á r a 2000 korona.
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Közgyűlésen.
Irta: Juhász

Gyula.

Lehetséges, hogy a helyzet magaslata
hozza
magával, de a népnek szánt karzat álláspontjáról nézve nem valami iu'ságcsan dhzes látványt njujt Szeged szabid királyi város parlamentje. Nem a külső diszre vonatkozik ez az
észrevétel, mert a külső disz, ha kissé kopottan is, valahogy ciak megvo'na, i r a r y cirádák
és bíbor drapériák nem hiányzanak, hanem
ami az elhangzó szónoklatok tartilmát és formáját illeti, hát azok bizony — tisztelet a
kivételnek — nem mindig érik el egy falusi
csősztogadás beszédeinek színvonalát. Különösen nem a gyökeres magyarság, a kifejezés
eredetisége és ereje dolgában.
Az egyik színok - pedig mestersége a beszélés, a meggyőzés, a bizonyítás <s a védelem
— például olyan nagy feneket kerit minden
kis részlelnek, olysn bosszantóan hostzadalmas, hogy még azok türelmét is maga ellen
ingereli, akik külőrben a pártján vonának és
egy követ fújnának vele. A másik szónok öblös
hangjával ¿hajt sikert araini, de a'pári kiszólását, malomalatti kitételei inkább a Jancsi
b o h í c terc létére kalandoznak, mint egy páriámén árís tárgyalás hímes mezejére. A tanács
némely tag]« sem lünik ki valami nagyon előnyösen előadói tthetségével, bizony akadozva,
diákos lámpalázzal küzkOdve tálalja föl a mondókáját és meg kell adni, a polgármester
vakban kimagaslik a szónokok sorából meggondolt, megfontolt replikáival, amelyeket egy
szüetett előadó talentum formál tteg tetszető
sen és hatásosén. Bizony az általános nivó
igen alacsony, igen messze elmarad a huszadik
század nagy magyar városához méltó, azt megillető szellemtől.
A magyar mindig híres volt arró', hogy
szónokok nemzete, de a torony alatt inkább
afféle Szolnokokat hall az ember, akik vagy
hangos körtesfogásckkal, vagy olcsó demagógiával dolgoznak, vagy pedig olyan Demosthe*
neseket, akik még mindig csak kavicsokat forgatnak a nyelvük alatt és az ékesszólás elemi
köveíelményeinek se tudnak kelöképen megfelelni. Nem kívánom ér, hiába is kívánnám a
lehetetlent, hogy Csupa Cicero és Mirabeau,
hogv merő Felső büki Nagy Pál és Kölcsey
F e r n c álljon föl és beszéljen a szegedi kommunisták kis és nagy do gairól, ügyeiről és
bajairól, de ennyi szegénységet, de ekkora
fogyatékot mégis szomorodott szívvel kénytelen
tapasztalni a karzat magaslatától letekintő, nem
beszélve az önkénytelen és akaratlan humor
számtalan megnyilatkozásáról,
amelyek legalább élénk derültséget és jóleső megkönnyebbülés! eredményeznek fönn és lenn egyaránt.
Az egyik szónok egészen véletlenül éppen azt
találta válaszolni egy türelmet kérő beszélőnek,
akit az első félidő lelelte után már meglehetősen kinos feszengéssel hallgattak a gjérszámu megjelentek és ottmaradlak:
— M i ráérünk, hiszen azért vagyunk itten I
Pardon, igen tisztelt próká'or ur, ha önök
csakugyan azért volnának ottan, mivelhogy ráérnek, ez nagyon szomorú és nagyon furcsa
volna. Nem, egy nagy város, a legnagyobb
vidéki magyar város parlamentje nem ráérő
emberek gyülekezee. A régi római szenátust
a királyok gyülekezetének nevezték, viszont ma
egy
város közgyűlésének legalább is azt a
szinvonalat kell elérnie, amely megfelel e nagy
város históriai, szociális és kulturális jelentőségének, nagyságának és érdemének.
A csütörtöki közgyűlésen ürestégői tátongó
padioiokal találtam (egyéb tátongó üiesséirfll
most ne beszéljünk) és a jelenvoltak egyrésze
is vagy állandóin moiolygott, vigy ásítozott,
cgyra jöttek, mentek, valóságos társalgók alakultak, bár h i u c n ebben i izócokok is Inda-
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sak, arnyi sient. Mégis csak k ü ö n ö s és gondolkcdásra késztető jelenség, hogy a karzaton
több érdeklődőt leheett Csszeszáirlá'ni, mint
afaányin a közgyeiét i padsorokbtn üldögéltek
és álldogáltak. Hiszen jól (udom és jól tudják
azt az urak is, hogy mostaniban immár egy-

hlótizetéal árak: Egy hónapra helyben 40.000 k o r , Budapesten
é i vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor.,
vatár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 154 szám

mást merlluti salatant, hogy közeledik az idők
teljessége, amikor meg fog ufrlni a szegedi
parlament szine és — reméljük, — meg fog
lavutni a hang|a i». Addig cstk hadd döcögjön tovább a régi kenetlen kerekű kordé a régi
kátyúban és kongjanak a kopott kitételek I

M u s s o l i n i elégtételt kSwetel
Radics fascistaellenes beszédéért.
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése.)
Belgrádból jelenlik: Mas:ellni
Radics
leLutóbbi
beszéde miait a jugoszláv kormánytól elégtételt kért.
Musiolini tzt kcveteli, hogy Radics fotmálisan kérjen bocsánatot a fiscizmus ellen mondott
beszéde miatt.

Herriotnak sem sikerült megalakítani
az uj francia kormányt.
Ma délután visszaadta megbízatását az elnöknek. — Újból Briand a dezignált
miniszterelnök.
(Budapesti
tudósítónk
teUfonjelentése.)
Páriából je'entik: Herriet tárgyalásai során kijelentette, hogy a bank ¡egy inflációt
mindenképen
el fogja
kerülni s ezért
az a szándéka,
hogy
leb élyegezteti
a francia
bankjegyeket,
amiből
másfélmilliárd
állami jövedelmet
remél , Egyéb
intézkedései
négy és félmilliárd
bevételt eredményeznek
az
államkincstárnak.
Heirlet ma délután a radikális szociálisa pártvezéreivel, Paul BenctutUal
és Leon Blummal
tárgyalt. A szociálisták tegnap pár határozatilag kijelentették, hogy egy Herriot által
alakifandó
kabinetbe se lépnek be.
(budapesti
tudósítónk
ielefonjelentése)
Párisból je'entik: Herriot ma
délután öt órakor
megjelent
a köztá'saság
elnökénél és bejelentette,
hogy Járadozdsai
hiábavalóak
votak és megbizatását
visszaadja.
Herriot látta, hogy nem talál támogatást o'yan kormány részére, amely az ő elgondolásai
alapján jött volna léire.
A köztársaság
elnöke most ismét Briand külügyminisztert
bizta meg a
kormányalakítással.
•MIMMMMMMftfWWMWM^

December elsején kezdődik a kölni zóna kiüritése.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Párisból jelentik: A nagykövetek tanácsa ma a külf g j minisztériumban ülést tartott, amelyen Fech tábornagy is résztvett.
A konferencia a legközelebbi
leszerelési
intézkedésekkel
kapcsolatos
kérdéseket
tárgyalta,
vallnrni a Rojna vidék migszálló
cscpctolnak
átcsoportosítását.
A kölni zóna kiüritése december elsején
kezdődik.
• •
• • • • • • • • • • » • » • » • » • • • M . M . »
•
•

Smith főbiztos
kedvezőnek látja az ország pénzügyi helyzetét
A főbiztos XV11I. jelentése.
Nyilvánossásra került Smiíh Jeremiás népszövetségi főbiztos XVIII. jelentése, amely az 1925. évi
október hónapot öleli fel.
A lekötött bevételek a szeptemberivel szemben
igen csekély emelkedést mutatnak, amennyiben
239 mülló aranykoronára
rúgnak a szeptemberi
23 7 millióval szemben. Pa pirkorónában az 1925.
évi októberi bevételek a múlt évi október hónap
alatt elérteket mintegy 15 százalékkal haladták
meg. A dohányjövedék októberben nagyobb bevételt adott, mint a megelőző három hónap bármelyikébea Ez az eredmény azért különösen érdeke?, mert külföldre eladás nem volt, hanem az
emelkedést a belföldi fogyasztás
eredményezte. A
főbiztos az emelkedés okát abban látja, hogy megszűnt a saját Jogyasztásra
engedélyezett
termelés.
Az októberi összes bevételek a mult évihez arányítva 22 százalék emelkedést
mutatnak.
Papirkoronában a bevételek 855.1 milliárd, aranykoronában 58.9 millió koronára rúgnak.
A költségvetés
a bevételeket 48.4 millió aranykoronára
becsülte.
A folyó költségvetési év első negyede alatt a
kCzadókból és az állami egyedáruságokból befolyt bevételek 145.7 millió
aranykoronát
tettek
ki, a költségvetésben előirányzott 135.7 millió
aranykoronával
szemben.
A forgalmi
adókból
származó bevételek már is meghaladják
az
előirányzatot, dacára annak, hogy az általános forgalmiadó tételét augusztus elsejétől kezdve három
százalékról két százalékra szállították le.
A novemberi költségvetési
előirányzat szerint a
bevételi többlet 3,366,653 aranykorona,
annak dacára, hogy a kiadások között szerepel az állami

alkalmazottak negyedévi lakáspénze és különféle
beszerzések. Az újjáépítési költségelőirányzat szerint 4,166.663 aranykorona hiánnyal számoltak,
tehát a mostani költségvetés 7,50 3319 aranykorona különbözetet tüntet fel.
Az ország pénzügyi helyzetét a jelentés
kedvezőnek látja. A Nemzeti Bank a kamatlábat meglepetésszerűen 2 százalékkal leszállította. Fel lehet
tételezni, mondja a elentés, hogy a kamatláb leszállítása annak a je e, hogy a Bank, ami a külföldi valutákat illeti, helyzetét elég megerősödöttnek tekinti és nem tartja
többé szükségesnek
a
külföldi hitelezőkre
magas
kamatláb
utján további ösztönzést gyakorolni.
A hivatalos kamatláb leszállításának hatása nagyrészt a magánbankok magatartásától fQgg, amelyekről most már lel
lehet tételezni, hogy könnyítik
a
kölcsönvevők
túlzott tehertételeit.
A kamatlábleszállitásnak másik hatását az irányban lehet remélni, hogy megerősíti a Nemzeti Bank helyzetét, mint a magyarországi hitelélet vezetőjét és ellenőrzőjéét A hitelt igénylők nagyobb mértékben fognak leszámolásért a Nemzeti Bankhoz fordulni, ahelyett, hogy
a külföldtől igyekeznének hitelt kapni és a Nemzeti Bank váltótárcája, mely eddig, dacára az évszaknak, alig mutat növekedést, ismét normálisabb
arányokhoz fog jutni. Bizonyos időben és bizo-J
nyos körülmények közt előnyösebb lehet bankje-j
gyeket külföldi valutafedezet alapján, mint bel4
földi váltók alapján kibocsátani; Magyarországi
mostani helyzetében azonban azt mondhatni, hogyl
előnyösebb kölcsönök iránt főképen és közvetle-'
nül a jegybankhoz fordulni.
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Magyarország külkereskedelmi
forgalma
kedvező
alakulást mutat. Az Összes külkereskedelem az év
első kilenc hónapja alatt 1004 millió
aranykorona
értéket képvisel, s í i m b e n a műit évnek ugyanerre
a szakára eső 846 6 millió aranykoronával, vagyis
az emelkedés 18 százalékot
tett. Az 1925. év eleje
óta Magyarország átlagban havonkint 58.4
millió
aranykorona
értékű árut szerzett be külföldről
és
havi 52 7 millió aranykorona
értékű árut adott el
oda. A mult évben a behozatal havi átlagos értéke
52.7 millió, a kivitelé pedig 41.3 millió volt. Eszerint tehát mind a behozatal,
mind a kivitel
emelkedett tavaly óta, a kivitel emelkedése azonban
nagyobb volt. A behozatalban a pamut és gyapju-

1925 november 24.

áruk, a fa és szén állanak az első helyen, a kivitel
terén a gabonafélék, a cukor, a vágóállatok, az
állati zsiradékok, a hus és egyéb élelmiszerek
dominálnak.
A munkanélküliség
terén is kedvező eredményt
tűntet föl a jelentés, amennyiben a munkanélküliek
lélszáma 11 százalékkal
csőkkent.
A
nagykereskedelmi árak indexszámainál 3, a klcsinybeni
áraknál 1.2 százalék csökkenés mutatkozott. A fizetés
képtelenségek
és csődök terén szeptemberrel szemben némi csökkenés mutatkozik.
A népszövetségi knicsönbői
álló egyenleg 152,937.710.63

még rendelkezésre
aranykorona.

