisztéritsm
VI. csoportjának főnöke.
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Az adófelebbezések tárgyalása. Nem tarthatták meg a Martonosi-Ábrahám-Ádók-féle
Az I. ¡87. felszólamlási bizottság tárgyalási sorpaprikaügy főtárgyalását.
rendje 1925 november 21 én a következő:
Juhász Istvánné Petőfi S.-sugárut 29, Novoszel
P * Br. Józsika u. 19, Csonka István Bástya u.
3|5, Győri Henrik Somogyi u. 11, Kecskeméti
László Horváth M. u. 5, Wetzet Péter Tisza L.körut 74, Gyapjas József Brüsszeli-körút 26,
Czente Kristóf Boldogasszony-sugárut 11, Guczi
Ferenc Petőfi S.-sugárut 13, Rehák József Attila
H. 4, Regdon Géza Palavicini u. 3, Román Gábor
Bécsi u. 5, Schick József Korona u. 29, Vida
Károly Br. Jósika u. 11, Godó Lajos Kárász u. 5,
Luszlenek Dezső Valéria-tér 10, Scheibel Gyula
Margit u. 3, Wagner Miklós Fodor u. 17, Kovács
ózsef Szűcs u. 18, Körösi Márton cipész Kossuth
. u. 21, Müller Béla Csongrádi-sugárul 15, Pavlov
Sándor lankovich u. 10, Ribár József Dugonicstér 12, Marosán Milán Oroszlán u. 2, Szaboiovich
Miklós Pacsirta u. 7, Némedi Ferenc Gizella-tér
4, Aragyanszki Radó Maros u. 35, Kukiics Ferenc
Lechner-lér 7, Táborosi József Római-körut 28,
Róth Ferenc Alsótiszapart 61, Pressburger Sándor
Valéria-tér 6, Hasztik Oresztanné Zárda u. 13,
Bézi Zsigmond Gyertyámos u. 4, Knézsey Sebők
Iskola u. 30, Rusz Péter Csuka u. 33, Schönberger Jenő Palavicini u. 3, Eidl Antal Szentháromság u. 20, Hódi Mihály Margit u. 22. Ördög
Ödön Petőfi S.-sugárut 7. Tóth István Iskola u.
K Szenes Mór Petőfi S.-sugárul 23, Gilyum
Miklós Bokor u. 4, Kunitzer Jenő Londoni-körut
9, Tóth József Rigó u. 16, Polgár Henrik Br. Jósika u. 13. cipészek. Gál Mártonné kifőző Polgár
u. 21., mb. bizottsági előadó.
A szegedi II. sz. jövedelemadó felszólamlási bizottság 1925 november hó 21-én a következő
felebbezéseket tárgyalja:
Molnár Antal Pille n. 4, Szűcs Menyhért Sziliért-sugárut 52, Díkány András Kossuth L.-sug.
85, Hajós János Ősz u. 5, Kiss Ferenc Hétvezér u.
Korpási Mihály Ósz u. 5, Csaraangó József Szivárvány u. 24, Csapó István Petőfi S.-sugárut 51,
Gera Ferenc Délibáb u. 21, Kiss István Petőfi
5.-sugárut 45, Kovács Ignác Alföldi u. 24, Pintér Mihály Rákóczi u. 51, Vagner Jenő Móra u.
19, Szabó Sándor Római-körut, Farkas Imre Róna
u. 26, Kónya János Római-körut 23, Balog Péter
Teréz u. 11. Kiss János Kossuth L.-sugárut 60,
kőmivesek. Patkós Antal épit. vállalkozó Kereszt
u. 6, Cservik József bötszövő Rigó u. 19, Balog
Lajos kövezőmester Gyöngytyúk u. 29, Szántó
Lajos Damjanics u. 13, Busa József Kossuth L.sugárut 51, Vitéz Kállai András Kórház u. 9, Kónya György Szent László u. 7, özv. Kecskeméti
Antalné Téglagyár u. 3., lakatosok, Ménesi János
Kálvária u. 47, Pónyai Pisurnyi Mihálv Délibáb
u. 28, Bartus János Szt. László u. 7, Váradi József Móra u. 36., magyar szabók. Medvediiz Lajos Árva u. 19, Kiss Pál Londoni-körut 7. mézeskalácsosok, Schmidt József Vásárhelyi sugárut 74,
Farkas Testvérek Petőfi S.-sugárut 76, malmosok,
György Deák Józsefné piaci árus Tavasz u. 19.
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^ Jelentkezés d é l u t á n 6 órától. ^

Megvesztegetés ötszázezer, illetve 25 millió koronával?—Mi történt az Ábrahámmalomban ?

A szegedi törvényszéken szerdán ifj. Ábrahám
Jánosné paprikaügyével kapcsolatos csalási ügyet
tárgyalták, mig csütörtökön ismét egy ilyen
„paprlkaügy" került a bű ntetőtörvényszék Vildtanácsa elé, amely annak idején igen nagy port
veri fel. A vádlottak ez alkalommal Martonosi
Ferenc jogszigorló, paprikaellenőr, Adók László és
Ábrahám József paprikatermelök, illetve kereskedők voltak.
Ez az ügy még az elmúlt év márciusára nyúlik
vissza. Az ügyészség vádiratot adott ki az eset
leleplezése után mind a három vádlott ellen. Martonosi Ferencet megvesztegetéssel és zsarolás
ki' értelével, Adók Lászlót mint bűnsegédet zsarolás
kisérletével és Ábrahám Józsefet megvesztegetéssel
vádolták meg.
Martonosi Ferenc ugyanis ellenőrző tisztviselője
volt a szegedi gyógynövény kirendeltségnek. Mint
ilyen állami tisztviselő az elmúlt év március 6 án
kiment az Ábrahám-malomba, hogy a szokásos
ellenőrzést lefolytassa. A vádirat ezután azt hangoztatja, hogy Martonosi bizonyos
szabálytalanságokat észlelt a malomban és hogy erről ne
tegyen feljelentést, Ábrahám József félmillió koroKWWWíWIMWOW W

