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Alapos revízió.
A megtért lé'ek alázatos töredelmével valljuk
be, bogy téved tlnk. L-galább a ' i az egység spárti kisgazda esi port szociális és progresszív
gondolkodását ille i, téved ünk, végze esen >éved ünk. Aki belátja, h >gy hibázott, s ok'ák
mondani, az már megtette a fálutat a javulás
felé. Ha van igazság, no nem a föld'n, mert
ilyen nagy igényeink és botor álmaink nincsenek, hanem csak az efaj a mondásokban, akkor
mi ma a megtisztult léi k az>n joga a'rpján is
szót kérünk, mer tovibbi 24 óráig sem viselhetjek az ódiumot azért, mintha a kisgazda
képviselőkről eddig hangoza'ott, bizony cseppet
sem hízelgő véleményünket nem vettük volna
revhió alá.
Egyik e'ég gyakran hangozhatott kifogás volt,
hogy az egységespárti kisgazda csoport rideg
osziá ypoli ikát köve*. No nem arra gondounk,
hogy például a >öbbter<relés egyelőre legalábo
eleni feltétel* inek megteremtésére szorította
volna a kormányt. Nem, ilyen osztály poliikát
sohase követtek a mi tisgazdáink és bizonyára
még sok, nagyon sok víz le fog folyni a Tiszán,
mire a psrli fűzesek szomszídságaban hu lámzó
sárga kalászok év öl-évre álardóan a mai termésnek mondjuk, negyedével fognak öbbei
fcozni. Lehet, hogy a pártárnyalat — előbb párt
volt, azután árnyalat lett, hogy az árnyalatból
n i lesz, nem kell mondanunk — tehát lehet,
hogy a pártárnyalat személyi összetételében
keresendő annak az oka, hogy a kisgazdák
nem követtek osz álypolitikát a >zó többtermelési értelmében. Végül is például sokorípátkai
Szabó Istvánról koztudomásu, hogy messze
elávolodott a kisgazda mentalitás ól. A kisgazda szán', vet, állatot tenyés t, Sokorípátkai
pedig ir és költ. Szóval Sokorópáik*i nem
szakember, ami becsQlendő, mert hiszen az a
bizonyos szigorú nézésű, szemüveges Ibsen
Hemik is mrgmordia már, hogy a szakemb:r
un Imas. Azt viszont meg tudjuk érteni, hogy
Sokorópátkai, aki kövér és álitúlag pi ospozsgás, éppoly kevéssé ambicionálja az unalmas életet, mint például Lendvii István, aki
nem kövér, de nyurga és aki azzal is beirta
nevét az utolsó hat év politikai történetébe,
hogy sváb létére a fajvédelem mellett legjobban
a spriccerért rajong.
Sió ami sió, a mi kisgazdáink tose követtek csitálypoiitikát, v g y legalább is nemcsak
ositáypolitikát követtek. ! e, a nagy ga-nl
hirdetett multheti összejövetelükön is a város
ügyes- bsjos dolgaival fog<alkoztak. Igar, megint a kormány működése felett való elén edet
lenséggel harangozták be ér e ezletüut. Annyi
bsj legyen, bogy az elé ede'hnség megint kicpid>, még mielőtt az első szónok mondnatott
volna egyetlen mukkot is. Kell » m á i nagyobb
diadal, ir gy derék kisgazdáink velünk foglalkoztak ? Velünk, a várossal ? Igaj, moit még
csak a vidék városaivil. De legyen ryugoö
Budapest, még sorra kerül. A nagy figyelemtől
igaiái mélyen meghatva Írjuk le eieket a sorokat. Hiszen annyi a bajunk, a jogos panaszunk, egyelőre elérhetetlennek látsió elemi vágyunk és aü'gös orvotliira váró akut t-eeg
ségenir. Kössük ezeket mind cioko ba ? Minek? Ki ne ismerné, hogy csak néhány pétdát említsünk, a magyar vidéki városok közös
nagy bajait, amik még a háború előtti időkből
szakadtak ránk, a világítás, a kövezés, a vízvezeték kezdetlegességeit, a csdotaásás maid
teljes hiányát, a kórházi és kulturális viszonyok
mostohaságát ? Van-e, aki nem tud a kaidelmekről, amelyeket a kereskedőknek, iparosoknak, lateinemek, munkásnak vivni k«ll? Me
leg kályha mellett lehet-e ülni csendes estésen
anélkül, hogy eszünkbe ne ju s-nak, akit gye
rekeikkel együtt fcideg siobában, vagy micsodában dideregnek? Bizony a városnak sok
baja van él c sok baj között tagadhatatlanul a

