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Va Banque.
Peidl Oyala, akinél józanabb ét körültekintőbb tigja nem igen van a mii nemzetgyűlés*
nek, nem túlságosan örült annak az elkeseredett és persze nyugilmazott tábornoknak, aki
most egyszerre csak a szociáldemokrata pártba
invitálta a kárvallott ét nircietlen nyugdilaaok
meglehetősen tekintélyes tömegét. Pe dl Gyula
nem mai gyerek és látott б már különb szeleket is, mint tzok a viharok, amelyeket a nyugalmizott tábornokok éa vasntasok gyűlésén
fölkavartak.
Peidl Gyula például löbbek között nagyon
föl emlékeiik arre, hogy „A'outh" József, mint
egyizeiü és szerény köipoigára a forradalmas
nemzetnek, jelentkezett ét esküt tett az akkor
diadalmas és hatalmas Nemzeti Tatrtcs szine
előtt. Peidl Oyula jól emlékeiik arra I», hogy
milyen tolongás volt akkor októberben az uj
hatalom emelvényei kőiül, többek közölt emlékezik arra a lelkes él buzgó mérnökre i>, aki
honvédelmi államtitkárrá avatta föl magát, hogy
a forradalom Lár chidján keresztül az ellenforradalom Budavárába vonuljon éi jogforrása legyen
a kurzusnak.
Peidl Q/ula arra is igen jól emlékezik még,
hoiy a kommün kitörésekor is iródick igen lelkendező (s áradozó, csatlakozást bejelentő nyilt
és kevéstbényilt levelek, amelyeket a faj védelemnek kéiőbbi tüzes és kigyóbüvölö harcosai
persze Igyekeztek, bár hiába igyekeztek tűzbe
vetni éi letagadni. Mindezeket é> mátokat ntgyon jól ismeri Pcidi Gyulv, akinél józanabb
és óvatosabb tag|a kevés van a mai nemzetgyűlésnek. Éppen ezért nem tud kűl6nö<eo
örülni a nyugalmazott tábornoknak, aki acoit
már Maix Ktroly leregébe toborozná a rokkintakat t% ellátatlanokat.
Mndenesetre idők jele, hogy mainrpság
már nem ez Ébredők különítményeibe és a
fajvédők tábor&ba regrutálják az elégedetlenekei é-s kiábrándultakat, akik bizony méltán elégedetlenek és nem csoda, bogy kiábrándul ak.
A kurzus áldatlan és meddő politikája sodorta
őket akara/fanul a szélsőbaloldali vizekre, azaz
immtr bét szük esztendő óta gazdálkodó és
garázdálkodó szellemi, erkölcsi, társadalmi és
gazdasági tatárjárás, amely valóságos nihilizmust teremtett meg az eifásu't és e hradt lel
kekben, lelki és any»gi szegénységet árasztva
országszerte.
íme, csak mostanában kezd teljes világosság
derülni a fehér terrcrnek azokra a jellemtelen
és lelkiismereten cinkosaira, akik iz ellenforradalmi íe kció bűnpártoló palástia alatt égési
•ereg becaületes, munkás, tehetséges és szorgalmas tanerőt fosztottak meg áJláiuktól és
kenyerüktől a fővárosban csak azért, ho^y a
kurtus törtetőinek belyet adjanak. Azok léptek
föl birák ét bakók gyanánt, akik sokszor bünf sebbek voltak az áldozatoknál. Évekig eltussolt doUok derűinek ki most, évekig ártatlanul
szenvedők és nyomorgók kövelelik most pörüh
revízióját és a főváros vezetősége maga is
kénytelen már — az idő és igazság nyomása
alatt — belyet adni a revíziónak.
Az egyik fővárosi képviselő eslüieti fag —
igen jeles újságíró — az üldözésnek klasszikus
pédáit sorakoztatta föl nagy vádbeszédében,
amely valóságos halotti beszéd az ellenfcrrada mi inkvizítorok, a vörösből fehérre mázolt
uj magyar Toiquemádák erkölcsi huilái fölött.
, Az egyik tanitónőnek például az volt a főbenjáió bűne hogy a Nyugatot olvasta, a Nyuga
tot, amelybe Ady Endre irt, bár Lendvai István
is irt, a másik taniiónönek az voit a véke —
maxima culpal - , hogy kütönváltan élt férjétől, mikor az a háborúban volt. Az egyik taráiét — kiváló és keresz'ény kri'ikus és elbeszélő — azért csap'ák el állásából, meri
annak a liberális lapnak dolgozott, amelynek

Szeged, 1925 december 4, PÉNTEK
Lthner Istvánja ezen a jogcímen fölmentését
kéne a katonai szolgálat alól a háborúban —
a zsidó szerkesztő orvos testvére címén.
De persze Lendvai Lthner az més, 6 gyorsan és biztosan kitűzte a fehér lobogót és meglengette a fehér kendőt, ő itélőbiráj« lett eleveneknek és hollaknak, ő a bátorságról és a
gyávaságról merészelt nyilatkozni, ő a háborús ál»

Előfizetési árak: Egy hónapra heh ben 40,0(10 kor., Budapesten
te vidáken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor.,
vasár- és ünnepnap 300(1 korona. I. évfolyam, 160 szám.

dozstok revében vádolt és mennydörgött, mert
mellette volt az istennyila é* vele tartott az ország,
a hatalom és dicsőség. No nem örökké, mert
egyszer ennek is vége van és ma már az orgovanyi is ennyilárd is kezd kiderülni, hogy
pakfonból vaa az istenadta és csak addig villámlik, amig felnek tőle. És amig nem kell
félnie attól, hogy felelősségre vonják érte.
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P u c c s r a k é s z ü l n e k ,a n é m e t f a j v é d ő k ?
Bttlia, december 3. A porosz országgyűlés mai üéaén a komuunisiák azt kívánták, hogy
Severing porosz belügyminiszter azonnal jelenjék meg a Ház eőtt és adjon felvilágosítást arról,
hogy tudomása szerint mennyiben történnek előkészületek egy jobboldali
puccsra. Hir szerint
ugyanis az a veszede em forog fenn, hogy a legközelebbi napokban az elle forraddmi
szövetségek akcióba kezdenek.
A belügyminiszter megjelenve az ülésteremben, kijelentette, hogy a porosz rendőrség sem
Jobb, sem baloldalról nem enged meg puccsot. Ezidőszerint nincs iöbb ok a nyugtalanságra,
mint eddig volt.

A Népszövetség pénteken tárgyalja a magyar szanálást.
(Budapesti tudósitink telefonjelentise.) Genfből jelentik: A magyar delegáció ideérkezett tagjii
ma megtették előiéizűleteiket a pénteki tárgyalásokra, amelyen valószínűleg mdr sor kerül a
magyar szanálás kirdisinek tárgyalására Is.

Damaszkuszt ismét védelmi állapotba helyezték
Párls, december 3. A Petit Párisién damaszkuizl tudósitójának jelentése szerint a várost
ismit védelmi állapotba htlytziik.
Az idegen
negyedben francia katonák tartanak öraéget. A

francia főparancsnok ajánlotta, hogy a nőket és
a gyermekeket száltits&k máshová, mert a várost
bombázni akarják.

A cseh kommunisták célja a proletárdiktatúra kikiáltása.
Még mindig húzódik a cseh kormányválság.
(Bcdo pesti tudósítónk ielejonjelentése.) Prágából jelenik: A cseh kommunisták visszautasítottak mindenféle kísérletet, amehek a korcány résziről lörténőjneghivásra vonatkoztak és még a
tárgyalásokról sem hojlandók hallani.
Nyíltan bevallották a cseh kommunisták, hoty \igciljuk a proletárdiktatúra
kikiáltása.
A cseh kormányvá ság a nagy ellenzék miatt ma már ugylátszik egyáltcláa nem lesz mego'dható és a kormány kénytelen lesz teljesen kcpitalálni.
Sramek miután a kibirefalaki'ásra irányutó Bochinet a szocialista párt egyik vezéréi fogja
kísérletei mrghiusulta^ megbízását ma vissza- miniszterelnökké dezigrálni, azonban nem valószínűtlen az sem, b gy ismét Svehla kap megadta a köztársaság elnökének.
A köztársaság e nöke most előreláthatólag bízást a kormányalakításra.

A fajvédők

táviratilag

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A fajvédő képviselők ma esti vacsoráján Zsilinszky
Endre és Somogyi Béla nemzetgyűlési képviselők tiltkozlak azon támadások ellen, ame

zlik

Mussolinit.

lyek Mussolinit a nemzetgyűlésen érték és el-

határoztál, hogy ebből az alkalombél táviratilag üdvöilik az olasz terrorista vezért. A táv-

irat hir szerint már el i* ment.

Ujfalussy tábornok felszólalása az egységes párt előtt.
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése.)
Az
egységespárt ma esti értekezletén az Ujf lusiyügy dominált. MIndjirt az ülés elejéd Platihy
György tette szóvá az ügyet is kijelentette,
hogy a t i a NyUKOSz gyűlésén elhangzott, az
az 1918-as időkre emlékeztet. A kormánynak
nem szabadna türní, hogy 1 tábornok a szociáldemokratákhoz
csatlakozzon.
Pintér László erre kijelentette, hogy Autz

triában és Csehországban még rosszabb helyzetben vannak a nyugdija ok. Ott valósággal
nyomorognak. Ezután H m József fzólalt föl,
aki kilelentette, hogy sütgős in ézkedés kell a
nyugdijasok ügyében, de nem Ithet türní azt a
hangot, amit Ujfalussy tábornok használt. Ab.
miniszterelnök szerint ez az álláapont csak elszigetelt jelenség. Végül kijelentette, hegy a meg•
torló vizsgálatot megindító ták a tábornok ellen.

A nemzetgyűlés még karácsony előtt letárgyalja
a költségvetést, a felhatalmazási és a rokkantadó javaslatot
Vass József helyettes miniszterelnök a nemzetgyűlés munkaprogramjáról.
(Budapesti
tudósítónk
tekfonjeleniise.)
Az
egységespárt mei értekezlete után Vess József
helyettes min szterelnCk a következőkben nyilatkozol munkatársunkrak a remzetgyü ts legközelebbi munkapiogramjáról:

— A költségve'és vitáját — úgymond —
fgyelőie nem szakítjuk félbe. A nemzetgyűlés
előreláthatólag két nap alatt letárgyalja a belügyi tárca költségvetését s miután a többi
tárca letárgyaldsára is két-két n8p áll a nem-
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zeígyüíés rendelkezésére,

egészen késégtelen,

hogy a nemzetgyűlés még karácsony előtt le
tudja tárgyalni az aproptiációs, valamint a
rokkantellátási adóról szóló javaslatokat is.
— Hogy melyik javaslat kerül előbb a nem-

zetgyűlés elé, arról a kormány még nem dön
lőtt, de remélhető, hogy mindhárom törvény
javaslat, nevezetesen a köl'ségvetés, a fölhatalmazás es a rokkantelldtdsi adóról sz ló javastat még ezévben törvényerőre emelkedik.

„ M a g y a r o r s z á g n a k d e m o k r á c i á v a l kell
konkurralnia a csehekkel."
Az ellenzéki szónokok súlyos bírálata után nagy beszédet mondott a külügyminiszter. — A jobboldal Mussolinit üanspelte.
Budapest, december 3. A nemzelgyfllés mai
ülései féltizenegykor nyitotta meg
Sciiovszky
Béla elnök. Síron van a külügyi
tárca
költiégve'é«ének folytatólagos tárgyaláss.
Farkas Tibor szerint a kü ügyminisztérium
vezetése elsősorban a miniszterelnök föladata.
Határozati javaslatot nyújt be, hagy mo rfja ki
a nemzetgyűlés, hojy a külügyminiszteri
állást
megszünteti és a kiügyek
vezetisét
a
miniszterelnökre ruházza. Fölösleges, hogy Magyaróra ág ma
külön külügyminisztériumot é>
ebben külön leve*őt, küiör. mentalitást tartson
fönn.
Ezután a királykérdésröl beizél. Helytelennek
tartja, hogy lámadják a migyar királyi család

egyik tagjít, aki ismételten t«nuságát adta magy r érzelmeinek. Et a főherceg sunmi o'yat
nem követeit el, ami a lá zadást jogossá tenné.
Nem his i, hogy előnrös volna ránknézve az
egyedül üdvöritö O.tó-kutusi hirdetése.
(Ugy
van, ugy vanl a jobboldalon,) Tör/ínnyel sokat m gs On e' ek már ntluik, amit azután ujHiól elövel'ek. Rákóczit ts h zaáruónak bélyegezték annakidején, ö volt az a kori bünbik,
utóbb nemzeti hős lelt belőle.
Propptr Sándor: Most Kírolyi Mihály a
ha aá uló.
Farkas Tibor: U'doriió
jelenségnek
tartja,
hogy akik együtt működtek
Ká'olyival,
azok
most mindtn piszkot rá akarnak SIÓT ni.