nával akarta megvesztegetni. A vádirat szerint a
fiatal jogszigorló-ellenőr ezt az összeget el is
fogadta és ezzel megszegte kötelességét.
A vádirat ezek után még azt is hangoztatja,
hogy Martonosi még meg is fenyegette Ábrahámnál, hogy ha nem fizet, haladéktalanul feljelenti
és bezáratja a malmot. Az ügyészség szerint
ezután Adók László is belekapcsolódott a dologba,
amennyiben arra szólította volna fel Ábrahámot,
hogy ne félmillió koronát adjon, hanem huszonötmilliót, akkor majd nem lesz semmi baj.
A hosszú ideig tartó vizsgálat után a törvényszék Vild-tanácsa csak most tűzhette ki az ügy
főtárgyalását. A főtárgyalást azonban nem lehetett
megtartani A bíróság előtt ugyanis csak Ádók és
Ábrahám jelent meg, az elsőrendű vádlott otthonmaradt. A tárgyalás megnyitása után Martonosi
védője, dr. Lugosi Döme orvosi bizonyítványt
nyújtott be, amely szerint Martonosi betegsége
miatt nem jelenhetett meg a törvényszék
előtt. Az elnök felolvasta a bizonyítványt, amely
szerint a fiatalember „menetképtelen." A főtárgyalást igy el kellett halasztani.
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Homok, 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.
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Akció az adóvégrehajtások törvényességéért.
Milyen tárgyakat nem lehet lefoglalni?
A legutolsó időkben egyre nagyobb szerepet
játszik az állam és a társadalom éle:ébsn egyaránt az adóvégrehajtó. Ma már alig van kereskedő éi iparos, aki el tudná kerülni az adóvégrehajtó személyének siemélyes megismerését és a rendkívül elszaporodott végreaajtások
miatt biába szólalnak fel elkeseredetten az érdekeltek és az illetékesek. Legutóbb azután
nemcsak a végrehajtások ténye miatt szólal«
tak fel erélyesen az érdekeltek, hanem azért
is, mert a végrehajtásokkal
kapcsolatban súlyosabb Urmészeiü anomáliák adódnak elő. Arról
van szó ugyanis, bogy olyan tárgyakat is lefoglalnak a szigorú utasítások alapján kötelességüket teljesítő végrehajtók,
amelyeket
pedig
nem lehetne lefoglalni, mivel szorosan
hozzátartoznak az adózó polgár
kenyérkeresetéhez,
vogy létfentartásához.
Ebben az ügyben most
erélyes akciót kezdett a kamara.
Ai érdekelt kereskedők és iparosok ugyanis
gyakran panaszkodtak arról a kamara és az
ipartestület előtt, hogy a végrehajtók -— más
hiányában — lefoglalják esetleg az ágyakat is,
valamint olyan közszükségleti cikkeket, amelyre
feliitleuül
szüksége van az adózó
polgárnak.
A kereskedelmi és iparkamara most hivataloi
akciót indított abban az irányban, hogy ilyen
dolgok ne fordulhassanak elő és a végrehajtók
csakis a törvényben
megjelöli
és megengedeti
tárgyakat foglalják le. Illetékes belyen abban
az irányban ia interveniálni fog a kamara,
hogy s végre haj ó közegek nehéz munkájukban
tartsák be a rendeletet és nyugodt,
udvarias
hangon érintkezzenek a végrehajtást szenvedőkkel.
Igen fontos itt lerögzíteni azt, bogy a végre*
hajtásokról intézkedő törvényes rendeletek szerint melyek azok a tárgyak,
amelyeket nem
foglalhatnak le adótartozások fejében a végrehajtók.
A törvényes rendeletek szerint nem
foglalhatják le a végrehajtók az imakönyveket,
sírokat, kriptaberendeléseket, vallási ereklyéket,
családi arcképeket, rendjeteket, egyenruhákat,
irományokat, pecséteket, bélyegzőket, följegyzéseket, könyveket; — nem fogIalhat]Ak le a
művészeknél, orvosoknál, ügyvédeknél, íróknál
a műszereket, a művészetükhöz, vagy foglalkozásukhoz szükséges segédeszközöket sem.
A rendelet szerint a kisiparosoknál, rézműveseknél, kiskereskedőknél, munkásoknál
nem lehet lefoglalni a szerszámokat, műszereket, a munkához szükséges állatokat és az
ezeknek szükséges félévre való takarmányt,

valamint nem foglalhatják le a meglévő anyagkészletet sem. Nem foglalhatják le ezenkívül a
házi és konyhai bútorokat, edényeket, főzőeszközöket, kályhákat, ruházati cikkeket, ágyakat,
fehérnemüekei, ha nem a rendes
mennyiségen
felül
vannak,
valamint iskolakönyveket, egy
hóra tartó élelmiszerkészletet, tüzelőanyagot és
világítási szereket.
A kamara akciója, remélhető, hogy sikerrel
fog járni, de ez előtt még fölszólítja az adózókat, hogy amint a legkisebb szabálytalanságot
észlelik, azonnal jelentsék be a fölöttes hatóságnak, amelynek orvoslást kell adnia, mert
az ellenkező eljárás törvénytelen.

EMKEKAVEHAZ
gyOnyörtien átalakított különtermében
minden szombat

és vasárnap este

TANC.

KLAUZÁIs TÉR 2.

775

1925 november 22.

díjtalanul

DELMAQYARORSZAQ

5

A Délmagyarország
minden előfizetője
megkapja a 300 oldalas karácsonyi
ajándékkönyvet*

HireK
V I

/ O A
Péntek. Róm. kai. és protestáns
Val.
/
Félix f Oör. kai. Hieron. Nap kel 7
óra 12 pertkor, ayagtztk 4 óra 19 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—I-tg, d. u. 4-7-ig.
Mnenm nyitva d. e. 10— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8—1-ig, d. n. 3—7-ig.
A szinhézi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szent György tér (teleion 118), Zakár Sándor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics
(éi (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel
fél 8, zárás este fél 7 órakor.

— Szerdán tartják meg a fogadalmi
templom kereazt&nnepélyét. A város tanácu
a megyéspüspök kívánságára elhatározta, hogy
a fog'dalmi templom keresztünnepélyét szerdán
délelőtt kilenc órakor tartják meg. A keresztet,
am elynek gömbjébe helyezik el a kutyabőr okmányt» Glattfelder Gyula püspök szenteli fel.
A tanács elhatározta, hogy a torony építésénél és
állványozásánál foglalkozó munkásoknak tekintélyesebb készpénz-jutalmat ad. A fogadalmi
templom másik tornya két hét múlva készül el,
de annak keresztjét kisebb ünnepély keretében
lüzik fel.
— A legszebb születésnapi ajándék. Budapestről jelentik: Az időszaki orvosi vizsgálatokról
már nálunk is jelentek meg sajtóközlemények. Az
ismert angol és amerikai mozgalmak, amelyek azt
hirdetik, hogy legszebb születésnapi ajándék egy
gondos orvosi vizsgálat, hozzávalónk átplántálása,
a népjótéti minisztériumban komoly formában is
szóba került. Fontos külföldi megállapítások szerint
ugyanis a legtöbb betegség csak olyankor kerül
szakértő orvos elé, midőn már alig, vagy csak
nehezen gyógyítható, mig ha mindenki minden
évben rendszeres orvosi vizsgálatnak vetné alá
magát, a betegség a kezdő szakában felfedezhető,
illetve a helytelen és egészségtelen életmód, hibás
életszokások megváltoztatása révén megelőzhető
volna. Tömérdek költséget, gondot takarít meg az,
aki idöközönkint rendszeresen vizsgáltatja magát,
hiszen a lakosságnak vagy 62*/« szenved legtöbbször nem is gyanított betegségben. Amerikai tapasztalatok szerint az utolsó 20 évben a lakosság
ama rétegének, amely rendszeres orvosi vizsgálatokban részesül, átlagos élettartama kb. 11 évvel lett
hosszabb. Értesülésünk szerint illetékes helyen
tárgyalások folynak arról, nem lehetne-e az időszaki
orvosi vizsgálatokat egyes egészségügyi közintézmények keretén belül nálunk is megvalósítani.
— A tanyai vaautra vonatkozó közgyü'ési
határozat végrehajtását megsürgette * polgármester. A polgármester, aki kétnapi Pesten
való tartózkodása után ma jelent meg először
hivatalában, közölte a sajtó képviselőivé', hogy
Budapesten megsürgette a lanyai vasútra vonatkozó közgyűlési határozatok jóváhagyását. Az
akták jelenleg a föidmivelésügyi minisztériumban
vannak, ahol a vasul javára kihasított legelőföldek ügyét birálták felül és hagyták jóvá.
Innen rövidesen átteszik a kereskedelemügyi
minisztériumba, majd a pénzügyminisztériumba
és végűi visszakerül a belügyminisztériumba,
ahol azután elnyeri végre a kormányhatósági
jóváhigyást. A polgármester optimista felfogása
szerint négy hét alati vissza is érkezhetnek még
az akták Szegedre.
— A Kálvária-kápolna harangjaira a gyűjtést
a polgármesteri hivatal 1926. évi február hó 10-ig
meghosszabbította. A harangbizottság a gyűjtőket
további gyűjtésre kéri.
gVIzvazetik javítások és átalakítások Feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72.

Héjjas I v á n levele.
A Délmagyatország
tegnapi cikke — amely
a Belvárosi Bankról és ébredőveiérek beavatkozásáról szólt — nagy feltűnést és visszhangot
keltett az egész nyilvánosság előtt. A szegedi
kurzuslap ma szükségesnek tartja, hogy ő is
beleszóijón ebbe az ügybe a maga megszokott
nagy hangján, amint teszi ezt mindig, amikor
Orgovány és Izsák hőseinek dicsőségéről van
szó. Nem tartjuk szükségesnek, hogy részletesen válaszoljunk erre az ólomlábakon döcögő
és botorkáló cikkre, amely a tények megcáfolása nélkül próbál cáfolni fényeket. Csupán
azt feleljük, hogy minden sorunkat
változatlanul fenntartjuk és bizonyítani
tudjuk.