Szeged, 1925 december 10, CSÜTÖRTÖK
letnigyobbik között szerepel a mai kormányzati politika mellett megoldhatatlannak Iá'szó
lakáskérdés. A laká» kérdés hibo'us vonaikoiásaiban és a lakáskérdés még a békeévekből örököl vonatkozásaiban. A bázlu afdonosok minden
j gos érdeké ek tiszteletbentertása mel ett is hangsúly zni kel', hogy a lakásokat a háborús
megköiödség alól a Iegk se r b mértekben is
szociális kormányzat addig fel n-m oldhatja,
míg a ke'eslet és kinálat viszonya foytán
eheősé* v«n arra, hogy a szabad forgalomban a laktk hatalmas tömege egyszerűen ki
legyen szo'gáltatva a nagyjaból mégis csak
kényelmesebb és könnyetb helyzetben levő
háziuraknak. Az épitkezés, ameynek a reményét a nép ó éti miniszter annakidején a horizontra festette, nem tör ént meg. Legalább vidéken nem. Igaz, a legtöbb vá>os épiett egy-

ElSllzeténl árak: Egy hónapra helyben 40.CIC0 kor., Budapesten
és vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2U0U kor.,
vasár- és flnnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 164 szám.

kéi házat. Dehát mi ez a szükséglethez képest ?
Hányan engődnek ma is összekuporodva, de
üres lakás nincs Mennyi, m'g a béke éveiből
>s, az egészségtelen és nedves lakások, meg
a nem embernek való dohos és bűzös pinceodúk száma.
Mit mondjunk: tömérdek a baj a lakások
körül. Hogyne figyelnénk bát fel, mikor a kisgazdák a vidéki vá'osok lakáskérdéséhez nyul*
nak. Hogyne vennők revízió alá róluk alkotott
eddigi véleményünket, amikor tömérdek bajunkon egyetlen császármetszéssel akarnak segíteni, a lakásokn k előubvaló felszabadításával,
mint ahogy elintézve voii. Hogyne, hogyne.
Ezzel a ervükkel igazán kiérdemelték a kisgazdák, hogy mindenki, de mindenki ebben az
országban alapo?, de nagyon alapos revízió
alá ve<ye a ró uk táplált eddigi véleményét is.

Benes tiltakozására Magyarországot a Népszövetség
nem hivta meg a leszerelési előkészítő bizottságba.
(Budapesti tudósítónk telejonfelentése.) Oenfbőt jelenlik: A Népszövetség mai zárt ülésén
kijelölte a>okat a kormányokat, amelyelet meghívnak a leszerelést konferenciát előkészítő bizottságba. A Népszövetség végleg megalhpiíotta, hogy a bizottságba kilenc államot
btvnak be,
tibbek közt Nimetorsztígtt
és Bulgáriát.
A tanács eredetileg Magyarországot is akarta a bizottságba
Jelölni, azonban ez Benes cseh
külügyminiszter tiltakozására
elmaradt.

A magyar ügyek a népszövetségi tanácsban.
Jóindulattal fogadták a Magyarországra vonatko.ó előterjesztéseket.
(Budapesti tudósítónk teltfonjelentése.) Qenfbői
jelenlik: A Nemietek Szőve sége Tanácsa ma délután 4 ódakor ülést tir ott. A tanácsasztalnál felssólalt Bethlen István gróf magyar miniszterelnök,
Tyler, a magyarországi népszövetségi főbiztos
helyettese és Duboif,
a pénzügyi bizottság
svájci elnöke is. Mindenekelőtt felolvasták a
vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a tanács magyar bizottsága ma dé'előtt fogidott
el. A tantcs a fcöretkciőkéo határozott:
1. Tudomá> u! veszi a főbiztos 10., 17. é
18. jelenteiét, valamint a pénzügyi bizottságnak
Magyarország pénzügyi tslpreá litására vonat
koió 1925 évi december 6 Ui |tléni£sét.
2 M grilipi ja, hof y >z 1925-26. költség*
vetéd év öt első hónapja már költségvetési
felesleget eredményezel, ugy hogy jogosult az
a remény, bogy a pénzügyi év befejeztével h
költségvetés egyensúlyban lesz. Megállapítja
továbbá, bogy a pénzügyi bizottság kielégítőnek tekinti at 1926—27. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési előirányzatot.
3. Tudomásul veszi, hogy határozott előre-

haladás történt a talpraállitási terv ama rendelkezéseinek megvalósítása terén, amelyek a
pénznemre vonctkoznak.