Béke és leszerelés.
Hegymegi Kiss Pál csatlakozik Farkas Tibor
indítványához. Állandóan változtak az elmúlt
időkben a külügymtnisz'erek, vagy folytonos
helyettesítések történtek. Nem célszerű a keieskedelmi és külügyi tárcának egy kézben való
egjesitése.
— Nekünk a békére való töreívls
és az
általános leizerelé* gondolatát kell
hangoztatni.
Semmiféle orientáció n e « helyes, meri sajit
erőnket kell összefogni, csak ez vezet eredményre. A belpolitikában demokratikus irányt
követel, mert az a meggyőződése, hogy ezzel
szolgáljuk az integritás gondoiatát is. A Cuzaüggyel kapcsolatban
szerette volna a kormány
álláspontját hallani, mert ez az ügy
erősen
érinti az erdélyi
magyarokat.
Farkas István: A külpoliikában nem látja
azt az Irányt, ame'y egyedül volna alkalmas
arra, hogy az országot megcsonkított helyzetéből fölemelje. Az elmúlt évtizedek impe ialista
politikája nem a népek, hanem a nagy kapitalisták érdekeit szolgálta. Magyarországok nem

érdeke, hogy imperialista po'i ikát folytasson,
mert ez teljesen kilátástalan és eredménytelen
Köztünk, magrarok közölt, akik el vagyunk
nyomva, vannak, akik azt hi«zik, hogy karddal
vívhatjuk vissza jogainkat. Ezek nem tudják
elképzelni, hogy ehhez Magyarország
belátható
időn belül nem juthat.
Magyarországnak
a
demokratikus gondolat
kifejlesztésében
kellene
konkurálni u csehekkel.
— Amig a dunántu'i Komárom titkosan
szavazhat, a dunáninneni Komárom pedig nem
szavazhat ti kosán, amig a nemzetközi szerződéseket nálunk azzal terjesztik be, hogy azokat
elfogadni nem lehet, de ugyanakkor Csehország nyomban törvényerőre emeli, addig ne
beszéljenek külpo iviká;ól, mert minden nemzetközi és imperialista p jlttika eredménytelen lesz.
— A kormány álláspontja a királykérdésben
homályos. A miniszterelnök legutóbbi beszédében is honályban hagyta ezt a kérdést, nem
nyilatkozott, hogy Oltót, Albrechtet
vagy mást
akar-e
királynak.

.Habsburgot Idehozni veszélyes."
— Habsburgot
Idehozni veszélyes,
ez Magyarország
pusztulását
jelentheti,
mert kivivja a kis- és a nagyán'ánt ellenszenvét.
A kormány a legitimizmus kérdésében szabad
kezet enged, noha életben van a
detronizáló
törvény A legitimista agi'ációt engedélyezi, a
Habsburg kérdés állandóan felszínen van, de
ugyanekkor a köztársasági
gondo ut hirdetésének szabadsága
nincsen meg, a koimány min
denkit üldöz, aki köztársasági propagandát
folyiat. Békét, jólétet és demokratikus kormányzatot akarunk, minthogy ennek föltételeit
a kormány külpoüikájában sem látjuk, bizalmatlanok vagyunk a kormány iránt és a külügyi tárca költségvetését nem fogadjuk el.
Fábiln Béla: A jó külpo itikat, helyes
belpolitikával
kell megilapozni,
nemcsak s mát
kell nézni, hanem a holnapot is. Az orosz kérdés áll ma a világpolitika tengelyében. Szovjetoroszországban ké.ségtelenül javulnak az állapotok és az orosz helyzetet éber f>gyel:cnmel
kell kisérni. A kereskedelem és ip»r letörése
msga után vonta a mezőgazdaság letörését is.
Ma már a mezőgazdaság is apró kölcsönök
után szaladgál es a szabolcsi burgonyakirályok
is fizetésképtelenek. A belpolitika alapja a nyugalom és a
szabadság.
Bogya János: A szanálás müve elsőrangú
diplomáciai tikere Magyarországnak. A francia
frank zuhanása a francia imperializmus zuhanását is előidézi. Nekünk Belgrád felé kell
tekintenünk, mert Jugoszlávia ragadozott el
legkevesebb tsrüie'et tőlünk. A f ancia szerződés
nyolc nap alatt készüli el. Megniave az Olaszországgal és Angliával folytatott kereskedelmi
tárgyalásainkat éi a nyolc nap alatt elkészült
francia szerződé t, aiigoa betzélh" ünk olasz és
angol barátságról. Ez a szeriődés d pUmdctdnkut
a legnagyobb mértékben kompromittált i. M gnehcziii, nogy Rvnába etjuuunk és Rómán át
Angliába juttassunk el. MindnxonáUl a kormányzat kontinuitása olyan na#y íiiíket jelent,
hogy ezért bizalommal viseltetik a kormány

iránt és a külügyi költségvetést elfogadja. (Élénk
dtrültség.)
Waikő miniszter, aki a külügyminiszteri székből állandó mosollyal kisérte az egysége* párti
Bojgya támadását a külügyi szolgálat ellen,
hangosan nevetni kezd.
Huszár Károly elnök félórára felfüggeszti
az ülést.
S;üret után 3 órakor nyitotta meg az ülést
újból Zsttvay Tibor a'elnök.
Fasclzmua —

imperialista bolsevizmus.

Malasics G ' j : Nem tartja kívánatosnak az
olasz ori-ntácí
hangoztatni. A fiscista rendszer fölülkerekedését nem a nemzeti eszme föl
lángolása idézte elő, hanem erős
materialista
érdekek. A fasciimust nem tartja egyébnek,
mint a bolsevista imperializmus egyik vál ozstának és mint minden erőszakon alapuló rendszernek, nem sok időt jótól. Ha az< akarjuk,
hogy a kisebbségi kérdésben eredményeket
p odukáljunk, ba a megszállott területen élő
magyarok érdekeit akarjuk szolgálni — és ezl
különösen is hangsúlyozza, hogy megszállott
terület, mert ő ezt a területet megszállott terű
letr.ek tekin i (hosszas éljenzés és taps a kormánypárton) —, • kkor a legnagyobb súlyt kell
fektetnük a propagandára, hogy a külfö.del
fölvilágosítsuk.
Rupert Retső a következő felszólaló. A jó
M politikának előfeltétele a jó belpolitika.
Ered
ményes külpolitika nem képzelhető el
antidemokratikus belpolitikai irány
mellett. Igyekezzék a kormány vhszaszerezni NjUaa'matiyar
országot és ne keressm kafandos összeköttetéseket Musaolini háboruuszitó volt, a vele
való összeköttetés tehát nem he'yes külpo ilikai
s empon<ból. Hosszasan foglalkozik ezután a
N pszövetség működésével, majd kifogásolj-,
nogy diplomáciánk nehi ke«, mert szeiinte eőfceló ura» kép isdatk bennünket, akik csak
dísznek
alkalmasak.

1921 december 4
A külügyminiszter megvédi Javaslatalt
és — Mussolini:.
Az általános vi'a 1 zárása után Walkó Lajos
külügyminiszter szólal föl. A királykérdésröl
nem kiván nyilatkozni, mert ebben a kérdésbei s miniszterelnök már kifejtette álláspomjít.
Nem hallgathatjuk el azt, hogy nem idijuk a
n pszövetségnél
a kisebbségi kérdés kezelésében
azt az objektivitást,
amelyet a
népszövetségtől
mindenkor elvárunk. Igsz, hogy a nép z'vets*g most nagyfontosságú politikai kérdésekkel
v.n eífcg alva és talán ez az oka annak, hogy
nem foglalkozhatott eléggé a kisebbségi kérdéssel.
A tocarnoi tárgyalázok eredménye mindenesetre igen ör rendelet jele a nemzetek kOzöiti
viszony jafulásántk. Magyarország a ne özetek
kötötti jó viszony tekintetében eddig is azen
volt, hogy ezt a jóviszonyt minél inkább ápolja.
Azon voltunt, oogy szomszédaink s a többi
áila nokk»l m né! hamarább rendezzük azokat a
kérdéseket, amelyek a béketzerződísböi kifolyói g föl nerültek.
A pénzügyi kérdések tekintetében már rég
folynak tárgyalások, igy a postatakarékpénztár,
a hábotui tartozások és követeléset, a biztosítások és a magyar állami vagyonok ügyében.
Ezekrek a kérdéseknek egyreszében már megállapodásra is jutottunk,
másrészében épp
most folynak töbo jugoszláv delegátussal a tárgvaláiok. Ugyancsak a békeszerződéstől kifolyóiig rendeztek a háborúé ölti adósságok kérdéséi ugy Amerikával, mint Angliával éí Franciaországgal.
A köz'ekedési kérdésekben arra törekedtünk,
hogy a forgalmit az elszakított részekkel minél e öbb helyreállítsuk. E téren sok a teendő,
különösen tugoszláv és román viszonylatban,

Nagy nehézségek vannak azonban az arad—
csanádi vasútvonal rendezésénél. Min hogy
tnnél a nemzetek szövesége dön ő bíróságát
kértük föl enne« elintézésére, megvan a lelt tőség arra, hogy ezt a kérdést is rövidesen
rendezzük.
F rkas Tibor fölvetette azt a kérdést, hogy
a miniszterelnök vegye át a külügyi tárcát A

dolotü ugy $11, ho>y tényleg a miniszterelnök

vezeti a külügyeket,
ebből azonban nem lehet
azt a következtetést le onni, hogy most már a
kalügyi tárcát megszünessé*. Épp ezért ezi a
határozati javaslatot nem fogadhatja e>.
Nem helytállók azok a kiitikák sem, amelyeket a külügyminisztérium tisztviselőivel szemben hoztak föl. A külügyminisztérium linziikara
a legnagyobb buzgalommal dolgozik. Vannak
köztük kiváló szakemberek s a kormánynak az
a törekvése, hogy tehetséges
dlpltmata
kart
rievtljen.
Számos fölszólaló hangoztatta, hogr külügyi
sremé yzetünket ki kell egészíteni. Mivel az
egész külügyi tárca költségvetése csak hét millió
koronában van megszab /a, nem Igen lehit szó
szoporltásról.
Végül kitér Várnai Dániel felszólalásának
a>ra a momentumára, ami sor az egyik velünk
szemb n barátságos magatartást tanuiitó állam
kormánydnökéröl becsmérlöen nyilatkozott. (4
kormánypárton
és a jobbközépen
hangosan
éljenezni kezdik Mussolinit. A baloldalon zaj és
ellenmondás.)
Walkó L jos: Bár a nemzetgyűlés elnöke
étért már rendreu asitotts Vim»i<, ö is kénytelen a mag< rés «érői a legiríljesebben visszautasítani Varnai tiszt« letlen megjegyzéseit. (Éljenzés és taps a jobbodaioi ts a köztpen.)
Ezután a Ház általánosságban
elfogadja
a
külügyi
tárcát.
Dréhr Imre, a pénzügyi bizottság előadója
he erj siti a rokkaaiellá ási adóról szóló törvényjavaslatra von tkozó jelentését, mtlyre a
Ház kimondja a sürgősséget.
Eliöc napi endi indítványt tesz. Az ülés
egynegyedlétkor ért véget.