Ellenzéki s x ó n o k o k
a n u m e r u s clausus eltörlését sürgetik.
h közoktatási költségvetést általánosságban elfogadták. — A tanítók
75 százalékát Isfokozták a státuszrendeléssel.
Budapest,
november 26. A nemzetgyűlés mai
ülésén folytatták a kultusztárca
költségvetésének
tárgyalását.
Szeder
Ferenc szóváteszi, hogy a tanítót
kar
jelentékeny
részének a legminimálisabb
életlehetőséget sem adják meg. A kezdő
fizetés
1,550000
korona s csak öt év múlva éri el a tanitó a két
millió korona fizetést.
Határozati javaslatot ad be
arra, hogy a tanitók és óvónők
maradjanak
meg
eddigi fizetési
osztályaikban
és emeljék a
fizetésüket ugy, hogy abból
megélhessenek.
Budai Dezső a szociáldemokrata párt programját bírálja.
Rothenstein
Mór szerint ötven hatvar; évvel vagyunk elmaradva a nyugat mögött. Nagyon helytelen dolog, hogy a kultuszminiszter az oktatás

reformját a középiskolákon kezdte. A miniszter ur
rövidesen elutazik. Talán azért viszi magával a
miniszterelnök ur, hogy ezalatt idehaza őt meg
ne fúrhassa.
Klebelsberg
Kunó gróf kultuszminiszter feláll,
idegesen hátralöki a széket é3 kisiet a teremből.
Bessenyey
Z é n ó : Miért kergette el, Rothenstein?
Rothenstein
M ó r : Pechem van, pedig az egyetemi nyomdáról szerettem volna beszélni, amihez
szükségem lett volna a miniszter úrra. Talán tudta
a miniszter ur, hogy ezzel a kérdéssel akarok
neki kellemetlenkedni és ezért ment ki. Ezután a
szakiskolák kérdésével foglalkozik.
Petrovácz
kőzik.

Gyula felekezeti

kérdésekkel

foglal

Szi ágyi a lefokozott tanítókról és a numerus claususról.
Szilágyi
Lajos: A magyar tanítóság azt kéri,
ogy a stáluszrendezésnek reájuk vonatkozó renelkezésdt vonja vissza a kultuszminiszter, mert
a tanítóknak
több mint 75 százalékát
lefokozták
a rendezéssel
A KANSz, amellyel az ellenzéknek
semmi kapcsolata nincs, tegnapi választmányi
ülésén megcáfolja Bud pénzügyminiszternek azí a
kijelentéséi, hogy a tanitók egyrésze már békebeli
fizetésének 120 százalékát élvezi. A KANSz ban
kijelentették, hogy ilyen tanitó nincs, a legmagasabb tani.iM fizetés sem éri el a 100 százalékot.
Ezután » főiskolai hallgatók sérelmeiről beszél.
Most ujabo diáksorsjegy-akció van folyamatban,
amely iránt bizalmatlan
a közvélemény,
mert nem
látta a kultuszminiszter erélyes kezét az e s ő akciónál történt visszaéléseknél. Rátér a numerus clausus
kérdésére. Nem a zsidókat akarjuk védeni, amikor
a numerus clausus ellen harcolunk. Ez a törvény
szerencsétlen balkezes törvényhozási intézkedés,
amely legkevésbbé sem árt a zsidóságnak, de nem
is használ a kereszténységnek. Ártalmas
azonban
a numerus
clausus
Magyarország
jó
hirnevére,
még a hiteikérdésekben is nehézségeket okoz.
Ilyen intézmény fentartása szerencsétlen politika.
Várom, hogy az egységespárti oldalról is meg
mozduljanak azok a képviselőd, akik annak idején
hitet tettek választóik előtt a numerus clausus
ellen, de ugy látszik, hogy ez a fogadalom csak
addig tartott, amig a mandátumot megkapták. Meg
vagyok győződve, hogy a kormány előbb utóbb
kénytelen lesz lényege engedményeket tenni, vagy
pedig teljesen el is törli a numerus clausust. A

S

javaslatot nem fogadja el.
„Ne szítsanak visszavonást
a keresztény felekezetek k ö z ö t i l "
Barabás
S a m u : Az iskolákat fentartó testületekre és egyházakra nagy teher nehezedik, ezt leg •
a'ább részben át keilene vennie az államnak. Óva
int attól, hogy a keresztény felekezetek között
visszavonást szítsanak.
Láng János: Meg kellene ezt mondani Bíüthazárnak Debrecenben.
Barabás
S a m u : Kénytelen vagyok felolvasni a
kiskunhalasi református polgári iskola igazgatónőjéhez intézett alábbi levelet:
Nagyságos Asszony I Szives tudomására hozom,
hogy a megyéspüspök ur őméltósága 4464. számú
lende etével a katolikus vallású tanulóknak nem
engedte meg, hogy más felekezeti iskolába járjanak
olyan helyeken, ahol hasonló fokú katolikus iskola
van. Ilyen iskolákban a katolikus vallású tanulók
számára a vallásoktatást
is eltiltja a püspök
ur
őméltósága.
Szijj Bálint: Nemcsak
Balthazár
van
tehát.
Szilágyi
Lajos: Melyik megyéspüspök adta ki
ezt a rendeletet?
Petrovácz
G y u l a : A váci püspök.
Láng János: Joga van hozzá!
Barabás
S a m u : A hitoktatást
megtagadni
nem
szabad.
Állam
az államban
senki
sem
lehet.
A debreceni egyetem helyzetével foglalkozik. Egyes
fakuitások még mindig a kollégiumban szoronganak és ennek munkáját is lehetetlenné teszik.

,ft közvéleményt Haller propagandája megmérgezte.'
Pakots József: A kultuszminiszterrel, mint kulturpolitikussal szemben a legteljesebb elismeréssel van. Nagy erőfeszítésének eredményei már
jelentkeznek. De a miniszter urnák Jánu3 arca
van. A másik arca a politikusé, aki nem tudja
magát függetleníteni a szélsőségtől, amely annyiszor támadta, amikor még liberálisnak kiáltották ki.
— Van ma egy izgató kulturproblémánk, amely
btt áll a világ előtt: a numerus
clausus. Ez a törvény hibás megítélésből támadt és hibás megttélésben részesiti az országot a külföld részéről.
Kézenfekvő,
hogy a kultuszminiszter
nr genfi
utja
összefügg
a nunierus clausus szal. De a zsidóság
nem tehet róla, hogy ez a kérdés a világ plénuma elé került. A miniszter ur nyilatkozatában
jónak látta a rabullsztika álláspontjára helyezkedni
és azt mondotta, hogy a numerus clausus
nem
felekezeti,
hanem szociálts
kérdés. Lukács György
ezzel szemben kijelentette, hogy ez igeni3 felekezeti kérdés.
— A magyar közvéleményt
Haller István
propagandája
megmérgezte.
Röpiratok gyalázták a zsidókat ok nélkül és főidig tiporták ennek a felekezetnek becsületét és megmérgezték a különben jó-

zan és becsületes magyar népet Sérelmes és nem
felel meg a törvénynek, hogy a zsidó hallgatókat
az egyetemi hallgatók számarányában, nem pedig
az ország zsidó lakosságának számarányában ve
szik fel az egyetemre. Hibáztatja, hogy a
külfölái
diplomákat
nem
nosztrlfikálják.
Haller István: Azok sem tudnak
elhelyezkedni,
akik itthon
végeznek.
Vázsonyl
Vilmos: Kezdjük
a nemzés
korlátozd•
sánál i Ez még szebb numerus
clausus I
Pakots József: A külföldön tanuló sok sok magyar egyetemi hallgató, akiket külföldre kényszeritettek, nem jó követek, mert maga az a tény, hogy
külföldön kénytelenek tanulni, rossz színben tünteti fel az országot.
Vázsonyi
Vilmos: Még Mussolini is azt mondja,
hogy disznóság!
Pakots József: A költségvetést nem fogadja el.
Huszár Károly elnök ezután az ülést háromnegyed órára felfüggeszti.
Délután 3 óra előtt nyitja meg újra az elnök az
ülést, mivel azonban a Ház tanácskozóképtelen,
ismét felfüggeszti és csak egy fél óra multával
folytatják a kultusztárca tárgyalását.

„Külföldi propsganda Magyarország eilen.4
Fábián Béla nem tartja helyesnek, hogy a kultuszminiszter Tisza István idézésével kezdte meg
múltkori beszédét, mert Tisza a szabadságjogok
híve volt, mig a kultuszminiszter
a numerus
clau
sust képviseli.
Három évvel ezelőtt a kultuszmi-

niszter még nem volt hive a numerus clauausnak
és a liberális oldal reménykedve tekintett fe<é.
Klebelsberg;
Soha sem mondottam, hogy Önökkel együtt akarok lenui.
Fábián:
Tisza István bizonyára nem a numerus

c!au<u3 szellemét képviselte.
Klebelsberg:
Tisza István egészen más politikát
folytatott volna ma.
Fábián:
A magyar ku'tura fö'ény ellen a legerősebb érv az, hogy numerus clausus van nálunk. Ez külföldi propaganda
Magyarország
ellen
is, mert ha a kii tőidre kényszeritett zsidó diákokat odakünn megkérdezzük, miért nem tanulnak
odahaza, még a leghazafiasabb felfogású is kényleien elmondani, hogy itthon a zsidóságnak kevesebb joga van.
Patacsi
Dénes: Ö.iök nem engedték a magyarságot érvényesülni.
Fábián:
Az Önök egykori vezére nagyatádi
Szabó István Vázsonyi Vilmost njíniotta igazságügyminlszteriiek. A numerus claususból semmi
haszna sincs az országnak sőt a kü földön tanuló
diákok segélyezésire ktküidött összegek gazdasági
szempontból károsak pénzügyi helyzetünkre. Ezen
törvény nagy akadálya Magyarország eredményes
külpolitikájának. Az erdélyi magyarok fájdalommal nézik a magyarországi numerus clausust, épp
ugy, mint Eckhardt és Cuza antiszemita akcióját.
A kultuszminiszter a genfi tárgyalás során maga
is tapasztalni fogja azon hatrányokat, amelyek
ezen törvényből külpolitikai téren Magyarországra
hárulnak. A költségvetést nem fogadja el.
A kultuszminiszter v á l a s z a
a fölszólalásokra.
Majd Klebelsberg
Kunó gróf kultuszminiszter
szólalt fel. A délelőtt folyamán, mikor Rothenstein
nz egyetemi nyomda működését bírálta, Rupert
Rezső közbeszólás formájában azt kiáltotta felé,
hogy a hatalom
és az üzlet összeférhetetlen.
Felszólítja Ruperlet, ismételje meg a vádját a házon
kivül is, hogy ellene is folyamatba tehesse a bűnvádi eljárást. Fábián Bélának válaszolva kijelenti,
hogy sohasem vallotta magát liberális politikusnak. Mindenkor a konzervatív politika mellett foglalt állást. Nem fogja megszerezni a baloldalnak
azt az örömet, hogy a jobboldali politikát gyengítse akkor, amikor mindenütt a forradalmi szellem tör e'ő.
Haller István: Nem tekinti pártpolitikai kérdésnek a kultusztárca költségvetését, azért azt el is
fogadja. Határozati javaslatot nyújt be a tanitók
és tanárok javadalmazásának a felemelése tárgyában. Ezután a numerus claususról szól. A numerus clausus ellenzői állandóan azt hangoztatják,
hogy minden bajnak a forrása a numerus clausus.
A numerus clausus eltörlésével a meglevő bajok
nem hogy megszűnnének, ellenkezőleg növekednének.
Saly Endre: Felszólalásában azt kivánja, hogy
az állami színházakban olcsó munkáseiöadásokat
rendezzenek.
Erre nézve határozati javaslatot
nyújt be.
Őri Szabi Dezső a protestáns hitoktatók helyzetét
teszi szóvá. Ezek csak a X fizetési osztályt érheUk
el és a vallástanároknak kijáró kedvezményt nem
kapják meg. A főváros már segített ezen a helyzeten és reméli, hogy a kultuszminiszter is rendezi
ezt a kérdést. A javaslatot elfogadja.
Elnök ezután a vitát bezárja és a többség által
elfogadottnak jelenti ki a kultusztárca költségvetését általánosságban.
Kéthly Anna a határozatképesség megállapítását
kéri. A határozatképesség megállapítása után a
határozati javaslatok tö öit dönt a Ház; melyek
közül csak Szeder Ferencnek a ferencvárosi leánygimnáziumra vonatkozó javaslatát fogadja el. Ezután az elnök napirendi javaslatot tesz.
Hegymegi
Kiss Pál a házszabályokhoz szól és
azt áilitja, hogy az elnök a határozatképesség
megállapításánál nem jár el házszabályszerüen.
Az elnök válasza után az ülés egynegyedhét
órakor véget ért.

