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Alaposan.
Hiába, kopnak a szavak, különösen, ha ugy
koplalják őket, mint ahogy azt a nemzetgyflléten teszik. Már pedig ott nem sajnálják a szót,
annyi szent, hiszen ez az egy ingyen van, bár
az it igaz, hogy a hon atyjsi fiietéit kapnak
éite. De hát ingyen még a Krisztus koporsóját
te őrizték, illő ts igazságos tehát, hogy a trianoni csonka erizág koporsójának őrzői is meg*
kzpjik a magukét. Mi közönségei polgári észszel megáldott magyarok rgy kissé álmélkodva nézzük néha azt a nagyságos buzgóságot, amelyet képünk viselői a távbeszélés terén
kifejtenek ¿s egyre jobban
elszomorodott
szivvel tapaszfaijuk, hogy a nyomoruságainkon
nem segítenek a szép szavak, hogy az elégedetlen magyarok tábora egyre növekedőben és
ebben a táborban már a tábornokok is kezdenek mozgolódni és zúgolódni. Hát itt bizony
nincsen rendjén valami, vagy talán sok minden nincsen a helyén, itt már csakugyan nem
szavak kellenének, amelyeket a hon atyjai
olyan bőven önenek, mint a nyári felhőszakadás a záporesőt. De a zápor után minden éled
és üdül, mig ellenben a beszédek nyomán a
legtöbbször csupán ásitó ür és bosszankodás
támad.
Már kezd igen kevéssé érdekelni bennünket a különb különbféle államtitkárok személyes ügye, a sok holló, aki mossa a fiát, a
sok közéleli szerecsennek mosdaíása, az egyik
és a másik nemzetmentő képviselő múltjának
és félmúltjának föltárása. Ezek afféle családi
afférok, amelyek kellemesek lehetnek a poitikal hajtóknak és kel'emetlenek az érdekelt
illetékeseknek, de nekünk, forgalmi adóban
megőszült és jótékonycélu adományokban megrokkant kis embereknek, földanyánk közfiainak
már kiscé a távolságok hűvös pátoszával hangzanak ezek a páros viadalok és ezek a páratlan mérkőzések. De legalább a beszéd művészei, a szó fejedelmei volnának ezek az igen
tisztelt urak, ezek a nagyon kevéssé kitűnő
előkelőségek.
Egyik nemzetgyűlési képviselő, az ördög
tudja már, hogy hívják és
hogy minek
a követe, éppen most mondotta többek közölt egységes tájvédelmi és aranyközéputas
ébredő szónoklatában, amely általános derültséget keltett és zajos ellenmondást is aratott,
hogy aki dem veti alá magát a nemzeti alapnak, azzal ő nem áll sziba. Nagyon helyes,
bizonyára örül is ennek egyik-másik társa, de
nem helyes a magyar nemze'i nyelv és emberi
logika szempontjából, már ami a kifejezést
illeti. Mert a nemzeti alap, igen tisztelt előttünk
szóló, a nemzeti alap az egy-alap, amelynek
nem alávetni, hanem amelyen állani kell és
lehet! £s ilyen logikai bakok lövése alkalmából nekünk, a nemzet közönséges napszámo
sainak, a toll egyszerű forgatóinak mindig
eszünkbe jut egy francia tábornok kijelentése,
aki ezt a monda ot vezényelte bele a históriába : »Ez a kard életem legszebb napja I"
Nemcsak beszélni kellene, de gondolkozni is
és magyarul és emberül tudni. Persze ez olyan
magas követelmény, amelyet nem kivánhitunk
minden egyeséges fajvédő mameluktól, de nem
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is ezt kívánjuk mi, hanem hogy a nyomorúság
és szenvedés kurzusa végre helyet adjon annak
a meggondolásnak és megfontolásnak, hogy a
nemzet élele, hogy a nép sorsa mindennél

ElSiizsttai árak: Ei?y hónapra helyben 40.000 kor., Budapesten
4» vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor.,
vssár- és Ünnepnap 3000 korona. 1. évfolyam, 161. szám

eőbbrevaló, még Láng János (van-e, ki e
nevet ismeri?) és Petrichevich Horváth Emil
(van-e, kí e nevet nem hallotta?) szép szemeinél és szavainál i s ?

Bethlen elmondta ekszpozéját a magyar gazdasági
helyzetről a Népszövetség pénzügyi bizottságában.
Genf, december 4. Tjltr
főbiztoshelyettei
lette meg jelentését a pénzügyi bizottságban.
A bizottság ma délelőtt tíz ¿rakor tartóit« meg
második ülését Dubtis (Svájc) elnökletével. Az
ölésen megje entek: Ador, a svájci konföderá*
ció volt elnöke. Sir 0 tó Neemeyer de Chaiendar (francia), Warland (belga) és Yamayi (|apán) delegátusok.
Bethlen István gróf magysr miniszterelnök
exprzéábzn teljes képét adta Magyarotszág
ga: dasági és pénzügyi helyzetének. A bizottság
a nagyszibzsu ekszpozét naiy érdeklődéssel
hallgatta meg és anrak a nyomán az összes
kérdések felett eszmecserét folytatott. A jelen
volt tagok néhány kérdésről felvilágosításokat

kértek és i z adott
vették tudomásul.

válaszokat

megnyugvással

Az elnök a bizottság nevében melegen üdvözölte a magyar kormányi az elért sikerekért
és különösen azért, hogy a szanálás betetőzéseként megvalósították a szilárd, arsnyértéken alspuló vtlutar< formot. Üdvözölte továbbá
a kormányt ezzel kapcsolatban azon rendelkezéseiért, h3gy az aranyméilegek intézményét
végleges alspbin megvalósította, ami a legjobb eszköz arra, hogr Magyarország jóbiinevél és hitelképességét nigyban emelje.
A pénzügyi bizottság holnap hozza meg határozatait.

A Népszövetség pénzügyi bizottsága kívánja: Ausztria kössön kereskedelmi
szerződéseket különösen az utódállamokkal.
Genf, december 4. A népszövetség gazdasági bizottsága ülésszaka péntek dé után véget
ért. A bizottság különböző óhajtásokat formulázott meg azokra a hatályosnak tartott eszközökre és mócokra nézve, amelyek Ausztriának a gazdasági fölépítésére irányuló törekvéseit támogathatják. A kívánságok egyike az,

hrgy kereskedelmi
megegyezések
kittessenek
Ausztria és a többi erszag, különösen pedig az
osztrák—magyar
monarchia ucdállamai
közi.
Ezekkel a kereskedelmi megegyezésekkel az
ausztrisi termelés és kereskedelem fejlődése
elérhető volaa.

Hivatalnok-kormány alakul Csehországban.
Cierny János az uj dezignált miniszterelnök.
(Bado pesti tudósítónk telefonjelentése.) Prágából jelentik: M után Srtmeka kibinetalalitásra
adott megbízatást visszaadta a köztársaság elnökének, Mssiaryk a koalíciós pártok vezetőivel
tárgyalt, miután azonban ezek a tárgyalások is eredménytelenen maradtak, a köztársaság elnöke
Cserny János', a prágai tartományi adminisztráció vezetőjét kéret e magához, aki megbízást fog
kapni egy hivatalnok kabinet megalaki ására.
Ez a kabinet csak átmeneti jellegű lesz és rövidesen átadja helyét egy parlamentáris kormánynak.

Ujfalussy t á b o r n o k ügyével is foglalkozott
a minisztertanács.
Visszavesznek elbocsájtott tisztviselőket.
Budapest,
december 4. Dr. Vess József bornok már előzően nyújtotta be a gyűlés elé,
helyenes miniszterelnök elnökeiével ma dél- az elnök nagy hibát követeti el az indítvány
előtt minisztertanács volt a képviselőházban. A elfogadásával, amennyiben csak teljesen poliminisz'ertanács a folyóügyeken kívül a nyug- tikamentes gyűlésre szólt az engedély.
dljuot
legutóbbt gyűlésén elhangzott
jölszólalasekkal ts foglalkozott
és főkére a belügymiriszlert, hogy ? »mddkezésére álló gyorsírói
följegyzések alapján vizsgáltassa meg az egész
anyagot és állapitsa
szükség van e te
vdbbt lépések mtgh clíte. Abban az esetben
ugyanis, ha a szociáldemokrata párba való
belépésre vonatkozó indítványt Ujfalussy tá
m»ffi?nmn?»»i::»»»nn»n?nn:sms

Ezenkívül utasította a min'sztertanács a reszortminisz ereket, hogy azon nélkülözhetetlen
munka-

erőknek a névsorát, akiknek a visszavételéről
szó lehet, állítsák össze és terjesszék a legközelebbi minisztertanács elé, amikor a miniszterelnök és a pénzügyminiszter jelenlétében
történik döntés az ügyükben.
:mtnz2ntttui

Törvényjavaslatot terjesztenek be
napilapok sorsjátékának betiltásárél.
A Huszár-párt akcióját a nemzetgyűlés összes pártja támogatja.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Huszár
Károly ncmzeigyoiesi képviselő, a nemzetgyűlés
cleinöke ma a nemzetgyűlés folyosóján kijel«ntetlr, hogy a keresztény gazdasági egyesülés
pirtja morgalmat indított meg, hogy a legköTelebbi napokban törvényjavaslatot terjesszen
a Ház elé, amelyben kimondatni kívánja, hogy
tilos az időszaki lapoknak mindenféle sorsjáuk
rendezése.

A javallatot a párt tagjai azzal indokolják,
hogy a lapkiadók, b i annyira rózsás a helyzetük, hogy milliárdokat szentelhetnek ilyenfajta
játéknak, sőt a naponkinli sorsolásnak, akkor
ezeket az összrgeket elsősorban arra fordítsák,
hogy a lopok árait mérsékeljék,
ha pedig ez
ma keresztül vibnt etlen, akkor emeljék föl az
oldalszámot és cdjanak bő terjedelmi
lapokat
az olvasónak, de követelik, hogy ebből a pénz•
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bői honoiálják jobban az újságírókat,
helyzete annyira közismerten rtssz. •

akikaek

1921 december 5

Atörvényjavaslatbeterjesztését a H iz minden oldalin ptrtkű'önbiég nélkül heljesléíseifogadtá*.

gol közjogász müvének egyes részleteit, amely
erőteljesen körvonalazza a megengedett és a törvényes gyűlések lényegét. (Nagy zaj a baloldalon.) Majd az erre vonatkozó francia törvény főbb
vonásait ismerteti. Megállapítja, hogy a szabadságjogok mindenütt korlátozva és szabályozva

A Népszövetségben előkészítik a döntést
a magyar pénzügyi javaslatról.
Vélemény a külföldi magyar bölcsön
Bécs, december 4. A Wiener
Allgemelntt
Zdtungnak a népszöve'ségi tárgyalásokra kiküldött tudósítója jelenti, nogy már megindullak azok a munkálatok, amelyek a
magyar
pénzügyi jivaslatról
szóló döntést készítik
elő.
A várható döntést álta ában kedvezően
Ítélik
meg, mert Matyaro szág a népszövetségi kölcsön fölhasználásánál be gazolta, bogy nem
fogyasztási, hanem a produktív kölcsönnek lekin l azt, amelynek az állami és közgazdasági
éleiben való hovafordüása megho'za a kölcsön

vannak, számos helyen sokkal erősebben, mint
nálunk.

felhasználásiról.

Majd rátér a bevándorlás kérdésére és Itt különösen felhívja a magyar zsidóság figyelmét arra,
hogyha nemzeti érdekekkel szembekerülnek a felekezeti érdekek, álljanak az előbbi mellé és ne
lássanak sérelmet a bevándorlást nehezitő intézkedésekben is. Fe'hi/ja az ellenzéket, hogy necsak a kritika szempontjából kisérjék figyelemmel
a belügyi tárca költségvetésének a tárgyalását, hanem tanácsaikkal is legyenek segítségére. (Hoszszas taps és éljenzés.)
Az elnök ezuáa az ülést (elfüggeszti.
Szünet után Farkas Tibor szólal föl. Ktfogáso j>, bogy a terheket mind a
törvényhatóságokra hlritják, viszont azok jogalt
megszükttik.
Sürgeti a törvén)hatósági választásokét és a
iiztujitásokat. A közigazgatás adminisztrációját
Wssunak tartja és követeli a tisztviselői hivatalos
<5rák betartását. A költségvetést nem fogadja el.
F. Szabó Géza a lakáskérdés rendezését
sürgeti, végül kijelenti, hogy a kormány iránt
'eljes bizalommal van és a költségvetést elfogadja.
E<után Fábián Béla szólal fel: Elsősorban a
szabadságjogokról beszél. A szab ads lg jogok
elé felállított korlátokat egyszer már le kell
ápiteni. Angliában még a szabad ég alatt tartott gyűlések sem esnek korlá'bzisok alá.
(Dabasi: Angliában nem volt bolsevizmus ) A
elenlegi belügyi közigazgatást az jellenzi, hogy
Gődöllön még mindig Endre László a főszolgabíró.
Dabasi: Szisztematikus üldözést folytatnak
ellene.
Fábián: A feljelentések Özönét adták be ellene, mégis a heljén van még ma is. Emtán
« köztégi választásoknál tapaaitalt szabálytalanságokat teszi szóvá. Határozati javaslatot
terjeszt be, bogy s visszaélések meggátlására
a belügyminiszter nyújtson b j törvényt a rendezett tanácsú városok női választóinak közvetlen joggyakorlásáról, a községi választásokat pedig vasárnap, vagy ünnepnapon tartsák
meg, a szavazásra szólú időt pedig hosszabbítsák meg. Ugyancsak törvény benyújtását
kéri a belügyminisztertől a rendezett tanácsa
városok képviselő testületi
tagjainak az összeférhetetlenségéről.
A belügyi tárca költségvetését nem fogadja el.

kamatait.
A Népszövetség azon ajánlásra vonatkozó*
lag, hogy az Ausztriával szomszédos államok
támogassák Ausztriát a kereskedelmi szerződések során, szükségesnek tartja rámuami
arra, bogy ez a kötelezettség elsősorban Csehországra és Le igyelországra háramlik. Magyarországgal kapcsolatban a jelen fontos tárgyalásokon is eléggé bebizonyította a magyar kormány, hogy a maga részéről mindent elkövet,
hogy a két állam közt a sze zödés létrejöjjön

A magyar-osztrák gazdasági tárgyalások
áthúzódnak a jövő esztendőre.
Bécs, december 4. (4 Délmagyarország bécsi nyújtani. A magyar kormány azonban ezt az aján

tudósítójától)
Föltétlenül beavatott helyről ma azt
az információt szereztük, hogy az immár tavasz
óta folyó osztrák—magyar gazdasági tárgyalások