Beviteli vám Angiiában.
London, december 3. Az alsóház ma kezdte
meg a kereskedelmi hivatal elnöke által benyújtott törvényjavaslat viáját. A törvényjavaslatok 5 é'i időtart mra fölhatalmazást adnak
33 és egyharmad százalékos beviteli vám kivetésé e a kísárukra, kezlyütre, izzö harisnyákra
és hasonló gyártmányokra, végül a csomagoló
papirosra. Ezeket a határozati javaslatokat,
amelyeket külön pénzügyi törvénnyel k;ll elfogadni, az ipar védelmi alaptörvénye alapján
nyújtották be.
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Hat szótöbbséggel fogadták el az uj kormány
pénzügyi javaslatait a francia kamarában.

városra. Egymilliárd koronával megtoldta ezenkívül azt az összeget, amelyet a főszámvevő a
szükséges előtanulmányok után, mint kereseti
adólövedelmet irt elő tervezetében.
Ezek után a költségvetés realitása nem egészen kétségtelen. A helyzetet súlyosbítja az is,
hogy a jövő évi költségvetést már most megterheli kénytelenségből
olyan kiadásokkal
a
tanács, amelyekre a költségvetés
összeállítása
alkalmával nem is gondolt.
A csütörtöki tanácsülésen iskolapéldái játszódtak le ezeknek az akaratlan költségvetétterbeléseknek. Dr. Gadi Endre kullurtanácsnok vagy
egy féltucat olyan segélykérelmet mutatott be
a tanácsnak, amelyeket különböző egyesületek,
intézmények, társaságok, akciók, — jótékonyak
és üzleti érdekűek intéztek a városhoz, úgyis,
mint erkölcsileg kötelezett fejős tehénhez. A
tanács, ahol lehetett, ott elzárkózott, de a legtöbb helyen kénytelen-kelletlen kiutalta az
egy—ötmillió koronás segélyeket, mert a segélykérők nagynevű protektorokra hivatkoztak. így
a parlamenti rauzeum létesítésére hárommilliót,
a jubiláló Hercieg Ferenc aranytollára kétmilliót szavazott meg és öt példányt rendelt a
szociográfiai társaság készülő évkönyvéből, mert
a társaság szellemi vezére gróf Teleki Pál.
Es ez az adakozás igy megy tanácsülésrőltanácsülésre. Könnyű kiszámítani, hogy ezek a
segélyek milyen hatalmai summára növekednek
egy esztendő alatt. A város támogat mindent
és mindenkit, mert a támogatás állítólag erkölcsi kötelessége, de ha támogatásra szorul,
mindig a legridegebb elzárkózással találkozik}
A csütörtöki fanácsűlísen történt ettől függetlenül valami, aminek van némi mulattató
zománca a királykérdéssel főizaklatott hangulatok idején.
Javában folyt a tanácikozár, amikor megjelent a tanácsteremben Antal Dénes iskolaigazgató, aki valóságos művész az okmány- é l föliratrajzolás terén és aki most is egy megrajzolt
föliratot hozott magával. Odaadta a polgármesternek, aki átfutotta, majd visszaadta és igy
szólt:
— írj* kérem ide e .'iszlelettel" elé, bogy
„hódoló"
A fölirat Albrecht királyi herceghez megy.
Azt kéri tőle a polgármester, hogy a magyar
gyermekek jövő évi hollandiai nyaraltafásának
megszervezésekor ne feledkezzen meg majd a
szegedi gyermekekről, akik közül eddig nem
kerülhetett senki sem Hollandiába.
— Tán te is Albrecht-párti vagy — kérdezte
Oaál Endre — és hűségnyilatkozatot teszel azzal
a hódolattal ?
A polgármester nem nyilatkozott erre a ravasz
kérdésre.

Briand nincsen megelégedve a szavazás eredményével. — A kamara tegnap
esti ülése ma délután hat óráig tartott.
(Budapesti tudósítónk teletanjelentése.) Páriából jelentik: A kamara tegnap délután megkezdett ülése ma délután hai óráig tartott. A
kormány pémügyí javaslatának első szakaszát,
amely arról intézkedik, bogy az állandó adók
legkésőbb a jövő év junlus
15-tg teljes összegükben befizettessenek, a kamara 220 szóval
165 ellenében fogadta el, a második szakaszt
228 szóvil 174 ellenében, mig a harmadik szakaszt 290 szóval 168 ellen.
A neeyedik szakasznál, amely arról szól,
hogy a francia bank által az államnak nyújtandó előleg hatmilliárddal föiemeltesiék, jelen
tós vita fej ődött k', amelynél Briand miniszterelnök is fölszólalt és kijelentette, hogy ez az
utolsó óra, amelyben cselekedni kell.
Bejelentette még Briand, hogy mdt a legközelebbi napokban be fogja nyújtani
a kormány a szanálási
törvényjavaslatot,
majd a
szakasz tárgyalásával egyidejűleg
fölvetette a
bizalmi kérdési.
A kamara folyosóin a szavazás alatt már
olyan hirek teriedtek e', hogy a kormány
kisebbségben marad, de nemsokára kihirdették

a szavazás eredményét, mely szerint a kamara
a negyedik szakaszt,
mely tulajdonképen
a
pénzügyi javaslat gerince volt, 245 szóval 239
ellenében, tehát hat szótöbbséggel
fogadta el.
A többség nagy ovációval es eljenzesset fogadta a szavazás eredményének kihirdetését,
majd az ötödik szakasz került sorra, amely a
bankjegyforgalom szaporításáról szól. Ezt a
javaslatot a kamara most már egyhangúlag elfogad a.
Végül Briand köszönetet mondott mindazoknak, akiknek volt bátorságuk a kormány szavát
követni és a kormányt támogatni je/enlegi
nehéz helyzetében. Mindamellett nagy csalódásnak tekinti, hogy ilyen kritikus „pillanatban
nem kapott hatalmas többséget. O ezzel az
alamizsna szótöbbséggel is megelégszik, azonban, hiszen számára egy szótöbbség
is elegendő iett volna.
Herrlot és Bokanovszky
fölszólalása után a
kamara a kormány pénzügyi javaslatait teljes
egészében 257 szóval 229 szó ellenében végérvényesen elfogadta, majd az üiés este bat
órakor véget ért

A vizsgálóbíró elkészült
a Rákosi-ügyben lefolytatott ujabb vizsgálattal.
Az egyik kommunistát átadták a hadbiróságnak.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Rákosi
Mátyás és társai bflnügyében a törvényszék
elnöke dr. Enyedy Róbertet rendelte ki a vizsgálat lefolytatására, aki mára teljesen elkészült
a vizsgáltt lefolytatásával, sőt a gyanúsítottak
előtt már ki is hirdette a vizsgálati fogságba
helyezésükről szóló végzést.
Rákosi Mátyás éz Welnberger
Zoltán ellen
•

egyébként közokirathamisitds
miatt is eljárás
indult meg, mivel hamisított
útlevéllel
jöttek
Magyarországra.
„ A kommunista pör egy másik gvanusüottját,
Őri Károlyt pedig a vizsgálóbíró átkísértette a
hadbirósághoz, mivel kiderült róla, hogy ka•
tonaszökevény.

MMMMMMMMIMWWMMIMMM

A zombori vizsgálóbíró özvegyét, aki férjét agyonlőtte,
másfélévi fogházra Ítélték.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Zombor* revolvert kezéből kicsavarja. Közben a revolver
ból jelentik: A zombori törvényszék ma fe-elsült és oly szerencsétlenül találta a vizsgálójezte be annak a szenzációs bünügynek a tár- bírót, hogy pár percnyi szenvedés után elgyalását, amelyben az ügyészség
szándékos vérzett.
emberöléssel vádolta Kolarovlcs Kosta vizsgálóA tegnap és ma megtartott főtárgyalás során
bíró özvegyét, mert férjéi 1922
decemberében a kihallgatott tanuk a vádlott előadásának valóagyonlőtte.
színűségét igazolták, ezért a törvénvszék gonA főtárgyalás adatai szerint a házaspár a datlanságból okozott emberölés vétségében monözvegyéi és
tragikus halállal végződő éjszakán összeveszett, dotta ki bűnösnek a vizsgálóbíró
másfélévi fogházra ítélte, amelynek nagyréizét
majd a vizsgálóbíró a verekedés hevében fölazonban a vizsgálati fogsággal kitöllöttnek
kapta éjjeli szekrényén fekvő revolverét és feleségére fogta, aki dulakodni kezdett vele, hogy a vette.

A magánoktatásról szóló Javaslat
a román parlamentben,
Bukarest, december 3. A kamarában benyújtották a magánoktatásról szóló törvényjavaslatot,
melynek szövegét Garboviceanu előadó olvasta föl.
A javaslat hirtelen beterjesztése az egész ellenzék
körében nagy meglepetést keltett. Elsőnek Ptstiner bukovinai szociáldemokrata képviselő szólt a
javaslathoz, hongoztatva, hogy a javaslat rendelkezései nem elégíthetik ki a kisebbségeket.
Utána Sándor József szólalt föl, aki beszédét a
kisebbségek mai kulturális helyzetének vázolásával kezdte. Fölpanaszolta, hogy a kisebbségi is-

J a n u á r 27-én t á r g y a l j á k
Szakács—Kelemen sajtópöröket.
Néhány nappal ezelőtt beszámolt a Délmagyarország
arról, hogy a társadalmi eseménnyé nőtt Kelemen Béla—Szakáts József rágalmazást' pör jelentős állomáshoz érkezett el
azzal, hogy Kelemen Béla elfogultaági kifogása után leérkezett a Kúria döntése a szegedi
törvényszékhez. Már akkor jelentettük, hogy ez
a nagyarányú rágalmazás! pör, — amelynek
kimenetelétől fQgg a közben keletkezelt tömeges lovagias ügy sorsa is — nem kerül el
Szegedről annak ellenére sem, hogy Kelemen
Béla a lovagias ügyek után azt adta elő, hogy
nem várhat elfogulatlan ítéletet a szegedi bíróságoktól, amelyeknek tagjai bent vannak az
Uri Kaszinóban és a Csónakázó
Egyesületben.
A Kúria végzését az elfogultsági kifogás

ügyében nem hozták nyilvánossfgra, de Vlld
Károly tanácselnök szétküldötte már az értesítéseket az érdekelteknek arról, hogy a több
mint hároméves
ügyben január 27-én
tartják
meg a főtárgyalást.
Illetékesek ebből a tényből konkréten következtetnek arrc, hogy mi
a Kúria álláspontja az elfogultsági kifogás
ügyében.
A tanácselnök egyébként ugyanerre a napra
lüzte ki azt a pört is, ahol Szikáts József a
vádlott. így január 27 én egymás után kerül
Kelemen Béla először a vádlottak padjára,
majd a főmagánvádlői székbe. Nem valószínű
azonban, hogy ezen a napon már sor kerülne
az ítéletekre a nagy, terjedelmei és komplikált
anyag miatt.

Akaratlan jótékonykodások a tanácsülésen.
Felreértések a polgármester hódolat» körül.
A város érdemes hatósága hihetetlenül nehéz,
napról-napra felujuló hzreot folytat azért a kivezető utért, amely a súlyos pénzügyi
problé
mák megoldásához vezetne, ha fölfedeznék. A
pénzügyi bizottság a minap fejezte be a jövő
évi költségvetés tárgyalását és bizony ezen a
tárgyaláson alaposan megváltozott az a tervezet, amelyet a lőizámvevö terjesztett eredetileg

a tanács elé. A pénzügyi bizottság csík a legmerészebb reménységek lölálliiásival tudta a
papiros költségvetés egyensúlyát bistcsiiani,
többek között hárommilliárd koronát vett föl az
országos betegápolás és gyermekvédelmi hoizá|áru ás címén, pedig egyelőre nagyon valószínűtlen, hogy a kormány redukál ja-e
azt a
nyolcmillióidét,
amit ezen a elmen kivetett a

kolákat elvették és a kisebbségi oktatást a legtöbb helyen megszüntették. Sándor József beszéde

alatt a különben is gyér számban megjelent képviselők nagy része kiszállingózott a teremből, ugy
hogy az elnök kénytelen volt a tanácskozóképtelenséget megállapítani. Az ülést
berekesztették.
Sándor József a legközelebbi ülésen folytatja beszédét.
Kolozsvári jelentések szerint a törvényjavaslat
benyújtása a magyar kisebbségi egyházak vezető
köreiben nagy meglepetést keltett, annyival is inkább, minthogy a beterjesztett törvényjavaslat azt
mutatja, hogy az egyházak képviselőt részéről a
kormány elé juttatott kívánságokból csak alig
számbavehelő jelentéktelen töredéket veitek figyelembe.
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Borbála Fetrakova szegedi élete
Az idei első őszi napon ismerkedtem meg Borbála Fetrakovával. Kora reggel volt, alig jának az
uccán s akik jártak, azok is műhelybe, gyárba,
irodába iparkodó, sietős emberek voltak, akik nem
sokat törődtek a mi furcsa, egymás beszédét alig
értő barátkozásunkkal.
Borbála Fetrakova rám várt. Erős, piros arcú
orosz nő, aki játékos könnyedséggel tartotta egyik
karján kisleányát, aki már járó gyermek ugyan,
de gyönge testecskéje mégis az orosz-anyuka izmos karjára kívánkozott. Másik karjára egy óriási
telt kifliskosár nehezedett.
Borbála Fetrakova: süteményárus a szegedi
piacon. Ez a mestersége. Ebből él ó és hároméves gyermeke.
*