Dawes tábornoknak Ítélik
a Nobel-békedíjat.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Kopenhágából j e e n t i k : A Nobel-békedijat
odaitélő
bizottság D - w ; s tábornokot, a
Németország
jóvátételi kötelezettségeinek ellenőrzését célzö
javaslat kidolgozóját fogja a békedíjjal
való
Kitüntetésre ajánlani.

Ciicssrin Párisban.
(Budapesti tudósttónk telefonjelentésé) Párisból jelentik: Csicserin O'Ojz külügyi népbiztos
ma délután kétnapi tartózkodásra Párisba érkezett. Csicserin este egy óra hosszat tárgyalt

Briand külügyminiszterrel.

Dscember 1 -tői az egész országban
3 óra a kávéházak záróraja.
(Budapesti
tudósítónk
telefonfelentése.)
ügymtniízter
december
elsejétől
az egész
területére
éjfél utáni 3 órában
állapította
a kávéházak
záróráját.
Ez a rendelkezés
a vidékre vonatkozik,
miután
Budapesten
hosszabb
idő óta 3 órakor van
záróra.

A

belország
meg
főleg
már
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A német véderő főparancsnoka a birodalmi elnök.
Berlin, november 26. A kormány * lefegyverzés kérdésében fehérkönyvet terjeszfeft a birodalmi gyűlés elé, amely az ánlánl követeléseivel kapcsolatban a birodalmi véderő főparancsnoksága tárgyában kibocsátott rendeletet
tartalmazza. Eszerint az egész véderőnek a birodalmi elnök a legfőbb parancsnoka i 0 gyakorolja a katonai rendelet kibocsátási jogát, a

parancsadás hatalmát a hadügyminiszter gyakorolj i az egész hadiereg felett, a birodalmi elnöknek alárendelve. A badvezetöiég f je a
birodalmi hadügyminisztériumhoz tartozik, katonai tanácsadója a birodalmi hadügyminiszternek s a hadsereg katonai ügyeiben a birodalmi
hadügyminiszter helyettese.

Vanderwelde belga miniszterelnök
a költségvetési vita izgalmában elájult a kamara ülésén.
(Bndapesti tudósítónk telefon jelentése.) Brflizsxelböl jetentik: A kamara tegnapi ülésén
Amerikának ízt i kivánaágát tárgyalták, hogy
a költségvetés kiidásait szállítsák le, mert enétkfll Amerika nem adhat kölcsönt.

A tárgyalások során heves vita fejlőditt
ki,
mely olyan súlyosan
érintette Vanderwelde miniszterelnököt, hogy ájultan esett össze is azóta
ágyban
fekszik.

A szegedi nyugdíjas tisztviselők
viharos gyűlésen fakadtak ki a kormány ellen.
Emberi megélhetést, a KANSz elnöklégének lemondását követelték.
Csütörtökön délután két órakor viharos gyűlést tartottak az Ipartestület nagytermében a
szegedi nyugdíjas tisztviselők. A gyűlés összehívására az adta meg az aktualitást, hogy vasárnapra a régi képviselőháiba országos
tiltakozó gyűlést hívtak össze a nyugdíjasok és az
egyöntetű állásfoglalás érdekében szükségesnek
tartották először minden törvényhatóság területén előkészítő gyűlést tartani.
A gyűlés igen vibaros keretek közölt zíjlott
le, mintegy háromszáz elkeseredett nyugdijastisztviselő jelent meg, akik minden fölszólalásnál tűntetlek a kormány ellen.
Somogyi Sándor nyitotta meg a gyűlést, aki
hosszabb beszédet mondott. Elsősorban is vázolta a magyar nyugdijasok helyzetét, amely a
legsiralmasabb.
— chezünkl
Elpusztulunk I — kiáltoztak.
— A nyugdijasok voltak azok, — folytatta Somogyi —, aktk tanították és nevelték az uj generáció«, amely ma az állam aktív szolgálatában
áll. Éppen ezért más elbánást érdemelnének
ezek a régi munkások.
— Ebben az országban mindenkiről gondoskodnak — folytatta Somogyi —, csak a
nyugdijasokról nem. Nem kegyelemkenyeret
kérnek a nyugdijasok, hanem csak azt kérik,
amit évek óta befizettek. A mai kormány állandóan azt hirdeti,
hogy a
jogfolytonosság
alapján áll, akkor a nyugdijasok joggal
követelhetik azt, hogy ne dobják sutba a nyugdijasok jogait.
Somogyi ezután Ausztria példájára hivatkozik, a magyar nyugdijasoknak is meg kell
mutatniok, bogy egységesek, akarnak és tudnak. A kormány vegyen kölcsönt, ha másképen nem tud adni a nyugdijasoknak. A
nyugdijasok most már tisztában
vannak
azzal,
hogy az elkövetkezendő
választásoknál
kikre
adják le a szavazatukat.
Olyanokra fogjuk le-

adni szavazatainkat,
akik akisemberek
érdekeit
védik l (Helyes 1 Ugy van I) A nyugdíjasok
kilencven százaléka dolgozni
tud, adjanak
nekik munkát, mert kenyeret követelnek a megélhetésre.
Balló látván volt a következő fölszólaló, aki
határozati javaslatot terjesztett elő. A javaslat
kimondj«, hogy a szegedi nyugdijasok
teljességgel bizalmatlanok
a kormánnyal
szemben.
Azt javasolják, hogy küldöttségileg menjenek a
kormányzóhoz és térjék arra, hogy hajtassa
végre azt a rendeletet, amely a nyugdíjasok
fizetésének emeléséről szól A nyugdíjasok
követelik, hogy a KANSz
vezetősége
azonnal
mondjon le, mert nem képviselt a
nyugdíjasok
érdekeit.
Zajos és percekig tartó éljenzés és helyeslés.
— A KANSz mai vezetőségében akliv tisztviselők ülnek, akik függenek a kormánytól,
épen ezért nem járnak el a tisztviselők érdekében. A kormány takarékosságot hirdet és ezt
csak a nyugdíjasoknál
szanálja
és nem
az
egész vonalon.
A javaslatot helyesléssel és éles klfakadással
fogadták el. Többen olyanokat kiáltottak közbe,
hogy nem a KANSz kell, hanem a
szociáldemokrata
párt.
Kectkéssy Tivadar szólalt fel ezután, aki kijelentette, hogy ne lépjenek be a szocialistákhoz, hanem alakítsanak egy külön pártot.
Klerner Vilmos kijelenti, hegy 0 már 70
éves, nem függ senkitől, meg meri mondani az
igazságot. A kormány az oka a nyugdijasok
nyomorának. Adjanak kenyeret, hogy legalább
jóllakni lehessen. Adjanak emberi
megélhetést,
de ne azt nézzék, ki melyik templomba
Jár!
Számosan szólaltak fel még ezután, a gyűlés
egyre viharosabb hangulatu lett, nagyon éles
kifakadások hangzottak el a kormány ellen,
végül is lassan-lassan szerte széledtek az elkeveredett nyugdijasok kopott ruháikbm.

Nagy vita volt a közgyűlésen a v á r o s s z e n é r ő l
Hosszú beszédeket mondtak a pécs—szabolcsi szenet ajánló városatya támogatói.
Alaposan megciappant érdeklődés mellett
„zajlóit" le a szó legszorosabb értelmében a
novemberi közgyűlés második napja. A napirendet a szénűgy uralta és olyan hullámokat
keltett, amilyenre régen nem volt példa a város rendszerint csendes parlamentjében.
Negyedötkor nyitotta meg a polgármester
tizenkét városatya Jelenlétében az ülést, amelynek első pontja a városi üzemek szénszükségletének ismeretes ügye volt. A pécs—szabolcii
városatya szénügynöke a tanács kétszer is
megerősített határozatát megapellálta a közgyűléshez. Dr. Ördögh Lajos tb. tanácsnok részletesen ismertette a szénűgy részleteit és s
próbafűtés eredményét, amelynek alapján a tanács a tatai bánya képviselőjét bizta meg a
szénszálliiással.
A kérdéshez elsőnek dr. Llppay Lajos szó
UH fel. Közel egy óráig tartó beszédében iparkodik a szénügynök városatya álláspontját
igczolni. Aktákat, leveleket olvas fel annak
igazolására, hogy a tanács helytelenül határozott, amikor ntm a píesi, hanem a tatai sze-

net rendelte meg. Kéri, hogy a közgyűlés fogadja el a felebbezist, ha megbizonyosodik
arról, hogy a pécsi szén gazdaságosabb a városra, mint a tatai.
A szénflgynök-városaiya, aki az első padsor
szélén űlt, közvetlenül az elnöki emelvény elölt,
a szónok beszédét élvezettel hallgatta és minden mondat után helyeslőleg bólintott.
Ugyanigy viselkedett dr. Kormányos
Benő
felszólalása alatt ír, de már kissé élénkebbek
vollak jellegzetes gesztusai. Kormányos Benő
egyébként csatlakozott az előtte szóló fejtegetéseihez. kifogásolta a mérnöki hivatal eljárását
és kijelentette, bogy egy újságban „megfizetett
cikkekben" valóságos hadjáratot indítottak Balogh Lajos ellen.
A következő szónok Magyar
József, aki
Berzenczey Domokos műszaki föianácsostól
kéri felvilágositó nyilatkozatot, hogy s mérnöki
hivatal miért találta jobbnak a tatai szenet,
amikor az iskolákban is ugy tanítják, hogy a
fekete kőszén mindig jobb, mini a barna szén.
Berzenczey Domosos azonnal válaszol. Nem
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vitás, hogy a pécs—szabolcsi szénnek nagyobb
a kalória-értéke, mint a tatai széné, de csak a
laboratóriumokban végzett kisérlelek szerint. A
gyakorlatban azonban más a helyzet. A városi
üzemekel annak idején a lupényi szén használatára rendezték be. A lupényi szén majdnem
olyan kalórit-dus, mint a porosz szenek és
nagy gáziartalma következtében hosszú lánggal ég. Ugyanez a tulajdonsága van a tatai
szénnek iv, a pécs—szabolcsinak azonbin alig
van lángji, ha a hőértéke pipiron nagyobb is.
Ezért alkalmasabb és gazdaságosabb a tatai
szén az üzemek fűtésénél és ezért fogadta el
a város tanácsa a tatai bánya ajánlatát. A
próbafűtései eléri eredmény szerint nyolcórai
fűtési idő alatt a tatai szén használata hatvanhitezer korona megtakarítást jelent a pécsi
szénnel szemben.
A városatya szénügynök egyre izgatottabban
hillgatta a műszaki főtanácsos fejtegetéseit és
mivel mint érdekelt, felszólalásával nem vehetett részt a vitában, egyre hangosabb megjegyzésekkel és közbeuólásokkal akarta megzavarni az előadót. Berzenczey Domokos sokáig
r.em reflektált ezekre a közbeszólásokra, de
később, amitor már több volt a soknál, meglehetős nyersen szólt oda a szénügynöknek :
— Ne beszéljen
állandóan
bele a beszédembe, én sem szoktam magát zavarni I
Efután ismét Magyar József szólalt fel. Kijelenti, hoiy a műszaki főtanácsos válasza őt
nem nyugtatta meg, sőt ugy látja, hogy a
mérnöki nivatal ebben
kérdésben nem járt
el elég lelkiismereteden. Éppen ezért azt indítványozz«, bogy a közgyűlés adja vissta a kér*
dést a tanácsnak az:at, hogy a tanács rendeljen el uj jütési próbát
is annak
eredménye
alapján terjesszen uj Javaslatot a legközelebbi
közgyülis
eli.
Magyar József szenvedélyes hangú beszéde
közben érdekes jelenet jttizódott le az elnöki
emelvény előtt. A polgármester valamit kérdezett a szénügynök városatyától, aki felugrott a
helyéről és fdrgén odafaio t az elnöki emelvény
elé.
— Ha a közgyűlés megfelelő határozatot hoz
— mondotta — , akkor olyan szerződíst kötünk
a várossal, amilyen a városnak tetszik.
Valamivel később ismét fölugrik helyéről, az
elnökhöz szalad, valami könyvet akar neki
megmutatni, a polgármester azonban elhárító
mozdulatot tesz a kezével és hangosan rászól:
„Ugyan kérem, nem vagyok rá kiváncsi..."
Erre a közgyűlés vidám derültsége közben,
lesújtva megy vissza a helyére.
A polgármester beszélt ezután, összefoglalva
ismerteti a tanácsi határozat elözménjeit, majd
emelt hangon mondja a következőket:
— A próbafűtés eredményéről felvett kimutatás : közokirat jellegével bir, annak
helyességiirt a kiállító hivatal tagjai nemcsak
jegyelmileg is anyagilag, hanem büntetőjogilag
ts személyes szabadságukkal
jelelősek. Tiltakozom az
ellen, hogy az itt ismertetett okmány
adatainak
helyességében bárki ts felelőtlenül
kétetkedfik t
(Nagy tsp< és helyeslés az egész teremben.) A
próbafűtés eredménye, a szakértői bizottság
véleménye teljesen igazolták a tanács álláspontját. A próbafűtés után a négy pályázó
közül bárom megnyugodott a mérnöki hivatal
állal konstatált eredményben, ctak Balogh
Lajos járt tovább a nyakunkra. Kívánságára
rendeltük el az első határozat revízióját, amelynek torán ismételten meggyőződtünk annak
nelyességéről. Ezek után meg vagyok teljesen
győződve arról, bogy a tanács belyeten járt el,
meg van győződve erről a tanács is, de azirt a
tanács a bikessig kedviirt
hozzájárul
ahhoz,
hogy tartsunk mig egy próbafűtést. Hívjuk meg
erre a próbafűtésre a szakértő bizottság tagjait
és hívjak meg Kormányos Benő, Lippay Lajos
és Magyar József bizottsági tag urakat is.
(Áita'ános helyeslés.)
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a polgármester előterjesztését.
— Remélem, hogy ezekután a felelőtlen gyanusitók levonjak majd a konzekvenciákat — kiáltja harsány hangon Bokor Adolf.
— Dehogy is vonják le -r- mondja rezignáltán valaki.
Néhány jelentéktelen tsnácii előterjesztő* letárgyalása után Kormányos Benő kér szót félreértett szavatnek helyreigazítása címén. Kijelenti,
hogy előbbi felszólalásában nem állította azt,
hogy a 88j óoan meffizeteit cikkek Jelentek
meg* (így mondta, bdiottuk — szólnak rá
minden oldalrcl.) Akkor félreérteilek, mert ts.
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Buday ezredes, Gömbös Bécsbe küldött ekszponetise,
nyilatkozik az Albrecht-féle királytervekről.