át fognak húzódni a Jövő esztendőre. Az ellentétek még mindig olyan nagyok, hogy számolni
kell a tárgyalásoknak még többször való megszakításával Teljesen kizártnak tekinthető, hogy
a kereskeáelmi egyezmény Magyarország és
Ausztria között még ebben az évben létrejöjjön.
Az osztrákok a liszt és a bor vámjának ügyében nem hajlandók a magyar követeléseket tel-

jesiíer.i. A liszt vám ügyében talán rövidesen sikerülni fog a megegyezés, a borvám körül azonban
még nagy ellentétek vannak. A magyar kormány
ragaszkodik ahoz, hogy az osztrákok a magyar

bor számára a 30 aranykoronás kedvezményes
vámot engedélyezzék, tehát ugyanazt a vámtételt,
amelyben az olasz bort részesitik. Az osztrákok
eddig 40 aranykoronás vámtételt ajánlottak, amelyet a magyar kormány visszautasított. Az utolsó
tanácskozásokon az osztrák delegátusok kijelentették, hogy az osztrák kormány hajlandó a magyar bor számára immár 35 aranykoronás vámot

latot is elutasította és közölte az osztrákokkal,
hogy a 30 aranykoronás vámtételre való követelésétől nem térhet el.
Az osztrák kormány egyelőre még vonakodik a
magyar követelést tejesiteni és avval érvel, hogy
az olasz borok túlnyomó része magas szesztartalom, tehát azon borok közé tartoznak, amelyek
aránylag csekély fogyasztásban részesülnek. Ezzel
szemben a magyar borok nagyrésze alacsony
szesztartalmu, tehát a fogyasztás szempontjából az
elsők között áll. Ezért az oaztrák kormány az alacsonyabb szesztartalmu magyar bornak nem nyújthatja ugyanazokat a kedvezményeket, mint a nehezebb olasz boroknak. Ez volt az oka annak, hogy
a jugoszláv—osztrák egyezményben Ausztria a
jugoszláv bor számára is magasabb vámtételt állapított meg, mint az olasz 30 aranykoronást. A
magyar bor sem számithat nagyobb kedvezményekre, mint a jugoszláv bor. Jelenleg Így érvelnek az osztrákok és mivel a magyar kormány nem
enged, a szerződésnek ebben az esztendőben való
megkötése teljesen kizártnak tekinthető.
L

P
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Rakovszky ismertetése
belügyminisztérium munkájáról.
Megkezdték a belügyi költségvetés tárgyalásit.
Budapest, december 4. A nemzetgyü és mai
ülését negyedtizenegykor nyitotta meg Scttovszky
Béla elnö*.
A külügyi tárca részletes tárgyalásainál Farkas
Tibor szólal föl. Sérelmesnek tartja, hogy külügyi személyzetünk kiképzése, különösen a
szlávnyelvek tekintetében hiányos.
Walkó Lajos m niszter: Ezidőszerint az a
helyzet, hogy összesen nyo c olyan fútalemter
van, aki elvégezte a tanfolyamot és letette a
diplomáciai vizsgát. Az állam anyagi helyzete
azonban nem engedte meg, hogy ezeket a
fiatal tisztv selőket fizetéssel alkalmazzuk és
éppen ezért egyévig kénytelenszűnelel tartottunk a kiképzés tekinteében.
Fábián Béla: Kifogásolja, hogy a küiföldö.i,
bol Milánóban, hol Münchenben minden u on
fölbukkan egy Htilósy Hollűider Sándor
Sámuel nevezetű többsiöröaen büntetett egy n,
mint a magyar
külügyminisztérium
sajtóreferenst. Minden olyan h:lyre, ahol Magyarországot kell reprezentálni, csak makulátlan mullu
embereket lehat állítani. A tételi ne n fogadja el.
Walkó Lajos: Nem áll meg az az állitáa,
bogy diplomáciai szolgálatunké úgyszólván
monopolizálj ik az arisztokraták, összesen 160
külügyi tisztviselőnk van és ezek közül cs ik 15
az ariaztokrala.
Haller Ltván: A kis intánt propagandáját
nen látja kellüen elleniuljtozva.
A nemzetgyűlés ugy ezt a téléit, mint a
többi tételt is változatlanul e fogadta, igy a
külügyi tárca költségvetését részleteiben is le
tárgyalták. Á tértek a belügyi tárca
vitáfára.
Platthy György előadó részletesen ismertette
a tárca költségvetését. A kiadott összegek
1128,54 millió koronát tesznek ki, mely az
összes állami kiadások 13.52 százalékának
felel meg. A beiflgyi tárca kiadását a muli
évvel szemben 773 millió koronával csökkentenék. Elfogadásra a;ánlja a belügyi tárca
költségvetései.
Rakovszky
belügyminiszter szólalt föl ezu'án.

A belügyi kormányzat munkálkodásáról az ellenzék főleg a belügyminisztérium organizmusát
kifogásolta. Sokalják az intézményeket, sőt egyesek már odáig is mentek, hogy már magát a

belügyminisztériumot is meg akarják szüntetni.

belügyminisztérium megszüntetését azzal indokol-

ják, hogy ott csak politikai és csendőrségi mun

kát végeznek. Meg akarom világítani, hogy mi tulajdonképen a be ügy minisztérium hivatása és teendője. Közjogi téren nagy föladat és sok munka
hárul a belügyminisztériumra. Itt készítik elő a
közjogi javaslatokat, ide tartozik az állampolgár,
ság ügye is. Elvégre egyszer már rendet kell teremteni az állampolgárság terén. A múltban nem kér
dezték a bevándorlóktól azt, hogy milyen jogcímen jöttek az országba, senki sem korlátozta a
bevándorlást. Ennek a következménye lett azután
az, hogy ezen kérdés rendezésénél sok nehézség
merült föl.
S >k szó esett azon állítólagos konfliktusról,
amely a székesfőváros és közöttem merült volna
fö1, hogy én a székesfővároshoz intézett leiratban
egy uj bizottság felállítását rendeltem volna el. A
tény az, hogy én közöltem a fővárossal, hogy
helyes volna, ha az üzemek fölülvizsgálására egy
szakemberekből álló bizottságot alkotnánk; én
csak kérdést intéztem a fővári shoz, vajion osztják e
ezen tervet, mert a közvélemény is ezt kivánja.
Ellentétek a főváros és a kormány között nincsenek, de nem is lehetnek.
Ismerteti a városi kölcsönök sorsát. Foglalkozik
a községek ál amháztartásának kérdésével. A kereseti adót átengedtük a községeknek. A kereseti
adó azonban községek szerint változik. Vannak

Ezután Farkas litván szél alt fel. A gyülekezési és az egyesülési szabadságról szól és ait
hangoztatta, hogy azt nálunk egyoldalúan kezeA lik. Kifogásolja, hogy a belügyi kormány laposat tilt be és kolportázsjogokat von meg. Az
•ellenzéki lapokat beiiltjt a kö mény, hogy azután bizonyos föltételek mellel újból engedítjezie a megjelenésűket. A törvinyhatósági
városok önkormányzatát a belügyminiszter
túlságosan befolyásolja. Végűi a falu fejlesztéséről
oeszél és hibáztatja, hogy a falvaknak nincsen
autonómiájuk. A költségvetést nem fogadja el.
Az elnök ezután napirendi indítványt lesz,
hogy a nemzetgyűlés legközelebbi űlésít balnap d'lelőtt tiz órakor tartja ét azon folytatják
a belflgji tárca költségvetésének részletes vitáját. A nemze'gyűlés a napirendi indítványt elfogadta és a jegyzőkönyv hitelesítése ntán az
ülés bal órakor véget ért.

községek, ahol kereseti adó egyáltalán nincs. Köz-

ségi beruházásokra egy kölcsönalapot kivánunk
létesíteni, amelyet a községek rendelkezésére bocsájthatunk, amely majd a községek által fizetett
amortizációtól regeneráltatik.
— Nagyon sokan hangoztatják Magyarországon
a szabadságjogok hiányát. Nem akarja fejtegetni,
hogy mi lenne, ha teljesen szabadjára engednék
e tekintetben az embereket. Á túloldal ugy szokta
beállítani ezen kérdést, mintha a külföldön a jo
gok teljessége uralkodna minden korlátozás nélkül
és nálunk a legsötétebb reakcióról kellene meg
győződniök. Az ellenzéken Angliára szoktak hivatkozni, mint a szabadságjogok eldorádójlra. Erre
vonatkozólag felolvassa az egyik legnagyobb an-

Egy angol város felét rombad ön tölte
a vihar.
London, december 4. Norfolkból jelentik,
hogy Virginia partjuin hatalmas vihar dühöngött. Norfolk fele elpusztult;
a város 125.000
főnyi lakosa súlyos Ínségbe jutott. A kikötőkben lévő hajók egyrésze
tönkrement.

Öngyilkosságot követett el a bíróság
előtt.
(Budipesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécsből jelentik: A bécsi országos törvényszék
egyik tárgyaiisi termében, amikor a biróaág
kihirdette Ítéletét Kiszelt Oszkár vádlott bűnügyében, KiSTeli zsebéből egy élesre fent borotvái rántott elő, amellyel hirtelen mozdulattal át*
metszette nyakát.
A tátongó sebből Ívben kiszökő vér a bíróság
pódiumára frSccsent. A mentők az
önzyilkos
elítéltet a rabkórházba
szállították.
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A szénügynök barátai otthagyták a próbafűtést
és óvást emeltek ellene,
mert a városi mérnökök nem engedték a kaiánhoz a pécsi bánya fütőbajnokát,
és mert bizalmatlanok a mérnöki hivatal iráűt.
Két éjszakán keresztül valóságos cirkuszi
mnlatság színhelye volt a városi vizmüte'ep
kazánháza: Megtartották azt a pióbafüiést,
amelynek megtartását a polgármester javaslatára és a nyughatatlan szénügynök, valamint
elvbarátainak megnyugtatására a novemberi
közgyűlés rendelte eL Szerdáról csütörtökre
virradó éjszaka a tatai rostált barnaszenet próbálták ki. Az este kilenctől hajnali ölig tartó
próbafűtés minden jelentősebb zavaró momentum nélkül folyt le. A próbafüléi megkezdésekor pontosan ott voltak a közgyűlés polgármesterileg meginvitált szónokai, valamint a
műszaki bizottság néhány tagj « is, akik szintén
kaptak meghívót a polgármestert ö1, ott voltak
a tatai bánya képviselői és szakértői is és —
természetesen a pécs—szabolcsi bánya közgyűlési ügynöke a bánya kiküldött szakér őjevei
és magánszakértőivel együtt. A fűtést Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a mérnöki
hivatal vezetője, Baócz Károly műszaki tanácsos, a gépészeti osztály vezetője és Csdnyi
főmérnök irányították és ellerőrizték. A közgyűlési szónokoküól alakított ellenőrző bizottság
tagjai azonban éjfél után már megunták a
dicsőséget és nyugovóra fértek, ugy hogy
a végén a fűtőkön és a város mérnökein kivül
már senki sem volt a kazánházban.
Csütörtökön este, kilenc órakor kezdődött a
pécs—szabo/csi szén főpróbája, amely már
sokkal izgalmasabb volt, mint az előbbi. A
szénügynök gárdája teljes fegyverzettel és teljes
számban jelent meg. Az első összeütközés már
az elöntéskor megtörtént. A szénügynök azt a
követelését terjesztette elő, hogy a város
fiíője
helyett a bánya
kiküldött
fűtője
tüzeljen a
kazán alá. Berzenczey Domokos természetesen
ezt a hangos és többször megismételt követelést nem teljesítette is nem engedte meg, hegy
a pics—szabolcsi
bánya
kiküldőit
atlita termetű fütőbajneka vegye kezibe
a kaparóvasakai is a szinlapálot,
még pedig azért nem,
mert a tatai szén próbája alkalmával is a város fűtője fűtött,
nem pedig a bánya
fűtője
és mivei a próbafűtésnek csakis akkor lehet
elfogadható eredménye, ha a füiis
előföltitelel
azonosak.
A szénögynök szakértői azután ugy állíttatták be a kazán rostélyát, amint azt a pécs—
szabolcsi szén számára a legmegfelelőbbnek
tartották. Pontosan kilenc órakor megkezdődött
a fűtés. A fűtőnek egy másodpercnyi pihenője
nem volt. Állandóan lapátolnia kellett a szenet,
amelynek nagyrésze áthullt a rostélyon, piszkálnia kellelt a salakká váló parazsat, hogy a
fejlődő nő ne vesszen kárba a salaktömegben.
A próbafűtés után a fűtő állítólag ájultan esett
össze a kimerüléstől. Ugy kellett föllocsolni.
A gőzgépek zúgását, a kerekek zakatolását
erősen fölülmúlta a bizalmi-tanács hangos vitája. Mindenki diktált valamit a jegyzőkönyvbe,
amelynek fölvételére Berzenczey Domokos és
Buócz Károly vállalkoztak. A szénögynök hivei
már a fűtés legelején kijelentették, hogy óvást
emelnek a próbafűtés ellen, annak eredményét
megbízhatatlannak deklarálják, mert bizalmatlanok a mérnöki hivatal ellen a bánya fűtőbajnokinak mellőzése miatt.
Tizenegy óra után testületileg elvonultak a
próbafűtés színhelyéről. A mérnöki hivatal tagjai
fcöteiességszerüleg ottmaradtak végig és az
ered tényről pontos jegyzökönyvet vettek föl.
Szibó Qyula törvényhatósági bizottsági és műszaki bizottsági tag tartolt csak ki négy óráig,
de négy órakor ő is eltávozott.
Pénteken délelőtt referált Berzenczey Domokos az eredményről a polgármesternek. Elmondotta, hogy a tatai szia prőbafütisin
nyolc óra
alatt tlzennigy mitermázsa
szin fogyott el is
minden kiló szin nigy kiló gőzt fejlesztett. A
pics—szabolcsi
szin próbáján 1566
kiló
szin
fogyott el, a gőzfeflödis mindössze 38141
kiló.
A próbafűtés
tehát ismét a tatai szin
favdra
ütött ki, mert a tatai szin közel százezer koronás napi megtakarítási Jeleni a
pics—szabolcsival szemben.
Pénteien, a kora reggeli órákban már a városházán kilincseit a szénűgynök ur. Magából
kikelve járta sorba a hivatalokat és bizonyítgatta, hogy nem gilt az egész. A főszámvevő
szobájában, ahol történetesen jelen volt a pol-
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gármester is, kijelentelte, hogy panama volt a
próbafűtés körűi,
Kétőbb hivei is megjelentek a vároibázán.
MBgyar József és Kónya János, akik ujabb
próbafűtés elrendelését kértek és csatlakoztak a
szénűgynök gyanuiitásaihoz.
Berzenczey Domokos érdeklődésűnkre a következőket mondotta az izgalmas próbafűtéssel
kapcsolatban:
— Ugy a tatai szenet, mint a pici—szabolcsit
a vizműtelep nagy kazánjában próbáltuk ki.
Körülbelül tiz nap múlva
tartunk
mig
egy
próbafütist a kisebb kazánokban, az úgynevezett Kornwald kazánokban. Ezen a próbafűtésen
már beállíthatja a pécs—szabolcsi bánya a
maga fOlőjét, de ugyanezt a kedvezményt biz-

tosítjuk a másik érdekellnek, a tatai bányának
is. így az előfeltételek ismét egyenlőek lesznek.
Ezt a második próbafűtést azért tarthatjuk meg
ciak tiz nap mulv*, mert a picii bánya In
akarja cserélni a Kornwald kazánok rostélyát a
próbafűtésre.
Beszéltünk a különös esetről a polgármesterrel is, aki kijelentette, hogy a próbafűtés eredményéről fölvett jegyzökönyvet, ha azt a bizottság tagjai nem is irták alá, közokiratnak tekinti
és további erőszakoskodást nem tűr. A mérnöki hivatal eljárásit mindenben helyesli
Éppen a polgármester szobájában voltunk,
amikor megjelent ott Berzenczey Domokos és
a következőket mondotta a polgármesternek:
— Mivel a tegnapi próbafűtésen a mérnöki
hivalal tagjai iránt bizalmatlanok voltak a bizottság tagjai, kérem, méltóztassék a legközelebbi próbafűtésre Reichart Vilmos állami iparfőfelflgyelőt, mint ellenőrző szakértőt is megbivaL
A polgármester utasította Berzenczeyt, hogy
kérelmét írásban nyújtsa be a tanácshoz.