Az okosszemü kislánnyal előbb kerültem ismeretségbe. De ennek is története van. Október közepén egy hűvösre iordult esővert délben, megfogta valaki a karomat, valaki, aki asszony és
anya, akinek még tud fájni a mások szenvedése
és nem kis szemrehányással mondta;
— És maga ezt elnézi, hogy ez egész télen itt
legyen . . .? Mirevaló akkor az újság?
Ez a körúton volt, a „Fánika' nevű gyümölcsárus-asszony kosara előtt, aki télen-nyáron, esőben-fagyban árulja a portékáját.
Odanézek az asszonyra, a kosárra, az almákra,
már már azt hiszem, hogy az öreg kofáról vaQ
szó, amikor még jobban szemügyre veszem a
helyzetet és akkor látom, — Uramisten —, a zuhogó esőben, a nagy kosárban, a pirosió almák
között: egy öklömnyi kislány is üldögél.
— Hogy én ezt eddig nem láttam!
. — Pedig itt van ez már legalább három esztendeje, — erősíti társam —, hisz itt nevelkedik
szegényke az almák társaságában. Itt nőtt fel.
De a télre mégse maradhat Itt.
Hát nem. Ez az egy: bizonyos.
Fánika: beteg, idős, mozdulni is alig tudó nő.
Kié tehát ez a kis rózsaszínű
almavirág?...
#
A kosárban üldögélő kislány az orosz Borbála
Fetrakova gyermeke. Mindketten „Fániká"-nál laknak albérletben és mivel a „mozgó" piaci árus
anya nem cipelheti magával gyermekét, a „lakásadónő" vigyáz rá, aki egész nap egyhelyen árul.
Beültetik reggel a kislányt az almák közé és estig
az öreg kofa szárnyai alatt repdes. Nyáron napnyugtakor, télen alkonyatkor jön értük Borbála
Fetrakova és mindkettőjüket haza — szállítja. Mert
Fánika egyik oldala béna és tehetetlenebb mint a
gyermek . . . Egy bölcsőbe, kis kerekes gyermekkocsiba rakják az árut, közepébe a kislányt s igy
járogatja orosz Borbála Fetrakova a magyar Ég
alatt a kenyérkereső életutat.
*

Borbála Fetrakova „regénye" sok asszonytársáéval azonos. Magyar hadifogoly Oroszországból
hozta Szegedre, mint hites asszonyt és itteni rövid
együttélés után — elhagyta . . .
Így került a szegedi uccára süteményárusnak
Fetrakova Borbála s igy lett a pirosló almák testvérkéje — társa: a magyar—orosz kisleányvirág...
•

Vájjon mire gondolhat ez a nő, ez az orosz hómezőkről Idecipelt és idejuttatott teremtés, aki
nyelvünket is alig érti és mégkevésbbé értheti meg,
a maga nyűgös, ezerbaju, ezerfájdalmu emberi és
asszonyi sorsát... ?
Hogyan láthatja itt a dolgokat, a világot, az
embereket ez a magyar földön uccára dobott idegen lélek, ez a kitaszított feleség, vesszőzött lelkű
anya?
*

Borbála Fetrakova a Tiszapartra is jár. Amint
nézegeti a Tisza fényes tükrét: orosz sziv könynyeivel lesz gazdagabb a ml folyónk . . .
Eszébe jut-e ilyenkor a Volga, vagy a Don,
vagy az orosz mezőkön pihen meg szegény aszszony-lelke, amelyekre mint álomfelhő hull az
orosz havas, fehér tél sugárözöne . . .
•
— Jók itt az emberek — mondja Borbála Fetrakova —, veszik a süteményt és — szeretik a
gyermeket... A Fánika is. És mindenki...
A kislányt elhelyeztük a Napközi Otthonban és
Borbála Fetrakova most már teljesen nyugodt,
derűs, sőt: boldog is.
jókedvűen árulja a kifliket.
— Én szívesen dolgozom — mondja —, eltartom
a kislányt és magamat...
Az apáról alig beszél. Nem bántja egyetlen
szóval se.
— Nincs neki pénze . . . bizonyára nem tud
rólunk gondoskodni és azért is küldött el bennünket . . .
Ezekben a mentegető, megértő, alázatos és megbocsájtó szavakban otvad föl a Borbála Fetrakova

es
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mélyértelmű asszonyi lénye . . .
A magyar férfi kidobta őt az uccára, de azért ő
egyetlen szóval se bántja gyermekének apját, azt.
akit egykor szeretett. Vagy talán — még most is f
*

Furcsa gondolatai vannak néha az embernek.
Igy képzelődöm: holnap korán reggel a Borbála
Fetrakova férje olvasni fogja e lapot, fölrémlik
előtte az orosz fogság tengernyi kínja, átk?, szenvedése, viziós látomásaiban reá fog tekinteni a
Bot bála Fetrakova két őz-szeme, reá mosolyog a
kislány őszibarack-arca és a Szeged vidéki magyar
fiu gyorsan lóra, kocsira pattan és meg sem áll a

Napközi Otthon házáig . . .
Hazaviszi onnan gyermekét, kis fehér rácsos
ágyat vesz neki és mivel most már közeledik a
Mikulás, egy nyuszit, egy krampuszt és egy babát is
csomagoltat hozzá . . .
Hogy tetszene ez jászai Marínak, a nagy heroinának, aki most három esztendeje akciót indított
a magyar földre hozott és elhagyott orosz nők és
anyák védelme érdekében,
Hs Borbála Fetrakova ? . . .
0 le fog borulni a havas éjszakában, a szegedi
ég alatt és megcsókolja az ucca követ.
Vásárhelyi Joli a.

Nekihajtott a vonatnak a pálinkázó Lantos Antal,
utasa meghalt, kocsija összetörött.
Háromhónapi f o g h á z r a Ítélték.
Még az elmúlt évben a csongrádi vasúti bid
előtt szerenc8éllentég történt, amelynek balálos áldozata is volt, Lanios Antal Csongrád
felé hajtotta kétlovas kocsiját, amelyen Gulyás
Ferenc gazdálkodó is utazott. Útközben bepálinkáztak és hevesen beszélgettek. Lantos nem
nézett előre, nem figyeli sehová, egyszerűen
ráhajlott a vasúti sinekre. Ekkor érkezett oda s
csongrádi személyvonat, amely darabokra törte
a kocsit, a lovak fölágaskodtak,
menekülni
azonban nem tudtak, a kit utas pedig a mozdony kerekei alá került. Qulyás Ferenc még a
helyszínen meghalt, mig Lin oj súlyos sérüléseket szenvedett.
Az ügyészség közveszilyü
cselekminy miatt
inditolt bűnvádi eljárást a gondatlan Lantos
Antal ellen. A törvényszéki főtárgyaláson Lantos
azzal védekezett, hogy nagy por volt az országúton, szil fujt, nem tehetett előrelátni, a mozdonyvezető nem adott felt, ő már csak a sineken vette észre a vonatot és egy szempillantás után bekövetkezett a katasztrófa. A vizsgálóbíró azonnal kiszállott a helyszínre, azon-

nal hozzáfogott Qulyás kihallgatásához, aki
caak annyit mondod, hofv „pálinkát
ittunk.
Gulyás Ferencnek hívnak.* Amikor ezeket a
szavakat kimondotta, ott, a vasúti tölléa mellett meghall.
A törvényszék hárombónapi fogházra ¿s egymillióra ítélte LaHtos Antalt, mert cselekményével, bogy vakon hajtott, előtdizhette volaa azt,
hogy veszélybe kerül az égisz vonat, az utasok, valamint a vasúti pálya is.
Fölebbezés folytán került ez az agy ma a
szegedi ítélőtábla elé. Az íratok ismertetése
után dr. Botoss Dezaö fő agyész és dr. Welsz
Márton védő mondották el a pörbeszédeket. A
Tábla megsemmisítette a törvényszék ítéletét
és Lantost gonáatíanságbót elkövetett emberölés
vétségébea mondotta kt bűnösnek és háromhónapi fogháxbflntcléare ítélte. A Tábla szerint
ugyanis a vádlott gondatlanságból nem rongálta meg a vonatot, banem az ő gondatlan
hajtása miatt halt meg Gulyás Ferenc. A védő
semmiségi panasza miatt most a Kúria elé kerül az ügy.

Az i d é n s e m l e s z k o r c s o l y a p á l y a S z e g e d e n .
A tél az idén siokatlanul köszöntölt be és a
meteorológusok azzal rémítgetik a szegény
embereket, hogy hosszura nyúlik és nagyon
kemény lesz. Ezen a jósláson csak a korcsolyázás nemes sportjának bivei örvendeznének,
ba örömüket nem zavarná meg valami egészen furcsa és egészen érthetetlen dolog. Szegeden, abol számos tekintélyes sportegyesület
működik, ahol több, mint negyed évszázada
egyesületük van a korcsolyázóknak, évek óta
nincsen korcsolyapálya és sajnos, egyelőre kilátás sem lehet arra, hogy ebben az évben még
lehessen.
Van ugyan néhány viaállásos terület a város
közvetlen közelében, amelyen néha jégkéreg is
keletkezik, ha nagyon fagyos a léi, ezeken korcsolfáigatnak is azok, akik nem igen törődnek
az ölea pocsolyák fölött lestlkedö életvesiedelmekkel, de olyan korcsolyapálya, amely kielégítené a komoly korcsolyázók igényeit, amely
•zámoltevő tényező lehetne a város sportéletében, nem akad ebben a száznegyvenezer lakosú váróiban, A város falain kivül eső befagyott pocsolyák jegét nem gondozza senki, de
ba gondozna is, a város központjától olyan
messzire esnek, bogy komoly érdeklődésre nem
tarthatnak siámot. Ezeknek a vad jegeknek a
megközelítési ideje ugyanis legalább egy félóra — villamoson, mivel pedig világításról
ezeken szó sem lebet ét mivel a téli délutánok
túlságosan rövidek, alig egy félórányi idö maradna a korcsolyázásra; ezért pedig nem nagyon érdemes a nagy útra vállalkozni.
Valamikor volt Szegeden modern korcsolyapálya megfelelő gondozással, világitással és
melegedőpavillonnal, de ez a pálya évekkel
ezelőtt megszűnt és azóta a körletparancsnokság nyári sportpályájául szolgál. A szegedi Korcsolyázó Egyesü'et évek óla folytatja az alkui
a pálya visszaszerzéséért, de eredménytelenül.
Valószínű, hogy pör is lesz a dologból, mert
annakidején a város azzal a föltétellel engedte
át a korcsolyaleret a MOVÉ-nek, ha azt télen
jégpálya létesítésére mindig átengedi a Korcsolyázó Egyesületnek. Az egyezkedő tárgyalások — értesülésünk szerint — nem vezettek

SZÖVET

nagy választékban
olcsó áron kapható

eredményre és igy a szegedi korcsolyázók
az idén sem juthatnak elfogadhaió pályához.
Már az elmuli évben fölmeiült az a terv,
hogy vegye a város a \ kezébe a kérdést és
intézze el ugy, hogy valamelyik alkalmas téren
létesíttessen uj korcsolyapályát. A korcsolyatéri pálya ugy sem lenne elég tágas, különösen most nem, amikor a szegedi sportsmanek
számát erősen megnövelte az egyetem ifjúsága.
A szakértők megállapítása szériát ennek a tervnek a megvalósítása nem kíván elviselhetetlenül nagy áldozatot a várostól és az uj korcsolyapályát fölépítheti a város annak az öszszegnek a keretében, amelyet különböző sport
célokra fölvett a pénzügyi bizottság a jövő évi
költségvetésbe. Ha egy év alatt nem is szerelhetné föl a modern sport összes követelményeivel, de az alapját föltétlenül megvethetné és azután évről-évre fokozatosan fejleszthetné. De jégpályára föltétlenül szükség van
ebben a nagy városban.

TÁNCTANF^LYAMOri
kezdődnek december hó 1-én
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Délvidéki csemegecsarnok
Ko3suth L. sugárut 8. m a i

reklámcikkei:

1-a valódi liptói 46 ooo K helyett 36.ooo K j c s a k
l-a császárhű* 75.ooo K heiyett 60 ooo K j m . ' a
Csak korlátolt mennyiségben kaphatók I
ao

HOLTZER

és TÁRSÁNÁL

VÁR U. 7.

1925 december 8.