— A kórház tatarozásának problémái*. A
kórház javításának ügyét is tárgyalták a tanács
mai ülésén. Mígjelent dr. Debre kórházigazgató is, aki panasz tárgyává tette, hogy a kórház tatarozása megakadt s hogy a világilás is
hiányos a kórházban. A polgármester azt válaszolta, hogy a kormány 550 millió hozzájárulást igérl a kórházjavitás költségeihez. Ennek
megadása előtt a miniszter kikQldí n e ¿bízottját a kórház megvizsgálására, addig tehát várni
kell. Ami a kórház világítását illeti, a teljes
villanyvilágitásra sincs pénz. Erre pedig, tekintettel a betegek, különösen a beteg gyermekek
helyzetére, kellene pénznek lennie, már
addig
Is, még mielőtt az állami segély
megérkezik.
Mert hiszen például az egyetem városi támogaiási kétségtelenül fonlos, de a szegény belegek támogatása is van ugyanolyan fontos.

— A szegedi kereskedelmi és iparkamara
tarifairodája. A szegedi kamara főleg vidéki
tagjai részéről érkezett felszólítások alapján már
régebbi idő óta foglalkozott azzal a tervvel, hogy
a kamarában tarifairodát létesitsen, amely a
szállítani kivánó cikkeknek, mindennemű áruknak
bárhova irányuló legolcsóbb díjtétel tekintetében
tájékoztatni tudjon, tnnek a tarifairodának a létesítése ügyében a kamara tárgyalásba bocsátkozott
a Magy. kir. államvasutak űzletvezetőségével is,
amely a tervet a maga részéről szintén igen hasznosnak és a közönség érdekében állónak találta.
A kamara és az államvasút között ilyenformán
megállapodás jött létre, hogy a kamara beszerzi a
tarifairoda létesítéséhez szükséges díjszabásokat,
gondoskodik az iroda berendezéséről és vállalja a
dologi kiadásokat, mig ennek ellenében az államvasút egy szakértő tisztviselőjét rendeli ki a kamarához, aki felvilágosítások nyújtása tekintetében az
érdekeltségnek akár szóbelileg, akár pedig irásban
állandóan a rendelkezésére áll. A tarifairodának
ilyetén megszervezése már megtörtént. Jelenleg a
díjszabásoknak a megjelent rendeletek és módosítások figyelembe vételével való átdolgozása van
folyamatban, ugy hogy a legrövidebb időn belül a
kamara tarifairodája abban a helyzetben lesz, hogy
az érdekeltségnek a legteljesebb mértékű felvilágosításokat tud nyújtani bármilyen vasúti és hajózási díjtételek tekintetében.

— A hnaipar vasárnapi mnnkaszttnetének
rendezés*. A kereskedelemügyi minisztériumban tegnap tartották meg dr. JezBovics Jlnos
államtitkár elnöklete alatt az énekezleet, a húsipar vasárnapi munkaszüaetének rendezése dolgában. Hosszú tárgyalás után a két ellentétes
álláspont között közeledés jött létre abban az
irányban, hogy a husipari munkások képviselői
elvi álláspontjuk fentartása mellett hozzájárultak
a vasárnap délelőtt 10 óráig tartó husárusitás
megengedéséhez, amennyiben kárpótlásul a
munkások a hét egy más napján kapnak félnapi pihenőt. Visszaélések elkerülése céljából
azonban ezen a félnapon a husipari üzleteket
zárva kell tarlani. Hogy a hétnek melyik félnapián rendeltessék el a husipari ütemek beTárása, ez az egyes községek által autonom
hatáskörben volna megállapítandó és ellenőrzés
végett az iparhatóságnak bejelentendő. Ezt a
tervet, amely teljesen fedi a szegedi kamarának
a miniszterhez intézett felterjesztését, végleges
döntés végeit, Jezsovics államtitkár, a kereskedelemügyi miniszter elé fogja terjeszteni és
az uj rendelet valószínűleg egy-két napon belül
napvilágot lát.
— Elkészült a magyar zsidók vilaaza a
tervezett genfi beavatkozásra. Budapestről
jelentik: A vasárnapi zsidó kongresszus keretei
egyre szélesebb méretekre tágulnak. Dr. Gábor
Qyuis, a hitközség főtitkárának vezetése alatt
a mai nap folyamán a vigadói nagygyűlésre
küldöttség hivja meg Bethlen István gróf miniszterelnököt és a többi minisztert. Értesülésünk
szerint a kormány a nagygyűlésen képviseltetni
is fogja magát. Vidékről eddig több mint ezer
delegátus érkezését jelentették be, egyes községek 15-20 kiküldöttel képviseltetik magukat.
Tegnap este fejeződött be a bizalmas tanácskozásoknak az a sorozata, amely megszövegezte
a vasárnapi zsidó nagygyűlés határozatait,
többek között azt a nagyjelentőségű javaslatot
is, amely a numerus clausus genfi tárgyalásával
kapcsolatban a magyar zsidóság állásfoglalását
fogja visszatűkröztetni. A szövegezés munkáját
tegnap este fejezték be és a legnagyobb ünnepélyességek közölt teljes egyhangúsággal határozták el, hogy a vasárnapi nagygyűlés napirendjére tűzik ki a határozati javaslat tárgyalását.

— Tiltott közlés. A Világ 1925 máius 25 iki
számában Vajda József hirlapiró »Fegyelmit
indítottak a vásárcsarnok vezetője ellen" címmel cikket irt, amelyben megirta, hogy Kaiser
László vásárcsarnoki tisztviselő kétmilliárd
koronát sikkasztott, a pénzt Bárdos Endrének
adta, aki azt egy üzleti vállalkozásba fektette.
A nagyarányú sikkasztást a köteles ellenőrzés
hiánya tette lehetővé, az űgy miatt fegyelmi eljárást indítottak. Tiltott közlés vétsége cimén
az ügyészség vád alá helyette a hírlapiról, aki
ma azzal védekezett a SchadI- tanács elölt, hogy
kötelességének tartotta a fegyelmi elrendelését
megirni. A SchadI-tanács tiltott közlés vétsége
miatt 250.000 korona pénzbüntetésre ítélte Vajdát, de az Ítélet végrehajtását felfüggesztette.

a Korzé Mozi pénteksn és szombaton
5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 érakor, I
2
a Széchenyi Mozi pénteken
!
| és szombaton 6 és 8 órakor. |

I

— Uj cvorilrisl tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók
Egyesülete uj kezdő és vitairó gyorsirási tanfolyamokat
nyit. A tanfolyamok az esti órákban tartatnak. A legkedvezőbb alkalmat nyújtja ezzel az egyesület a gyorsírás elsajátítására, lelentkezni lehet az egyesületnél
(Főidváry ucca 2, Honvéd tér 4, telefon 13—19).

Friss sóshering és sajtok Mihályinál.

m

Ne n é z z e n t á v o l s á g r a
mert saját érdeke, hogy kárpitosmunkáit WINTERNÍL
készittesse. Műhely: Osztrovszky u. S. Telefonhivó 7-39.
f -m

1

Telefon:
Irodai 2-58.

BELVÁROSI MOZI

Telefon:
Pénztári 5-82.

Jf Riporter görlice (Felhőkarcoló kisasszony)

Telefon
11—85.

November 20-án, pénteken

3

Burleszk vígjáték 7 felvonásban

Fö8zerepö

|
DOROTH? D6WOR6.
burleszk
I Azonkívül: világszlp vőlegény 2Ame'ikai
felvonásban.
1
Előadások kezdete 5,1,9 Órakor

1
kalandordrámája!! I

Korzó és Széchenyi Mozi

Te efon
<6-33.

November 20., 21., 22-én, péntektől vasárnapig

| Az idény első nagy

¡ A hét tenger ördöge. i

(

2 rész, 12 felvonás egyszerre.

Í

hlőadá&ok kezdefe: Korzó Moziban pénteken és szombaton 5, 7, 9, vasárnap
3, 5, 7, 9 órakor, Széchenyi Moziban pénteken és szombaton 6 és 8 órakor.