Csongrádot megfenyegette a pénzügyminiszter,
mert a város sehogy sem ahar külföldi kölcsönt.
Csongrád, december'4. Az amerikii városi hajlandó a kölcsönt igénybevenni, a pénzügykölcsön elosztásakor nébány város bejelentette miniszter kénytelen lenne kivételes intézkedésea pénzügyminisztériumnak, hogy nem kivánja ket tenni.
a kölcsönt igénybevenni. Ezek között volt
Hogy milyen kivételes intézkedésekről lehet
Csongrád városa is, melynek közgyülise
kiszó, arról nem tesz említést a miniszter leirata,
mondotta, hogy a kölcsönt nem veszi
iginybe.
de a ciongrádiak nem nagyon ijedtek meg
A pénzügyminiszter azonban nem vette
tudotőle. A tanács a közgyűlés eli terjesztett
ujabb
másul a város határozatát
és leiratában ki- •
javaslatában
ismét a kölcsön
visszautasítását
jelentette, hogy hajlandó a fölhozott indokokra
indítványozta
és a közgyűlés valóban a kölcsön
való tekintettel megengedni, hogy a város ne
ellen foglalt
állást.
az előirányzott összeget, hanem kevesebbet veMár most Csongrádon kiváncaian várják,
gyen föl, de ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos
következnek
összeget migls fölvegyen. A leirat azután azzal hogy milyen kivételes intézkedések
fenyegeti meg a várost, hogy ha mégsem volna a pénzügymin'szfer részérőt.

Ujabb kommunista-összeesküvést leplezett le
a budapesti rendőrség.
h bűnügy tkr szereplőjét már át is kisérték az ügyészség fogházába.
(Budapesti tudósítónk telifonjelentése.)
A budapesti államrendőrség politikai osztályának
ismét kommunista szenzációja van. Hetek óta
figyelik a határokat a detektívek és megfigyelésük alapján már napokkal ezelőtt jelentést
tettek Schweinltzer
rendőrtonácsosnak
arról,
hogy a csen-szlovák határ menten fekvő Gönc
községben egy veszedelmes
cseh
kommunista
agitátor ütötte föl tanyáját. Az agitátor természetesen orosz pénzből és moszkvai utasításra
dolgozott és főfeladata a földmunkások
meg-

szervezise, illetve ezek megnyerise volt.
Ugyldlszik már sikerüli is nimetyeket
megnyernie.
A rendörtanácsos utasítására a detektívek
rajtaütöttek a kommunistákon és a
veszedelmes
agitátort, egy niptanitót
is nyolc
földmunkást
sikerült is elfogniok, akiket azonal
Budapestre
szállítottak.
A főkapitányságon napokon keresztül folytak a kihallgatások, majd azután előzetes letartóztatásba helyezték őket.
Neveket a rendőrség a további nyomozás
érdesében egyelőre nem hozott nyilvánosságra.

A piacrendezés kérdése és a kényszeregyezség reformja
a Kereskedők Szövetségének nagytanácsa előtt.
A Szegedi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa pénteken este hat órakor nagyjelentőségű értekezletet hívott össze a Lloyd tanácstermébe, amelyen megvitattak számtalan nagyfontosságú kereskedelmi érdekeket érintő es
megvalósulásra váró problémát. Egyes kereskedők ugyanis beadvánnyal fordultak a Szövetséghez a
piacrendezés
ügyében, mivel az államrendőrség a közel jövőben radikálisan akarja rendezni a piackérdést
és ezzel számtalan kereskedő ekszisztenciális
érdekeit érinti. A Kereskedők Szövetsége e
gyűlés keretében nem akart végleges határozatot hozni, hanem a különböző érdekképviseletek hozzászólásával a hangulatot akarta kifürkészni.
A hozzászólások folyamán az a vélemény
alakult ki, hogy a nagyártézi
kaitól
fölfelé, a
pinzügyl palotáig, a hetivásáros piacokat át
kell helyezni a Tisza Lajos körút Dugonics Ur
felőli riszire. Itt erős a f jrgaiom, több a kereskedő s indokoltabb a pucnuk idehelyezése.
A piaci árusok, akik jelenleg a körat felső
részén táboroznak, tiltakoznak a pwc áthelyezése ellen s mint nem aktuális kérdés fölött,
napirendretérést
indítványoztak fölötte.
Oltovay Károly a régi, nagy kiadással és
személyzettel dolgozó cégek nevében szólalt föl,

sérelmezve, hogy a körüli üzletek elé sátorosok állnak be, eltorlaszolva a forgalmai. Véleménye szerint a piaci sátrakat
külön
helyen
kellene összpontosítani,
ahol nem zavarják az
üzlettel rendelkező kereskedők forgalmát.
Vértes Miksa az elnökség nevében szólalt
löl, kijelentette, hogy a Kereskedők Szövetsége
mindent elkövet tagjai érdekében, hogy azok
érdekei kellő védelemben részesüljenek.
A piaci kérdés vitája után bejelentették, hogy
december 20 án a Kereskedők Siövetségének
meghívása folytán Harrer Ferenc ny. budapesti
alpolgármester, mVárosí problémák" cimen tart
elöadast, amelyet Baíkányi Kálmán, Beck Salamon és Glücksthal Saxu előadásai követnek.
A megbeszélések utolsó pontjaként df. Kertész Béta, a szövetség ügyészének előadása
következett
a kényszeregyezség készülő reformjáról.
Az előadó ismertette a kényszeregyezség
reformját, amellytl az eddigi
kényszeregyezség
helyébe a magánrgyezség
lip. Az uj rendeletnek azonban van egy sérelmes ponijv, amely
sirii a vidéki kereskedők
érdekeit. A rendelet
ugyanis a magáneayez égeket a budapesti
Országos Hitelezőt Egyesület elölt akarja megaö ni s i«y a vidéki kereskedőknek minden
ügyökben Budape«tre kelt fötatazniok, nem
szólva arról, bog* olt teljesen ki lennének szolgáltatva a hitelezői irdeke^nek.
Indítványozza
tehát, hogy a vidéki leressedősnek a lövőben
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előforduló egyezségit a vidéki kamarák
előtt
kössék. Ecélból átírnak a vidéki kereskedelmi
¿s ipaikam «rákhoz, csatlakozásra szólítva föl
a társegvesűletekel. A szegedi iparkamara nevében Oitovay Károly elfogadta az indítványt,
mig a Llovd Társulat nevében Bokor Adolf
leientette bs a csatlakozást.
A gyűlés bástyái Holtzer Tivadar elnök zárőszavaival ért véget.

Homok, Juhász Gyula, Karinthy E'rigyes, Kosztolányi Dezső,
Kogutovicz Károly, Krúdy Gyula„ Móra Ferenc, Móricz
Zsigmond, Szenes Béla, Szomaházy István, Tonelli Sándor
írnak eredetí cikkeket és verseket a
Déhnagyarország
1

Az olasz-magyar
ideigienas k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s .
Róma, december 4. Az olasz külügyminisztériumban ira délelőtt ment végbe azoknak az
okmányoknak a kicserélése, amelyekben a kormányok kölcaönösen értesitik egymást az ideiglenes olasz-magyar kereskedelmi szerződés ratifikálásának megtörténtéről. — Az olasz-magyar
szerződés mai ratifikálása tehát a karácsonyi
forgalomban már érezteti hatását. A nemzetközi
szokásnak megfelelően a szerzfdés uivanis a
ratifikálás után 15 nappal, december 20 án lép
életbe. A karácsonyra és u|évre tebát már
olcsóbb olasz déligyümölcs és selyem jöhet
Magyarországba.

Milliárdos alkoholcsempésző
részvénytársaságot lepleitek íe
Amerikában.
(Budapesti tudósítónk telefonjeientése.) Newyorkból jelentik: Az smerikai rendőrség szenzációs alkobolcsempészéit fedezett fel. A nyomozás eredménvekép Dwyr közismert newporki
milliárdost is 20 társát letartóztatták
és 22
egyén ellen elfogatási parancsol adtak ki.
A szervezetnek, amely szinte részvénytársasági alapon működött, 18 tengeri bajója volt
és 35 millió dollár alaptőkével alakult. A vizsgálat folytán löbb new/orkí szállodát és éttermet a rendőrség bezárt.
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Zsilinszky Endre képviselőt a kormány megrágalmazásáért
egy hónapi fogházra ítélték.
Zsilinszky megnyugodott az Ítéletben. — Fogházbüntetést kért bűnösségének
kimondása esetére, mart azegény.
Budapest, december 4. 1924 májusában elnémult a főváros sajtója, kitört a nyomdászsztrájk. Csupán két fajvédő lap, a Szózat és
az azóta elszenderfllt A Nép hiideiték igéjüket
hangos szóval az elnémult sajióju országban.
A kormány azonban a lapok szünetelésének
tartamára betiltotta a Szózat-ol és A Nép el. A
betiltásra a fajvédő képviselők aláírásával ,A
magyar néphez" címzett plakát látóit napvilágot
Budapest uccáin, amely élesen támadta a kormányt a fajvédő lapok betiltása miatt. Amikor
azután a Szózat és A Nép a nyomdászsztrájk
megszűnése után újból megjelent, a plakát
szövegét közzétették a két lapoan is.
Az ügyészség az összkormdny
megrágaimazdsa miatt pört indított a plakát aláírói: Utaln
Ferenc, Gömbös Qyula, Eckhardt Tibor, Zsilinszky Endre és a többi fajvédő képviaelö
elleti, mig a Szózatban
megjelent cikk miatt,
mint a Up felelős szerkesstőjét,
Zsilinszky
Endrét fogta pörbe.
Ez utóbbi pör tárgyalását kezdte meg ma a
budapesti bűntetőlörvényazék Tirefcy-tanácsa, a
vádlottak padján tebát most egyedül Zsilinszky
Endre ül.
A tárgyalás elején a személyi adatok kikérdezése során Zsilinszky Endre ciupán nemzetgyűlési képviselőnek mondotta magát.
— ö n nem szerkesztő? — kérdezte Törtky
elnök.
— Már nem — felelte Zsilinszky.
— Hogyan jött létre a deklaráció, mi volt
ennuk az oka és célja? — teszi fel a második kérdést az elnök.
— Az oka és a célja benne van a cikkben
— feleli Zsilinszky — és én nemcsak, bogy
nem érzem magamat bűnöfnek, hansm a legnagyobb méltánytalanságnak tartom, bogy a
kormányzat rágalmazásért ide hozott a bíróság
elé.
— Csak arra figyelmeztetem önt — szólt most
Töreky einök —, bogy nemcsak a kormány
állltottn int ide, hanem a képviselőház is kiadta. ö n a kiáltványban azt áliitolla, hogy a
Bethlen-rendszer tönkreteszi az országot.
Zsilinszky közbeszól: Ez így van.
— Hallgasson végig — kopog most az alnök
—, ezek az állitások mind azt jelenlik, bogy
szándékos
rosszhiszeműséget
tulajdonítanak önök a kormánynak. Azt mondják, hogy
az országot mások kezére játszotta át. Ezt pedig szándék és célzat nélkül nem lehet megcsinálni, tebát nem áll az, hogy önök nem
rosszhiszemű, rosszindulatú cselekménnyel vádolják a kormányt.
A bizonyítás kérdésében Zsilinszky védője
terjeszti elő ezután indítványát.
Moldovdnyl ügyész ezután azt kérdezi meg,
hogy a vádlott akarja-e a valódiság
bizonyítását.
— A vádlott kijelentette — szólt közbe Töreky einök —, bogy nem kíván tovább védekezni. Talán a valódiság bizonyítását sem kívánj >.
— Én csak azt mondottam — áll föl Zsilinszky —, bogy a fölebbezésről
lemondok. A
valódiság bizonyítását
kívánom.
Moldoványl ügyész a maga részéről nem ellenzi a valódiság bizonyítását, de Ulain és
fcckhardt kihallgatását ellenzi, Ulain és Eckhardt ZsiÜrftzkyvel szoros politikai barátságban vannak, részükről tebát elfogulatlanság
nem várható.
A biróság einián tanácskozásra vonult vissza.