nem emlékszem, hogy mondtam volna ezt. De
ba mégii mondottam, az akaratom elleaire törtiai, éppen eatrt ünnepélyesen, férfiasan visszavonom ét megkövatem a sajtó ¡jelenlévő képviselőit. (Helyeslés.)
Erdekei vita keletkezett egy özvegyi kegydi]
körül. Dr. Reinlger Herminné, a tragikus torsu
tisztiorvos özvegye folyamodott a lanácahoz nevetségesen kicsiny nyugdijának kegydijjal való
kiegészítéséért, ugy, hogy megkapja legalább
azt az 1,600 000 koronát hivonti, amennyi boldogult fér|ének volt a fizetése. A tanács a kérelem elutasítását jsvasolta, mert annak teljesítése, ba méltányos is lenne, de ellenkeznék a
törvény rendelkezéseivel.
Bokor Adolf szólslt fel és a következőket
mondotta:
Dr. Reinlger Hermsnn fiatalon, a háború első
percében vonult be és kinn vott a fronton végig. Bár csak orvosi szolgálatot teljesített, súlyos hat lövés t|kapotl, sebesülve fogságba került, ahonnan esik a háború befejezése után
került visazs. Itthon folytatta hivatását. Beteg
volt, de a várcs még lakást sem tudott szánára biztosítani, családjával együtt egy egészségtelen odúban lakolt. Reiniger Hermann kiérdemelte azt, hogy özvegyével szemben mél<
tányoaságot gyakoroljon a közgyűlés, éppen
ezért indítványozom, hogy teljesítsük kérését.
Magyar József tiltakozik Bokor Adolf indítványa ellen, a közgyűlés
többsége azonban elfogadta az indítványt.
Bokor Pál polgármester-helyettes, aki időközben felváltotta az elnöki tisztségben a polgármestert, ezu'án a tárgyalás folytatását péntek
délutánra halasztotti.

Albrecht elveszi az olasz király leányát? — A fajvédők a jugoszláv kormánnyal tárgyalnak. —
Cuza és Schager Albrecht mellett.
Bécs, november 26. (/4 Délmagyarország
bécsi udvarral, hogy Albrecht az olasz királyi pár egyik
tudósítójától.) Bícai lapok közlése szerint néhány lányát veszi feleségül. Mussolini szintén megígérte
nap óta az osztrák fővárosban tartózkodik Buday támogatását, mtg a jugoszláv
kormánnyal még
ezredes, a Ludovika-akadémia tanára. Buday
mindig folynak a tárgyalások.
Cuza
professzor
Gömbösék megbízásából jött Bécsbe, hogy a szintén be van avatva az Albrecht-tervbe.
bécsi és külföldi sajtóban propagandát indítson
A bajor és porosz monarchistákkal nem állunk
Albrecht királysága mellett. Buday ezredest a összeköttetésben, azonban Schager
osztályfőnök,
bécsi lapok a magyar fajvédőmozgalom egyik leg- aki néhány hónap előtt a kampóskeresztesekhez
intelligensebb katonai vezetőjeként aposztrofálják. csatlakozott, mostan Ottóval szemben Albrecht
A Der Abend azt Írja, hogy Buday egyáltalán nem pártján áll.
csinál titkot missziójából, hanem szívesen nyilatAz Albrecht-párt reméli, hogy külföldön, főként
kozik erről. Az idézett lap szerint Buday ezredes Angliában pártfogásra találnak ezek a tervek. A
a következőket mondotta a fajvédők terveiről:
cseh választások eredménye igen kedvező, a cseh
kommunisták előretörése Londonban nagy nyug— Habsburg
Albrecht a trónra jutva a Béla
talanságot fog kelteni és az angolok
a cseh
nevet fogja felvenni. Albrecht hivei puccs révén
ellensúlyozásaként
szívesen
látják
akarnak kormányra jutni.
A nemzetgyűlést
szét kommunisták
Magyarországon.
kell kergetni és az olasz fasclzmus
eszközeivel majd a faszisia uralmat
kell az ország feleit
a hatalmat elnyerni. Ha
Ezeket mondotta Buday ezredes a Der Abend
minden programszerűen
lefoljlk, ugy az erőszak
szerint, majd még kijelentette, hogy a magyaralkalmazásától
eltekintünk.
országi puccs már nem várathat sokáig magába,
Albrechlel nádorrá akarjuk kikiáltani és később, mivel a magyar parasztság — úgymond — már
kezd republikánus lenni.
ha a külföld megnyugodott, királlyá választani.
Ezek a fantasztikusaknak tetsző hirek részben
Albrecht már tárgyalt külföldi körökkel. Anyja,
már ismeretesek, hogy mennyi az igazság bennük.
Izabella főhercegnő, aki röviddel ezelőtt fiával
Rómában időzött, megállapodást létesített az olasz

A Tábla felmentette
az egy hónapra elitélt Herkner Elemér rendőrfelügyelőt.
Nincsen bizonyíték arra, hogy

Magánegyezség
vagy hényszeregyezség.
Budapest,
november 26. Az igazságügy*
miniszter kényszeregyezségí reformtervezetét ma
szakéttekeztet tárgyalta az igazságügyminisztériumban, Szászy Béla államtitkár, majd Térffy
Imre kúriai tanácselnök vezetésével.
Székács Antal, a budapesti kereskedelmi kamara alelnöke a megánegyezség
melleit
szállt
síkra, amelynek szerinte meg kell előznie a
kényszeregyezséget,
ugy hogy a bíróságnak a
tárgyaláson csak Jóvá kell hagyni
a
magánegyezséget. Dr. Rivy Béla az ügyvédi kamara
llásponlját fejtette ki, amely aggályosnak
tartja
a magdnegyezség
szankcionálását.
Schreyer
Jakab, a Kereskedelmi Csarnok elnöke a kényszeregyezségi
eljárás feljüggesztisit
tartja helyesnek. A kényszeregyezség jelenleg inkább
az adós érdekeit védi, mint a hitelezőét. Dr.
Nyulászy János a bankok álláspontját ismer*
tette. Eszerint a bankok Is ellene vannak a
magánegyezségnek.
Egyes érdekképviseletek kiküldöttei a vagyonfelügyelői tisztséggel kapcsolatban szóvátették, hogy ne csak ügyvédek, hanem az egyes
kereskedelmi érdekeltségekhez
tartozó
szakemberek is lehessenek
vagyonfelügyelők.
További
fölszólalások sokslták a vagyonfelügyelő dijait
és költségeit, amelyek olyan magasak, hogy
miattuk kényszeregyezségből
sokszor csődbe jut
az adós.
Többen szóvátetlék, hogy a Tábla
a felfolyamodásokat hosszadalmasan intézi el.
A Tábla jelenlevő képviselője tiltakozott ez ellen, mire az érdekképviseletek kérték, bogy a
kényszeregyezségi eljárás befejezése után, az
alsó bíróságtól nyomban küldjék át a Táblához az iratokat. A vidéki érdekeltségek képviselője szólalt fel ezután. Magánegyezaégböl sokkal kevesebb a recidiva, mint kényazeresyexségböl, mert a magán egyezségek sokkal komolyabbak, mig a kényazeregyezségek rendszerint
a hitelezők elernyedtsége folytán jönnek létre.
Az elnök háromnegyedkettőkor megszakította
az értekezletet azzal, bogy szombaton délelőtt
tizenegy órakor folytatják a vitát. Az igazságOgyminisztérium azután fogja csak elkészíteni
a maga hivatalos tervezetét, amelyet ugyancsak
az érdekeltségek elé fog terjeszteni.
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1 Most megjelent uj könyvek, nmelyek kikölcsönözhetök:
l.. Oilbert De Voisins: A keresztút csárda.
L Ady-versek. (Magyar ázatos kiadás az ifjúság \
számara )
Lóránt Mihály: A bélyeg
Paulini Béla: A csillagjáró. (Szikra Lőrinc cso
dálatos kalandjai)
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erőszakosan vallattak volna
Dorozsmán.

CsütörlöWn délelőtt került a szegedi Ítélőtábla Orssz-tanácaa elé az a hivatali hatalommal való visszaélési bűnügy, amelynek közép*
pontjában Herkner Elemér rendőrfelügyslö egy
Mlskolczy Mátyás nevü rendőrrel állott. A törvényszék mindkettőjüket egy-egy hónapi fogházra itéite el, mig ma az Ítélőtábla
felmentette őket.
Az iratok ismertetéséből kiderült, ho2y az
ügyészség mind a kettő ellen kétrendbeli hí*
vatali halalommai való visszaélés miatt emelt
vádat. A vádirat szerint bárom év előtt egy
apró lopási üiyben — egy lánc veszett el —
Herkner vezette le a nyomozást. A lopás gyanújával Fodor József és Basa János alig tíz
éves gyerekeket hoztak bs a rendőrségre, amikor is durva erőszakot alkalmaztak,
hegy kicsikarjanak beismerő vallomást. Az egyes vallomásokból ugy konstruálta meg az ogyésztég,
bogy Herkner és Mískolcsy először megpofozták, majd megrugdosták a gyerekeket, majd
amikor még mindig nem tettek beismerő vallomást, egy lavórba
szappanos vizet öntöttek
és ebbe lógatták be fejjel
lefelé a magukkal
tehetetlen
gyerekekel.
A törvényszéki főtárgyaláson Herkner felügyelő határozottan tiltakozott a szokatlan és
súlyos vád ellen és kijelentette, hogy abban

két gyarmaket

az Időbea nem Is nyomozhatott,
meri
másfajta
szolgálatra
osztották
be. A másik vádlott
ugyancsak energikusan tagadta a vádat.
Ezzel szemben a fiatal gyerekek a törvényszék előtt terhelő vallomást tettek. Az egyik
még azt is vallotta, hogy a föntebbi kínzásokon kívül még egy ku csba is csavarták az
ujját és igy igyekeztek vallomást kicsikarni. A
törvényszék ezután bűnösnek mondotta ki a
rendőrtisztet is, valamint a rendőrt is és ezért
egyenkint egy hónapi fogházat szabott ki. A
mellékbüntetések kiszabását azonban mellőzte.
A rendőrök az Ítélet kihirdetése után ártatlanságukat hangoztatva, fölebbezést jelentettek be.
A Tábla ma az iratok részletes ismertetése
után meghozta Ítéletét, amely szerint fölmentette mindkét
vádlottat
a vád alól. A Tábla
ugyanis a két egészen fiatal gyerek vallomásával nem látta beigazoltnak azt, hogy a brutális
erőszakos vallatás tényleg megtörtént volna. A
két könnyen befolyásolható fiatal gyermek
vallomására nem lehet marasztaló ítéletet alapítani.
Dr. Boross Dezső főügyész nem jelentett be
az ítélet ellen semmiségi panaszt és így Herkner Eiemér rendőrtiszt és Mlskolczy
Mátyás
fölmentése Jogerős.