I
!
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— A felértékelé«. A kereskedelmi könyv
vezetésére kölelezett minden kereskedő 1925.
évi január hó 1. napjának vágyónál!agáról
magyar törvényes értékben teljesen nj értékelés
alapján oly leltárt és mérleget köteles készíteni,
amilyent a fennálló jogszabályok értelmében az
flzlet megkezdésekor kell szerkeszteni. A Szegedi Kereskedők Sziveisigének
elnöksége abból
a célból, hogy tagjait e reájuk nézve fontos
kérdésben tájékoztassa, felkérte dr. Bodroghy
József, az Omke főtitkárát, e kérdés jeles szakértőjét, egy a felértékelési rendeletet ismertető
előadás tartására. Bodroghy ez előadást foltó
hó 21-in este 6 órai kezdettel a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara
üiistermébea
tartja
meg, amelyen a Szövetség elnöksíge ss ívesen
látja e kérdés iránt érdeklődőket. Az előadást
követően a Szövete ég elnöksége este 8 órakor
a Lloyd Társulat helyiségében vacsorát rendez,
melyre a jelentkezéseket Kecsls Ferenc (Tele
fon 452) a Szövetség háznagya és dr. Giosser
Jenő (Te efon 5) a Szegedi Kereskedőn Szövetsége Gazdaságtudományi Szakosztálya titkára
fogadja el.

— Kamarai

választások

elrendelése. A

magyar kereskedelmi és ipirkamarák már
hosszabb idö óta állandóan szorgalmazzák a
kereskedelemügyi minisztériumban a kamarai
választások elrendelését. A minisztérium, hogy
a választások megejtbefők legyenek, még az év
elején utasította a kamarákat a választci névjegyzékeknek az elkészítésére, egyúttal pedig
megfelelő intézkedéseket lett a válaszlói alkerületek b¡osztására nézve. Ezek a munkálatok
már befejeződtek és előreláthatólag a legközelebbi hetek folyamán Walkó Lajos kereskedelemügyi rciniszter értekezletre fogja összehívni
a kamarai vezető tisztviselőket, a választás
módozatainak megállapítása céljából. Ezt nyomon fogja követni a választói rendeletnek a
kibocsátása, ugy hogy a kamarai választások
a legnagyobb valószínűség szerint a jövő év
legelején lesznek megejihetők.

192* november 15.
— Budapesten sgy arileányt borialmasan
összeroncsolt a villamos
Budapesti tudó'
Bitónk telefonálja: Ma este hat órakor az Eskütéren súlyos villamosszerencsétlenség törlést.
Itt a villamossínek közvetlenül a gyalogjáró
melleit vannak lefektetve. Dr. Székely Imre fővárosi ügyvéd 21 éves Annié leánya a gyalogjáró szélén ment, mikor az Erzsébel-hid felől
fövő villamos elkapta is a szerencsétlen urlleány
a villamos kerekei alá került. Percek alatt hatalmas tömeg verődött össze a szerencsétlenség
színhelyén és csak az elősiető mentőknek
sikerűit a sikoltozó leányt összeroncsolt állt«
pótban a villamos kertkei alól kiemelni. Székely
Anniét a Pajor-szanatóriumba szállították, ahol
Hültl tanár azonnal megoperálta. A villámot
kerekei összeroncsolták a fiatal leány
bordáit,
egyik fülit letépték is sok apró zuzódásokat is
szenvedett. Állapota
reminytelen.