Bűn

Mikor a Töueky-lanács a visszavonuló szobából visszajött a tárgyalóterembe, hogy a
valódiság bizonyítását kérő indítvány fölött kihirdesse határozatát, váratlanul fölállott Zsilinszky ügyvédje azzal, hogy Zsilinszky nem
kíván vedeksznt.
Zsilinszky
méltatlannak is
megalázónak tartja helyzetéi a vádlottak padján, ezért indítványát
visszavonja a bizonyítás
elrendelése tárgyában és kéri azt tárgytalannak
tekinteni.
A szünet alatt ugyanis, mig a biróság tanácskozott, Zsilinszky idegeten utasította ügyvédjét, bogy az indítványt azonnal vonja
vissza.
Az ügyvéd bejelentése után Töreky elnök
fölszólította Moldoványl
ügyészt a vádbeszéd
megtartására.
— Ahány mondata van a kiáltványnak, annyi
tényállítás és ahány tényállítás, annyi valótlanság.
Zsilinszky rágalmazást követeti el. Marasztaló
Ítéletet kérek.
Zsilinszky védője mondta el ezulán beszédét.
Az utolsó szó jogán Zsilinszky
kijelentette,
hogy nem vádolta a kormányt
rosszhiszeműséggel, de ha a biróság mégis bűnösnek találná,
ugy inkább fogházra ítélje, mint pinzóüntetisre,
mert 6 is is a Szózat is szeginy.
A bíróság bűnösnek mondotta ki Zsilinszky
Endrit a kormány sérelmére elkövetett
rágalmazás vétségében és ezirt egyhónapi fogházra
is ötmillió korona pinzbüntetisre
üélte. Az
ügyész súlyosbításért fölebbezett, a védő is a
vddtott oz ítéletet tudomásul vette.

Isméi olcsón kapható

friss fej-láb
Czinmer

szalámigyárban.

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

keresse fel Csanyi András uriszabó üzletét
Sient György ucc« 1 Raktáramon őszi és téli szövetek
Bzép választékban Faaanmun* át jutányosán vállalek. 75

- á t szerdától

(925 december 5.

D E L M A Q Y A R O R S]Z»Á Q

5

A Délmagyarország minden előfizetője
díjtalanul megkapja a 300 oldalas karácsonyi
ajándékkönyvet.
Románia magának követeli
a bécsi magyar követségi palota egyik szárnyát.

rást, mert a jogos önvfdelmet
megállapította.
Az öreg ugyanis jogos védelemben ragadott
kést akkor, amikor veje kalapáccsal támadt
reá. Az öregnek ezt a védekezését senki sem
A bukaresti kormány, mint a ré*í erdélyi kancellária »jogutódja*.
cáfolta meg és igy föl kellett menteni.
Bécs, december 4. (A Délmagyarország bécsi magyar követségi palota e szárnyára.
Az itilet jogerős és az augusztus óta letartudósítójától) A bécsi magyar követséget az
A bukaresti kormány az erdélyi kancellária tóztatott öreg Závitsot azonnal szibadlábra heösszeomlás u(án tudvalevőleg a régi Magyar- jogutódjának tekinti magát és evvel a meg- lyezték. A főtárgyalás után pedig a vő, aki
házban, a király személye körüli minisztérium okolással akarja megszerezni a magyar követ- kait páccsal támadt indulatában egy dtrab keépületeiben helyez'ék el. A magyar követségi ségi palota kettős épületének egyikét. Mint a nyér miatt apósára és az após, aki védekezépalota, amely a bécsi diplomáciai épületek közül Délmagyarország
bécii tudósítója éríesdl, a sében késsel szúrta meg leányának férjét, mintkétségkívül a legszebb, hét szárnyból áll. Az magyar kormány a követelést visszautasította; ha semmi sem történt volna, «zónélkül, csönegyik szárnyban, ahol jelenleg a konzulátus és a román kormány azonban nem akar lemon- desen, de estyűt! indullak el Öitömös felé.
az utlevélhivatal irodái vannak, a kiegyezés dani igényéföl és az ügyet nemzetköii döntőelölt az erdélyi kancellária székelt. Ezen a bíróság és a jóvátételi bizottság elé akarja
réven most a bukaresti kormány igényt emel a vinni.

A bécsi a d ó i g a z g a t ó s á g
vizsgálatot indított a Wiener Bankverein ellen
A bécsi bankvilág nagy botrány*.
Bécs, december 4. (A Délmagyarország bécsi az, hogy ez a bécsi nagybank az 1923 iki
tudósítójától.)
Annak ellenére, hogy a bécsi üzletévről egészen más mérleget terjesztett az
sajtó mindeddig egy szóval sem emlékezett adóhivatalhoz, mint a részvényesek elé. Az adó-

meg a legújabb bécii bankbotrányról, a Délmagyarország bécsi szerkesztőségének módjában
van lelep ezni ezt az ügye', amely már napok
óta nagy izgalomban tartja az osztrák pénzügyi
köröket.

igazgatóság ezt á mérlfget visszautasította és

egyben elrendelte a vizsgálatot a Wiener Bank-

verein ellen. Az adóigazgatóság a vizsgálat
eddigi eredményét szigorúan titkolja, tőzsdei
körökben azonban az a bir van elterjedve, hosy

A bécsi adóigazgatóság vizsgálatot indított a a Wiener Bankverein több előkelő főtisztviselője
Wiener Bankverein ellen. A vizsgálat előzménye van komprommitálva ez ügyben.

Amikor a vő kalapáccsal támad apósára
egy darab kenyér miatt, az após pedig konyhakéssel
szúrja meg vejét.
Á hetvenöt éves apóst fölmentették.

Irodáf2-58.

Belvárosi Mozi

pénztári

| Petris reálgimnázium)

amit az öreg magmellé
készttett, hogy dolgozhasson is feléje sujlott. Az ütis azonban
nem irte az öreget. Erre Zívits András télelmében egy kezeügyibe akadt kést rántott elő is
hadonászni kezdett. Azt sem tudta, mi lesz
most, csak védekezett. így történi azu'án, hogy
a hadonászás közben a kés vejét érte, aki
ismét a kalapács után nyúlt.
— Nem akartam in ölni, — vallotta az öreg,
— nem tudtam in, ml lesz. Azt sem tudom,
hogyan került a kés a vejem testébe. Csak
annyit hallottam, ho^y az Illés igy kiáltott:
— Megszúrt a gazembert
Ekkor Uíiguran megtántorodott és az öreg
fölhasználta ezt az időt arra, hogy az erdőbe
meneküljön. Veje után rohint es a fák alatt
migegyszer utána vágta a kalapácsot, de ez a
hajítás is csak gyönge sirüliseket
okozott,
A kalapács csak horzsolta a homlokát.
— Szaladiam, ahogy tudtam a vejem elől,
meg sem álltam, mig a fiam bázáig nem értem.
Csak később tudtam meg, hogy az erdőben
azután összeeseti az Illis.
Unguran Illés kihallgatása kö /elkezelt ezután,
akit csak könnyű testisértés miatt vádolt meg
az ügyészség, mert hiszen a kalapács c$nk
jelentéktelen
sérüliseket
okozott. Amikor ide
került a sor, az ügyész elejtette a vádat Unguran ellen, mert a súlyos testisértés kritériumai
nem forognak fönn.
• Tanuként akarták ezu'án kihallgatni Ungurant,
apósa elleni ügyben, de a vő kijelentette hogy
él törvényes jogával és nem tesz apósa ellen
vallomást. Ugyanilyen eredménnyel járt Závits
Iinyának kihallgatása.
A törvényszék ezután meghozta az Ítéletet,
amely szerint fölmentette a vád alól Závlts And-

Néhány hónappal ezelőtt történt az a virea
családi dráma, amikor OtörnSsIn, egy fiatal vő
egy dirab eldugott kenyér miatt
kalapáccsal
rontott apisára,
amire az após
védekezésből
kést Jogolt vejére. A véletlen ugy hozta migával, hogy a vő stbesiU meg súlyosabban, míg
a 75 éves apósnak sikerűit elmenekülnie dflhöngő veje etől. így azután az após ellen szándékos emberölés kísérlete miatt, a vő ellen pedig testisértés elmen emelt vldat az ügyészség.
Ez a véres családi dráma került ma délelStt a
szegedi törvényszék Vlld tanácsa elé.
A vádirat szerint a családi dráma Ö.löraösön történt augusttusbin, Uijuran Illés háziban. Zívits András kést ragadott ve|ére, mig
(Jnguran Ülés kalapáccsal támadt hetvenül éves
apósára.
Először az öreg Závlts Andrást hallgatták ki,
aki tuguiztus óts vizsgálati fogságban van. A
szerencsétlen öregember előadta, hogy ne» érzi
magát bűnösnek, nem a mag» büie miatt van
itt most a törvényszék előtt. 0 már nsm tud
pénzt keresni, — vallotta — és hogy mégse álljon
munka nélkül, a szomszédok székeit szokta kijavitgstni kisebb ajándékokért. így történt azután, hogy egyik napon az egyik szonsxéd az
elvégzett munkáért egy darab kenyeret koidött
át neki. A kenyeret, mert mm szokott
mindig
kenyérhez jutni, elzárta a ládájában. Amikor
megtudta veje, hogy elzárja a kenyeret gyermekei elöl, Így kiáltott föl leánya előtt:
— Agyonütöm ezt a vén gazembert /
Errepedig,—vallotta Zivifs, — kiment a szinbe,
hogy elejét vegye minden összetűzésnek. Éppen
hozzá akart fogni egy szék javításához, amikor
berontott a szinbe a veje. Éktelenül káromkodni kezdett, majd fölkapta azt a kalapácsot,
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Egyrendbeli sikkasztás miatt három hónapi fogházra
Ítélték ifjabb Szíjgyártó Albertet.
A magánoblrathamisltási ügyekben fe mentő ítéletet hozott a biróiág, mert
a vádlott hozzátartozói megtagadták a vallomást.
A szegedi törvényszéken ma délelőtt fejeződött
be az a nagyérdekességü és a nyilvánosság előtt
nem ismeretlen bűnügy, amelynek középpontjában
Ifjabb Szijgyártó Albert állott, akit az ügyés ég
többrendbeli rragánckiratharr -itás és sk!"'
's
bűntettével v'dolt meg. A t atal bankt .tvis^'ö
bűnügyében hetekkel ezelőtt, mint még isn -retes,
a törvényszék már tartott főtárgyalást és enikalommal a fiata'ember megtagadta a vallomást azo..
ban a váltóügyekben, emelyekben édmpja neve
is szerepel, annak ellenére, liogy édesapjának följelentésére került az ügyészség fogházába. A törvényszék ekkor a bizonyitás kiegészítését rendelte
el, de elrendelte egyúttal ifj. Szijgyártó Albert azonnali szabadlábrahelyezését.
A mai folytatólagos főtárgyaláson a vádlott már
szabadlábon és elegánsan, divatos fekete ruhában
jelent meg. Egykedvűen ült eleinte a vádlottak
padján, majd az egyes eseteknél állandó in szót
kért az elnöktől, hogy magyarázatot adhasson. Az
elnök először is a vádiratot olvasta föl ismét, amelyből kitűnik, hogy a fiatal, könnyelmű banktisztviselőt édesapja váltói miatt niagánokirathamÍ3Ítás
sal vádolták meg, sikkasztás cimén emelt vádat az
ügyészség részvények elzálogosítása, valuták el
nem küldése miatt, mert dollárokat, lírákat nem
küldött el rendeltetési helyűkre, hanem azokat a
saját adósságainak fedezésére használta föl.

Mihálffy ügyész kérésére az elnök néhány tanú
vallomást ismertet. Vitéz Lengyel tanú vallomásából kitűnik, hogy a tanársegéd kollegájának el akarta
küldeni fizetését Párisba Szijgyártó utján, de a
vádlott hetekig magánál tartotta a pénzt. Junaszka
Ferenc arról tett vallomást, hogy ötszáz lírát adott
át a vádlottnak be/áltás miatt, de Szíjgyártó hetekig késett a beváltással és a pénzt saját céljaira
használta fel.
Kormányos János vallomásánál az ügyésznek az
az észrevétele van, hogy az elmúlt tárgyaláson azt
mondotta, hogy a vádlottat nem hatalmazta föl
aira, hogy részvényeiből sajít adósságait fedezze.
— Én is emlékszem erre, hogy ezt mondotta,
— mondotta az elnök.
Kormányost most újra kihallgatják és azt vallja,
hogy még mindig elszámolási viszonyban van a
vádlottal.
Az elnök ezután * hozzá akar kezdeni a váltó
pörök iratainak ismertetéséhez. Dr. Kersch Ferenc
védő erre ellenzi az iratok fegyrészének fölolvasását azon az alapon, hogy Szijgyártó hozzátartozói
a főtárgyaláson megtagadták a vallomást.
Az elnök most felolvastatja a váltópörök iratait,
majd megállapítja, hogy a Junaszka féle ötszáz
lírás ügyben a vádlott heteken keresztül hitegette
a beváltással a megbízóját.
Mihálffy ügyész ezután megtartotta vádbeszédét.
Elsősorban is a Gyulai- és Herzog féle ügyekben
a sikkasztás vádját elejti. A többi vádat föntartja,
Így annak ellenére, hogy a vádlott éde3 apja nem
tett vallomást, föntartja a vádat a váltók meghamisítása miatt.
Ezekre az ügyekre — mondotta — a vádlott
megtagadta a vallomás', mondván, hogy ebbe az
ügybe nem akarja belekeverni édesapját az iránta
érzett köteles tiszteletből. A vádlott azonban a
nyomozat alatt beismerő vallomást tett. Fentartom
a vádat a Bauxit részvények el sikkasztása miatt,
föntartom a vádat, mert Lengyel tanársegéd által
átadott pénzt nem küldötte el Párisba Sümegi

a

I

B e l v á r o s i b a n .

Erre az ügyész súlyosbításért jelentett be föleb
bezést s fölebbezeít a védő is.
— Ezzel egyelőre készen vagyu: k, — mondotta
végül az elnök.

tanársegédnek és végül föntartom a sikkasztás
vádját Junaszka Ferenc ötszáz lírájának elsikkasztása miatt is. Kérem a vádlottat bűnösnek kimondani és megfelelően elitélni.
Dr. Kersch Ferenc kezdett ezután hozzá a védőbeszédhez.
— Az kétségtelen, hogy ez a pör — kezdle —
egy nagyon könnyelmű fiatalember dolgainak
epilógusa. Ennek az ügynek a méregfogát azonban a szülői otthonban húzták ki és ott zajlott le
ennek az ügynek döntő részlete is. A szülői otthonban pedig a thérieg a vádlott javára billent,
így most az a helyzet, hogy nem lehet őt elitélni
a büntetőbíróság előtt.
Sorra foglalkozik ezután az egyes esetekkel és
azt igyekszik bizonyítani, hogy egyik ügy sem ke
zelhetö bűnügynek, minden esetben elszámolási
viszony van. Egyetlen vádpontot sem bizonyítottak
minden részletében és ezért teljesen fölmentő ítéletet kér.
Végül a fiatal vádlott állott fel és minden megindultság nélkül élt az utolsó szó jogával.
— Ez a szerencsétlen eset, — mondotta —
amelyet édesapám, idegen befolyások után indulva
kezdeményezett, édesapámat teljesen tönkretette.
Én öt hónapig szenvedtem, családi életem teljesen
fel van dúlva, társadalmilag el vagyok itélve még
akkor i3, ha a tekintetes törvényszék fölment. Méltóztassék elhinni, hogy én ide nem a saját hibámból kerültem, én nem károsítottam meg senkit.
Tisztelettel kérem a tekintetes törvényszéket, hoz
zon flömenló i'é'etet.
A törvényszék rövid tanácskozás után meghozta
Ítéletét, amelv szerint a biróság bűnösnek
mondotta ki ifj. Szijgyártó Albertet junaszka Ferenc
sérelmére elkövetett egyrendbeli sikkasztás bűntettében, amelyet azonban a 92. szakasz alkalmazásával vétséggé szállított le és ezért

Borzalmas ez
a fogfájás!
Enyhülést hoznak

A s p i r i n
tablettái.
Ügyeljünk a
zöld papirszallagrat
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l á b a ?