Mi történt a 700.000 koronával és az adófötisztviselövel ?
Megvesztegetési bünpör három kereskedő és — a makói forgalmi adóhivatal vezetője
ellen.
A szegedi törvényszék fuhász-tanácsa csü- üzletet pedig Mercse adóhivatali vezető és
törtökön egész napon át egy igen érdekes és Akkermann kereskedő közvetítette volna.
nagyobbarányu megvesztegetési bűnflgy fő ár*
A főtárgyalás folyamán a vádlottak azzal végyalását tartotta meg. A bünpör kapcián nem- dekeztek, hogy itt nem megvesztegetésről
volt
csak báron Makó környéki kereskedő került a szó, hanem arról, hogy Mayrral békés
kiegyevádlottak padjára, hinem a bíróság elé került zéssel
intéződjön el az ügy azáltal,
hogy a
egy állami apparátus belső 6'ete it. A fötár- kincstár 700.000 ko'onát kapna.
Majr pénigyalást a törvényszék csütörtökön nem fejel- ügyi tisztviselő ezzel szemben azt vallotta,
hette be és igy az ítélet péntekre marad.
hogy ö felsőbb utasításra szinleg belement a
A vádlottak psdjára került ennek a bünügy- megvesztegetésbe, itt nem a kincstárral való
nek kapcsán Löwy Silamon, Rosenfeld M í r és békés elintézésről volt szó, hanem formális
Akkermann Bíla makói, illetve mezökovácshá- megvesztegetésről. Hogy a kereskedőket lelepzai kereskedők és Mercse
Qyörgy, a makói lezze, szinleg el is fogadta az összeget és az
forgalmi adóhivatal vezetője, koronatanuként ő vallomása alapján került be a bűnügybe a
makói adóhivatal vezetője is.
pedig dr. Mayr Elemér pénzügyi segédtitkár
szerepelt, aki gyakori látogatója hasonló ügyek
Lőw/ és Rosenfeld, valamint Akkermann valkapcián a szegedi törvényszéknek.
Iomáiukban elmondották, hogy Mayr említette
Az ügyészség vádiraiában Löwy és Rosen- meg előttük a dolgot, hogy timán Is el lehet
feld ellen megvesztegetés
miatt emelt vádat, intéznt az ügyet, ö szabta meg nekik az öszszeget, mondván, hogy 6 most akar
nősülni,
mig Akkermann és Merete ellen
büasegédség
stnos,
miatt. A bűnügy szálai még két év előttre szegény lányt vesz el, még annyi pénze
az esnyúlnak vissza, amikor Mayr EJemér Kovács- hogy ruhát tudjon magának csináltatni
szeretné,
ha békésen
házán adószabálytalanságokat fedezett föl Löwy küvőre és ezért jobban
700,000
és Ro'enfeld gabjnaűzletében. A vádirat sze- intéznék el az ügyet, mert akkor a
meg. Itt nem
rint ekkor a két kereskedő 700.000 koronát korona 40 százalékát 6 kapná
megvesztegetésről volt szó, csupán az adóügy
adott át Mayrnak azzal, hogy igy megvesztegette •„simin" intézze el adóügyüket. Ezt az elintézéséről és maga Mayr mondotta tanuk
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elölt, hogy ezt a törvény is megengedi. Amikor pedig a pénzt Akkermann ét Mercse közvetítésével eljuttatták Mayr-hoz, a fiatal titkár
előugratott detektivekkel és mindnyájuk ellen
megindult az eljárás megvesztegetés cimén.
Az esti órákban csak Mayr k hallgatását tudták befejezni, majd dr. Eisaer Manó védő
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hossiu időn át kérdezte a fiatalembert, aki
miatt egyszer már elitélték Rosenfeldet. Mtyr
Elemér a kérdésekre több olyan dolgot mondott el, amiről eddig egyáltalán nem volt szó.
fuhdsz főtárgyaláti elnök este hét órakor a főtárgyalás! péntekre halasztotta el, amikor is
több tanú kihallgatása után az ítéletre kerül sor.

Ügyeljen
bevásárlásainál

Ä

fiamis tanuzásra való felbujtás miatt
másfélévi börtönre Ítélték Zichy Rafael grófot.

LZU

A gróf váiópörében a cselédséget vonultatta fel tinuként felesége ellen.
(Budapesti tudóstlónk telefonjelentise.) A budapesti törvényszék Töreky-lanácsa egy hét óta
táreyalj« azt a szenzációs bünpört, amelyet
gróf Zichy Rafael és társai elleti hamis tanú
zás, becsületsértés ét rágalmazás cimén tettek
folyamatba.
A gróf annak idején válópört indított felesége ellen é t ebben s válópörben a grófi báz
cselédségét hallgatták ki s ezek vallomása alapján választották el egymástól a házastársakat.
A grófné a válópörben szereplő tanuk ellen hamis tanuzás miatt bűnvádi feljelentést tett, de
egyúttal
veit Jirjit ts teljelentette
a büntetőbíróságnál hamis tanuzásra
való felbujtás cimén, mert szerinte a gróf biztatására
tettek
alkalmazottai
a válópörben
súlyosan
terhelő
vallomást.
Ezt a bünfigyet zárt ajtók mellett tárgyalta a
bíróság. A téizle'ekről azonbm a hirek kiszivárogtak s rzek Budapfsten közbeszéd tárgyát

Hsmis tanuzás bűntettében mondotta ki bűnösnek a bíróság Malter József házmestert és
Deák István komornyikot és őket
egy-egyévi
börtönre is 10—10 millió korona
pinzbüntetisre, mig Prosllk Ferencni szobaleányt
négyhavi fogházra is kitmillió korona
pinzblrságra
ililte. A többi vádlottat a bíróság
felmentette.
A felek az ítélet ellen feebbezéssel éltek.

irnak eredeti cikkeket és verseket a

Délmagyarország karácsonyi ajándékkönyvébe.
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Péntek. Róm.kal éi protestáns Virgil
• pk. f Oör. kai. Fül. ap. Nap kel 7
éra 21 perckor, nyugttik 4 óra 13 pertkor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4-7-ig.
Mntenra nyitva d. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró lenö Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996),
Barcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély
József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy Oyörgy
Botdog asszony sugárut (telefon 1125). Moklvány Lajos
Ultzeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este
lét 7 órakor.

Az adóvégrehajtás éa a bortermelés
ügye a kormánypárt értekezletén.
Budapest, november 26. A kormánypárt mai
értekezletén két kérdéssel
foglalkoztak: a
gazdák adójának kérdésével és két szónok az
adóvégrehajtás sérelmeinek orvoslását kérte.
Hosszasabban foglalkoztak a bortermelők panaszával, akik nevében az adómérséklést kívánják. A miniszterelnök ezt nehezen kivihetőnek mondotta és helyette azt ajánlotta,
hogy a gazdák is legyenek rajta, hogy megjavuljon a kivitel. A kérdés pontosabb megvizsgálására bizottságot választottak. Végül az
interparlamentáris konferencia magyarországi
csoportjának u] szabályzatát megállapító bizottságba tagokul kiküldte a párt Hoyos Miksa
grófot, Káliay Tibort, Karaffiáth Jenőt és Rubinek Istvánt. Az értekezlet után pártvacsora
volt.

— Az D] tisztviselők eskütétele. A szerdai
közgyűlés, mint ismeretes, dr. Rack
Kálmánt
árvaszéki ülnökké, dr. Szabó Gézát aljegyzővé
és dr. Hammer Fidélt fogalmazóvá választotta
meg. Az uj tisztviselők a csütörtöki tanácsülés
előtt tették le az esküt. A polgármester meleg
szavakkal üdvözölte őket és beszédében a polgárság jó kiszolgálására buzdította őket. A tanács tagjai kézszorítással üdvözölték a három
tisztviselőt.
— Havazás Európa nagyrészébea. A szerdáról csütörtökre virradó éjjel Szegeden havazás kezdődött, amely egész napon át tartott.
Fehérré változott az egész város és vastag hóréteg boritja az utakat Budapesti jelentés szerint havazás
volt at ország
égisz
területin,
amely különösen éppen a fővárosban mutatkozott erÖBnek. Bécsi jelentés szerint Ausztriában és éppen Bécs környékén nagy hóviharok
voltak. Berlinből azt jelenlik, hogy Németország éazaki, nyugati és déli részeiben heves
hóviharok okoztak károkat, mert a forgalmat
megzavarták és helyenkint a telefont és a távirószolgálatot is megbénította. Hamburgi jelentéi azt mondja, hogy Dániával és Svédországgal a telefonösszeköttetés megszakadt és zavar
állott be a tiviróforgalomban is.
— A szegény gyarmekek karácsonya.
Horthy Miklósné . A szegény gyermekek karácsonya" akciójára a tanács ötmillió koronái
szavazott meg.
Ü j p v á d l „ M i n e r v a " előjegyzési n a p t á r a k
már kaphatók Bartosnál. Telefon 3—71.
«g

M M M M M M M M M M H M M M M M M M M M a
Telefon:
irodai 2-58.

Belvárosi Mozi

Telefon:
pénztári 5-82.

Telefon 11—85.

Korzó Mozi Telefon

11—85.

Nov. 27., 28., 29-én, pénteken, szombaton, vasárnap
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Ut a boldogság felé . . .

Egy izgalmas tengeri ü.közet története 7 felv.-ban.
Falrengető burAzonkívül: piJüllj p f o z t a e l ö . leszk 2 felv.-ban.
Előadások kezdete 5, 1 és B órakor.
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— Kik érkeznek pénteken és szombaton
a szegedi kamara finnepére ? A
Ditmagyarország munkatársa ugy értesül, hogy a kamara
szombati ünnepségére már pénteken este Szegedre érkezik Fodor Jenő államtitkár, Beretvás
Jenő osztálytanácsos, Szávay Gyula a budapesti, Günther Mihály a pécsi, dr.
Sommer
Ernő a győri, Wittich Andor a miskolci kamara
főtitkára, valamint dr. Ddlnokt Kovács Jenő as
OIE igazgatója. Szombaton reggel félnégy őrskor szalonkocsin érkeznek Szegedre Walkó Latos kereskedelemügyi miniszter, báró Wimersberg Fiigyes államtitkár, Meskó látván miniszteri titkár, Belattnt Arlur a budapesti kamira
elnöke és Fenyő Miksa, a GyOSz igazgatója.
Reggel nyolc órakor a vendégek elé mennek
dr. Aigner Károly főiapftn, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, Wimmer Fülöp kamsrai
elnök és dr. Tonelli Sándor főtitkár. A miniszter és kísérete ezután megnézik a várost, majd
11 órakor megkezdődik a kamara ünnepsége.
— Magyar küldöttség Tflrr látván emlékünnepére. Rómából je'entik: Vasárnap zajlott
le nagy fénnyel Türr István centennáriuma az
örök városban, a magyar kü'döttség azonban
ezzel még nem fejezte be programját. Hétfőn
délelőtt Nemes Albert gróf római magyar követ
vezetésével kilenctagú magyar küldöttség ment
a külügyminisztériumba, hogy tiszteielét tegye
Mussolininál. Mussolini üdvözlése után a miniszterelnök a legnagyobb érdeklődéssel kérdezősködött a Türr-ünnepély felöl. Mussolini
hosszasan beszélgetett a küldöttség tagjaivaL
Délután a magyar küldöttség megtekintette •
Magyar Történeti Intézet épületét, amelyet
1893-ban építtetett Fraknót Vilmos püspök. A
magyar történelmi intézetből a küldöttség Viktor
Emánuel
király
emlikmüvihez
vonult, ahol
megkoszorúzták az „ismeretlen katona" sir j á t
Az olaszok itt is tüntető dísszel fogadták a
magyarokat. Az emlékmű alján díszszázad volt
fölállítva, a sírnál pedig egy ezredes vezetése
alatt az összes fegyvernembeli tisztekből alakított küldöttség fogadta a magyarokat. Hatalmas, másfélméler átmérőjű babérkoszorút vittek
föl, amelyet a küldöttség szó nélkül, néma
csendben helyezett a sirra. A magyar küldöttség azután elvonult, miközben a díszszázad
tisztelgett neki. A küldöltség pénteken reggd
érkezik vissza Budapestre.
A hindu hercegek hangversenyüket ma, péittekess este megismétlik a Kass-szállodába«.
Belépődíj nincs. Kezdete fél 10 órakor.
»»
Feketé8 Vízvezeték javítások és átalakítások
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72.
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Nov. 27., 28., 29-én, pénteken, szombaton, vasárnap

Virrasztanak a fegyverek!