Négy aranyérmet nyert a londoni filmversenyen Milton Sills ezidei nagy filmje, A
hét terger ördöge című kétrészes attrakció.
Milton Si Is ezen filmjét a newyorki Cspitcl
tzinház egy teljes éren keresztül játszotta óriási
— Fe.«nc József, Vilmos csáaá* és * * * * * * * * * *
érdeklődéstói kisérve. Budapesten is három előkormányzó. Glicker János hatvanéves hivatal
kelő mozgószinház já'szotta heteken keresztü;,
Novemberben
m e g j e l e n i k mely körülmény élénken bizonyítja a film elsőszolga az elmúlt év végén LCköstiáza feló
Békéscsaba felé utazott a harmdik osztályon.
rendű voltá'. A film főszerepeiben Mi ton SillsBeszaitás előtt — szokás szerint — boros
szel Vallace Beny, az „Elsülyedi viág" propoharakkal rendezett találkozót és uikQzben —
fesszora játszik. Tekintettel a rendkívül nagy
azok-8 szerint — megoldódott a nyelve, hősérdeklődétre, a filmet pénteken és szombaton
tetteiről beszélt a harmadik osztály utasain k.
a Korzó és Széchenyi Mozik, mig vasárnap csak
Hatalma* kittet, sokszáz szövegmagyarázó illusztráció, a
mümelk kleten mintegy 8C0 klasszikus festmény, szobor,
Hencegve, bő szavakkal mondotta el, hogy
a Korzó Mozi mutatja be. A Széchenyi Mozi
műemlék, iparművészeti tárgy képe. Szines mUmellékletek.
szolgait már Ferenc József aiatt és Vilmos
vasárnap egy hallatlanul érdekes Tom MixMEGRENDELHETŐ
császár alatt is, de egyiküktől sem ijedt me*
filmet,
az „Élő bosszú"-1 mu atja be BudaA DÉLMAGYARORSZÁG
annyira, mint a kormányzótól, amikor bevonult
pestet megelőzően.
KIADÓHIVATALÁBAN
Békéscsabára. Elmondotta, hogy olyan nagy
Tulipán- és jácinthagymák Mihályinál, sos
(DUGONICS TÉR 11. TELEFON 306.)
volt az ijedelme, amikor a kormányzó bevonul
Telefonon
megrendelt színházjegyeket (te.ra 3 7 5 . O O O k o r o n a , a z a z 3 O p e n g ő .
a városba, hogy még köszönni is elfelej ett. Á
lefonszám 306) kívánatra hazaküldi a DÉLF i z e t h e t ő 6 2 . 5 0 0 k o r o n á s (öt p e n g O s I h a v i
Amikor ezekhez a szavakhoi ért a mesében,
MAGYARORSZÁG jegyirodája.
r é s z l e t e k b e n Is.
sértő kifejezéseket használt a kormányzóvá
— Liliom Peti föltbbez. Kaposvárról jelenszemben. Azonnal letartóztatták
a csabai álla
**************************
tik: A kaposvári törvényszék a nspokban megmáson, majd kormányzósértés miatt indult me*
kezdte Liliom Peti, született Pető Mihá'y bűn
ellene a bűnvádi eljárás. A szegedi törvényszék
pöiének tárgyalását. Liliom Peti már évtizedeJuhász-tanácsa csütörtökön tárgyalta ezt a-:
ket ült a börtfnben s utolsó Ug!a az egykor
ügyet. Glicker János tagadta a terhére rótt
hírhedt Savanyu
Józsi betyárbandájának. A
bűncselekményt és azzal védekezett, hogy ö
vén betyárt most egy másfélmilliós csalásén
éppen magasztalni akarta a kormányzót, nem
von a felelősségre a bíróság, amelyet ez év
— J a v i t j á k az á r v a h á z i kosztot. A városi ár
sénení. A törvényszék az enyhiiő körülmények
szeptemberében, a veszprémi fegyházból való
mérlegelésével 10 napi fogházra és 200.000 vaház feiűgyelö bizottsága javaslatot terjesztett a kiszabadulása után követett el. A bíróság Litanács elé és az árvaház orvosának véleménye
korona pénzbüntetésre itéiie. Az itélet jogerős.
liom Petit öt ivl Jegyházra és büntetésének kialapján az árvák élelmezésének javítását javasolt».
töltése uián dologházba való utalásra ítélte.
Eddig az árvák hetenkint kétszer kaptak hust és
— A tanács elengedte az exportszalámi foAz itélet hallitára Liliom P e i mint egy
egyszer tojást, amelynek tápereje az orvosok szegyasztási a d ó j á t . A szegedi szalámigyárosok,
megsebzett
oroszlán
jajdult
fel: „ Nem
rint megegyezik a húsételek láperejével. A tanács
mint Ismeretes, azt kérték a tanácstól, hogy az
nyugszom meg kirem
— mondotta —, ért
elhatározta, hogy a jövőben három húsos ebédet
export szalámi fogyasztási adóját térítse vissza a
kapnak az árvák.
nem fegyházat akarok, mert ha kiszabadu
város, mert különben a szegedi gyárak elveszítik
versenyképességüket. A tanacs a hétfői ütésen
lok, megint gazember, betyár, útonálló leszek.
— öreg férjét féltékenységből megölte Ezirt kérem, kötéláltali
foglalkozott a kérdéssel és dr. Thurőczy Mihály
halálirt
tölebbezek.«
egy szabadkai úriasszony. Szabadkáról jelen- Boda tanácselnök figyelmeztette, hogy ily irányú
főügyész javaslatára elhatározta, hogy méltányos
tik: Az itteni kórházban csütörtököd reggel több fölebbezéssel nem lehet élni, de az öreg rs
Ságból ideiglenesen egy évre az exportszalán.1
napi szenvedés után meghalt Iriiz József hetven- gaszkodoit a kőiéihez. Csak akkor nyugodott
husfogyasztasi adóját visszatéríti, de a szaláminégyéves vagyontalan m gáizó, akiről kiderült, meg, amikor az elnök jegyzőkönyvbe vétette,
gyártáshoz felhasznált sertések után nem darabonkint, hanem sulyszerlnt rójja ki a fogyasztási
hogy halálát felesige okozta végzetes
féltikeny- hogy fölebbez, mert ezt a büntetést nem tartji
adót.
sége miatt. Irttmé ma hatvanhaléves
és mármegfelelőnek és kölélálta'i halált kér.
— Két és félévi fegyházra Ítélték a ka- évek óta súlyos idegbajban s?enved. Néhány
Mihályi füsierüzlete elsőrendű beszerzési forrás.
posvári „n»p»7ámoa-flgyv*deia. Kaposvártól héttel ezelőtt férje egy bécsi szanatóriumb •
jelenlik: Érdekes vádlott állt tegnap a kapos- vitte, de mert ott többször öngyilkossági kísérvári törvényszék elötl. Tudós ember a maga letet tett, a férj újra visszahozta Sxanadfeára.
21 évével, akinek pályája a cukorgyári széu- A szerencséilen úriasszony ugyanis Bécsben | D É L M A G Y A R O R S Z Á G f
K Ö L C S Ö N K Ö N Y V T Á R A
|
csusztatótól indult ki. Molnár János napszá- azért akart öngyilkos lenni, mert szt hiite, hogy 1
amig
őt
Bécsben
gyógyítják,
azalatt
férje
Szomos együtt dogozolt a cukorgyarbat ezzel a
Z
Most jelent meg és kölcsönvehetö :
<J
Balis Pál nevü napszámossal. M lnárnak atyai badkán mega d/a. Amint most visszajvMt SzaGuida Da Verona: Ivelise.
A
badkára,
marólúgot
szerzett
és
alvó
férjére
in
öröksége volt Pécseit. Munkaközben el neséite
mígvukall.
Háro n o Dúczy knő ét FOldessy Gyula: Ady-muzeum. if
Balis Pálnak s közben panaszkodott, nilyen tBtte, aki ettől ftlszemire
ÓI- köteti
$
napp
1
ezelőtt
Iritznének
újból
sikerüli
maró- X
sok idö multán intéződöit el az ügy. Balis
ajánlkozott, hogy ő nagyszerű ügyvéd, elintez lúgot szereznie és amikor férje gyanutianul be- jr
Mindakettö Atbenaeum-kiadás.
jj
mindent. A pör megindult, de fogyott a szegény szélgetett vele,egysztrreigykiáliot rá: „Megint
Moinár pénze is Nyakra-főre kapa a hivata- meg akarsz csalni I" Mielőtt a férj feieibeiett B e l v á r o s k ö z p o n t j á b a n fekvő 4 szobás teljesen
los végzéseket, hogy az ügy jól áll. Az irato- volna, előrántott egy kis üveget és a maró'uget
modern lakásomat
kat mind Balis olvas a föl az irni-ohasni nem* pillanat alatt férje arcába iniötte. Iritz Józsefet
tudó embernek. így összesen löbb mint hét- rendkívül súlyos sérüléssel s?álliiotfák be a
elcserélném
reggel belehalt 5 - 6 szobás lakáséit, 20—25 milliót ráfizetnék. Megbímillió koionát csalt ki gyanútlan társától. A zsidókórházba, ahol csütörtökin
kaposvári törvényszék két és félért fegyházra sebeibe. A lendörség Iritzné e len azonnal meg- zottam S Z A B Ó iroda Széchenyi tér 6. sz. Tel. 10-54. 855
indította az eljárást.
ítélte a napszámos-ügyvédet.

MŰVÉSZETI LEXIKON

Részletfizetésre £ 1 ruhákat
felöltőt, átmeneti kabátokat, mindenféle szőrméket, bundákat raktárról és mérték után is szállít

WtW

Jk 1 ¥ T
tfiTW%
l . m j i r ^ / %

. 1 ^

ze9ed Kel men
*
; u™/Angol u n szabóság.

Délmagyarország
legnagyobb autóvállalata.

FHBR1TZKY ÉS TflRSfl S S &

tir

N A O O H O B I L
automobilok ker. vezérképviselete és raktára.

pneu és .Tauri!" tömörabroncsok ker. ve'.érkép viselete es leraka'a.
Alfa-Romeo
Diatto, Overland
automobilok.
, F a l a t o r * b*n*infcut az flzlet előtt.
Mindennemű automobil alkatrészek és felszerelési
tárgvak. Autóruházati cikkek.
7C4

1926 november 19.
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A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és
ereje a független polgárok és munkások támogatása.
I

I

— i. in M

ír

-•^•^••r'iMWMBMr'HMMMf^MMMwr^MMW

Sszin&ász
b

Ügyeljen
bevásárlásainál

és

szinhái: h « f i m ű s o r a :

Péntek: Régi jó Budapest.
Szombaton délután ifjúsági előadás: A
Szombat: Régi jó Budapest.
Vasárnap délután: Éva.
Vasárnap este: Régi jó Budapest.

bolond.