5

D E L M A O Y A R O R S ZA0

Sikkasztással és okirathamisitással
vádolják a battonyai bankigazgatót.
A battonyai ]ól ismeri takarékpénztár igazgatója került ma délelőtt a szegedi törvényszék
elé a vádlottak padjára. Sikkasztással is okirathamisitással vádolta meg az ügylszsig a bankigazgatót, mert az a gyanú, hogy saját dijaira
fordtlotta azokat a dollárokat, amelyeket hosszú
munka után küldőitek
Amerikából a battonyai
szeginy hozzátartozóknak.
A Battonyai Takarékpénztár hossiu időn át nagy szerepet töltött
be a községben, egyik legnagyobb forgalmú
pénzintézet volt és most, amikor Igazgatója a
vádlottak padjára került, már nem liiezik többi,
a törvényszék kiayszerfölszámolását
rendelte él.
Benfenlesek fölteszik a kérdést, hogy van-e
összefüggés a bank összeomlása és igazgatójának működése közölt ?
A mai főtárgyaláson több alkalommal heves
jelenetek játszódtak le. A szerencséilen emberek. akik sértettként je'entek meg a törvényszék
előtt, izgatott Hangulatban fakadtak ki és követelték dollárjaikat, amelyeket messzitől küldöttek, hogy segítsenek a nyomorgó battonyai
hozzátartozókon. A tárgyaláson pedig egyelőre
még nem mondott Ítéletet a bíróság az igazgató fölött, aki egykedvűen állott a bíróság
előtt, de egyetlen percre sem ült le a vádlottak
padjára.
juhisz István elnök először a vádiratot olvasta föl. Az ügyészség többrendbeli sikkasztással és magánokirathamisitással vádolta meg
Szokoly Ferencet, a Battonyai Takar-kpénztár
ügyvezető igazgatóját, amit azáltal követett el,
hogy több alkalommal a saját céljaira fordította
az Amerikából érkezett dollárokat. Az első eset
még az elmúlt évben történt, amikor Gyulai
Jánosnak Newvorkból (estvére Kiss Emil bmkháza utján a Pes i Magyar Kereskedelmi Bankhoz 150 dollárt utalt át. A Keresktdelmi Bank
a Battonyai Takarékpénztár u<ján küldötte le a

Ugy^Sjen
bevásárlásainál

dollá okat Gyulainak, de az ügyészség szerint
ezt a bankigazgató elsikkasztotta.
Az átvételi
elismervényre pedig, amit be kellett küldeni
a Kereskedelmi Bankhoz, ráhamisitotta
Gyulai
nevit.
A második vádpont az volt, hogy ugyanilyen
CID
módon fiwsas Bélának 62 dollárt küldtek
¿2
Newyorkból és est az összeget is megtartotta
magának a bankigazgató. Szokoly Ferenc védekezésében egészen rezignált hangon kijelenvédjegyünkre!
tette, hogy nem érzi magái bűnösnek, ügyvezető
igazgató volt és mint ilyen csak kiutalványoNégyszögletes
skatulyára
zott, de nem fizetett ki soba semmit, ezt a
Daráló
van festve,
pénztárosnők végezték.'jKijeientette, hogy Gyulai
Nézd meg
babám
jelentkezett a pénzért, ő ki is utalványozta a
Minden reggel.
150 dollár1, ugy emlékezik, hogy a kisasszonyok
Nézd meg minden este.
ezt ki is fizették. A nyugtára ő irta rá Gyulai
'
Skatulyának
felírása
nevét, de azért, mert Gjulai nem tudott írni.
Mindig arra intsen:
A másik dologra nézve csak annyit tud, hogy
Mit ér a legdrágább
kávé,
egy Kocsis Elemér nevü fiatalember vette át a
Ha benne FRANCK
nincs*
pénzeslevelet. Nem tartolta meg magának
Borsos 62 dollárját.
D. 177 O. 25 í. A bíróság elé most fölvonultak a bank volt
alkalmazottai. A kisasszonyok egybehangzóan
azt vallották, hogy nem emlikeznek arra, hogy
— A legszebb Mikulás. A szegedi kirakaaz igazgató ur utalta volna az összeget is igy
tokban
— talán a kalkuttaiakban is — már
arra stm emlikeznek, hogy kiflzeltik volna.
megjelent
a Mikulás, vörösarcu, pirosnyelvü,
Mcst a sértettek kihallgatása következett,
feketehajú
krampuszok vigyorognak a járóakik kijelentették, bogy a Kereskedelmi Bank
kelőkre, csokoládé-, cukor- és déligyümölcsszabályszerűen értesítette őket arról, hogy dol- ]
garmadák csábítják a népeket és fölkeltik minlárt kaplak Amerikáitól, de hiába kérték azt az
denkiben az ajándékozás vágyát. Nagy probléma
igazgatótól, a dollárokat nem kapák meg.
is az, hogy mit hozzon a Mikulás. Mert hát
A vádat képviselő Papp Sándor ügyészségi olyan méiegdrága az édesség, a cukor, a
a elnök ezután a bizonyítás kiegészítésére tett krampusz, hogy könnyen beleizzadhat az ember
indítványt. Szükségesnek fart néhány iratot még ebben a dermesztő hidegben is. És annyi
beszerezni a teljes tényállás tisztázására. A az ajándékra váróI Az egyik cukorkaüzlet kitörvényszék el is napolta a tárgyalást és rakata előtt busult ma délután két úriember.
december 31-én hirdeti ki a* ítéletet a sikkasz- Bélistás közalkalmazottaknak néztem őket Sotással vádolt bankigazgató ügyében.

.káig némán bámulták az üveg mögötti drágaságokat, amikor csendes hangon megszólalt az
egyik Mit vegyek Mikulosra? Sokáig nem
kopott választ, de aztán hirtelen megszólalt a
másik. „Én már tudom, mit veszek. Könyvet,
mert a könyv a legszebb Mikulás és a legolcsóbb is." Az első örömmel fogadta a Mikulás •
problémának ezt a megoldási tervezetét és
mindketten jókedvűen távoztak o kirakat elől.
Egyenesen a Délmagyarország
ki dóhiva
tolába mentek, ott kiválasztottak egy-egy könyvcsoportot és igy néhónyezer korona árán megszabadultak a Mikulás gondoktól. A Délmagyarország
olcsó
könyvakciójának
segítségével mindenki megoldhatja a Mikulásproblémáját

ffírek
V I I /jB
Péntek. Róm. kai. és protestáns BoráHi/*»«
bála f Oör. ka' B.-A. av. Nap kel 7
Örs 30 perckor, nyugtuk 4 óra 10 perckor.
Suuiogyi-fcOoyvtar nyitva d. e. 10—1-ig, d. u. 4— 7-ig.
Maisam nyitva C. e. 10— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közlll szolgálatot tartanak :
Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
Albert ucca (Hid occa) (telefon 39t), Nindl János
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány
Lajos Újszeged (telelőn 846), Török Márton Csongrádi
raeáral (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este
léi 7 órakor.
_

— Installáció Szentesen. Szentesről jelentik : Ifjabb Madarassy Gábort, Csongrád vár*
megye főispánját december 5-én, szombaton
délelőtt 9 órakor iktatják be főispáni székébe
Szentesen.
— A limanovai fitközst évfordulója. Dr.
Algner Károly lőispán átiratot intézett a város
tanácsához és javasolta, bogy a tanács gondoskodjon a limanovai ütközet évfordulójának
méltó megünnepléséről. A tanács elhatározta,
bogy december 14-én misét rendeztet a fogadalmi templomban és felhuzatji a trikolórt a
városháza tornyára.
— Görögkatolikus mise. A Kormányzó ur
Őfőméltósága névünnepén, vasárnap délelőtt féltiz
órakor a Rozália kápolnában görög szertartású
katolikus szentmisét mond Groholy Jenő makói
görögkatolikus lelkész.
— A csongrádi bombamerénylet ügye a
Kúria előtt. Budapestről jelenük: A csongrádi
bombamerénylet ügyét a jövő szerdán tárgyalja
a Kúria.

— A belügyminiszter helyesírási rendelet«. Budapestről jelentik: A belügyminiszter
körrendeletben most újból megismétli azt a rendelkezését, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által ujabban megállapított helyesíráshoz képest a helynevekben a Cz kettős betű
helyett C betű használható. Ez alól az általános rendelkezés alól a miniszter kiveszi a
családnevekből képezett helyneveket, amelyek
továbbra i i hagyományos módon irandók. A
jásznagykunszolnokmegyei Rákúczlfalva
és a
baranyavármegyei Cztnderybogdrd község nevének Írásmódjára vonatkozólag a rendelet megengedi a kettői C használatát a jelenleg használatban lévő pecsétnyomókon és bélyegzőkön,
ha azonban uj pecsétnyomót, vagy bélyegzőt
kéizittetnek, ezen az uj Írásmódot kell alkalmazniok.
— Pénteken este Juhász Gyula tart előadást a Munkás-otthonban. Mfnt jelentettük,
fokozott erővel indultak meg a munkáselőadások, amelynek sikere és eredménye túlhaladja
a tavalyi nagysikerű előadássorozatot. Legutóbb Kolacsovszky Lajos tartott tartalmas előadást, mig pénteken este 7 órakor a beteg
dr. Banner János helyett juhász
Gyula tart
előadást a köliiszet eredetiről.
Jövő pénteken,
11-én Tonelll Sándor előadása következik az
emberfajokról, majd 15 én dr.
Hornydnszky
Gyula egyetemi tanár tart előadást „Kommunizmus a görög ókorban" címmel. Banner
János fölépűiése után kerül sorra, amikor is
vetített képek kíséretében „A primitív ember
élete ős kuiturája* cimfl előadás következik a
munkáselőadások programién.

— A városi munkálatokat ezentúl mindig
versenytárgyaláson adják ki. A könyvkötő, kőműves, asztalos, lakatos, szobafestő és ácsmunkákat a háború kitörése óta esetről-esetre adta ki
a város. A tanács most kimondotta, hogy ezentúl
minden városi munkára szabályszerű versenytárgyalást hirdet.
Herendi porcéilángyár műtárgyaiból a Kultúrpalotában vasárnap, hétfőn és kedden

kiállítást rendez.
Kizárólagos képviselője Szeged és környékén:

Setiíllírt^er

Mór

i l v e g t t c l e t , K l a u z á l ( é r S.

8'

| Petris reálgimnázium j
felső osztályú tanulói részére 55 f
I rendezett tánctanfolyamára iskolás I
leányok még jelentkezhetnek
Ja ¿(ASSBAN
délután 5 órától. \

Bokor M a n ó Szeged, mindenhova szállit p i prikát
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BELVÁROSI MOZI
I Irodai 2-58. December
4., 5., 6-án, pénteken, szombaton és vasárnap
I Ivan. Mosjoukine
legújabb filmje :
1
Mathias Pascal. tegénye
legénye 9 felvonásban.
Két felvonásos amerikai
I Azonkivm: Q y ö n g y t ^ i v a j bjrleszk.
I
Telefon:

Telefon:
Pénztári 5-82.

Elóadasók kezdete 5,1,9 órakor
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I

KORZÓ MOZI

Telefon
11—85.

December 4., ?., tí-án, pénteken, szombaton és vasárnap

Ramon No varr o
parádés filmje:

H
WŐ
1 JI I M i f i
Azonkívül:

I

Telefon
11-8.*.

•l •i • l • iI Io I m
I I .

(Dráma
t e l 7k felvonásban.
e k
a
l e j t ő n . )
Két felvonásos amerikai
burleszk.

Előadások kezdete 5, 7 és B órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
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főszereplőjének nagy filmje:

Az adófölebbezések tárgyalása.
A szegedi II. sz. jövedelemadó fölszólamlásl
bizottság által 1925 december 4-ik napján letárgyalandó fölebbezések jegyzéke:
Horváth György Damjanich ucca 20. szám, özv.
Fürst Henrikné Felhő u. 20, Ribizsár Gyula Nemestakács u. 48, Schwarcz Jánosné Gólya u. 9, Csonka
Vince Petőfi Sándor sugárut u. 43, Horkits Gusztáv
Gém u. 4, Schubert Emii Kecske u. 15, Sipos
Dezső U| tér 2, Dékány Mihály Párisi körút 21,
Löifler György Párisi körút 23, Papp Ferenc Répás
u. 11, Simon István Felhő u. 13. Simon Józsefné
Délibáb u. 18, Takács József Vörösács u. 11,
Rácz György Sándor u. 28, Ligeti Lipót Kossuth
Lajos sugárut 79 Nagy Károly S'illéri sugarut 14,
Balogh Károly Szilléri sugárut 17, Hegedűs Ferencné Tápéi u. 31, Mirkov Tivadar Csaba u. 55,
Tombácz István Csaba u. 36, Ótott Kovács Lajos
Kossuth Lajos sugárut 30, Ördög Péter Kálvária
sor 8, özv. Kószó Ferencné Kossulh Lajos sugárut
49, Hodács Antal Kossuth Lajos sugárut 81, szatócsok, Balogh Ferenc pék Liget u. 4, Gärtner Mór
Kálvária u. 37, Szenes! Ferenc Teleki u. 4, takarmánykereskedők, Ördög Sándor szénkereskedö
Hunyadi tér 3, Lővenstein Vilmos Liget u. 7,
Rosenzweig Arthur Retek u. 4, Varga Kiss Sándor
Feltámadás u. 22, Bózsó Antalné Katona u. 7, fakereskedők.
A szegedi II. sz. jövedelemadó fölszólamlási
bizottság által 1925 december 5-ik napján letárgyalandó fölebbezések jegyzéke:
Kauders Róza Petőfi Sándor sugárul 52, Steyer
György Szekeres u. 17, Gecsei Viktor Taban u. 22,
Lengyel Ilona Rigó u. 4, Molnár József Tavasz u.
11/b, Grosz György Vörösács u. 12, Iritz Béla
Brüsszeli körút 3, Nagy Ferenc Gém u. 19, tűzifakereskedők. Ördög Imre ügynök Csongrádi sugárut
19, Ernst Sándor Mars tér 17, Novotny György
Tavasz u. 9, Ablaka Péter Móra u. 30, Kelemen
Márton Boldogasszony sugárut 58, Schwarcz Ignácné
Délibáb u. 2, Törtély János Oroszlán u. 6, Beck •
enö Tisza Lajos körút 95, fakereskedők, Singer
)ávid Francia u. 29, Huszta Vince Vörösács u. 12,
ügynökök, Farkas Sándor sertésalkusz Katona u.
21, Szabó István sertéskeieskedő Répás u. 5,
Schönstein Márton lóalkusz Kisteleki u. 8, Kalmár
Sebő utazó Pulcz u 7, Heller Lipót Pál ügynök
Szél u. 19, Békési Árpád sertéskereskedő Móra u.
26, Wámoscher Béla ügynök Zoltán u. 17. Stri
csevics Milán sertészalkusz Felhő u. 8, Csanádi
Mihály Teréz u. 4, Kovács István Szilléri sugárut
56, Herczl István Kálvária u. 6, Spórer Géza
Petőfi Sándor sugárut 52, Schulhof Antal Kossulh
Lajos sugárut 34, ügynökök, Király József és Károly
vaskereskedők Kossuth Lajos sugárut 73.