CYLOLLAL €€
ecsetelje

Kapható minden gyftgytárban,

NEMECZ

be.

drogériában és a készítőnél:

„HATTYU<,-DROOÉRlX)llB\N

Tisza Lajos körút 73.

970

Telefon 3—41.

INGYEN
kap minden vevő egy hímzett női
inget vagy nadrágot, ki legalább
300.000 kor. értékű árat vásárol

három hónapi fogházra és egy évi hivatalvesztésre Ítélte. A büntetést azonban az elszenvedett vizsgálati fogsággal teljesen kitöltöttnek vette.
Az ítélet indokolása megállapítja, hogy a többi
vádpontokban föl kellett menteni a vádlottat, mert
tagadásával szemben, minden hozzátartozói meg-

divatáruházában,

tagadták a vallomást, nincsen semmi terhelő blzo

nytték. A többi esetekben pedig az érdekeltek
hallgatólagosan beleegyeztek abba, hogy a pénzekkel, illetve a részvényekkel a vádlott rendelkezzen, legalább is a főtárgyaláson tett vallomásuk
szerint.

{Széchenyi tér 13, Barcsay patika mellett), hol az összes raktáron levő áruk

mélyen leszállított árban
kerülnek eladásra.

Az ötszáz Ura esetében azonban bűnösnek kellett kimondani a vádlottat, mert iratok igazolták
azt, hogy a vádlott heteken át hitegette Junaszkát
azzal, hogy a lirákat beváltja. Eszel szemben
azokat saját céljaira fordította, elsikkasztotta. A

A

törvényszék az ítéletnél enyhítő körülménynek F i g y e l e m !
ÉSfflKSSLuS
vette a vádlott büntetlen előéletét, fiatal korát és
Ugjutányosabban vállalnak
azt, hogy egy izben töredelmes vallomást tett. Vecsernyés Ferenc és lános, Bihari u. 34, Hatt/as sor 23.
Ezért azután a büntettet leminősítette vétséggé.
— Szijgyártó Albert — szólott az Ítélet kihirdetése után az elnök a vádlotthoz —, megértette az
Ítéletet? Abban a bűncselekményben, amelyet a
biróság önnel szemben megállapított, a büntetés

G y e r ü n k

u z s o n n á z n i

a

hónapot. Megnyugszik az ítéletben?

hol kávé, lea, csokoládé, naponta friss Lukács sütemények kaphatok. Alkalmakra rendelésekel elfogadunk
T e l e f o n s z á m :
15
2 4

Bonbontanyá-ba
K
s
u c c a
1 6
&

öt évig terjedhető bőrlön, ehelyett ön kapott három
— Nem. Főlebbezek a bűnösség megállapítása
miatt!

r

A

u
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Mindenki saját érdekében!

51

nézze meg a N e m z e t i ÁPtlháx külföldről érkezett nagy férfi és női divatáru raktárát és kirakatjait,
ahol vételkényszer nélkül meggyőződik, hogy mig ezen készlet tart legalább 2
o l c s ó b b a n
vásárolhat. Ujabban érkeztek nagy mennyiségben flór és fátyol női harisnyák, férfi zoknik minden minőségben, férfi és női keztyük, valódi nappa bőrkeztyük teveszőr béléssel, angol sportsapkák,
divat kalapok, férfi és női ernyők, fehérneműk, selyem nyakkendők, nadrág- és harisnyatartók. I-a Zephir

ingek 93,000 K, bokavédők 5 3 . 0 0 0 K, nehéz selyemsálak 45.000 K, hosszú
köpper alsónadrág 5 5 . 0 0 0 K, bélelt trikó keztyü 3 2 . 0 0 0 K, férfi és női kötött
mellények és kabátok, téli alsó trikó ruhák, legfinomabb bőráruk, divatos redikülök, ;
pénztárcák, levéltárcák stb. cikkek legolcsóbb árban beszerezhetők, j

1

Fodor Nemzeti firuház, Kárász és Kölcsey ucca sarok, j
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Harisnyák, keztyük, kötött áruk, fehérnemüek legnagyobb választékban.

ffirek
|f I I /C
Szombat.
Rám. kat. es protestáns
J t l l
Szabbasz. Gór kat. Filém. Nap kel 7
óra 31 perckor, vyugtxik 4 óra 10 perckor
ogyi-fcönyvttf nyit»» <J. e. 1G ~l-i<t, d. u. 4—7-ig.
Momstm nyitva 6. e. 10—12-ig
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1 emelet)
nyitva d. e. 8—íig, d. a. 3—7-ig.
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8
órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közüi szolgálatot tartanak :
Frankó Audor Kálvária ecca 17 (teiefon 225), Leinzinger
Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. Káiiay
Albert ucca (Hid ucca) (telefon 391), Nindl János
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány
Lajos Újszeged (telefon 846), Tőrök Márton Csongrádi
sugárul (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este
fél 7 órakor.

Váisonyi Vilmos ma miniszterelnök volt
— egy percig.
Budapestről telefonálja tudósitónk: A nemzetgyűlés pénteki Qlésén Farkas István beszéde
alatt Vázsenyi Vilmos az ülésteremben Rakovszky Iván belügyminiszter mellé telepedett,
akivel tárgyalásokat folytatott a fővárosi demokrata párt egyes klubjai ellen állítólagos
hazárdjáték miatt folyamatban lévő eljárásokról és igaztalan, bogy a rendőrség csak
egyes politikai klubok ellen jár el. Vagy
tiltsa be a belügyminiszter mindenütt a kártyázást, de ne üldözzön egyes poli ikai köröket A vita közben oly élénk lett Vázsonyi
Vilmos és a belügyminiszter közölt, bogy
Vázsonyi a vita hevében Rakovszky mellé ült és
éppen — Bethlen István bársonyszékébe. Vázsonyi maga is jót nevetett, amikor ésirevette,
bogy a Ház tagjai milyen derültséggel szemlélik, hogy éppen a miniszterelnöki széket foglalta le Vázsonyi — egy percre.

— A tudás hatalom. Az egyetemi körökben
nagy is jogos a panasz a szegedi polgárság
ellen. A panasz lényege az, hogy a város polgársága nem érdektöaik olyan mértékben azok
— Juhász Gyula a költészet eredetétől. iránt a kérdések iránt, amelyekről az egyetem
Pénteken este a Munkás-Otthon zsúfolásig meg- barátainak előadói értekeznek a csütörtöki előtelt nagytermében Juhász Qyula tartott Szabad adásokon, mint ahogyan oz elvárható lenne.
előadást a költészet eredetéről. A mindvégig Az egyetemi körökben ezzel szemben a legnafeszolt érdeklődétset és állandó tetszéssel kisért gyobb dicsérettel emlékeznek meg a szegedi
elő«dás után percekig ünnepelték az előadó szervezett munkásságról, amely csodálatos amköltőt.
bícióval érdeklődik minden iránt, amellyel tudá—
ForgalmiadóköUlasek
figyelmébe. sát, műveltségét fejlesztheti. A szegedi munkás
Szeged szab. kir. városi általános forgalmi adó- otthonban rendezett tudományos előadásokon
hivatala figyelmezteti az adózókat, bogy for- ember, ember hátán szorong és cz előadások
galmi adókönyvüket ellenőrzés végett a kitű- előadóinak van a legfigyelmesebb, leghálásabb
zött időben saját érdekükben pontosan hozzák hallgatóságuk. Minden munkás ismeri azt a
hatabe a forgalmi adóhivatalba, mert a bemutatás csudálatos varázsigét, hogy a tudás
elmulasztása eietén a m. kir. pénzügyigazga- lom. A tudásra, a szépségre éhesebb tábort
tóság által az 1921. XXXIX. t.-c 65. § a alip- nem leen lehet találni a magyar társadalomján pénzbírságban
fognak elmarasztaltatni. ban. A magyar munkásnak valóban fontos életSzeged sz. kir. város általános forgalmi adó szükséglete a könyv, a kulturát, tudást terjesztő
jó könyv. A Délmagyarországnak
könyvhivatala.
akciója
megszervezésével
éppen
az
volt
a legW.ldbaner—Kerptly
vonósnégyes mai
hangversenye 8 órakor a Tiszában. Kevés jegy fontosabb célja, hogy tudásszomjukat, könyvszükségletüket azok is kielégíthessék, akik nem
Belvárosi Moziná'.
bővelkednek anyagi javakban, igy elsősorban a
Wilhelm Ella iparművészeti kiállítása és munkások. A Délmagy arország
ezt a
karácsonyi vására december 5-től 10-ig díjcélját a napi áraknál
ötvenszázalékkal
talanul megtekinthető.
m
olcsobb
könyveivel bizonyára el is éri.

— Egyházi zenetörténeti előadások. A reforVarráa és mflbimziai tanfolyam Singer varrógépen
mátus templomban ma délután öt órai kezdettel díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép i észv. társ. újonnan
kezdetét veszi egy előadás-sorozat, melynek célja megnyílt fióküzletében, Szeged. Kárász ucca 1. szám.
megismertetni az egyházi zene fejlődését. Az elő— A szegedi állami felsőkereskedelmi lakola
adás minden alkalommal orgonahangversennyel végzett tanulóinak szövetsége e bó 7 én, hétfőn este
kapcsolatos, amikor is bemutatásra kerülnek az 8 órakor a Kass-Vigadó elsőemeleti termében csaegyházi zene legszebb termékei. Az előadásokat ládias jellegű vacsorát rendez a bajtársi összetartozantartja és orgonán látszik Árokháty Béla ref. lel- dóság és önzetlen barátság ápolása céljából. Reich
kész, zeneszerző. Rajta kivül kiváló ének-, hegedü- Manó tanár, mint a szövetség elnöke, igaz szereteltei
kéri az iskola volt tanulóit, hogy az összejövetelen
gordonkaművészek és a Szegedi Református okvetlenül
ré;-ztvenni szíveskedjenek. Étkezés étlap sze£nekkar számai egészitik ki a műsort. Beléptidij rint, mérsékelt áron.
az előadásokra nincs. A templom fűtve vanl
Béc=i diókoksz. Kt lenbank. Telefon 66.
A szegedi zsidó ifjúság ez évi bállal egy— fi dományok a klsrongyoaok javára. Pénteken
bekööit jó:ékonycélu Chanuka-ünnepélye 1925
a következő adományok érkeztek a főispáni hivatalba
december
hó
12-én
fél
9
órakor
a
Tisza-szálló
— As egész országból nagy hideget Jiltna kisrongyosok számára: özv. Csonka Vincéné 3oo,ooo,
tenek. Budapestről jelentik: A sioksthnul hi- nagytermében lesz rceglarlva. Jegyek a zsidó N. N. loo,ooo, a Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet nevében özv. Aigner Nándorné 1.000,000 korodeg decemberi elejei időjárás semmit sem en- hitközség irodájában.
nát küldtek.
—
Adófölebbezések.
A
szegedi
II.
sz.
jövedegedett. Az ország minden risziről nagy hidegei
— Ez Newyork! Lengyel Menyhért, aki most tért
jelentenek. Budapesten ma reggel —13 fok lemadó fölszólamlási bizottság által 1925 december haza
az .Antónia" newyorki bemutatójáról szenzációs
7-én
letárgvalandó
fölebbezések
jegyzéke:
özv.
hideget mértek. A legnagyobb hideg az országSpltzstein Salamonné kereskedő Mars tér 8. özv. cikkben számol be amerikai élményeiről a Színházt
bin Kecskeméten volt, ahol a hőmérő —17 fokra Deutsch Sámuelné Téglagyár u. 4, Salgó József Élet uj számábau. Hegedűs Lóránt volt pénzügyminiszsülyedt. Az ország nyugati réizén kisebb na- Mars tér 4, Stern és R6th Mars tér 1, ócskakeres- ter kritikát mond Herczeg Ferenc uj darabjáról. A
irók és újságírók irtak cikket és riportot Incze
gyobb havazás volt az elmúlt éjszaka. M i reg- kedők, Apró Jenő gyógyszerész Kossuth Lajos su- legjobb
Sándor népszerű hetilapjába. Darabmelléklet: .Engem
gel havazott Keszthelyen ét Kaposvárott. Dunán- gárut 58, dr. Thiering Oszkár mérnöki szakértő szeress". Egyes szám ára 800 korona, negyedévi előlul több részéről hófúvásokat [jelentenek.
Mars tér 7, Özv. Gulácsi Endréné német órátadó fizetési dij 8'j.OOU korona. Kiadóhivatal: VII., Erzsébet
Szentháromság u. 61, Barna Izsó állatorvos Párisi körút 43. szám.
— Bsntczky «lőtt kihirdették a Kúria íté- körút 27, dr. Buczkó Károly Kossuth Laios sugárut
letét. Budapestről (elentik: Ma délelölt negyed 40, dr. Virág Mária Liget ucca 19, dr. Ács Sándor
10 órakor hirdette ki dr. Tireky Qéza, a büntető- Kossuth Lajos sugárut 34, dr. Andrássy Ferenc l DÉLMAGYARORSZÁG S
K Ö L C S Ö N K Ö N T V T Á R A
törvényszék
másodelnöke az eléje vezetett Boldogasszony sugárut 45, orvosok, dr. Jancsó %
Btniczky Ödön előtt a kir, Kúria Ítéletét. A Miklós tanár Kálvária u. 5/b, dr. Reiniger Her1
Ossendowski: A¿SIAI TITKOK, iZSIAl
legfelsőbb biróság ítélete megváltoztatta a Tábla manné orvos neje Téglagyár u. 15, Fábián Béláné
EMBEREK.
l
Ítéletét és Beniczky Ödönt tiltott költésben és Téglagyár u. 24, özv. Kovács Mátyásné Petőfi
Most jelent meg I
l
kormányzósértés vétsége miatt mondotta ki Sándor sugárut 83, szülésznők, Takács Elek Stáció
Kapható a DÉLMAGYARORSZAG
KÖLCSÖNbűnösnek és ezért — mint is serees — egy u. 8, dr. Fajka Lajos Kossuth Lajos sugárut 33,
dr. Tary József Kossuth Lajos sugárut 57, dr.
KÖNYVTÁRÁBAN.
évi is 8 hónapi fogházra ttiUe. A büníefésbSl Nekich Richárd Bécsi körút 22, dr. Lakó József
kitöltöttnek vett 4 hónapot és 10 napot. Elnök Vaspálya u. 19 ügyvédek, özv. Erős VlJmosné
ezután kérdi Beníczkytől, hogy megértette-e az Berlini körút 26, uosztonyi János Galamb u. 4,
akar venni, tartsa
szem előtt hogy
Ítéletet? Beniczky: Igen. Majd a fogházörök özv. Penik Kristófné Vörösács u. 34, albérlőtartók,
_
a legszebb, legBeniczkyt kivezették a tanácsteremből.
Urbán Sándor zenész Rom u. 8, Vorgity Simon
hasznosabb és legolcsóbb ajándék a könyv és zenemű.
bordélyos
Móra
5,
Berta
István
bérlet
Sáudorfalva,
Lacle Csffaret ho'nap, vasárnapi zongora- Csanádi József napszámos fb. Szeged 48, Erdélyi
Szépirodalmi könyvek ?—-3—6 ezertől.
Zent müvek 3 - 6 ezertől.
estjén a modern és klasszikus zongorairodalom József Felsővárosi ff. 84, Faragó Józsefné FelsőJ —--»r
uM cW c^ u 2mrm
legszebb müvei szerepelnek. Kezdete fél 9, városi ff 125, Forró Mátyás Rókusi ff. 40, vitéz H u n g á r i a H n f i q u a r l u m
" rele fon 12-5(.
Tisza-szálló.
Hegyesi Ferenc Kemes 15, Karácsonyi Gergely
Világirodalmi és |lfjnságl iratok legna- Felsővárosi ff. 145, földbérlők.
gyobb választékban Bartosnál, Klauzál tér. i 0 i
Vasárnaptól kezdve délutáni tánc a
Kaséban. A mult évi nagysikerű teadélutánok
Herendi p o r c e l l i n f y á r műtárgyaiból a Kulturismét kezdetét veszik a Kass-szálló éttermében.
palotátau vasárnap, hétfőn és kedden
Az első teadélután vasárnap, 6-án lesz és minden ünnep és vasárnap ezeket a íeadélu ánokst
megismétlik. Belépőd j nincs, a zongoránál
Uj tanfolyamok DECEMBER 7-ÉN
Kizárólagos képviselője Szeged és környékén:
84
Beck Miklós ül.
92
kezdődnek.