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

Székely Zoltán hegedű sst|e.
Senkisein lehel próféta a saját halálában, de
Magyarország misodik városában még akkor
sem, h i az évente összeütő internacionális
világisűri a zene fiatal prófétájává avit egy
magyar fiut. Székely Zoltán a nyáron Velencében megtartott zeneűnnepélyen kimagasló sikert
ért el játékával, de különösen átirataival, azóta
sokszor találkoztunk nevével külföldi lapok hasábjain és Szegeden — üres terem fogadta.
Nincsen erre magyarázat és mentlég, csak mint
szomorú lelenséget kell elkönyvelni a tartozik
rovatban, mert van a társadalomnak egy rétege,
amely tartozik azzal, hogy hangoztatott kulluréhségét igaio'ja is. A jaizbandnál és a kávéházak Ízléstelen nyilvános táncainál mégsem
lehet mindezt bizonyítani.
Székely Zoltán a ma hegedűs-gárdájának
egyik legszebb Ígérete, de olyan Ígérete, amely
már sokat be is váltott, csak azzal maradt
még adós, amit tapasztalat, életlátás és bölcseség érlelhet még a művészben. Megfontolt
okossága, amelyben a lelkiséget egy ragyogó
technikába átvitt közlésmóddal szólaltatja meg,
csak egyik jó oldala Székelynek. A másiz a
temperamentuma, lelkesedése, amely nem külső
kitörésekben, hanem a lényeg zárainak fölrepeszésében tombolja ki magát és ebben
szerencsésen elkülönül a dekoratív mutatós,
közönségsikerre pályázó néhány virtuóz társától.
Prograrnj« megfelel ennek. Veractni: Largo e
allegro, arie, capriccioban és Mozart:
Es-dur
hegedűversenyében az antik kuiturába viló
oszthatatlanul egységes beleélésével a művészet
szigorú tízparancsolatát vés'e eltbénk. Különösen a Mozart hegedűversenybe mutatta meg,
hogy nagyszerű elgondolása, differenciált zeneisége bizlcis alapjai a nagyobbszerü kibontakozásnak. A kadencia akkord meneieiben a nagyszabású technikai erő ejtette bámulatba hallgatóit. Ravel: Tzigane nál a színezése, szelleme ét könnyedsége fogott meg. A műsor
második részében Kodály: adagioját játszotta,
az impresszionista magyar zeneköltő egyik legszebb hegedűre irt alkotását és bár Telmányitól is hallottuk, mélységben és szépségben
maradéktalanul élveztük. Eltentélképpen utána
Bartók: Erdélyi tánca követi esett és megtörtént a csoda, Bartók művét meg kellett ismételnie. A modern művészethez kapcsolódó felkorbácsoló izgalom oly őszintén es a helyes
forma és dillambeli felfogás álial oly magától
érte ődő egyszerűséggel tört ki, hogy magával
ragadott mindenkit. Áatalffy:
Magyar szerenádja, de különösen D'Ambroslo: Sonnet allegrejének öiletes ftisseséte váltott kí még nagy
tetszést. Habay:
Csárdajelenete után szűnni
nem akaró tapsra Dworzsák: Humoreszkjét játszatta ráadásul.
/. v.
* Régi ]<5 Budapest Minden este telt ház, minden
este tomboló siker, minden este taps és ujrázás és
minden este hangos jókedvvel távozik mindenki a
színházból. A szinházbaj&ró közönség megtalálta a
.Régi jó Budapest* előadásában azt, ami tetszik, ami
hangulatos és mulatságos, ami kielégít, a színház pedig megtalálta a legfontosabbat, a kasszasikert. Az
előjelekből Ítélve a .Régi jó Budapest" müsordarabja
marad a szegedi színháznak az egész szezonon keresztül. A vezetőszerepekben Gábor Mara, Trillap,
Faith Giza, Egyed, Faludi, Fenyves, Sugár, Leopold,
Bilicsi, Rogoz végig ragyogó jókedvükkel és nagyszerű
produktumaikkal állandóan lekötik a nézőközönség
figyelmét. A három zenekar munkája padig sokáig
nem hagyja feledtetni a szebbnél szebb melódiákat. A
katonazene, a cigányzene és a vasutasok zenekara
egyformán veszik ki részüket a sikerből.
* Szombaton délntáu ifjusácl előadás: A bolond.
A főszerepeket Kolbay Ildikó, Trillap, Feleki, Gárdonyi,
Sugár, Fenyves, ¡Delly, Leopold, Szentiványi és Bilicsi
játszák.

Müvésszet
* Vasárnap délntán mérsékelt helyárakbal : Éva.
Lehár Ferenc operettje Kolbay Ildikóval a címszerep,
ben vasárnap délután kerül szinre. A többi főszerepeket Gábor Mara, Sugár és Delly játszák.
* Az arlesi leány. Daudet Alphonse színmüve
Bizetnek, a Carmen szerzőjének klasszikus zenéjével a
m. kir. Operaház ezidei müsortervezetéa szerepel a
Nemzeti Szinhtz együttesének közreműködésével. Francia néptáncok, hatalmas kórusok teszik változatossá
ezt a látványos, kosztümös parasztdrámát, melynek
elsőrendű szerepeit Gonda, Fenyves, Kaszab, Ladomerszky, Uti, Herczeg, Harsányi, Szentiványi és az
előadás rendezője, Baróthy játszák. A nagyszabású
zenei mü'et Andor igazgató tanitja be és vezényli.

védjegyünkre!

Pici piros alma, borízű,
FRANCK-kal
főzött
kávé jóizű.

Sport
Simókának újévig Olaszországban kell
játszania, hogy végleg hazajöhessen,
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Mint
ismeretes, a SzAK kiváló centerhalfja részére
egyesülele az olaszországi Alessandriától kiadatását kérte azzal az indokolással, hogy
Simóka nem hajlandó többé Olaszországban
játszani és erre indokul azt hozta föl, hogy
meg akar nősülni.
A legu óbbi budapesti olasz—magyar mérkőzéskor az olasz csapattal az Alessandria egyik
vezetője is Budapestre jött, ahol a SzAK képviselője előterjesztette ezt az ügyel. Az olasz
csapat vezetője előbb semmi áron nem volt
hajlandó Simókát kiadni, majd 60 millió koronát kért, végűi pedig egy közvetítő ajánlatra
beleegyezett Simóka visszajövetelébe arra az
esetre, ha Simóka most viiszamegy 0 aszországba és ottani klubja őszi bajnoai mérkőzésein u;évig látszani fog. Ebben az esetben az
olasz megbízott minden pínzbefi ellenszolgáltatás nélkül hajlandónak mutatkozott Simókát
kiadni, de azzal a fentartással, hogy előbb
meskérdi egyesületét.
Tegnap azután meg is jött a válasz a SzAKnak 0 aszországból, mely szerint az Alessandria elfogadja a kötött megállapodást és Simóka
menjen vissza, mert már e hél vasárnapján is
szerepelnie kell.
Mint értesülünk, Simóka enged re a kényszerhelyzetnek, már holnap utrakél, hogy Olasz •
országban lejátsia a kőtelező bajnoki méikőiéseket, hogy azután újév után ismét a p.rosfsketék színeiben játszhasson.
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A j ö v ő hét
| nagy a t t r a k c i ó j a ! 11

beduin j
¡fáncosnőj
napkeleti történet

I Norma
¡Talmadge
parádés alakításával.
rr

rr

ELŐFIZETŐINK

NYOMTATVÁNYRENDELÉSEKNÉL 10 SZÁZALÉK K E D V E Z M É N Y B E N R É S Z E S Ü L N E K
Kérjen árajánlatot I Délmagyarország Hírlap- és
Nyomdavállalat rt. Petőfi Sándor s.-ut 1. Tel. 16-34

Hadié

ROVATVEZETŐI S Z Ö L L Ó 8 KÁROLT.

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
November 20, péntek.
( A városnév utáni sxám t

hullámho*sx.)