{

Rádió legolcsóbban Szöllősnél, Széchenyi tér 8.

— Ma tárgyalják ifj. Szíjgyártó Albert
bűnügyét. A szegedi törvényszék Vild-tanács a
ma Ítélkezik ifj. Szíjgyártó
Albert ügyében,
akinek legutóbbi fótárgyalását a törvényszék
bizonyítás kiegészítése címén elnapolta. Szíjgyártót a bíróság közben szabadlábra helyezte
és a folytatólagos főtárgyalást ma, péntek reggel kilenc órára tűzte ki.
Waldbauer szombati és Caffaret vasárnapi
hangversenyére jegyek Harmóniánál.
—

19X1 december 4.
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Éietv«»zelyeaek

a bebavozott

Járdák.

A napokkal ezelőtt leesett nagymennyiségű hó
még mindig nem került le a gyalogjárókról.
Különösen feltűnő, bogy az állami hivatalok
gyalogjáróiról egyáltalában nem tisztították el
a-havat, amikor minden hivatal külön gondnoksággal és szolgaszemélyzetlel rendelkezik.
Az államrendőrség ellenőrzése és figyelmeztetése a házigazdákkal szemben az e'sö idei
hónál elmaradt, amit a rendőrség mosi azzal
koirigál ki, hogy a házigazdákat ezúton is
figyelmezteti, bogy a járdákat a legszigorúbb
büntetés terhe mellett haladéktalanul tisztítsák
meg a jégkéreggé fagyott hótól.
zzVtevezetflk javítások és átalakítások feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Teleion 10—72.
Sxlmfó nlkns xenekar ma este Stuttgartban
(Szöllös, Széchenyi tér 8.)

rádión

J ö n a Mikulás és az a ké dés merül föl,
vájjon hol vásárolhatunk legjobban drága
kicsinyeinknek ? — Nézze meg a JMeinl cég
kirakatát és könnyű lesz a választás.
— Időjárás. A budapesti meteorológiai intézet
jelenti: Hazánkban az idő ismét hidegebb lett, a
hőmérő töbonyire 10 fok Celsius alá sülyedt.
Debrecenben 20 fok Celsius volt, csapadék alig
fordult elő. — Időprognózis: Hideg idö, gyenge
havazás nincs kizárva.
Bécii diőkoksz. K*lenbank. Telefon 66.

1

—

Boldogság tolvaja

Ismét megkezdődnek a Kasa lead ¿latinj a * . A mult esztendőben a szegedi uriközönség legjobb szórakozásai közé tartoztak a Kass
teadélutánjai, ahol mindig exkluzív közönség
táncolt és a késő délutáni órákig táncolt a
fiatalság. Ezeket a feadélutánokat ismétlik meg
december 6-ától kezdve a Kass szálloda éttermében, ahol Beck Miklós ül a zongoránál és
ezek a leadélutánok most már minden vasárnap és ünnepnap állandósulni fognak.
Tatnbnrlca zenekar ma este Boroszlóban
(Szöllös, Széchenyi tér 8.)

rádión

— Panaszok a munkaközvetítő helyiségei
ellen. Kaptuk a következő panaszos levelet: Az
uj adóhivatalban elhelyezett munkaközvetítő hivatal helyiségei annyira szűkek, hogy a munkanélküliek csak egy kis hányada tér el a kijelölt termekben. A szűk helyiségek emellett bűzösek és
egészségtelenek. A termekből kiszorult sok ember
azután állandóan megjegyzésekkel kiséri az adóhivatalban megforduló ügyes-bajos polgárokat, sőt
a tanyai tudatlan népet igen sok esetben megzsarolják is anélkül, hogy a hatóság rendet csinálna a hatósági munkaközvetítő helyiségeiben.
Az illetekes hatóságok figyelmét nyomatékosan
felhívjuk a munkaközvetítő hivatal tűrhetetlen állapotaira.
-- Milliárdokat örökölt egy mosónő.
Hódmezővásárhelyről jelentik: Ozv, Seőllősiné,
Kiss Rpzália mosónő Amerikába tért nagynénjétől milliárdokat örökölt. Az örökséggel bárom
évig keresték a mosónőt, mig most váratlanul
rátalállak.

fi szinház heti m ű s o r a :
Péntek: Én már ilyen vagyok. Premierbérlet A. 16.
Szombat délután ifjúsági előadás: Az arlesi lány.
Szombat este: A drótostót. Premierbérlet A. 17.
Vasárnap délután: A baba.
Vasárnap: A drótostót. Bérlet B. 17.

Színházjegyét a DELMAGYARORSZÁO jegy
irodájában telefonon Is megrendelheti. (Telefonszám 306.)

A Szegedi Dalárda hangversenye.
Stépen sikerült hangversenyt rendezett a
Stegedí Dalárda csütörtök este a Tisza-szálló
nagytermében. Megjelentek, mint kivételes alkalmakkor szokás, a kullursienátor is és még
néhány vezető embere a városnak. Mindenesetre nagyon üdvös, hogy érdeklődésükkel jelét adlák annak a meggyőződésüknek, bogy a
dalárda működése egyik fonlos tényezője Szeged zenei kultúrájának. Ha nem is tartunk még
olt, bogy kórusok, kantáták, oratóriumok különös megértéssel találkozzanak, a Szegedi Dalárda fokozatos fejlődése, hangversenyeinek nívós műsora idővei meg fogják bozni a vári és
méltán megérdemelt eredményt. Ezúttal igazán
csak iz a közönség jött el, amely már ismeri
az egyesület nagyszerű működését és tudja,
mennyi szépséget rejtenek a karénekekbe lefektetett zenei vallomások.
Könlg Péter, a dalárda karmestere, lelke,
•zellemi és zenei vezére nagy munkát végzett.
Összhang, pontosság, forma, mint egy varázsvesaxö legyintésére, alakult, szinesödött, hol száguldó eiöbe lendült, hol tomp* «óhajba halkult,
aszerint, bogy hol gyűjtötte a sok ember
fantáziáját egy közösségbe a karmester egyetlen szemrebbenése. így csak azok a művészek
veze'heinek, akiknek a lelkűkben van a zene.
Hegár: A halott hadsereg cimü férfi kórua
regényes elemekkel disziiett modern zenemű,
amelyet ünnepé ycsen s Elaltatott meg a dalárda.
A készség legmagasabb fokát jelentette fand
B. Ady E Májusi z pjr-a. Uíána Perinyi Pál,
a városi zeneiskola tehetséges fiatal tanára
lépett a pódiumra. Glaseuutv: Hegedűversennyel
mu'a kuzot be a szegedi közönségnek. A nehéz
föiadaot technikailag biztos ké^et állta és
zengő, szép hegedütonusával bebizonyította,
nogy hozzse téssel, nagy mutsikalitátsal ktzeli
hangszerét. Szeréml: A lepkék-ben könnyed
fölényességével és széo e öadásával annyira
megfoKta h II atóságít, h gy ezt a számot megKeilett ismételnie. Kínig m ly m gy ros érzéstói
ibieteU B>ro-!a olt a müsoi egyi* legs/ebb
szám.. A ijiepités vt ág s, átlátszó tisz asága,

szerdától péntekig

a Belvárosiban. J
»•X

— Pálinkafőzés közben súlyosan megsérült
egy tanitó. Czóndör
Pál dobo-erdői alsútanyai
tanítót a napokban könnyen végzetessé válható
szerencsétlenség érte. Pálinkafőzés közben fölrob
bant a „kisüst" és annak égő tartalma Czöndör
Pálra ömlött, aki súlyos égési sebeket szenvedett.
Czöndör Pál tanító már régóta saját maga főzi
pálinkáját. Alsótanyán főzetje nagy népszerűségnek örvend, amit igazol az a körülmény, hogy a
kisgazdák is Czöndör Pál tanyájára térnek be,
hogy a pálinkafőzés tudományát elsajátítsák. A
kritikus napon Czöndör Pál már a kora hajnali órákban hozzálátott a pálinkafőzéshez. A régi
kipróbált kisüst azonban hirtelen csődöt mondotr.
Fölrobbant. Czöndör Pál látta már a bekövetkezendő robbanást, amikor kirohant a helyiségből,
azonban megbotlott és a fölrobbant kisüstböi kifröccsenő forró cefre súlyos égési sebekkel borította el testét. A szerencsétlenül járt tanítót még
aznap beszállították a közkórházba, ahol sokáig
élet-halál között lebegett, mig állapota végre kedvezőbbre fordult, ugy hogy kezelő orvosai szerint
teljes fölgyógyulása várható. Alsótanyán nagy föltűnést és még nagyobb rémületet gkeltett a fölrobbant kisüst esete, ami eredményezte azután, hogy
a szerencsétlenség után napokig abbanhagyták Alsótanyán a pálinkafőzést, félve hasonló szerencsétlenségtől.

A modern táncokból

magánórákat ad

eiyeiekne* és csoportoknak Révész Béla tánctanár, Ttsza.Rzilló, I. etn. Megbeszélések naponta d. u. 6 órától.
Rlgoletto ma este a müncheni operából rádión,
(Szöllös, Széchenyi tér 8.)

mint a kristályos jégalakulat agy bontakozott
ki a szólamokból. Knesster: Végrendelet pompás
határú költői mű. Händel: gyönyörű oratóriumából, a Jeftá-ból énekelt még a férfi és női kar:
„Ha szója szól" és „Mi zord" kezdetű két
kórust. A megkapó, finom és erőteljes lélekmozgásu dallamokban megszólalt mindaz a
zenés fejlettség, ami a dalárda sokra hivatottságát igazolja.
A hegedűszámok és az oratórium zongorakíséretét Csnmdkné Thnrőczy Ilona láda el
pontosan, muzikálisan. A hangverseny a közönség általános tetszésével találkozott, amit
sok tapssal jeleztek.
/. v.
* Tosca. A Rtgoleito után csütörtökön a
Szegeden vendégszereplő Antonio
Armentano
Puccini Toscá jában lépett a közönség elé. A
szinház erre az alkalomra szépen és ma ritkábban
láthatóan megtelt. Az első pillanatokban még
Saleschi Scarpiájának hatása aiatt állott a nézőtér,
de később az olasz énekes harsányan ömlő hangjának fejlődésével elfelejtődött ez az emlék. Armentano ma is az olasz iskola eszközeit használta
föl a Rómát rettegésben tartó rendőrfőnök alakjának megrajzolásánál. Inkább a zenei frázisokhoz
alkalmas széles gesztusokra figyelt, mint egy összefoglaló kép megrajzolására, de igy is szépen és
különösen a második fölvonás nagy jeleneteiben
kialakult a véres kezű és mégis grandseigneur
alakja. Hangja szépen, tisztán, olykor hatalmasan
iveit, hatásos tudott lenni a kegyetlen jelenetekben
és olykor a végsőkig fokozta Scarpia kegyetlenségét. Játékánál sokkal értékesebb dúsan ömlő
hangja, amely szépen csendül a fortissimokban.
Sokáig és hosszan ünnepelte a közönség — a vasajtó előtt is —, amelyet erősen megfogott izzó temperamentumával. Az előadásnak egyébként külön eseménye
volt Szász Edith idei első föllépése. A fiatal énekesnő
határozott vonalú fejlődést mutat a legutolsó Tosca
óía is. Csengő, kristályos és szárnyaló szopránja
megrázó tudott lenni és finom elhalkulázai ott remegtek tisztán az egész nézőtér ielett. Megértő
partnere volt a vendég énekesnek, de nem vitte
túlzásba a sokszor furcsán ható olaszos tempókat,
gesztusokat, lépésekel. Kertész Vilmos nagy kedvvel és igen jó diszpozícióban adta Cavarado3Sit,
hangjának finom lírai iagysága szépen érvényesült
és befejezeti áriái igen hatásosak voltak. A három
vezető énekes megtalálta egymást az egységes
stílusban és igy nem volt kirivó a néha szokatlan
gyors előre, a néző felé (fndülés. A nagy tapsos