f

z

Ha ajándékot

Petris táncintézet
Kass-szálló.

kiállitást rendez.
S

c

h

i l l i n g e r
M
QvegllzUt, Klauzál tér 8.

ó

r
89

Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre
ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép
részv.tdrs.
újonnan megnyílt fióküzletében Szeged, Kárász u. l.sz.

Jelentkezés naponta délután 6 órától.
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Színházjegyek a Délmagyarország
— Fölakasztottak egy

rablógyilkost.

A

nagykanizsai törvényszék 1925 február 5-én
tartott fölárgyalásán kötéláltali halálra
Itilte
Papp Sándort, aki Horváth Ferenc gazdálkodót az orazágulon fejbesultotta, minek következtében Horváth meghalt. Papp ezután magához vette a meggyilkolt Horváthnak 16 milliót
tartalmazó pénslárciját. Az elsőfokú biróság
Ítéletét a Tabla és a Kúria helybenhagyta. Tegnap megérkezett a kabinetirodától az értesítés,
mely szerint a kormányzó legfelsőbb elhatározására az igazságszolgáltatásnak szabadfolyást
enged. Reggel 8 órakor hajtotta végre az Ítéletet a nagyksnissai kir. ügyészség fogházának
udvirán Gold hóhér és két pribékje, akik tegnap érkeztek meg. A halál az itéiet végrehajtása után 11 percre következett be.
Varrógépek javítása lelkiismeretesen és legolcsóbban Singer Co. Varrógép R.-T.-nál,
Szeded, Kárász ucca 1. sz.

százmilliót nyerhet,

ha fehi'nemü.
vászon, harisnya stb
szükségletét S 0 6 9 Lajosnál szerzi
be, ahol minden 100000 korona készpénzvásárlás után egy sorsjegyet kap
hígyen. (Iskola u. és Oroszlán u. sarok.)

Én már ilyen vagyok.
№

A modern táncokból magánórákat ad
egyeseknex és csoportoknak Révész Béla tánctanár, Tisza-izélló, I. em. Megbetzélések naponta d. u. 6 órától.

ELŐFIZETŐINK

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

Délvidéki élelmiszercsarnok
Kossuth Lajos sugórut 8. sz
egész december h ó ^ n minden élelmicikket, cukorka
és csemegeárut f«lfDnS O l c s ó n árusítja. Külön
egyikét cikket b C S Z e r Z É S Í
ÁrQíl
alUl
adjuk, mely cikkek naponta az üzlet előtti táblán
lesznek hirdetve
oi

A szinház h*ti műsora:
Szombat délután ifjúsági előadás: Az arlesi lány.
Szombat este: A drótostót. Premierbérlet A. 17.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A baba.
Vasárnap este: A drótostót. Bérlet B. 17.
Hétfőn: A Katolikus Nővédő Egyesület
kulturestje.
Kedden délután: A régi jó Budapest.
Kedden este: Kovács Kató vendegfölléptével: Marica
grófnő
Szerdán: Téti ballati*. Premierbérlet B. '8.
Csütörtökön délután rerdkivül mérsékelt helyárakkal.
Kovács Kató vendégfölléptével: Marica grófnő.
Csütörtökön este: Téli ballada. Bérlet A. 18.
Pénteken: Az Orlow. Preooierbérlet A. 19.
Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano de
Bergerac.
Szombaton este: Az Orlow. Bérlet B IP.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A drótostót.
Vasárnap este: Az Orlow Bérletszünet.
Hétfőn: Az Orlow. Bérletszünit.
Kedden: AZ Orlow. Bérletszünet.

Íves Mirande és Alex Madis 3 fölvonásos

— Panaszok a munkaközvetítő helyiségei ellen.
Kaptuk a kővetkező sorokat: Igen tisztelt szerkesztőségi Méltóztassék a fenti címen, lapjuk pénteki számában közölt panaszos sorokra a következő fölvilágosítást leközölni:
A hivatal helyiségei tényleg annyira szűkek, hogy
csak egy hányada a munkanélkülieknek tud bennük
állandóan tartózkodni. Eriől azonban a hatósági munkaközvetítő édes-keveset tehet. Ezt a panaszt csak a
törvényhatóság orvosolhatja megfelelő anyagi áldozattal A helyiségek bűzös és egészségtelen voltában maguknak a helyitégek építésének nincs semmi szerepük.
Egészségesebb helyiségeket ezeknél a városban nem
lehet találni. Hogy ezekben a túlzsúfolt termekben a
levegő nem a legkifogástalanabb, az már velejárása a
zsúfoltságnak. A termekből kiszorult munkanélküliek
már nincsenek a munkaközvetítő helyiségeiben, tehát
ezek fölött nem rendelkezhetik a hivatal vezetősége,
az adófizető polgárokhoz való viszonyukat nem szabályozhatja, mert ez már rendőri teendő. Ezt a kedvezőtlen állapotot a munkaközvetítő is jól ismeri, de
a város tanácsa is többizben fordult az államrendörséghez, hogy rendőr kirendelésével
biztosítsa e nagyforgalmu
hely
rendjét,
de eredménytelenül. Dr.
Andor Endre t>. államtitkár, az állami munkaközvetítő
igazgatója panaszomra személyesen eljárt a kerületi
rendőrfőkapitánynál rendőr kirendelése érdekében.
Sajnos, a létszáma pasztás folytán megcsökkent rendőr
legénységi létszámból csak hetipiacos napokra sikerült
egy rendőr kirendelését kieszközölni, aki a lépcsőközben, kapualatt gondoskodott a rendről. A munkaközvetítő helyiségeit a levélíró ugylátszik összetévesztette
a kapualjaval, mert a hivatal helyiségeiben a hivatal
tisztviselői föatartják a rendet 8 azokat adófizetők,
ha az adóhivatalba iparkodnak, nem érintik, tehát az
emiitett zsarolásokat, ha történnek, máshol kövelik el.
Akinek panasza van, forduljon hozzám, vagy a munkaközvetítő választmányi tagjaihoz, vagy a választmány
elnökéhez Fodor Jenő tanácsnokhoz, mert azok orvoslása nemcsak a panaszos, hanem a munkaközvetítőnek
is érdeke. A jogos sajtókritika is csak az ügy előnyére
válik, da csak akkor, ha nem egyoldalú tájékozódáson
alapszik, hanem tárgyilagos kritika. Szeged, 1925 december 5-én. A hatósági munkaközvetítő
főnöke.
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Sszin&cLSz és

Színházjegyét a DELMAGYARORSZÁG jegy
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele
fonszám 306.)

INGYEN!

jegyirodájában!

vígjátéka.

En már ilyen vagyok és ez alkalommal esen
a helyen megfordítom a megszokott sorrendet,
a színészek munkája kerfil előre és végére marad a darab. Mert az a gondolat merül föl ez
este után, hogy a színészek, a vidéki színházban különösen, nagyobb munkát — fizikait is
— végeztek, mint a két francia szerző, amikor
megirta ezt a darabot. A színészek nagy munkát végeztek, hiszen betanulták a szerzők szavait, még alakokat is igyekeztek formálni,
amennyire erre időt adott a vidéki szinház
„növő láza", izgatott élete.
A drámai együttes mindig nagy munkát végez, ezt el kell ismerni, ha a munkát nem is
koronázza mindig siker, hanem mindössze egykét próba áll rendelkezésre, mindössze egy-két
este miatt. így az összjáték, az együttes nem
tud mindig egységes lenni és ez okozta péntek este is olykor a zökkenőket. A vezetősxerepeket Kaszab
Anna és Szentivdnyi Béla
vitték, akik sokai megtettek, hogy fölmelegítsék
a hideg nézőteret. Kaszab Anna, ha egyénisége
és ragyogó szőkesége nem is Simoné párisi
alakjára predesztinálja, igyekezett megtalálni a
megfelelő hangot és beletalálta magát a gyorsabb ütemü vígjátéki tempóba. Szentivdnyi ma
is alakot próbált formálni, ha erre nem is
nyilott tág tere Mellől nem nagy vonallal megrajzolt szerepében. Hangjai és egyes epizódjai
hozzáidomultak a könnyed és olykor sikamlós
taktusokhoz és megtalálta azt a fekvést, amellyel
mosolyt lehet csalni a néző szája szélére. Herczeg Vilmos az öreg uPJW
szerepében vitte
előre az együttest, mig Felekl Klárinak sovány
szerepében nem sok alkalma nyílt kvalitásainak
beigazolására. Harsányt igyekezett megformálni
a siegény neodadaista piktort, aki mindent elvállal, csakhoíty kék fraukokboz jusson. Falas,
Btital éa még néhányan vettek részt az előadásban. Es idetartozik még, hogy föltanlek a
sivár, kilátástalan díszletek, amelyek sokszor
rontották a hatást.
Mondottuk, a színészek munkája ez alkalommal előbbre való, mint a szerzők munkája,
amely csík az éjje'i boulevardokra való, ahol
a nagy idegen híd hajszolja az ágyat, az intim
duetteket, a kétértelműségeket, amelyeknek,
íulajdonképen egy értelmük van. Ez a darab a
többi száz pátisi elmúló és sikeres darab
közül való, ahol az olyan férfit viszik a színre,
aki a nők ajándékából él és ahol az olyan
nő van a középpontban, aki csak akkor tud
szeretni, ha a szivaroktól a fehérneműig ellátja
a szegénynek gondolt szép fiút — az igazi
barát áldozatkészségéből. Kevés, nagyon kevís
értéke van az ilyen elmúló darabnak, amely
melelt ugyan a közönség jól mulat a gond'erhís időkben, de amelynek cimét fel kelleti
jegyeznem, nehogy elfelejtsem, mig ezeket a
sorokat leirom.
(vir.)

KORONDI és LICHTMIAN cipők!!

Müvésszet
* Egy uj olasz szinház. Pirandello szinháza
után legtöbbet beszélnek Olaszországban Bragaglia
G'ulio római színházi vállalkozásáról, amely a
német Reinhardt, a francia Antoine, az orosz
Sztaniszlavszky után még mindig tud ujat és meglepőt hozni diszletezésben, rendezésben. A Teairo
degli Independent! (a függetlenek színháza) a legmodernebb müvek, a kubista és dadahta irodalom
próbálkozásai mellett nagy teret ad Shakespearenek is. összesen három szezonban működött —
egy szezon öt hónapig tartott — és máris 67 uj
darabot adott elő a kétszáz embert befogadó színházban. A saját tervek szerint megkonstiuált szinpad a technika legbravurosabb eszközeit használja
és hat részből áll. Fölhuzókból, sülyesztőkből,
oldalsinekböt tolódnak elő a díszletek, amelyek a
valódi és tökéletes teatralitást szolgálják. Számtalan
szines lámpa a darab egyéneinek jelleme szerint
ad váltakozó világítást. Kaucsuk maszkokat használnak a szereplők, hogy az arc izmai élesen kifejeződhessenek. A legérdekesebb Bragagliánál,
hogy soha sincsenek tanult, hivatásos színészei,
hanem egyes szerepekre betanitott társaságbeli
dilettánsok játszanak, akiknek naiv és otromba
mozdulatait a rendező — ugy látszik — minden
raffinált tudatosság fölé helyezi A főelv: előadni
mindent, kivéve az unalmasat.
* Mulatságos „pech" a bécsi Népopera
premierjén. Saleschire, a hírneves lengyel énekesre buonyára még sokan emlékeznek. Ez a
Saleschi már hosszú idő óta vendégszerepel Bécsben. Legutóbb a Népoperában bemutatták GranelU
Edoardo Utána cimü operaszkeccsét, amelyben a
tartalom szerint Saleschinek meg kell ölnie partnerét, a gyilkosságra csábító asszonyi. A pisztoly
azonban csütörtököt mondott és Käthe Ranteau, a
szép énekesnő tanácstalanul nézett Saleschire, mire
az utóbbi dührohamában egy vázát összetört és
ezzel együtt partnere ellentállását is megtörte. A
hölgy Saleschi dühös nézésére a földre zubant, de
amint utóbb megjegyezte, nehéz volt pisztolydurranás nélkül meghalnia.
* Waldbauap— Kerpely vonósnégyes ma,
szombat este 8 órakor a Tiszában. Műsoron
Kodály, Beethoven (A) és Smetana (e) quartetiek. Kevés jegy Belvárosinál (Harmónia f f .