Bécs 530. Délután 4.10 órakor: Hangverseny. 6.25
órakor: A XVII. század művészettörténete. Este 8.15
órakor: Zongorahangverseoy. Zongoránál: Wührer
Friedrich prof. 1, Munday: Fantázia. 2. ]. P. Sweelmck:
Variációk. 3. G. Frescobaldi: Kauzore. 4. J. Chambonnieres: Suite. :. Froberger: Toccata-Suite. 9.15 órakor: Népszerű zenekan hangverseny. I. Rossini: ,A
szevillái borbély" nyitánya. 2. Joh. Strauss: Keringő.
3. Saint Saeos: Nagy fantázia a .Sámson és Delila"ból. 4. Aictiinger Vally énekelőadások. 5. Spohr:
Nyolcadik hegedűverseny. 6. Lehár: Keringők a .Luxemburg gróija"-ból. 7. Czibolka: Szerenád. 8. Ganglberger; Keringő. 9. Uhl; Bécsi bohémek, potp. 10. Popp:
Bravour—Mazur fuvo ári. 11. Haupti Induló.
Berlin 505 és 576. Déluíán 4.30 órakor: Hangverseny. Este 7.30 órakor: Wagner; „Tannháuser", romantikus opera.
Boroszló 418 Délután 12.30 órakor: Rádiózenekar.
5 órakor: Operettekből. Este 8.31 órakor: A bécsi vonósnégyes Schubert-estje. 1. D-moll vonósnégyes. 2.
G dur vonósnégyes op. 161.
Majna-Frankfurt
470. Este 8.3J-9.30 óráig: Tánczene. '0— l l óráig: Vig est.
Königsberg 46S. Délután 4.15 órakor: Északi zene.
Este 8 órakor: Katonazene. 1. Ailbout: Induló. 2.
Wagner: A .Rienzi" nyitánya. 3. Schubert: Ave Maria.
4. Rubinstein: Toreador es Andalouse a .Bai costuroé'ből. 5. Blon: Induló. 6. Keinecke: Előjáték a
.Manfréd király' S. felvonásához. 7. Holl: A szél lakodalma, keringő. 8. Siede: Indischer Brautzug, jellemdarab. 9. Kohlmann: Egyetemi dalok, potp. 10. Gral
Rődern: Induló.
Lipcse 452. Délután 4 órakor: Hangverseny. Este
8.ir< órakor: Lortzing: .Ali basa", vigopera. 10-11.33
óráig: Síimfónikus zenekar. 1. Mozart: .Titus", nyitány. 2. Lortzing: Fantázia. 3. Rossini: Balletzene a
.Telt Vilmos"-ból. 4. Herold: A .Zampa" nyitánya. 5.
Olfenbach: Kar és intermezzo a .Hoffmann meséi'-ből.
6. Suliivan: Melódiák a .Mikádó"-ból. 7. Lehár:
keriLgő.
München 435. Délután 4.30 órakor: Ismert operettkomponisták. C. M. Ziehrer. Este 7 órakor: Auber:
.Fra Diavolo", opera 3 felv. (Közvetítéssel a müncheni
nemzeti színházból).
Münster «10. Este 8.45 órakor: Az M. G. V. .Philodia" hangversenye. 9 45 órakor: Koncert.
Pár is 458. Este 9.3 J órakor: Színházi körséta, utána:
Koncert.
Prága 546. Délután 5 órakor: Quintett. Este 7 órakor: Közvetítés a Nemzeti Szinházból.
Róma 425. Délután 5.10 órakor: Hangverseny. 6
órakor: Jazz-band. Este 6.40 órakor: Hangverseny. 10.30
órakor; Tánczene.
Toulouse 441. Este 9.43 órakor: Tánczene. 10.25
órakor: Tánczene.
Zürich 515. Este 8.15 órakor: Jeremiás Qotthelf-est.
*b¿
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készülékek, alkatrészek
antenna, szerelés I

Villamossági cikkek,
szerelések, izzók
s z ö u

legolcsóbban

« • ü s - f s a

Modern uj bérpalota
20 parkettás fürdőszobás lakással, 5 üzlettel, most évi
90 millió tiszta bérjövedelemmel, a város leforgalmasabb

S
i Ö f i . ^ X I S z a b ó iroda
által Széchenyi tér 6. szám. Telefon 10-54.
8M

8
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OELMAQYARORSZAQ

APRÓHIRDETÉSEK

KÖZGAZDASÁG
Hélfön
fölszabadul a devizaforgalom.
Budi pestről (elenlik: A pénxfliymirisztériumbap, mini éitei ülünk, elkéiiült már a detizafo-gilom fölszabadítására vonatkozó rendelet.
Ez a rendelet hatályon kivül helyezi azokat az
intézkedéseket, amelyek a devizaforgalom megkötöttségét Jelentették. A rendeletet már legközelebb ki is adják és hétfőn izabad lesz a
devizaforgalom, a tőzsdén is ezen s nipon kezdődik s külföldi fizetési eszközöknek sdáss és
vétele, minden megszorító intézkedés nélkül.
Hétfőtől kezdve s Nemzeti Bank képviselői is
Jelen lesznek az árjegyző bizottságban, ahol a
valuták é> devizák árfolyamát hivatalosan Jegyzik. A devizaforgalom fő siabadüásával helyreáll az a békebeli állapot, amikor nem korlátozd semmi a külföldi fizetési eszközök üzleti
forgalmát. A különbség csak az, hogy akkor
tizennyolcféle valuta volt forgalomban, most
tuszonnégy, a háború ennyire szaporította a
külföldi fizetési eizköxöket. A tőzsdetanács a
valuták és devizák izabad forgalmának céljára
már mei állapította a kötésegységeket és ezek
a megállt pitisok a Nemzeti Bank boziájáiulálával történtrk, mint ahogy a szabidforgalomban kialaku'ó üzletet is a Jegybank fogja irányítani, mert aligha lesz eltérés sióktól az árfolyamoktól, amelyen a Nemzeti Bank veiz,
v/gv elad külföldi vilmát.
Tlzenkétezerszer kevesebb lesz a pengő,
mint a koronabankjegy. Budapestről jelentik:
A Nemzeti Bank már dOntOtt az uj bankjegyek
tervrajzáról és kizárólag a zsűri véleménye alapján bizta meg Helbing Ferencet a kivitellel. Kötelezte azonban, hogy a bemutatott tervrajzot, —
főleg banktechnikai szempontból — változtassa
meg, mert a zsűri is ugy találta, hogy Helbing
tervrajzai a banklegyek technikai kivitele szempontjából módosításra szorulnak. Az uj pengőbankjegyek előállítási ára lényegesen drágább lesz,
minta Jegybank által forgalomba hozott bankjegyeké,
mert ezek a rajzok sokkal tökéletesebbek, müveszieb
bek lesznek, mint a koronabankjegyek
voltak.
Tlzenkétezerszer kisebb mennyiség készül a pengőbankjegyekből, mint amennyi most a korona
bankjegy és ezért helyezett súlyt a Nemzeti Bank
és a zsűri arra, hogy az uj pengő papírpénz
művészi és banktechnikai szempontból is lehetőleg
kifogástalan legyen. Mihelyt Helbing elkészült a
véglegfcs tervrajzzal, a bankjegynyomda nyomban
megkezdi az előkészületeket az uj papirpénz ki
nyomatására. Előbb a kisebb pengőbankjegyeket
veszik munkába, mert ezek sokkal egyszerűbbek,
mint a nagyobb értékűek és kevesebb munkával
Jár a száz pengőn aluli jíapirok elkészítése, mint
a nagyobb értékre szóló uj pénz.

Irányzat- Az értéktőzsde barátságos zárlat utin csütörtökön kedvetlen hangulatban nyitott. A kontremin
a kulisszban és a vatpiacon már nyitáskor is eladásokat eszközölt, ugy hogy csakhamar a szerdainál alacsonyabb árfolyamok kerültek felsiinre. A tözsdeidö
későbbi folyamán, mivel Bécsből szilárdabb irányzatról
érkeztek hirek, a kontremin fedezeti vásárlásokba bocsájtkozott és ennek következtében az irányzat barátságosabbra fordult, ugy hogy nemcsak a csütörtöki
árveszteségek térültek meg, hanem a legtöbb esetben
a szerdai árfolyamokhoz képest 1 - 2 százalékos árnyereség is mutatkozott A barátságos hangulat egészen zárlatig eltartott, amikor Is újból kedvezőtlenebb
megítélés került felszínre. Az áruártolyamok azonban
igy is a szerdai felett állanak. A kulisszban különösen a Georgia, Délivasut, Államvasút, Salgó és Ositrák
Hitel volt szilárd. A Magyar Hiteiben nem volt üzlet.
A bányapiacon egyenlőtlen volt az üzlet. A vaspiacon
a Fegyver és Qanz-Danabius 25X00, a Villamos pedig
5000 koronás árnyereséggel zárultak. A bankok és
takarékok piacán egyedül a Magyar Nemzeti Bank
volt elhanyagolt, a többi vezetöpapir árfolyama javult.
Az Ipari értékek közül elsősorban a Nasid, Izzó, Cukor, néhány szeszipari és textilérték értek el említésre
méltó árnyereséget. A fixkamatozásu papírok irányzata
az egész vonalon lanyha volt, később azonban egyes
címletek megszilárdultak. A népszövetségi és kényszerkölcsön barátságosan tendáltak.
Parenevarnai ••rtéaváaár. Irányzat lanyhuló, felhajtás 2600. Arak: Könnyű 12—15, közép 17-18, nehéz 2?.5—21.
Felelős szerkesztő : F R A N K J O Z S B P .
Nyomatott a kiacótn!a|donos Délmagy&rorsiág Hirlap
és Nyomdavállaiat R<, könyvnyomdájában. Szeged
Nagyszénást

minden jobb fűszer- és csemegeüzletben kapható.
Fölerakat a
867

Dugonics téri saitgijárban. Telefon 15-4&
Értesítem a t. közönséget, hogy az összes

téli

szöveteim

859

megérkeztek,

egyénednek részletfizetésre is készítek

divat szerint télikabátot. Öltöny t, raglánl.
Tisztelettel C s A n y l András uri szabó, Szent Qyörgy u. 13

Levelezés

B ú t o r o z o t t szobát ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 1Q szóig 6000
korona.