előadásban Arany József, Fenyves, Sugár és Har-

sányt vettek részt. Andor Zsigmor.d nagy lendülettel vezette a jól működő orkeszterí és az orkeszter is hozzáidomult a vendégénekes tempóihoz. A
diszletek is elégségesek és Ízlésesek voltak, a
közönség pedig mindent honorált, — meleg este
volt.
(vér.)
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* Két bécsi operapremiér. Bícs minden vonalon, de különösen a zene terén megőrizte régi
tradícióit. Gazdagon termi a tehetségeket, engedi
őket érvényesQlni, istápolja ugy az uj, mint a
múltból táplálkozó törekvéseket, teret ad a kifejlődésüknek és az eredmé'.y, hogy jobbnát-jobb uj
szerzemények gyarapitjík az opera játéftrendjét.
Ha nem is élnek ma Bécsben olyan nagyjelentőségű zenei egyéniségek, mint Beethoven és Mozart
idejében, a jövő dolga, hogy bizonyos időbeli távlatból rámutassanak majd, kik voltak a modern
irányzatnak legelsői. Bícs keres és kutat szüntelenül a holnao költője u;án és ezzel az agilis mozgással föltalál minden tehetséget, amely csak valamennyire is igényt tarthat a méltánylásra. Alig
kezdődőit meg a főszezon, máris két uj osztrák
komponista munkáját mutatta be az állami opera.
Julius Blttnes a táblabíró köl ő és komponista daljátéka, „D.tshöllisch Goid" nagy sikert ért el ugy eredeti szövegével, — amit a komponista maga szerzett —, mint vidám vigopera zenéjével, amelyben
középkori elemeket hangsúlyozott. Nemkülönben
érdekes Wilheim Grosz operabuffá-ja, a Sganarell, amelynek szövegét Róbert Konta Moliére
egyik vigjalékának átdolgozásával irta. A szövegíró egyébként maga is operakomponlsta, sok csata
van a háta mögött, Prága, Brünn, Düsseldorf,
Görlitz, Wien, amelyben mindben — veszített. Az
operáinál mindenütt csak a szöveget dicsérték, igy
határazta el magát, hogy megmarad ugyan az
operánál, de csak mint szövegíró. Mint olyan, sikeres munkát is végzett, mert a bécsi lapok elismeréssel nyilatkoztak Wilhelm Grosz és Róbert
Konta közös müvéről.

5 havi kamatmentes hitelre I !
legolcsóbb kés7pénzáron vásárolhat az

Excelsior TexiOkereskedelmi RT.
(Somogyi ucca 22, Zrinyi ucca sarok) k a r á c s o n y i

S z e n z á c i ó s

a l k a l m i

a l k a l m i

v á s á r á n .

á r a i n k :

Ágynemű vásznak és sifonok
156 cm. jóminőségü, vastagszálu ágylepedővászon
. .
Színes francia mosokreppek
I-a francia mosóflanelek legszebb Uímintázásban . . . .
HO cm. angol pepita divatszövet, kiváló minőség
. .
l a kartonok és festők
Noi gyapjuseviotok, minden színben
Francia női télikabátvelurok, 14o cm
Férliruhaszövetek különféle mintákban, I-a gyapjú, 14o cm.

m . 15.3oo K lói
. . 42.ooo ,
'3 5oo .
.
27.ooo .
. . 58.ooo ,
.
16.000 .
II8.000 .
220.ooo ,
. 170.ooo .

Óriási választék selymekben, kUlföldl férQ- és nöi ByapJuszBvetekben,

54

télikabát-

kelmékben, ágyteritökben, paplanokban, függönyükben stb. SAJÁT URI ÉS NÖI 8ZABÓSÁB

Tarifaosztály a szegedi kamarában. A sze
gedi kereskedelmi és iparkamarának szombaton
¡ártott diszgyülésén került hivatalosan bejelentésre,
hogy a kamara tarifaosztálya megkezdte működését. A tarifaosztály fölállítására az a körülmény
adott impulzust, hogy főleg egyes vidéki tagok
panasz tárgyáva telték a kamara elnöksége előtt,
hogy a külföldi szállítási viszonylatok tekintetében
nehezen tudnak megbízható információkhoz hozzájutni. E panaszok alapján a kamara érintkezésbe
lépett az államvasutak szegedi üzletvezetőségével
és a lefolytatott tárgyalások után azzal megállapodást létesitett, hogy hivatalában tarifaosztályt
fog
fölállítani, melynek dologi kiadásait vállalja, mig
az államvasút egy szakértő tisztviselőjét rendeli
ki, aki a feleknek akár irásban. akár szóbe reg
mindennemű fölviiágositásokat illetőleg rendelkezésükre áll. Az elmu t heiek folyamán a kamara
beszerezte az Ö3szes európai vasunk és hajózási
díjszabásokat. Az államvasút pedig Gasztány Ferenc
fölügyelőt osztotta be a kamarába, aki ott hivata-

egyéb dunántúli 3875—3925. тоже 2575—2625, takarmány.
*rra 2303-2400, sörárpe 28 \П -3100, u b 2<50 2500,
tengeri 1 8 7 5 - Ш О , repce 5900-6000, köles 193C—
2 51, korpa 1625 167'..
•r
Az értéktőzsdín az előző napok irányzata
csütörtökön folytatódott. A Ganz-Danubius és a kullsszériekek nyitáskor intervenciós és véleményes vásárlások következtében szilárdan indultak és mivel a
kontremin csütörtökön is vezetési vásárlásokat eszközölt, az irányzat mindvégig szilárd maradt. Az emiitett értékek átlag 2 4 százálékos árnyereségre tettek
szert. A kedvező hangulat a piac többi területére is
átterjedt és zárlatig 1—2 százalékos áremelkedés állott
be. A fixkamatozásu papírok piacán ma csendes volt
az üzlet, egyedül a népszövetségi kölcsön és a kényszerkölcsöa tendáltak szilárdan. A hadikölceőn kötvényekben és pénztárjegyekben alig 50—<00 koronás eltolódások mutatkoznak. A valutapiacot az üzlet szintén
igen csendes volt és igen kevéss/ámu kötés jött létre.
Varsó és lengyel márka a külföldi daviza- és valutapiacokkal párhuzamosan igen nagymértékben emelkedett, egy árnyalattal barátságosabban tendált Bukarest
és a lei. Fáris és francis frank alig észrevehetően ellanyhult, Milano és lira változatlan maradt.

nul működik és bármely kereskedőnek vagy iparosnak, ha a kamarához fordu', fölvilágosítást nyújt
* Én már Ilyen vagyok. A fra .cia sikamlós vígjátékabban a tekintetben, hogy Magyarország bármely
irodalom egyik mulatságot) gyöngye ez a könnyed, kedállomásáról bármely külföldi viszonylatban, hogy
ves darab, melynek alapötlete az, hogy a barátja pénzén nagylábon élő leány szegénysorban élö szivlehet a szállítást a legrövidebb útirányon és aleg
szerelraét segélyezi, mikor pedig arról is kiderül, hogy
olcsóbban eszközölni. A kamara elnöksége ugy
gazdag, el akarja hagyni, mert , ő már ilyen*. A fiörtvéli, hogy ezzel igen jelentős szolgálatot lett kerüböl azonban igaz szerelem fejlődött es a leány belelete kereskedelmének és iparának és a tarifaosztörődik a vagyonba. Kaszab Anna nagyszabású vígjátéki alakot ad, Szentiványi pompás, vidám és hu- tály működése jelentékeny mértékben elő fogja
segíteni a kiviteli kereskedelem fejlődését.
moros festöszerepe, Harsányi a szerelmi helyettes

P f ^ í i c v í r o j ' »«rié*wé»ér. Az irányzat lanyhuló,
felhajtás 28 0. Árak: Könnyű 13—'5, közép 17—17.5,
nihéz 19 9.5

* Holnap, szombaton

eate 8 órakor

Wildbaue — Kerpely voiósnégycs kamarazeneestje. (Harmónia II ik bérlet.) Kevés jegy a
Belvároti Mozi pénztáránál.

* A vasárnapi

Caffaret-zoagoraest ki-

érné kedik a közöniéges zenei eseméiyek soriból. A bécsi kritika (Korngold a Presse vaaárnapi számában) a legszebb jelzőkkel halnozza
el. A pesti hangversenyéről sz^ló sajtóvéleményekre a szombati és vaslrnapi fővárosi lapokban fölhivjuk az olvasóink figyelmét. J.'gyek
Harmóniánál.
* A Délmagyarország jegyirodájában a déli
órák alatt is válthat színházjegyet. A telefonon
(306) megrendelt jegyet hazaszállítja.

lát már elfoglalta. A tarifaosztály teljesen díjtala-

jóbarát, Feleki egy mulatságos kokott, Herczeg a pénzes
kitartó derű* alakításával, Falus egy szellemeskedő
kedélyes fes'.ö Bilicsi és Gárdonyi vesznek részt a
darabban, melyet Barólhy rendez.
* A d.ótoatót. Lehár Ferenc rendkívüli sikerű operettje elsőrangú szereposztásban kerül szombaton este
felújításra. A gvönyörü rouzslkáju operett főszerepeit
G i b o r Mar», Trillap ^onka Fenyvjs, Sugár, Faludi,
Bilic.i, Herczeg és Rogoz játszák. Az értékes repríz
iránt mátis városszert: nagy érdeklődés mutatkozik.
* Szombaton délután ifjúsági előadás: . A z arlesi
lány".
* Vasárnap d é l u t á n mérsékelt helyárakkal: A
b a b a . Vásárnap d é l u t n mérsékelt helyarakkal kerül
színre Andrau Edmond világhírű operettje, melynek
eddigi összes előadásait zsúfolt nézőtér ünnepelte. A
vezetőszerepekben ezúttal is Kolbay Ildikó, Gábor,
Trillap Ilonka, Egyed Lenke, Faludi, Hercteg, Leopold,
Bilicii és Rogoz mindannyian kiválót nyújtanak.
* Kovács Kató vendégszerepel a j ö v ő héten a
szegedi szlnhaiban- Kovács Kató, a tavalyi szezon
közkedvelt, nagytehetségű primadonnája kedden este
egyik legjobb szerepében, a .Marica grófnő" címszerepében, mint vendig fog föllépni. A kiváló primadonna fölléptét élénk érdeklődéssel
várja Szeged
egész társadalma, akik az elmúlt szezonban sok kellemes estét köszönhettek neki.

Varga Mihály X U Szeged
Hridi ucci 4.

Teleion 469.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
21
szöiőkötöző fonalak és háló
g y á r i

Á r o n

k a p h a t ó .

Árleszállítás!
Fej láb
12.000
la disznózsír . . . . ' . 28.000
Tepertő
8.000
kilónkint a P I C K s z a l á m i g y á r b a n Fesőüszaparton és a bel v á r ó at ü z l e t b e n Jókai ucca 12. S2

Г

Csak felnőttek

I nézhetik

meg a

Petris táncintézet
Kass-szálló.
Uj fanfolyamok DECEMBER 7-ÉN
84
kezdődnek.
Jelentkezés naponta délután 6 órától.

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai- Valuták t Augol Iont 341320—á46J20, cseh korona 2110—
2119,
dinár
1261—1266.
dollár
71400 -71800,
francia frank 2730-2740, holland forint
28660—
»760. W 33ü—333, lért 517 - 520,
lira 28fiS—
'878, márka 16971-17021. ositrák schilling 100.37—
130 67. dán korona 17736-17796. «vájcí frank 13/33—
'377S,
belga
frank 323J-3245, norvég korosa
4433-14533, svéd korona
19068-19128,
lengyel
zloty 8600—S2C0.
Devizák 1 Amsterdam 28660-28762, Belgrád ¡201 1266, Berlin
16971—17021, Bakarest Í23.5 -326.5,
Brüsnísal
3i3ü—3245, Kopenhá«»
17736 13793,
Osló
14473- 14553, London
•;«512j-3463;0, Milánó 28S6—2878,
Newyorí
?12e5 -75485,
Fáris
2720—2730,
Prága 2110-3119, Szófia
517-520,
Stockholm 19068-19128, V « * « 8S jü-9200. Wien
f 00.37—10167. Zürich (3733 —13773.
Zürichi
tfzsde.
Nyitási Fáris 19."¡5 London
23«4.5j, Newyoru 519. -. Brüsszel 23.4750, Milano
0S0, Amsterdam
208.70, Berlin
123.35,
Wieo
li.8073.tC, Szófia 177*0, rtága 15.3750, Varsó 49.50,
eiudapest 1.0072.70, Bukarest 2.35, Belgrád 9.2 .
Zárlati
Páris
19.75, London 2514.—, crtewyork
*H9.-, Brüsszel 23.50,
Milano 2-' 90, ftmaíerdam
208.70, Berlin 123.50, Wien 0.0073.51, SxóHa ».7760,
Hrága 15.3750 Varsó 60.-, Budapest QM72.70,
Belgrád 9.20 «aka'esl 2 . » .
Terménytőzsde. A {csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat barátságos volt. A forgalom rozsban is megélénkült.
Hivatalos árfolyamok: 4u*a 76-os üsiaridtéki 3850
S9CQ, felső tiszai ;3825 -3875, fehérmegyei és pestv déki
38 0 -1850 egyéb dunántuli 3775-3825, 77-es tiszavidéki S90 i—3950, felsőtaaí 8873-3925, f-hérmégyai
t i pestvidéki 38H-3900, egvéa dunántuli 38i*>~3íi75,
8-4'. tiszavidéki 3 9 « - . 975 felsőtis*»: 39 0 3950
I r'iérmegyei és peftvidékl 3875—3923, egyéb dunántuli
<!-50-39,ű. 79-eí tiszavidéki S95,! 4000. felsőtis«*
£92*i • 39'5, fehérmegyei ás pestvidéki 3900 -8950,

Bűn

KLAUZÁL, TÉK 2.