Bérlet.)

* Lucie Caffaret holnap, vasárnapi zongora
estje kivételes művészi esemény. Jegyek 15—60
ezer korona, Belvárosinál
* Szegediek a Budai Dalárda jubiláris hangverser yen. A világhírű Budai Dalárda jubiláris
hangversenyén, december 8 án, a fővárosi Vigadóban kerül bemutatásra König Péter és Juhász Gyula
első dijjal kitüntetett nagyszabású kardala, a

Himnusz Buda várához. A szegedi szerzők bemutatója iránt oly óriási az érdeklődés, hogy már
napokkal ezelőtt minden jegy elfogyott.

* A drótostót. Lehár Ferenc nagysikerű operettje
ma este kerül a városi színházban föiujitásr*. A drótostót annak idején a Magyar Színházban került bemutatásra és azóta állandó müsordarabja az ország összes
színházainak. A társulat operettegyüttese teljes fölkészül séggel várja a ma esti bemutatót. A főszei epeket
Gábor Mara, Trillap Ilonka, FenyveB Sándor, Sugár
Uyula, Faludi Kálmán, Herczeg. Bilicsi és Rogoz játszak.
* Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A
baba. Audran Eümond világhírű operettje vasárnap
délután mérsékelt helyárakkal a premier szereposztásában kerül szinre, A vezetőszerepekben Kolbay Ildikó.
Trillap Il.nka, Egyed Lenke, Faludi Kálmán, Leopold!
Herczeg,
Bilicsi nyújtanak
nagyszerű kabinetfigurákat.
* Kovács Kató vendégjátéka. Amióta a tegnapi'
tudósításokból megtudta a város közönsége, hogy
Kovács Kató vendégszerepel a szegedi szinpadon,
tavalyi diadalai színhelyén, valósággal ostromolják a
szinház jegypénztárát jegyekért a Marica grófnő előadásaira. A .Marica grófnő" Kovács Katóval a címszerepben nemcsak kedden este. hanem csütörtökön
délután is szinrekerül a már szokásos csütörtök dél*
utáni rendkívül mérsékelt helyárakkal. A többi vezető»
szerepeket Gábor Mara, Zitta Emma, Uty Giza, Delly
Ferenc Fenyves Sándor, Herczeg Vilmos, Bilicsi és
Rogoz játszák.
* Téli Ballada. Gerhardt Hauptmann drámája
Losonczy Dezső kísérő zenéjével szerdán és csütörtökön szerepel a Városi Szinház műsorán.
* Az Orlow. Az utóbbi évek legnagyobb sikerű
operett űjdonsága jövő hét péntekjétől kezdve fogja
uralni a szinház műsorát.

* A Délmagyarország jegyirodájában a déli
órák alatt is válthat színházjegyet. A telefonon
(306) megrendelt jegyet hazaszállítja.

Kölcsey ucca I. «z*m. (Royal-szálló-épü et). Telefon 11—65.
Nagy választék női, férfi és gyermekcipő különlegességekben.
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Hagy Wlikulés és karácsonyi v á s á r !
A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamal. Valuták i Angol iont 343575—.,46575, cseh korona 2110—
2119,
iinár
1261-1266,
dollár
71350-71750,
francia frank 2743-2755, holland forint 28640—
¿8740, lei 331-334, léva 517—620, lira 28772892, márka 16971-17021 osztrák schilling 100.4'lti0.71, dán sorona 17768 -17828, »vájd frank 13734 13774,
belga frank 3225—3238, norvég korona
14480 —14540, svéd koron» 19055-19113, lengyel
aloty 9700-10300.
Detaak i Amsterdam 28640-28743, Belgrád 1261
1266, Berlin
16971-17021,
Bukarest
523-326,
Brüsmel
3225-5239. Kopenbág*
17769-17828,
Osló 14480 - 14540, London «45575 -346575, Milánó 2887—2892
Newyork
71255-71485,
Páris
2730-2745,
Prága 2110 1119, Szófia
517-520,
Stockholm 59053-19113, Vara.- 87СО-ЭЗОО. Wien
100.41-100.71. Zürich 13731-13774.
Zürichi tőzsde. Nyitási
Páris 19.i7?0, Undon
3ft'6.5., Newyork 519.-, Brüsszel 23.50, Milano
10.8759, Amsterdam 208.70, Sáriin 123.5625, Wien
0.0075.1С, Szófia -• 1.7750, Prága 15.3750, Varsó 57.50,
Budapest 9.0072.70, Bukarest 2.35, Belgrád 9.2).
Zárlati Páris 19.90, London 2516.-, Xewyotk
619.-, Brüsszel 23.50, Milano 20.90. Amsterdam
208.70, Berlin 123*,, Wien 0.0J73.15, Szófia 1.7780,
Prága 15.3750, Varsó 55.-, Budapeti 0.0072.70, Belirád 3.20, Bukarest 2.15.
Terménytőzsde. Az irányzat szilárd, a forgalom rendkívül elénk volt, ismét sok kótés történt határidőre.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tisxaridéki 4000—
, felsötiszai 3925—3975, fehérmegyei és pestvidéki
3S0C—J9E0 egyéb dunántuli 3875-3925, 77-es tisxa.
•vidéki 4C0J-4L50. felsőtiszai 3975-4025, fehérmegyei
és pestvidéki 39 50-4030, egyéb dunántuli 3925 - 8975,
78-at tiszavidéki 4025-4075. felsötiszai 40CO-4050,
fehérmegyei és pestvidéki 3975-4(2), egyéb dnnántuli
3950-4100, 79-es tiszavidéki 4050-4U0, felsötiszai
4025-4075, fehérmegvei ér pestvidéki 4C0O-4O5Q,
egyéb dunántuli 3975-4 ¡25, rois ¿675 -ZJii, Ukarmánf.
árpa 2300-2400, sörárpa 2850-31СП, zab 2150 - 2500,
tengeri 1925-1950, repce 5900-6000, köles 1950—
205U, korpa 1575—1721.
Irányzat- A pénteki értéktőzsde többnapos szilárd
ság után ingadozó és egyenlőtlen irányzattal indult.
Már nyitáskor néhány kulisszpapir és a Ganz-Danubius
gyengén tendált. A kontremin vásárlásai folytán egyes
papirosban visszaesések áliottak be. A Nova, Georgia
4, a Salgó árfolyama 1 és fél százalékos árnyereségre
tett szert. A vaspiacon a Ganz Danubius 2200 al indult
és 2215-re emelkedett, zárlatkor azonban újból 2tl0-re
esett vissza, ugy hogy a pénteki árvesztesége a csütörtökihez képest 30.000 korona. A bányapiac barátságos volt. A nagypapirok 2«—25, a kispapírok 5— tö
szazaiékos árnyereséget mutattak. A bankok és takarékok piacán a Pesti Hazai volt igen szilárú és 4f.'ji>0
koronás javulást ért el. Gyengén tendált a Kereskedelmi Bank és a Magyar Nemzeti Bank. Az ipari ér
tékek közül a N sici és Magyar cukor volt szilárd, a
többi ipari értékek gyengén tendáltak. A forgalom
csendes volt. A fixkamatozásu papíron piacán a pénztárjegy és a hadikötcsön 1 о- ли koronás áreltolódist
mutatlak, a népszövetségi kölcsön tartott volt, a kényszerkölcsön ellanyhult.
Far.ncváro
•»"•«•aváaár. N vitt vásári maradvány
555 sertés és 210 süldő, érkezett 29 J sertés, eladatlan
maradt 8 . Arak: Fiatal könnyű i 3 — 6 . " , nehéz i6.5—
>8. Zárt vásári maradvány 3i, érkezett 27, eladatlan 10.
Árak mint fent.

Nagy karácsonyi vásár!!!
Ö z v . H E G Y E S PÉTERNÉ
kész női gyermekruha áruházában, Kállay Albert uooa 2 (Hld noca)

Flanel leányka ruhák már 40 ezertől
Divatbluzok . . . . már 140 ezertől 923
Pongyolák
már 180 ezertől
Aljak, kötények st). maglepő olcsó árban 11 I

Kevés pénzzel
nagy

örömet

szerez

mindenki, ha

MIKULÁSRA
KARÁCSONYRA
kávét, teát, fűszerárut, dé ¡gyümölcs,
cukorka, csokoládé és finom
italárukat

GLÜCK LIPÓT
cégnél vásárol
Szép dióbél, szilva, méz, szalon és díszcukorkákban
nagy választék.
Olcsó árak.
Eladás nagyban és kicsinyben.
966

és
e2

5 % kedvezményt adok

Feltűnő olcsó áraimból még külön
"ano*™ G a m b r i n u s c s e m e g e h á z

B O R O S
Rayé Ing 2 gallérral

I05.OOO
fiival szmoking mellény

Nehéz seltjemsái

E heti K a r á c s o n y t
r e k l á m c i k k e l

Hímzett női Ing vagy nadrág

33.ooo
KÖI9I1 gqermeksapka

45-000
Hálulvarroll mousllnharlsnya

28.000

20.ooo
4ngol gyapluharlsnya

S z é c h e n y i t é r5 . T i s z a
L a j o s k ö r ü l 3 6 . (Csirkepiac)

IIŰ.ooo

I 6 0 . O O O
Kötött gijermekkeztijO

F e k e t e s a « u . 1 6 . Teleron 5 - 4 0 .
M e g r e n d e l é s e k e t h a z a k U l d ö k . 101

A N T A L
Damaszt és plké mellQ Ing

Véglgbélell kezlyQ

75.000

a m. t.
vevőimnek.