Nem paripa, ha nem nyerges,
Nem is kislány.
Ha nem
szerelmes,
Nemiscsárda,
hanem hangos,
Nem is kávé,
Ha nem
FRANCK-osI

A bűnügyben ma hirdette ki a bíróság az
iléletet, mely a szenzáció erejével hat, mert a
törvényszék bűnösnek mondotta ki hamis tanuzásra való felbujtás miatt gróf Zichy
Rafaelt
és ezért másfilévi
börtönre,
ötévi
hivatalvesztésre is politikát jogainak
felfüggesztisire,
továbbá 60 millió korona pinzblrságra
itilte.

Homok, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső,
Kogutovicz Károly, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Móricz
Zsigmond, Szenes Béla, Szomaházy István, Tonelli Sándor

»

védjegyünkre!

képezték annyira, hogy s bíróság elnöke szükségesnek látta a sajtóban is megcáfolni
ezeket
a híreket, amelyeket pletykáknak is
valótlanságoknak
minősített.

M o r f o f 3 6 ) Kalandordráma 8 felvonásban.
Főszereplő J

Azonkívül: A

A

C

K

H O L T .

csodadoktor.

2 felvonásos amerikai burleszk.
Előadások kezdete: S, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 1 és 9 órakor.

elefon:
16-33.

Széchenyi Mozi

November

27., 28., 29-én,

péntektől

Telejf
19-33.

vasárnapig

Tízparancsolat.
Mindkét rész egyszerre, '4 felvonásban.

Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 é> 9 órakor.
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— Kölcsön a fogadalmi templom épitéléRatifikálták az olasz-magyar
nek gyoraitáaára. A cifltörtökí tanácsülésen
ideiglenes kereskedelmi egyezményt.
Bokor Pál helyettes polgármester érdekes jsvasRóma, november 26. A hivatalos lap rendelafot terjesztett elő. Jtvisolti, bogy a város
letet
közöl, amelynek értelmében teljes egészében
vegyen fel öt évi törlesztésre tízmilliárd korona
végrehajtásra kerül Olaszország és Magyarkölcsönt, bogy azzal a fogadalmi templom épíország ideiglenes kereskedelmi egyezménye és
téséi gyorsába ütemüvé tegye, mert a jövő évi
az erre vonatkozó jegyzőkönyv, úgyszintén az
épitési program megvalósítása hétmilliárdba kea két diplomáciai okmány, amelyet az egyezrülne, ezzel szemben csak három és félmilliárd
ménnyel kapcsolatban kicseréltek. Az egyezkorona áll rendelkezésre. A javaslat fölött nigy
ményt
és a jegyzökönyvet 1925 junius 20-án
vita keletkezelt. A polgármester kijelentette,
irlák
alá
Rómában. A rendelet a ratifikáló ok*
bogy a javaslatot nem tartja elfogadhatónak,
mányok kicserélését követő 15. napon lép
ma, amikor már nagy kQlfoldi kölcsönt vett
fel a város és állandóan fenyeget a nyolcmil- hatálybi.
liárdos betegápolási hozzájárulás veszedelme. A
tízmilliárd koronás kölcsön évi ksmata legalább
— Kétmilliárdos fizetésképtelenség Oroskétmilliárd korona lenne, már pedig ezt a pénzt
házán. Az orosházai .Kereskedelmi Bank- és
másra is felhasználhatja a város. A tanács ezek- Váltóüzlet, Márkás József Orosháza" közel kétután ugy határoiott, hogy a kérdést a pénzmilliárd összeg erejéig fizetésképtelenné vált.
ügyi bizottság elé terjeszti.
A Márkus-bsnk ellen hitelezői kényszeregyezségi eljárás meginditását kérelmezték. A hirek
— ldójárá*. A Meteorológiai Intéiel jelenti:
szerint Márkus József 100 százalékos fizetési
Hazánkban a havazás
kiterjedt
az egész orajánl fel hitelezőinek és azt két esztendő alatt
szágra s a hóréiegek legnagyobbak Budapesten
akként akarja kifizetni, hogy az e s ő évben
és Ercsiben, 10—12 centiméter. Jóslat : M í g
negyedévi részletek cen meg tizei a tartozás 40
sokhely Ott bavizás, későbbi északi szelekkel
százalékát, a második esztendőben pedig kiváltozékony, hideg idő.
fizeti
ugyancsak negyedévi egyenlő részletekben
Rumot, teát egyszer próbáljon Mihályitól.
minden hitelezőjének a tartozás 60 százalékát.
— A husiparosok vasárnapi munkaszünete- A fizetési zavarokkal küzdő b i n k a feláll! ott
A husiparosoK vasárnapi munkaszQnete ügyében az
mérlege szerint akiiv, amennyiben 678 millió
elmúlt héten, mint ismeretes, értekezlet volt Budapes416 ezer 134 korona vagyont mutat ki. A
ten Jezskovlts
János helyettes államtitkár elnökmérleg teherként kimutat árutartozások fejében
letével. Az október 15 én életbe léptetett rendelet
288
millió 171 ezer 855, hüe ezök követelései
szetint ugyanis a téli hónapok alatt április 15-ig
a husiparosoknak vasárnap üzleteiket zárva kell cimén 1 miiiárd 467 millió koronát.
tartanlok. Az éitekezleten a husiparosok rámutatv
tok a rendelet tarthatatlanságára és érveik hatása
alatt a kereskedelmi minisztériumban egy uj rendelet kibocsájtását Ígérték meg, amely szerint a
husiparosok vasárnap délelőtt tiz óráig nyitvatarthatnak, de ennek ellenében kötelesek alkalmazottaiknak a hét valamelyik hétköznapján egy szabad
délutánt adni. Mivel ez a rendelet mind a mai
napig nem jelent meg, dr. Tonelll Sándor kamarai
főtitkár csütörtökön eljárt ebben az ügyben a
kereskedelmi minisztériumban, ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy a rendelettervezet már régebben elkészült, de mivel a közigazgatásügyi és a
vásárrendészeti szempontokból ki kellett Kérni a
belügy- és a földmivelésügyi miniszterek véleméelsejéig a
nyét is, akiktől a tervezet még nem érkezett vissza,
a rendelet eddig nem jelenhetett meg a hivatalos
lapban. Kilátás van azonban arra, hogy a rendelet

«I
I

a JOvö héten mégis megjelenik és Így már a de-

cember 6 ára eso vasarnap nyitva tarthatnak a
husiparosok. A közbeeső vasárnap a szegedi husiparosokat nem érinti, mert akkor országos vásár
lesz Szegeden és igy egész nap nyitvatarthatnak
amúgy is.

INGYEN

K

A

P

]
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— Mégegysztr a b o n y o d a l m a s szőayegárverés. Az ismeretes szönyegárvarésí bonyodalom ügyében ma dr. Magyar
István ügyvéd
levelet intézett hozzánk. A levél elsősorban azt
állspitja meg, bogy „ í z árverés nem egy Kölcsey uccii bank helyiségében, hanem egy véletlenül ugyanazon házban lerö, jelenleg üresen álló üzlethelyiségben tartatott meg". A levél szerint nem felel meg a valóságnak az,
mintba nem lett volna megállapítható, bogy a
bitclezö fiktív szerepit játszik-e, vagy sem,
mert az iparhatóság véghatározata szerint a
követelés featáilását igazolinak látta.
Mihályi vevői meg vannak elégedve.
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dám és Eva*S
I

a szezon
legsikerültebb
burleszk attrakciója
5 felvonásban
hétfőtől a
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— Cseh k a t o n á k botrányt okoztak Léván«
Budapestről jelentik: Léván a m i n i p botrányt
rendezett egy teljesen réizeg cseh katonai osztag. A részeg ktlonák löob békében sétáló
polgárt megtámadtak és megverlek és több lakás ablakát teverték. Egy Horváth nevü tiszt*
viselői a fején súlyosan megsebesítettek. A botrányos jelenetnek kizáróan a cseh részről mesterségesen szított nemzetiségi gyűlölet a forrása.
— Anyák iakotála. Az anyák és csecsemők védel*
mére az Amerikai vöröskereszt támogatásával létesült
Stefánia-Szövetség, amely Szegeden háiom ingyenes
orvosi rendelőintézetet tart fenn, hogy ott a terhesek
és a csecsemőiket nevelő anyák minden idevonatkozó
ügyes-bajos dolgukba kellő orvosi tanácsadást nyerhessenek, most az anyák és a leendő anyák
számára
rendszeres felvilágosító előadássorozatot kezd A gyermekklinikával kapcsolatos 32. számú védőintézet első
előadását a Csongrádi sugáruti iskolában folyó hó 29-én,
vasárnap délután 3 órakor tartja b ettől kezdve ugyanitt
minden második vasárnapon folytatja. Az előadások
felölelnek az anyaságra vonatkozó minden kérdést és
megbeszélésre kerül az anyaságra való előkészületnek,
a terhesség higiéniájának, a szülés és a szülönő gondozásának, az újszülött és a csecsemő gondozása és
táplálásának, a törvénytelen gyermekek jogi védelmének
stb. minden részlete. Az előadásokat dr. Hainiss Elemér
gyermekklinikai igazgató-tanár, a Stefánia Szövetség
társelnöke, dr. bereczk Péter szülész nőorvos, dr.
Lukács József egyetemi tanársegéd, intézeti vezetőfőorvos tartják. Az előadások után az ifjúsági Vöröskereszt Egyesület szórakoztató darabokat ad elő. Belépő«
dij nincsen.

Ujabb uszály béesl gázkoksz Szegeden
Ez a kiváló minőségű koksz oly népszerűségnek örvend, hogy a beérkezett els3 hajórakomány
már teljesen elfogyott. Szombaton érkezik egy
ujabb uszály, melyre elöiegyzéseket elfogad

Kelen-bank

szénosztálya.

Boldogasizony sugárut 40.

Telefon 66. Telep:
M

?

— H o g y a n azökött m a g üldözőinek k e z d kő*
JÜI a 115 kilós B « t ó P a p p Imre. A
Délmagyaronzág
szerdai számában részletesen ismertette
a székesfehérvári nagyarányú sikkasz'ás hősének kalandozását, akt Szegeden
a
detektívek
kezei közül ugrott meg. A sikkasilónak azóta
nyoma veszett s a szegedi rendörségnek minden puhatolódzása eredménytelen maradt, amely
az álnevű Papp Imre kézrekeritésére irányult.
Megállapították ugyanis, hogy Papp Imre Szegeden álnéven élt és álnéven folytatta le ingath a
1 lanforgalmi űgyeteil.
Székesfehérváron
még
Bató Imrének hívták s csak Szegeden vette fel
az ismeretlenül hangzó Papp Imre álnevet.
Szegeden már útlevele, erkölcsi és személyazonossági igazolványai is Papp Imre névre
— Az adófölebbezések tárgyalása. Az első voltak kiállítva, ngy hogy az a gyanú merült
számú
adófölszóiamlást
bizottság
tárgyalási föl, hogy ezeket még Székesfehérváron szerezte
be, készülve az esetleges fö'iamerés elkerülésorrendje 1925 november
30 án: Ozv. Domány
Hugóné Sient l3tván-lér 1 l/a, Móra Ferencné sére. Titokzatos szegedi megugrását, a közben
Dugonics tér 12, Geigner Lipótné Kárász ucca 5, elmúlt nyolc n a p ellenére is a legnagyobb
Lunyák Ferencné Szegfű u. 8, Kocsondy G>uiáné
homály födi. Utólagosin megállapüották, hogy
Kálmán u. 5, Schwsüzer Jáno3né Zerge u. 13, szökésének éjszakáján még Szegeden tartózkoKiszely Gyuláné Kálvária u. 19, kifőzök, Bulik dott s csak a reggeli órákban utazott el SzeMárton Felsőkikötősor 18 Gerebecz András KigedrM. Hogy milyen
járművön hagyta el
kindai u. 5, kishalászok, Mayer Dezső Dáni u. 5,
Szegedet, azt nem sikerült megállapitani. Több
Frey Mór Bocskay u. 3, Eperjesi János Szent
jellegzetes
alakjáról
sem az
István tér 11, Hodács Andor Kossuth Lajos-sugárut mint 115 kilós
20, Fűr István Petőfi Sándor-sugárut 37/á, Szűcs autósofförök, sem a vasúton nem ludtak fölKálmán Kálvária ut 20, Mandei Zsigmond Béke u. világosi ást adni s igy annál fantasztikusabb
10, kocsigyárlók, özv. Felegi Lajosné Kálvária u. az a helyzet is, hogy a 115 kilós Bató
Papp
3, kőfaragó, Kornyiczky Biláné Templom tér 7, Imre hogyan tudott
őrizői
közül
megugrani,
Péli Teréz Zárda ü. 8, Újhelyi Mihály Zerge u. 6, hogy azok futása
közben nem tudták
elfogni.
Eszényi Lajos Vidra u. 3 Szűcs Vendel Szent- Szökése körüli rejtélyre az illetékesek még
háromság u. 9, Czappert Sándor Gyertyámos u. 14,
mindig nem tudtak teljes fényt deríteni, ugy
Krausz udön Arany János u. 16/b, kosárfonók,
hogy Bató Papp Imre 3 hónapos szegedi szereplését
Molnár Andrá3 Fodor u. 37, özv. Kolló Ferencné
Mikszáth Kálmán u. 8, H. Kovács Ferenc Bícsi- és titokza'os szökését még mindig homály födi.