L e v * l e z é a t is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6000 korona.

Keresek 2 szobás albérleti
lakást
mellékhelyiséggel
.Család* jeligére.
Lak«at bérelhet, kiadhat
vagy cseréthet apróhirdetés
utján, lo szóig 6000 kor.

Hunka, állás

Eladás
Használt ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés nt.
ján. 10 szóig 6000 korona.

Gyermek«
és munkáscipők
minden színben és nagyságban a
legjobb minőségben 793

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

özv. Kohn Mér

G y a k o r l o t t házivarrónö
ajánlkozik olcsón uri házakhoz. — Br. Jósika 29,
I. em.
1

szállítok kárpitosmunkákat

né cipíOzletében Síéchenyl lér. Bérház.

Részletfizetésre
BALOG SÁNDOR5
Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon B65.

Érettségizett
fiatalember
esti könyvelést vállal csekély díjazásért .Megbízható 22* jeligén
2

Oktatás

Üzlethelység

K ö l c s ö n t kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6000 korona.

Nevelőnftt,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
Mindenest,
szakácsnőt
apróhirdetést tőszóig40C0
vagy szobalányt a leg- korona.
könnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, tőszóig
Pénz
4ooo korona.

Üzleteladáa legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolitható le. — lo szóig
6000 korona.

O A C
O U D

Délmagyarország
kiadóhivatalának
telefonszáma

Jilzoff sertést veszek

állandóan legmagasabb napi áron.
ssa
W r R T H E I M E R t Dugonics ucca 27. Telefon 716.

Szeged

S o s t a r i c s és Tóth

Mindennemű köté'áru, zsneg, zsák, ponyva,
5
szőlőkötöző fonalak és háló

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.

Varga Mihály

Hradi ucca 4.

g y á r t

Á r o n

Telelőn 469.

k a p h a t ó ,

reklámvállalata

KERÉKPÁROK
GYERMEKKOCSIK
részletfizetésre ls D t R V C D I eéoáruházában

Sr*ge<1 Knw-o. KeKH-pm Jla. »«ny )«»HomllBely I

Hálószobát, ebédlöt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo
korona.

Különfélék
Társat talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6ooo korona.
Elveszett egy tagsági könyv
Kovács Ferenc névre 57
drb sorsjeggyel. A becsületes megtaláló kéretik,
adja át Maros ucca <8, sz„
csónakmühelyben.

Az Alföld lemaiyott
tillabei raktára§
Körösi Géza övi gezési vállalata Mérey u. í. Tel. 9-57.

Elvállalót s S g %

rakását, javítását, jutányos
áron. KOVÁCS, Szenthárom*
ság ucca 49. íos

ZOMfiNCEDÉNYEK

főzőedények, konyhagépek remek
választékban s minden színben
Szinté József zománcedény áruházi ban, a hatósági buscsarnok mellett.
499

Sehol olcsóbban

Varrógép és kerékpár,
angol és német áruk,
motorkerék pár, német
gummik és szerelékek
részletlizetésre is.
Nagy j a v í t ó m ű h e l y )
SZÁNTÓ SÁNDOR (épraktára
Kiss Dávid palota, Kiss u. « 4

no

Készít vetítő lemezeket, plakát-,
reklám-tervezéseket, üzleti és kirakati
feliratokat.

VARRÓGÉPEK

Vétel
A Magyar Neuzatl Baaa hivatal»« árfolyamai.
Valuták! Angol font 3415u0-a4K>00, uokol2106-2124,
dinár 1257—1271, dollár 702« 5-71615, francia tranfe
2826-2848, holland forint 28590—2879.0 lei 324—332,
láva 514— 520, Ura 2833 -V855, márka lb918-17072,
osztrák schilling 100.22—100.76 dán korona 177C0—
17836, svájci frank 13728-13814, belga frank 32231243, norvég korona
14470—14620, svéd korona
18980-19140, lengyel zloty i0545-iC795.
Devizák i Amsterdam 28690—28790, Belgrád 1263 1267, Berlin 16968-17026, Bukarest 127-331, Brüszszel 3213—¿243, Kopenhága I780C-I'856, Oslé 1457014620, London 345BÜ0—34650U, Miianö 2838—28:0,
Newyork 71275-7.495, Páris 2821-5833, Prága 2112—
1120, Szótia 518-520, Stockholm <908C—19140, Varsó
10645—10695, Wien 100.42-100.76. Zürich 13748-13794.
érteni tózaűtt. Nyitást
Páris 2..55.
London
2613.10 Newyork 5I&Í0, Brüsszel 23.55, Milano
20.65, Amsterdam 2ia.7o, Berlin
123.45,
Wien
0.0073.10, Szófia 175, Prága 15.3750, Varsó 77.50,
Budapest ÍM072.70, Bukarest 2.40, Belgrád 9.20.
Zárlati
Páris 20.55, London 2513.25. newyork
Qib*U, Brüsszel 23.52, Milano 20.70, Amsterdam
218./0, Berlin 123^0, Wien 0.0073.10, Szófia 1.7750,
Prága 15.3750, Varsó 77.10, Budapest 0.0072.70, Belgrád 8.20, Bukarest 2.8710.
t m * u T i u d u . A csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat búzában kissé lanyhább volt, rozs és tengeri
barátságos, a többi cikk tartott volt, a forgalom igen
csekély.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszaridéld 3',C0—
1550, feisötiszai 3473-3525, fehérmegyei és pestvidéki
34S0-S50Q, egyéb dunantuli 34Í5-3475, 77-es tiszavidéki 3550—3bC0, felső tiszai 3525—2575, fehérmegyei
és pestvidéki 3510—3i50, egyéb dunántuli 3475-35^5,
78-as tiszavidéki 3575—3625, feisötiszai 3510-3600,
fehérmegyei és pestvidéki 3525—3575, egyéb dunántúli
3510-3550, 79-es tiszavidéki 86C0-365C, feisötiszai
3575-3625, fehérmegyei és pestvidéki 3550-Í600,
egyéb dnnántulf 3:25-3575, rois 2200—2225, takarmányárpa 2425- 2610, sörárpu 3100-340C, wb 2350-2500,
tengeri 2600-2650. uj tengeri 1650-1675, repce 55C0—
61C0, köles 1930—1950, korpa 16C0-1625, lucerna, magyar 1925. évi 2100—2300, lóhere nagyarankamentes
16OO-I8OO, lóhere nagyarankás —
.

pastffrOzOtt

lakás

Ismét olcsón kapható

friss fej-láb
Czinner

szalámigyárban.

Kaptafa- é s papucssarokkészitők figyelmébe!
Válogatott nyár- és füz-mühasábíánk
é r k e z e t t . Mig a készlet tart, a Tisza-parton,
a Stefánia-sétány alatt megtekinthető.

SOMLÓ ÉS SZILASI
Szeged, Párisi körút 35. szám.

«

fakereskedők
Telefonszám 146.

Nagy alkalmi

vásár

Balázs Jenőnél Szeged
S z é c h e n y i

t é r

3

férfi-, tiu- és gyermekruhákban, szőrmés
női és férfi télikabátokban, raglánokban és
átmeneti kabátokban. Külön mértékosztály I
31

H a s á b o s és v á g o f f

tűzifa,

budapesti és porosz koksz,

poroszszén, deszka, léc, épületfa
legolcsóbb napi áron a

Szegedi Bankegyesület Rt. áruosztályánál
Kossuth Lajos sugárut 37. szám.

eua

Telefon 16—47.