Ne n é z z e n t á v o l s á g r a
mert saját érdeke, hogy kárpitosmunkáit YMNTERJIÍL
készíttesse. Műhely: Osztrovszky u. 3. Telefonhúó 7-39.

szerdától

— i

I

8

DEIN!AGYARORSZAQ

1925 december 4

APRÓHIRDETÉSEK

VARRÓGÉPEK
KERÉKPÁROK
GYERMEKKOCSIK

25

áru kőnvvek kaphatók már 2—3-6
ezertől, zenemüvek 3 - 6 ezertől.

Haaznált ruháit legjobban
értékesiti apróhirdetés utBútorozott szobát ha ki- ján. 10 S'.óig 6ooo korona.
adni akar, legbiztosabban
Részletfizetésre
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 13 szóig 6000
száilitok kárpitosmunkákat
korona.

Hungária Hnfiquarlum " " " ^ l i e í o ^ « - « :

Kossuth Lajos sugárut 6.

Lakás

részletfizetésre is D É R V C D I oioáruhizában
St -gpil. К1ян-и. Keie"-pjitita. »na» lavtomJtie/

Leszállított

S o s t a r i c s és Tóth
reklániTállalata

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

TELEFON:

SOO

Ha szépen, jól és olcsón akar ö l t ö z k & d n i , ugy

H a v i előfizetési díj a D É L M A G Y A R O R S Z Á G
előfizetőinek

12.000 k o r .

tisztviselőknek
mindenki m á s n a k

10.000 „
.

.

.

.

m u n k á s e l ö f i z e t ö k n e k hetenként

20.000

„

2000

„

keresse fel Csányi András uriszabó üzletét
Szent György ucca <3. Raktáramon őszi és téli szövetek
szép választékban. Fazonmunkát jutányosán vállalok. 75

FORD
az universalis autó!

R á d i ó

t. xis automobil üzemolcsóságát a nagy kocsi
ktflyelmével köti össze, öninditóval, villamos világítással, 5 ballongummival, amerikai teljesen csuk

ROVATVEZETŐI S Z Ö L L Ó S KAROLT.

Л nagyobb leadóállomások
ma) műsora.

K 87,000.000

színes fényezéssel
Szegedi raktárunkról azonnal szállíthat*.

Be városban I bútorozott szoba kiadó

Telefon 9Й5.

Vétel

esetleg ellátással is. Cim:
Kossuth La o i sugárut 27,
Hálószobát, ebédlőt vagy
I. emelel 1.
73
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirLakást bérelhet, kiadhat
detés utján, l o szóig 6000
vagy cseréthet apróhirdetés
korona.
utján, l o szóig 6000 kor

710

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
D U G O N I C S T É R II. S Z Á M

BALOG SÁNDOR"

Hunka, állás
Állást kaphat apróhirdetés
utjár. — lo szóig 4000
korona.
Azonnali belépésre 1 jobb munkás

Pénz

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

Oktatás

varrónő

Nevelönöt,
házitanító!
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést, lo szóig 4000
korona.

Egy jobb

Levelezés

házakhoz ajánlkozik. Mindenféle
női munkát vállal. Szives meghívást kér K O C i Ő
MARGIT,
Kossuth ucca 17. szám.
71

házmester', raktárnok!
vagy s z o l j a i állAst kerea

egy 46 éves, józanéletü oaládos
ember. — Szives pártfogásukért
esedezik egy 7. százalékos hadirokkant K o c s ó P á l , Kossuth ucca 17. szám.
11

Lev«le>éat is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6000 korona.

Mindenest,
szakácsnőt
Különfélék
vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha felad
Társat talál, ha apróhiregy apróhirdetést, tőszóig
detésben keres. l o szóig
4ooo korona.
6 0 0 0 korona.

S Z V n i O N
É S
K U C S E S
December 4, pintek.
Ford-gyárak autorizált képviselete
¡A városnév utáni sxám t
SZCOID, PCKCTCSnS accn 32.
Sllrtllalnfr cserépkályhák
Üzlethelyiség
Budapest £46. Délután 3 órakor: Fölolvasás. 5—6.30
MVdMUl tisztítását, átóráig: Délutáni hangverseny. (Az I. honvéd gyalog
rakását, Javítását, jutányos
Nem dobálja szét a pénzét a korzón, ha séta közben
Üzleteladái legegyszerűbezred zemkata.) Este 8 órakor: Hangve>seny. Molnár
áron. KOVÁCS, Szentháromben apróhirdetés utján boImre: Régi magyar dalok a XVII- XVIII. százzdból.
ság ucca 49. 30
nyolítható le. — lo tzóig
M. Hir Sári: Chopin: F dur ballada. Liszt: Hatodik
6ooo
korona.
rapszédia. Zipernovszky Fülöpke: Két tétel a Lalo,
spanyol szimfóniából. Kieisler: .Szerelmi bánat" és
itojAy
varrógép, ke.Szép rozmaring*. Mátray Erzsi (a Nemzeti Színház
Cukros és msrőnis, Klauzál tér, Barfes-sarok.
rekpar, graművésznője) klasszikus és modern magyar költők n ti
rSj moton, gyerveiből szaval.
Gyermekfír'V^
mekkocsik,
Bécs 530. Délután 4.10 órakor: Hangverseny. Este
és munkáscipök
fiLgJ/ 1 gumiesíiere8.15 órakor: Régi bécsi zene. 9.15 órakor: Népszerű
minden színben és nagyságban •
JSP-*-'
lék részletre is
minden nap délután 4 órától reggel 3 óráig
zenekari hangverseny.
legjobb minőségben
33
Nagy Javltómtthely I 68
Berlin*05 és 576. Délután 4 30 órakor: Rádió" « A n t ó S á n d o r féprakŐz». AOhn M6r-récipizenekar. Ette 8.30 órakor; Rainer Maria Rílke-ünceDzleteben Széchenyi tér. Bérhit.
t i r . Kiss Oá
-palota, Kiss u.
pélv. 10.30 órakor: Irodalmi óra.
Boroszló 418 Délután 12.30 órakor: Ridlózenekar.
5 órakor: Rádiózenekar. fcste F.15 órakor: Rainer
iriási tölcsérrel és hangosan beszélővel,
Maria Rilke-ünnepély. 9.3 órakor: A bolgár nemzeti
na8 y
zép
amely az egész kávéházban hallható.
tamburica zenekar hangversenye.
£3áar6a
8 ztnes
Majna-Frankfurt
47c. Este 8.30 órakor: Kasseli kőiBudapest, Bécs, Berlin, Páris, London,
vetítés. 9 45 órakor: Zenekari hangverseny.
íc°8ó8árrbandklvül
Hamburg 395 és 461. Délután 4.15 érakor: Norag
Toulóse, Róma, Zürich, Frankfurt, Lipcse,
kamarazenekar. Este 6 órakor: Szláv táncok. 8 órakor:
München, Hamburg, Barcelona, Gráz,
Hans Ehrke: Narrenspeget", vígjáték 4 felv.
Mhi3í
89
KOnigsberg 463. Délután 4 <5 érakor: Klasszikus
Brüssel és Bréma.
operettzene. E«te 9 órakor: A Skala-kvartett hangúgyszintén
egyéb
déligyümölcsáruk
l«f
o
l
b
i
f
t
k
b
an
A fent jelzett világvárosok szebbnél-szebb
versenye. 1. Qlazounov: opus 1?. 2. Dobnányi op. li>.
opera előadásait, továbbá n é g e r jazz
SchöplIInné, Attila ucca 7. szám. Telefon 3-25.
10 órakor: Gramofonzene.
b a r i d hangversenyek, hegedű-, zongora
Lipcse 454. Délután 4 órakor: Hangverseny. Este8.15
713
Ismét olcsón kapható
órakor: Ferdinánd Raimund: .Der Alpenkönig und
és ének-szólókat, Londonból a Jávor zenekart
der M< nechenfeir d*. vig romantikus mesék 3 felv.
és tánczenét hallani fogja a közönség.
München 485. Délután 4.70 órakor: Otfenbach nyi
Belépti dij nir.es I
Rendes kávéházi árak!
lányok. Este 1 órakor: Verdi: .Rigoletlo*, opera 4
D . u . 4-től u z s o n n a h a n g v e r s e n y .
fölvonásban (lözvetités a müncheni Nemzeti Színházból).
C z i n n e r
szalámigyárban.
Stuttgart 446. Délután 4 órakor: Hangverseny. Este
8 órakor: Sváb férfistxlett. 9 <''-11 óráig: Szimfonikus hangverseny. Ewald St asser professzor kom
KRRHCS0NYRH
poziciói.
zománcedény és konyhafelszer •Barcelona 325. Este 7.05 órakor: Hangverseny. >0
lési kirakatom kvaló gazdag
választékát becses figyelmébe
órakor: A Cobla-zenekar hangversenye. 10.45—12
ajánlom.
s z A n t ó
JÓZSEF
óráig: Hangverseny.
28
zománchaza,
Róma 42?. Délután 5.10 órakor: Hangverseny. 6 óra- belvárosi huscsarnok mellett.
kor: Jazz band. Eute 8.4 i órakor: Hangverseny. Ii .30
órakor: Jazz-band.
S z é c h e n y i
t é r 2
Toulouse 441. Este P.4"> órakor: Hangverseny. 10.15
férfi-, tiu- és gyermekruhákban, szőrmés
órakor: Előadás: Csevegés a művészetről. 10.2) órakor:
női es férfi télikabátokban, raglánokban és
Hangverseny. H.45 órakor: Tánczene.
átmeneti kabátokban. Külön mértékosztály 1
Prága 5*6. Este 8. 2 órakor: Weber: .A bűvös
Körösi Géza üvegezés! válla3
vadász" opera. 9.30 órakor: Weber: Zongor< kvartett.
MlW. n » T
O *"»,
4
Lausanne 85r. Este 8. ? órakor: Esti hangverseny.
Katonáknak: p u s k a
Zürich 5IP. Este 8.15 órakor: Hangverseny.
Anyusriak: a p u s k a
Daveniry I63U és London 36?. Délután 4.45 órakor:
Kötelesnek * k e n d e r
Koncert gyermekeknek. Este 8.25 órakor: Hangverseny.
fin0.ü„der
w á s á r
8.4 órakor: Előadás. 9 órakor: Varieté-műsor. 11.30 Nyalánknak
órakor: Népszerű hegedühangverseny.

sült m a r ó n i t
nálam vásárol.

öehol olcsóbban

Eladás

Royal-kawéházban

Rádió hangverseny

S£s

m a r ó n i érkezett!
citrom,
narancs,
Boszniai
szilva, mazsola, datolya,
idei mogyoróbél

friss f e j - l á b

agy

alkalmi

vásár

Balázs Jenőnél Szeged

Az Alföld lepaffyolii
tilMvei raktára *

Hagy M i k u l á s occasiósóriási választékkal!

Felelős tterkesiiö t FRANK J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiai óia ajdonts Délir aityKrottság Hírlap
és Nyomdavállalat Rt. köuyvny^mdájibau, Szeged,

RADIO

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

Villamossági

cikkek,

szerelések, izzók legolcsóbban
< t 7 Í Í I ! n &
C y / ^ U I l U S

Széchenyi tér H.
Telefon: 14-31.

T e k i n t s e

m e g

k i r a k a t a i n k a t !

Krampuszok, Mikulások, virgácsok, bonbonierek, desserlek, cukorkák, csokoládéfigurák, stb. stb., valamint mogyoró, dió, mindenfajta fűszerek és déligyümölcs occasiós Mlkulás-vására 1 Tekintetlel a Mikulás előtti nagy
forgalmunra, kérjük a nagyérdemű vevőközönséget, hogy szükségleteit már idejekorán beszerezni szíveskedjék.

¡attShásS"for" Rojtozott selyempapir szaloncukor csomagoláshoz olcsóbb, mint bárhol!
95

Klauzál-tér

(Kiss D-palota),