I
^ decemberre előfizet,

Bokor Manó Szeged, mindenhova szállít piprikát.

I

— E g y rendőr hősiessége. Hirt ad uak
már arról, hogy néhány nappal ezelőtt a Tissa
Lijos körúton Radvdnszky
János alsótanyai
gazda leesett a vágtató kocsiról. A megvadult
lovakai Barna I. József
rendőrfőtörzsőrmester
élete kockáztatásával fékezte meg. A lövik
mintegy száz méter hosszúságban
magukkal
hurcolták a főtörzsőrmestert, mig az megállásra
tudta őket kényszeríteni.

j

körut 39 Magyar Imre Tábor u. 4, Marjanov Péter
Szent látván tér 4, Szűcs Líjos Madách u. 11,
kovácsok, S/alma János Szentháromság u. 36,
lakató?, Krausz Lijos Dugonics tér 12, kereskedő,
T i s z n - s z á t c ó , a. C N E D E T , J
Fürst Róza Fekeiesas u. 22 kozmetika, özv.
Koroknay Józsefné Templom lér 3, Ablaka György
t
Magánórák
egyeseknek
f
Kálvária u. 14, nyomdák, Stern Síerén és Társa
i
és csoportoknak
az összes
f
Kárász u. 11, Alih Lajos Templom tér 7, Lázár
Lajos Feketesas u. 17, kereskedők.
A
modern táncokból.
Tanfolyamok
J
\
diákoknak
és felnőtteknek.
A
— Fehér lovat akar áldozni a pesti OrszágházJ
Tanítás
egész
nap.
^
téren egy bányaigazgató, aki a pogány mithoszt
akarja rekonstruálni. Az Országhéz-tér közepén állana
f Jelentkezés d é l u t á n 6 órától. £
az áldozati hely, a parlamjnt lépcsőjén 3 7eneszek éí
táncosnők helyezkedninek el. A fehéfló-aldozés táncához a legszebb színé znokrt kell alkalmazni. Labass
Juci nagyszerű jelenség volna, mint táncosnő. Erről és
bok más szenzációról közöl érdeke» c kKeket a Szinhazt
Élet uj fzáma. Egyes szam ára * 10 korona, negyedévi
előfizetési díj 8 .0 " korona. Kiad hivatal Budapest,
VII., Erzsébet körút 43 sz.
S E I E . E R n C C É n éttermében
Feketesas u c c a 22. szöm,
Telefon 8—02,
Havi bevásárások olcsón és jól Mihályinál.

RÉVÉSZ BÉLA tánciskolája £

Ma halesfély

1926 november 25.
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A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának
biztositéka és
ereje a független polgárok és munkások támogatása.
A színház heti m ű s o r a :
Pénteken: Az arlesi lány. Operabérlet 5. Premier.
Szombaton délután ifjúsági előadás: Az aranyember.
Szombaton este: Az arlesi lány. Bérlet D. 14.
Vasárnap délután : A bolond.
Vasárnap este: Az arlesi lány. Bérlet A. 15.
Színházjegyét a D É L M A G Y A R O R S Z Á G jegy
i r o d á j á b a n telefonon is megrendelheti. (Telef o n s z á m 306.)
* M n s h e r s f és M s h e b o o b k h á n o k
zansestje. Két h i n d u , állítólag herceget,
akiknek
sötét szemében a rejtélyek babája ég, odahagyták szép földjüké!, a gyermekkorunk emlékében
élő Ezeregy éjszaka Csillagos pompáját, odahagyták titokza OJ természeti c t o i á i k a t , amelyek
— ugy mondják — világo ¡abban látóvá, mélyebben érzővé teázik az embert, odahagyták
ősrégi legendik hitköltészetének szentelt templomaikat, hogy eljöjjenek ide, a hi'etien Európába megtanítani b nnünkat az ő dalaikra. É s
hallottuk, h o j y a m i magas kulturánkon tul, a
távol keleten még most is a régi hinduk himnuszával dicsöitik a hold sápadtfénya és beteljesüetlen vágyu költészetét. A Himalaja kéklő,
h i v a s heiyormai, a tavak éhe* zafirlapjai álomszerűén ringanak e b i e n a költészetben, amelyben benne van India kámforos aromája, de
annyira távol áll a m i mindennapi valóságunktól, hogy cs<k veaziihet az életünkbe
való
átültetésben. Dalaik főleg vallási célokat szolgálnak és ezek a célok még ma is betöltik a
h i n d u k érzéseinek nagy részét, aki p : d i g ezeknek a daloknak csöndes melancholiáján moso
lyog, a vallásuk elmélkedő nyugalmát, az emberi lét tört reményeit mosolyogj* meg, mert
a hindu még m a is azokat a dalokat
énekli,
amelyeket a primitív ember lesett el a természet hangjaiból, holott Benares tisztító hullámainál már akkor is bölcsek és ludók ültek,
amikor a Themzénél m é g a bölömbika tanyázott. A h i n d u dal sajátsága, hogy
nincsen
egyenletese i beosztott taktusa és bár jól utánozható és visszaadható az európai
zenemérték formái szerint, minden üteme
változó,
amit a sokféle kombinációk, ritmikai
különlegességei okoznak. Legtöbbször azonban az
önkényesen
alkalmazott
zenei
frázisok,
a sokazor visszatérő ,<alas"-k b o r í j á k
fel
a m i értelmezésünk szerint az egyenletes beosztás*. M a g a a m u z i i k a egyhangú, azért nagy
szerepe van az előadásának. A cifrázások,
koloraturák a fontosak, a portamentók, glissand ó k , legatók, amelyek hustal és vérrel iátjik el
az egyébként szegényes me'ódiavázat. A m i a
h h d u hercegek előadását illeti,
határozottan
érdekes és ekiotikus dolog volt, de a m i fülünknek szokatlanul hangzott, bár voltak dalok,
amelyek kedves, élénk
rimusukkal
európai
hangokat ütöttek meg. Hangszereik, a veena,
ailár, jablo egyszerűen kisérték az előadott
számokat. Az igen kisszámú közönség érdeklődve és sokazor igaz tetszéssel honorálta a
hindu hercegek szereplésé'.
I. v.
* Az arleai lány. Daudet népdrámája Bizet gyönyörtl zenéjével készen várja a péntektől kezdődő
előadássorozatot. Andor igazgató vezényli a zenekart
és a szárnyaló szép kórusokat. A darab első felvonása egy tanyai udvaron, a második egy nádas tó
partján, a többi pedig a tanyán játszódik le. A negyedik felvonás vége énekes táncos népjelenet, melybe a
délfrancia népszokások és táncok eleven képit illesztette be a színház. A szerepek egytől egyig mély és
hangulatos érzésekkel teljes drámai alakok. Qonda,
Szentiványi, Kaszab, Feleky, Uty, Fenyves, Herczeg,
Harsányi, Baróthy, Rogoz játszák a főszerepeket. Színes kosz'ümök és díszletek adják a keretet ehhez az
érdekes zenei és irodalmi esthez, melyet Baróthy rendez.
* Az arlesi lány péntek, szombat é3 vasárnap van
műsoron.
* Solness építőmester. A drámairodalom klasszikus
óriásának, Ibsennek, szimbolikus drámája hétfőn,
egyetlen este kerül a ciklus folytatásában sorra. Ladomerszky, Baróthy, Kaszab, Szentiványi, Harsányi, Hercceg játsják az érdekes jellemalakokat. A költői mélységekkel és nagy erővel rajzolt lendületes mü a fiatalság győzelmét mutatja a kérlelhetetlen, erőszakos
öregség fölött a toronyból zuhanás tragédiájáig. A darabot Baróthy rend jzi.
* Szombaton délután ifjúsági előadás: „Az aranyember*.
' Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: .A bolond".
* Hétfőn az Ibsen ciklus folytatása: »Solness építőmester".
* Armentano Antonlo vendégjátéka. A világhírű
olasz baritonista kedden a „Rigoletto" címszerepében
és csütörtökön a „Tosca" Scarpiá jában lép fel. A
rendes helyáru előadásokra már most válthatók elővételben jegyek.

KÖZGAZDA
F ő i m o n d j á k a r ö v i d l e j á r a t ú deviz»kölcsön ö k e t . Budapestről J e l e m i l : A külföldi rövidlejáratú devizakölcsönök
kamata
egynegyed
százalékkal drágult. Ennek a drágulásnak az az
oka, hogy a külföldi pénzintézetek
egymásután
vonják vissza a devizakölcsönök
jelentékeny
ré
zit. Nemcsak n á i u i k , de mindazokban az országokban, amelyek külföldi pénz mézetektől
kaptak dgvizakölcsöaökel. A hitelek visszavonásának az az oka, b^gy a külföldi pénzintézetek
az iv vége felé safát készpénzkészletüket
szaporítani
akarják,
hogy
ezáltal
is
kedvezőbb
mérleget
készíthessenek.
Ezek a hileitíisstavonások nemcsak abban éreztelik hatásukat, hogy
a devizakölcsönök kamata egynegyed százalékkal emelkedett, hanem abban is, hogy
a
devizapiacon n é m i feszültség mu'atkozik, de
ez a feszültség az év vége felé enyhül. Mert
akkorára a k ü f l l d i pénzintézetek is elkészülnek i mérlegekkel és nem lesz szükség a mérIfg szépítése céljából összegyűjteni a rendesnél nagyobb készpénzkészletet.

A valnta- és devizaforgalom záróárfolyamai: iraluiák i Angol font 34^410—¿46110, szokol 2 l l 1.5—2119.5,
iinár 1261.5—1265.5, dollár 71325—71fc2ö, francia frsnk
Ü680-269J, holland forint 2f655~287£5, lei 332—336,
iéva 517.5—519.5 iira 2878 £890, márka lt974—17024
osztrák schilling ÍCC.3 —ior.65, dac korona 177687828, avájci íraok I373S-13776, belga frank 3227.53237.5, norvég korona 14533— ¿4593, svéd koron»
i 9070—191H), isngyol zloty 102C0—ÍC30C.
Devizák < Amsterdam 2 8 t : 5 : — B e l g r a c «261.75
'265.75, Berlin ¡6974 —17024, Bukarest J23-325, Brtis*izel ¿327.5-3237.5, KopenbAgt : 7768-17868, Oaló 1453! -¡4593, London ¿45*10-346410, Milánó 2878-2890,
Newyork /1295-71495. Páris.2670-26>30, Prága 2111.5 <1 19.5, Szófia 517.5-519.5, Stockholm ¡9070-¡9130, Varsó
10175-10225,Wien 100.38.5-5C0.68.5, Zürich 13738—
13776.
TFEAI««.
Nyitási
Páris 19/JC,
London
»14.50. Newyork 519.—, Brüsszel 23.50, Milano
ÍP.95, Amsterdam 2C8.85, Berlin 123/625, Wien
".<Jü73.IO, Szófia 1.7750, Prága 15.3750, Varsó 74.50,
Budapest 6.0072.70, Bukarest 2.35, Belgrád 9.1750.
Zárlati
Páris 19.50, London 2515.—, Newyork
M9.—, Brüsszel 2145, Milano 219750. Amsterdam
208.65, Berlin 123.50, Wien 04073.1250, Szófia 8.7750,
Prága 15.3750. Varsó 74.50, Badapesi 04072.70, Belarití 9.1730, Bukarest 2 37Í0.
*rn*a?s£sad->. A csütörtöki terménytézsde irányzata rozsban kissé barátságo abb volt, egyebekben tartott maradt. A forgalom csendesebb és emlitésremélió
csak búzában volt.
Hivatalos árfolyamok! Baza 76-os tiszsridéki 3700Í750, felső tiszai 3675 -3725, fehérmegyei &» pestvidéki
3550—SíOO, egyéb dunántuli 3626-3675, 77-es tisz*
vidéki 3750-31100, felsőtiszai 3725-3775, fehérmegyei
és pestvidéki 37L0-3750, egyéb dunántuli 3675- 3725,
'8-as tiszavidéki 3775-3825, felsőt Siti 375J-3800
fehérmegyei és pestvidéki 3723—5775, egyéb dunántúli
3700 - 3750, 79-es tiszavidéki 8800
, felsőtisz.-'
3775-3825, fehérmegyei és pestvidéki 37.'.0 -1800