28.ooo

Kötött áruknál nagybani vételnél gyári árak

19.ooo
Selijem-flórtiarlsnua dupla
és sarokkal
a
a

talppal

32.000

l-a téli kezluQ

32.000
Francia börkez- Q C r \ r \ r \
14О garanlâlva
O í l i U U U

'Radió

Duett a Riquette bői, Duett a Der VielgelieMe-ből. —
Hollandi menyecske (Kálmán).
München «8*. Délután « órakor: Nép- és nemzeti
táncok zenei bemutatásokkal. 4.4^ órakor: Vidám szaROVATVEZETŐ) Í Z Ő L L Ö 8 KÁROLY.
valások. M 0 órakor: Schrammeltercett. Este
órakor: Szent Miklós beszél a gyerekekhez. 9.45 órakor:
Ismert és ismeretlen népzene. I.Komzák: jupta induló,
2. Adam: Nyitány a Postillonból. 3. Leuchs: Háron
dal (tenor). 4. Schiessl: Két táncdal. 5. Servaix: Változatok, csellószóló és zenekar. 6. Kienzl: Ábránd a
December 5, szombat.
Bioiiás emberbő1.
Fali: Kind, du kannet tanzen,
(A városnév utáni sxámi hnllámhows.)
valcer. 8.'0 órakor: Bolondság könyve. 9.30 órakor:
Des Löwen Eiwachen Brandi egyfelvonásos operettje.
Budapest 546. Délután 3 órakor: Fölolvasás. 5—6.30
10.20 órakor: Szent Miklós beszél a .nagyoknak".
óráig ac első honvéd gyalogezred zenekarának zeneMünster 413. Délután 1.15 2 3' óráig. Hangverseny
délutánja. 7,30 órakor: Riquette. Strauss Oizkár ope(Paul Linche). Este fi.15 órakor: Esperanto. 8 órakor:
rettje a Városi Színház előad isában.
Angol olvasási gyakorlatok, 8.45 órakor: Bastien und
Bécs 530. Délután 4.10 órakor: Hangverseny. Ida
Bastienne, Mozart egyfelvonásos előjátéka
Dostal hangverseeyénekesnö
közreműködésével. 1.
Piága 550. Délelőtt 11-12 óráig: Hangverseny DélStrauss: Mefisztó, valcer. 2. Gi»sjr: Noble Passionen,
után s—6 óráig: A Radiojowmal q lintettjének hangnyitány. 3. Beethoven: Rondo capricios 4. Silvig: Nagy
versenye. I. Trió op. 74. két hegedű es viola, a)
ábránd. 5. Rubinstein: Vőlegények tánca. 6. Fali:
Allegro ma non tropo; b) Largnetto; c) Scherzo;
Brtiderlein fein, valcer. 7. Gilbert: Krampusz induló.
Vivace; d) Theme con Variazioni. 2. Vonós-négyes
6.^0 órakor: Krampusz-jiték. Este 8 órakor: Brúder
F-durban op. 29. a) Allegro ma non tropo; bj Lento;
Straubinger. M. West és |. Scíinitzler 3 felvonásos
operetlje. Zenéjet szerezte Edmund Eysler. 10 órakor: c) Molto vivace; d) Finale Vivace ma non iropo.
Este 7 órakor: A prágai nemzeti szlnhiz előadása.
Vidám zeneest
Róma 42 . Este 8.4
órakor: Hangverseny. MenBerlin 505 és 576. Délután 3.45 órakor: Mesedéldelssohn: Ruy Blas, nyitány. - Puccini: Tosca,
után. 4.30 órakor: Hangverseny. 6.45 órakor; Eszperantó. Este 8.30 órakor: Vor dem Gesindeball, víg- románc. — Leoncavalio: Pagllaceie, Arioso — Bach:
Scarhtti: Szonáta.
Scarlatti : Oia il sole
játék 1 felvonásban. 9 órakor. Vig est. 1. Strauss: Giga.
dal Gangé. — Schubert: Stupore — Rachmaninov :
Perzsa induló, i . Leánysziv valcer. 3. Offenbach: O,
Prelu iium. — Rubinstein : a) Berger et Bergére; b)
Tanagra. 4. Strauss O.: Asszonykéz, a Terezinábót. 5.
Herbert: Egyveleg a Naugthy Marietta operettből. 6. Tambour royal et vivandiére. — Wagner: Lohengrin.
finálé. Catalini: Loretey. — Grieg: Humoreszk. —
Lmdemann: Egyveleg. 7. Dalok és foxtroli. 10.30—12
Chopin: Polonaise
óráig: Tánczene.
Páris 175! . CRadio Paris.) Délután 1.30 órakor: A
Boroszló 418 Délután 12.30—1.25 óráigi HangverLucien Paris hangversenye. 5.4"> órakor: A rádióseny. 5 órakor: Gyermekeknek. 6 órakor: Sakk. 6.45 amatőrök egyesü etének hangversenye. Este 9.3 1 óraórakor: Házi tanac-ok. Este 7 órakor: Germán mitokor : Hangverseny szólisták közremüköd igével.
lógia. 7.30 órakor: Érzés és akarat. 8.lb órakor: Die
London Jf>\ Daventry IbOÜ. Délelőtt U.3ű órakor:
Anna-Lise. Hermann Hersch történelmi vígjátéka 5 fel- Zene.
vonásban. 10.30-11 óráig: Zene.
Majna Frankfurt 470. Délután 4.30 órakor: Mozart
hangverseny. Va'ázsfuvoa: Nyitiny, ábránd és Pamina
Felelős szerkesztő : FRANK J Ó Z S E F .
áriája. — Szimfónia. — Titus opera: Nyitány és VitelNyomatott a kiadótulajdonos Délmagyirorsiág Hírlaplia áriája. — Ave verum. Este 8.30 órakor: Drámai
és Nyomdavátiatat Rt. könyvnyomdájában, Szeged,
est. I. Abrechnung. Gusztáv Wiedt drámája. II. Ewig.
4«
Beethoven-jelenet Artúr Bauertől
készülékek, alkatrészek
Hamburg 395. Délután 2 / 5 órakor: Hangverseny.
antenna, szerelés I
3.5U órakor: Az alumínium a háztartásban és az iparVillamossági cikkek,
ban. 4.2U órakor: Kamerum egykor és ma. 6 órakor:
szerelések, izzók legolcsóbban
Schubert dalok. Alfonso és Estrella nyitánya. — Alimach: Erikönig — Scherzo B dúrban. — Gretchen
S a s ö l l ő s Tdeföí-'ítVi:
am Spinnrad: Rastlose Liebe. — Felvonásközi zene a
Rosamundából. Este 7.3J órakor: Angol nyelvóra. 8
órakor Hannele, dráma. 10 órakor: Tánczene.
K n n n n r á l i "
p l a n l n ó k
ujak »s használtE.
f i u u y u i a i v ,
kaphatok kedvező fizetési feltételek
Kónigsberg 463. Délután 4. 5 órakor: Ifjúsági ó:a.
mellett P n n o l
zongoraraktárában Takaréktár utca 8. sz.
5 órakor; Operadélután. Nyitány a Mignon bol. —
Hangolások, javítások olcsón, szakszerűen
Ábránd a Szevillai borbélyból. — Ária a Hugenottákvégeztetnek. Zongora- é l planlnókölosönzé».
956
ból. — Ábránd a Don Jüanból. — Cherubin ariája és
nyitány a Figaró házasságából. Este 7.30 órakor: Elefantv.'dászát Nyugatafrikában. 8 órakor; Dalok lantkísérettel. 9.15 órakor: A kremonai hegedűs. Couppée
egyfel-onáso» verses színjátéka. 11—11 óráig: Tánczene.
Lipcse 4 2. Délután 4 -5.30 óráig: Hangverseny. Este
7.3U órakor: Mozart (előadás). 8.15 órakor: Mozartest. Ária a Re pastoreből, szoprán, hegedű, zongora.
— B dur szonáta, hegedű, zongora. — SzopránBzóló:
Sylphe dés Friedens. Das Veilchens, Warnung. — Adur szonáta zongorán. 10-11.30 óráig: Operettek.
Nyitány és dal a Boccoccióbó'. - Giisht dal (Suppé).
— Duett a Bécsi vérből (Strauss). — Duett a Lux;m
burg grófjából (Lehár) - A Dollárkirálynőből (Fali).
— Dal a Madarászból és a Förslerchristl böi. —

07П\/ГТ
OlUvLI

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.

RADIO

Hó- é s sárcipő
javifás! "
László-garage, Polgár ucca 4.

Ne n é x z e n t á v o l s á g r a

mert saját érdeke, hogy kárpitosmunkáit WINTERJIÍL
készíttesse. Múhely: Osztrovszky u. 3. Telefonhivó 7-39.

"agy választékban М П | Т 7 Г Р és TÁRSÁNÁL
Olcsó áron kapható П У 1 ! £ Ш V A R U. 7 .

1925 december 5.
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APRÓHIRDETÉSEK Vendéglő megnyitás!
Lakás

Az alsóvárosi állomásnál, volt Bors-szálloda

Vétel

Bútorozott szobát ha ki- flilóesobát, ebédlót vagy
adni akar, legbiztosabban
egyéb bútort vehet kéz
éisxélt, ha ebben a rovatalatt jutányosán apróhirban hirdeti. 10 szóig 6000
detés utján, l o B7óie fiooo
korona.
KülCnbejáratu bútorozott
szoba kiadó. — Kelemen
ucca 11, I. 2.
H
Különbejáratu bútorozott
szoba l s r e kiadó. Aradi
ucca
II. 7.
2
A Belvárosban különbejáratu szobát keresek. —
„Különbejáratu" jeligere a
kiadóban.
Lakáat bérelhet, kiadhat
vagy cserélhet apróhirdetés
utján, l o szóig 6ooo kor

Himka, állás
Alláat kaphat apróhirdetés
utjár. — l o szóig 4ooo
korona.
Sertésvágási vállal Lakó
Mihály, Téglagyár ucca 27.
szám.
4

Oktatás

Nevelőmül,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést lo szóig 40C0
korona,
korona.

Kólcaónt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján. lo
szóig 6ooo korona.

L e v . l e i é t l is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal — 10
szóig 6ooo korona.

Különfélék
Társat talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6ooo korona.

авачЕ

Sehol olcsóbban

KRRHCSONYRH

H a u n A l t ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés utján. 10 szóig 6ooo korona.

Részletfizetésre
»állítok kárpitosmunkák*;

BALOG SÁNDOR"
Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon 965.

ló állapotban levó nöi,
férfi és gyermekcipőket
bizományi eladásra sürgősen keresek. — Csongrádi
sugárut I.".
H2

Gyermek«
és munkáscipök
minden »linbca 4* nagyságban a
legjobb mlnóségben
33

i l « . K o h n Mór-ré clpltxlelében Síéchenjl lér, Bérhál

Tizenkét
legszebb sötét Nutria bőrrel bélelt, alig használt
elegine télikabát, egy
egeszén uj, leglinomabban
kiállított nehéz düscheosel
bél"'t r-noklng fiiifinr
eiadó. Takaiéktár ucca 6,
emelel 3.
8«

zománcedény és konyhafelszer lési kirakatom к váló gazdag
választékát becses figyelmébe
aj.nlom. 5 2 Д М Т 0 J Ó Z S E F
28
zománcháza,
belvárosi huscsarnok mellett.

Az Alii tegnapi))}
tfolalvei raktáraй
Körtei fiéza üvegezés! valUlat» Mérev u.fi.Tel. Q-V.

ti

Az év vég vei (zUkséges
az (Ízleli köny«ek pontos
lezárása, akik ezzel számolnak, írjanak bizalommal
„Troi 1.« jeligére kiüdóba

ÉKSZERIPAR

Takaréktár u. Gróf palota
Elad
Készit
Javii
Alakit
Ékszerekei
Órákat 339

tésü, f Btett és keményfa,
elsőrendű kivitelben a legelőnyösebben beszerezhető
SINGER bútorasztalosnál
Rákóczi tér, uj adópalota, m

Ket jó állapotban lévő férti
télikabát eladó. Csongrádi
sugárut lo. szám.

306

e

D l l j o n i c a fér 12, vállal mindennemű kötöttáru készítéséi, javítását. Harisnyatejelés 23 ezer korona.
663

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

Ä

r « K »

kocsigyár
38

Telefon : 4-73.

Tudomására hozom a n. é közönségnek, hogy Szenth á r o m s á g u c c a 12. s z á m alatt kelmefestő és vegytisztiló üzemet nyitottam.
Mindennemű kelmefestést és vegytisztitást szakszerűen, legJutányosabban készítek. Szives pártfogást kér tisztelettel

815

no

vitéz Hegedő* J i n o a kelmefestő és vegytlszUtó

Délvidéki csemegecsarnok
Kossuth L. sugárut 8. m a i r e k l á m c i k k e l :
Norvég, porlugál és oasz szardínia 95oo, l l 5 o o és >3.ono K
dobozonkint, Mikulás dobozok, figurák és kü- f * C Q l / M f l f
lönféle cukorkák 2 száralékkal olcsöbbaa. V 3 n i \ 1111»

Készit vetiíő lemezeket, plakát-, reklám-tervezéseket, üzleti és kirakati feliratokat.

sült m a r ó n i t
nálam vasáról.

C u k r o s i s m a r ő n i s , Klauzál tér, Bartoa-aarok.

Á r l e s z á l l í t á s

I

Fej-láb
12.000
la disznózsír
28000
Teperő
8 000
kilónlint a PICK szalámigyárban FeísőH'szaparton és a belvárosi üzletben Jókai ucca 12. f2

Orth. kóser falatozó és
dorozsmai autóbuszok
élelmiszerüzlet
hétfőn

a dorozsmai vásárra való tekintettel a menetr e n d t ő l eliéröleg r e g g e l 6 ó r á t ó l késő
estig állandóan közlekednek az ártézt kuttól.
Mhi«o

megnyílik

Oroszlán ucca 6. szám alatt, 95
hol prima felvágottak, máj, tepertő és zsir
kapható.
Szives pártfogást kér
SzlÓi

Narancs, citrom, füge,
m a r ó n i , amerikai mogyoró
kapható legolcsóbban.

n

Fenyő Testvérek, Attila ucca 10. sz.

240 Moli elsőrendű szántóföld
a Vásárhely-kutasi Puszta közvetlen megállójánál takarmánnyal, vetéssel és összes gazdasági felszereléssel
más elfoglaltság miatt egy tagban három évre sürgősen
I t í a d A
S*l«>aat»B

Értekezni Káeser Jánosnál, Vásárhely Kutas Tanya 1256. szám alatt. 94

Megkezdődött
a Mikulásvásár!
Összes raktáron levő
krampuszok
fele árra leszállítva ! Desserlbonbonok, prallinék, toska, valamint az összes déligyümölcsök u. m.:
datolya, naranc, maróni, mandula, mogyoróbél.

Tisztviselők és katonatisztek 5o ezer
koronás vásárlásnál 5% engedmény.
60

G a r a t , Kelemen ucca 5.
Megnyílt

Royal-kávéházban
minden nap délután 4 órától reggel 3 óráig

Rádió hangverseny

rriási tölcsérrel és hangosan beszélővel,
amely az egész kávéházban hallható.
Budapest, Bécs, Berlin, Páris, London,
Toulóse, Róma, Zürich, Frankfurt, Lipcse,
München, Hamburg, Barcelona, Gráz,
Mhi38
Brüssel és Bréma
A fent jelzett világvárosok szebbnél-szebb
opera előadásait, továbbá n é g e r j a z z
b a n d hangversenyek, hegedű-, zongora
és ének-szólókat. Londonból a Jávor zenekari
és tánczenét hallani fogja a közönség.
Belépti díj nincs I
Rendes kávéházi árak I
D. u . <4-tői u z s o n n a Hang-verseny.

ERZSEBET-DROGERIA

Megnyílt

Tisza Lajos körút 43. sz. (Bohn-internátus házban.)
A z összes bel- és külföldi illatszerek,
szappanok, piperecikkek, drógáruk, vegyszerek,
kötszerek, betegápolási és háztartási cikkek,
egészségügyi és hygienikus kellékek
dus választékban. ,

Megnyílt

A n. é. közönség szives támogatását kéri és a
legpontosabb szakszerű kiszolgálást biztosítja
S Z I T T M E R
J Á N O S .

Délmagyarorszog
kiadóhivatalának
telefonszáma

l e s z á l l í t o t t

Béke u c c a ÍO.

Bunford Piroska kötődéje Kelmefestő üzem megnyitás!

BÚTOR JSS.

Csuda olcsón eladó mo
dern keményfa hálószooa
3 millióért, i gyes szekrény, ágy, asztal, hintaszék, ebédlőszék, ottománok és éjjeli szekiéoy.
Jók .1 ucca 3.
H2

M é l y e n

Mandel

Nem dobálja szét a pénzét a korzón, ha séta közben

Levelezés

Kózépiskolát végzett fiu
uti szabóságot Unulna. —
Szives megkeresést „Uri
szabóség* jeligére a ki- rakását, Javítását, jutányos
áron. KOVÁCS, Szentháromadóba kérek.
ság ucca 49. 30
Mindenest,
szakácsnőt
vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha lelad
Ktf^Á
varrógép, keegy apróhirdetést, lo szóig
д К д Д ^ rékpir, gra4ooo korona.
mofon, gyermekkocsik,
Üzlethelulsés
gumi es szerelék részletre is
üxleleladái legegyszerűbHagy javltómflhely t 68
ben apróhirdetés utján bo^ K Ú n l ó S ü n d o r féornknyolítható le. — lo szóig
t í r Kis» DA -palota, Kisa u.
óooo korona.

Eladás

helyiségeiben jó magyar konyha, elsőrendű faiborok, fcltüi ően szolid árak. jó barátaim és ismerőseim pártfogását p , , . . i . i „ z _
„ ,„
kérem, tisztelettel t S U S a I S t V a t l vendéglős.

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.

Pénz

mm

ródlik

Schweizi
tipusu
gyermekszánkik g6zha]litisu talpfákkal
legjobb kivitelben kaphatók.
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d

V

e
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Megnyílt

Tekintse m e g k i r a k a t a i m a t !

h ó v é g é i g n a g y
k a r á c s o n y i
v á s á r
kötött é s - s z ö v ö t t á r u k b á l 1
994
Mélyen leszállított árban gyapjúból készült női kabátok, svetter, sál és sapkák, női és férfi
divatmellények, trikóáru, női, férii és gyermek harisnyák, keztyük és divat selyemsálak.

Mielőtt szükség etét beszerezné okvetlenül győződjék meg rendkívül mérsékelt áraimról.

S Ä Ä S

IgazJt tisztviselőknek 10 százalék kedvezmény.

CHILLA RAYMOND

s z W d , t i « . w o . Í M SZ