SÁ G

egyéb dunántuli 3725-3775, rozs 2350—2400, takarmány,
árpa 2301—2400, sörárpn 3000 -3300. zab 2100-2550,
tengeri 2605—1650 uj tengeri 18D0—18'0, repce 59306000, köles 19)0-1930, korpa 1630-1625, lucerna, magyar 1925. évi 2150— 2350, lóhere nagyarankamentes
1630—18J0, lóhere nagyarankás ——
.
Aránysat A részvénypiac ma vontatott hangulatban
indult, de ennek ellenére a szerdai zárlati árfolyamokon. Később, amikor Bécsből barátságtalan irányzat
hirei érkeztek, az irányzat itt is elgyengült. Az alacsonyabb árfolyamok láttára azonban intervenciós vásárlások kezdődtek a Ganz-Danubiusban és Georgiában,
ami a kontremint fedezeti vásárlásokra ösztönözte és
ennek következtében az emiitett papírok árfolyamai hirtelen felemelkedtek és igy a Ganz- Danubius 5U.030, a
Georgia 6000 koronás árnyereségre tett szert. Szilárdan
tendált még a kuliszpiacon a Delivasut, melyet a spekuláció vásárolt. A Nova átmeneti javulás után szerdai
nívójára esett vissza. A Magyar Hitel üzlettelen
Általában a piac barátságtalan volt és kisebb lemorzsolódások fordultak elő. Nagyobb vesz'eséget csak
néhány ipari papir szenvedett A forgalom szük keretek
között mozgott. A fixkamatozásu papírok irányzata barátságos volt, a nyereségek azonban csak 10C—200 koronáig terjedtek.
Fersnevára«! sertéavésár. Az irányzat lanyhuló.
Könnyű 13-19, közép 17-18, nehéz 20-20.5.

EMKEKAVEHAZ
gyönyörűen átalakított különtermében
minden szombat és vasárnap este

TÁNC:
27-én pénteken és 28-án szombaton este

DISZNÓTOROS
VACSORA Ó
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Régi j o g i é s o r v o s i
nagy raktára
i r n n w u o S f
'
« « w i S j W
igen olcsón beszerezhetők.
Könyvtárakat veszek.

Hungária Hnfiquárium

B a

"h?S„u^:

F r i s s f e j - l á b SSuSkffl
„ftLFÖLD" Szalámigyárnál
vasúti hid mellett.

A hindu hercegek hangversenyüket ma, pénteken
este megismétlik a K a s s - k á v é h á z b a n .
B e l é p ő d í j n i n c s . 95J Kezdete fél tíz órakor.

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

B E A l i

Szeged, Kelemen ucca 5.

I G N Á C Angol uri szabóság.

9«

8

d e l m a q y a r o r s z a q

'Radio

Értesítem a t. közönséget, hogy az Összes

téli

27,

Friss

péntek.
hullámhossz.)

Budapest 546. Este 7 órakor: Puccini: .Tosca", opera
Maltia Battistíni vendégfölléptével (közvetítéssel a m.
kir. Operaházból).
Bécs 930. Délután 4.10 órakor: Hangverseny. Este
8.15 órakor: Eisler: .Asszonyfaló*, operett 3. felv.
Berlin 509 és 576. Délután 4 30 órakor: Hangverseny. Este 8.30 órakor: A berlini rádiózenekar hangversenye.
Boroszló 418. Délután 12.30 órakor: Hangverseny.
Este 8.30 órakor: Fúvós kamarazene.
Majna-Frankfurt
470. Este 8.30 órakor: Tarka.est
(ének, szavalat, jazz-band).)
Hamburg 395 és 460. Délután 4.15 órakor: Strauss
János operettekből. Este 8 órakor: Ének és szavalatok.
Kdnigsberg
463. Délután 4.30 órakor;: Operettekből.
Este 8 órakor: Válogatott népdalok. 9 órakor: Hana
Sachs darabok. >0 órakor: Tánczene.
Lipcse 452. Délután 4 órakor: Rádiózenekar. Este
8.15 órakor: A lipcsei szimfórikus zenekar hangversenye (Bach, Beethoven, Mendelssohn).
München
«85. Délután 4.30 órakor: Rádiózenekar.
Este 8 órakor: Hangverseny. A Brahms—Beethoven—
Bruckner-ciklus 3. estje.
Münster «10. Délután 5 órakor: Klasszikus nyitányok. Eb te 8.45 órakor: Dalok, utána balletzene. I.
Delibes: Balletzene a „Sylvla"-ból. 2. Strauss: Balletzene a .Pázmán lovagiból. 3. Gounod: Balletzene a
.Faust*-ból.
Lausanne 850. Este 8.05 órakor: A házi trió hangversenye.
Pár is 458. Este 10 órakor; Hargverseny.
Prága f46. Délután 5 órakor: Kamarazene. Este 8
órakor: Északi zene.
Róma 429. Délután 5.10 órakor: Hangverseny, 6
órakor: jazx-band. Este 8 4U órakor: Hangverseny.
10 30-10.55 óráig: Tánczene. 10.59 órakor: Idöjel.
Toulouse 441. Este 8.45 órakor: Hangverseny.
Zürich 515. Este 8.30 órakor: Otfenbach: „Die Verloburg bei der Laterne", operett l felv.
Felelte szerkesztő : FKANK J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiacóiulajdonos Délmagyarország Hírlapés Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdáiéban. Szeged.

RADIO

"tóT

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

Villamossági cikkek,
szerelések, izzók

legolcsóbban

C ^ K l l í S f i
a Z U l l U »

Széchenyi tér K.
Telefon: 14-31.

Hó- é s sárcipő
javifás! M

László-garage, Polgár ucca 4.

S o s t a r i c s és T ó t h
rektámvállalata

no

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
Készít vetítő lemezeket, plakát-,
reklám-tervezéseket, üzleti és kirakati
feliratokat.

<5 1DX

PERZSA
SZŐNYEGEK
minden minőségben és
nagyságban érkeztek.

JOB

F E J - L A B

949
naponta kapható
é s C O R A N D szalámigyárban, Kálvária u. 6,

KERÉKPÁROK
GYERMEKKOCSIK

t5

°

Szeged, Károlyi ucca 12.

Bútorozott szobát ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 6000
korona.

Nevelőntit,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést, l o szóig 4000
korona.

Eladás

korona a

Központi Tejcsarnok Rt.

minden színben és nagyságban a
legjobb minőségben 793

ÖZV. Kohn Mór-né

cip<Dztetében Széchenyi tér, Bérhét.

965

Részletfizetésre
szállitok kárpitosmunkákat

beköltözhető lakással
szabadkézből eladó. Szent György u. 11.

BALOG SÁNDOR 5

Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon 965.

FORD

Üzlethelyiség
Üzleteladás legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo tzóig
6000 korona.

Elvállalói sasra:

rakását, Javítását, jutányos
áron. KOVÁCS, Szenthárom-»
ság ucca 49. 10a

Sehol olcsóbban
Varrógép és kerékpár,,
angol és német áruk.
motorkerékpár, német
gummlk és szerelékek
részletfizetésre is.
Nagy j a v i t ó m ü h e l y l
SZÁNTÓ 8ÁNDOR gépraktárai
Kis« Dávid palota, Kiss n. 494

flradl ucca 4.

A kis automobil tlzemo'csóságát a nagy kocsi
kényelmével köti össze, öninditóval, villamos világítással, 5 ballongummival, amerikai teljesen csuk-

Teleion 469.

M i n d e n n e m ű keté áru, z s n e g , zsák, ponyva,
9
szölőkötöző fonalak és há ó
g y á r i
á r o n
k a p h a t 6 .

K 87,000.000

szines fémezéssel
Szegedi raktárunkról azonnal szállítható.

Ismét olcsón kapható

E S

118

friss f e j - l á b

u c c n 22.

3035-1925. végr. sz.

Társat talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6000 korona.

Varga Mihály „¡KU Szeged

az universalis autó!

P C K C T C S n S

Kulőntélék

Gyermek*
és munkáscipők

901

MAGANHAZ

8 Z E Q E D 1

Pénz

Vétel

liptói csemege t ú r ó t

S Z V R T O N
É S K U C S
Ford-gyárak autori/ált képviselete

L e v i l u í i l is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6000 korona.

KSlcaOnl kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
Mindenest,
szakácsnőt
vagy szobalányt a leg- szóig 6000 korona.
könnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, lo szóig
4000 korona.
Hálószobát, ebédlőt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirH a n n á i t ruháit legjobban
detés utján, l o szóig 6000
értékesíti apróhirdetés utkorona.
ján. 10 szóig 6000 korona.

egyaránt kedvelik a valódi, eredeti

négy szobás,
minden mellékhelyiséggel ellátott

Levelezés

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

Palota és kunyhóban
minden fióktejcsarnokában.

Oktatás

Hnnka, állás

részletfizetésre Is D t R V E D I Péoáruházában
Sz.'ireö KISH-U. "eiet-paiota, *«N> javltomünety I

amelynek kilója 4 6 > 0 0 0

lakás

Lakásl bérelhet, kiadhat
vagy cseréthet apróhirdetés
utján, lo szóig 6000 kor.

VARRÓGÉPEK

Czlnner szalámigyárban.

9J8

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi 35W M—2. sz végzése következtében dr. Sctiwarcz
Jézsef ügyvéd által képviselt Dieirich és Oottschlig Rt. javára
1,112.000 korona és jár. erejéig 1WZV évi október hó 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 55,734.?0o koronára
becsült kővetkező ingóságok u. m . : különféle házibutorok, hordók,
bor stb nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. >8526.
sz.mu végzése folytán l,U2.ooo kor. tökekövetelés, ennrk i925. évi
március hó <0. napjától járó 18 százalék kamatai és eddig összesen 498.021) koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő
költségek erejéig Dugonics tér 3. szám alatt leendő eszközlésére 125.
évi dec. hó 16 napjának délelőtt fél II órája határidőül kitüzetik és
ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 8D1. évi LX. tc. 107., 108. §-a értelmében
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is eladalni fognak.
Kelt Szeged, 1925. évi november hó 18. napján.
R u t i n , k r. bir. végrehajtó*

SZÉN
BRIKETT
KOKSZ

Takarítson

VAMPYR porszívóval!

e l s ő r e n d ű minőségben kályhafűtésre
h á z h o z szállítva
versenyenRIvilii á r o n

Díjtalan bemutatás kérhető

az Unió Magyar Villamossági R.-T.

VÉRTES cégnél
Polgér u c c a 3.

895

KHRHCS0NYRH

Domán Mihály és Fia
szőnyegáruháza

APRÓHIRDETÉSEK

859

megérkeztek,

divat szerint léllkabAtot, Öltönyt, r a g l á n t .
Tisztelettel C s A n y l A n d r i s uri szabó, Szent György u. IS

k nagyobb leadóállomások
mai műsora.
November

s z ö v e t e i m

egyénednek részletfizetésre is készítek

ROVATVEZETŐ I SZÖLLÓ8 KÁROLT.

(A városnév utáni szánt

1925 november 26

zománcedény és konyhafelszerslési kirakatom k.válA gazdag
választékát becses figyelmébe
ajánlom s z Á N T Ó JÓZSEF
zománcháza,
belvárosi huscsarnok mellett

Az Alii lemyolil)
táblaüves rabára Körösi Géza
lata Mérej u.

ési válla.
Tel.
9-57.

ezidöszérint Szegeden tartózkodó megbízottjánál,
Royal-szálló, telefon.

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

Nagy a l k a l m i

vásár

Balázs Jenőnél Szeged
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férfi-, tiu- és gyermekruhákban, szőimés
női és férfi télikabátokban, raglánokban és
átmeneti kabátokban. Külön mértékosztály 1
37