4. Megállapítja, hogy az ország általános
közgazdasági életében Javulás állott be, a pénz
olcsóbb lett, a munkanélküliség csökkent, a
külkereskedelem gyarapodott s a kereskedelmi
mérleg passzívuma kisebb lett.
5. A tanács ismételten hangoztatja, hogy
teljes mértékben egyetérenek a pénzügyi bi-

zottsággal abban a tekintetben, hogy ugy Magyarország, mint etyéb Középeurópa érdekeinek szempontjából mennyire fontos oly szerző-

dések megkötése, amelyek azzal a hatással járnak, hogy érezhetően csökkentik a nemzetközi
ke eskedtlem útjában álló akadályokat.

6. Magáévá teszt a pénzügyi bizottság jelentésében foglalt indítványokat, beleértve azokat
a különös inditvtnyokat, amelyek az ujjá pitési kcltaég el nem költött össiegéböl egyes
részek felhasirálására az állami alapok teljes
köspontositésár«, a ködga>gatási retormok kifejlesztésére s a nyugdijak biionyos kategóriáira
vonatkoznak.
7. Végeredményben üdzöz'i a magyar kormányt s a föoiztost az u]|áépitési terv végrehajtsa során elért figyelemreméltó előrehaladás folytatása alkalmából.
Petrescu Comnen román követ a határozali
javaslat elő erjesztése után szót emelt és kormánya nevében örömmel vette tudomásul azt a
baladást, amelyet Magyarorsiág szanálása terén
elértek.
jovanovics a SHS királyság kormányának
képv s e ő ^ csitlakotik a román körei felszólalásához.
Tyier emelkedett szólásra, majd végül Bethlen
István gróf miniszterelnök beszélt és kifejezte
há'áját azért a támogatásért és jóinduiatu felfogásért, amelyben a magyar javaslatokat résiesiteték « innak a meggyőződésének adott
kifejeiést bogy a szanálás müve sikeresen eljut
befe|ezéséhez.

A vasutasok fizetésrendezése, a közadók emeléséről szóló
rendelet-tervezet a szanálási bizottságban.
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
A
nemzetgyűlés szanálási bizottsága ma délután
ülést tartott, amelyen a kormány részéről dr.
Vass József miniszterelnök helyettes és Walkó
L jos kereskedelmi miniszter vettek részt. A
pénzügyminisztériumot Vurgha Imre államtitkár
képviselte.
A bizot'ség elsősorban az államvasutak
és
az á lami gépgyárak alkalmazottainak fíietésrendezésé öl szóló rendelettervezetet tárgyalta.
Tamássy József előtdó ismertette a terveze-

tet, amely körülbelül ugyanazokon az alapelveken épül jel, mint az áuami tisztviselők
státuszrendezésitervezete.A bizottsága erveietet elfogadta
Ezután a bizottság Temesváry
Imre előadásában az állami zálogházak kérdésével foglalkozott, majd a közadók emeléséről szóló rendelettervezetet tárgyalták le, melyet a bizottság
hozzászólás nélaoi elfogadott.
E ' u á n a kereskedelmi mérleg valódiságáról
szóló rendelettervezetet tárgyalták le és fogadták el kisebb módosításokkal.
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A n e m z e t g y ű l é s r é s z l e t e i b e n is e l f o g a d t a
a belügyi költségvetést.
Eckhardt

támadása

Petrichevich-Horváth államtitkár
szidalmazták egymást.

sllsn. —

Kölcsönösen

Budapest, december 9. A nemzetgyűlés mai ülését Scitovszky elnök fél 12-kor nyitotta meg. Napirend szerint a belügyi tárca költségvetésének a
részletes tárgyalása következett.
Saly Endre a személyi járandóságok rovatánál
a főispáni illetményeket tartalmazó tételek felére
való leszállítását kérte azon indokolással, hogy a
mai 13 vármegyés Magyarországon több főispán
van, mint volt békében.
Rakovszky belügyminiszter rámutatott arra, hogy
26 vármegyéje van CsonkamaRyarországnak. A
városokkal együtt 36 törvényhatósága van, a főispánok száma pedig 29.
A nemzetgyűlés a tételt változatlanul elfogadta.

Pannónia kávéházba, hogy Kohn Móric megkapja
a fekete kávéját. (Z-ijos derültség.)
Rakovszky Iván belügyminiszter: Téves az az
áiiitás, mintha a nemzeti munkavédelmi osztagra
33 milliárdot fordítanánk, mert erre a célra 7.5
milliárd megy. A hatvani főszolgabíró ellen meg
inditja a vizsgálatot és ha tényleg kegyetlenségeket követett volna el, akkor megfelelően fog ellene
eljárni.
A nemzetgyűlés ezután a 8. rovatot változatlanul elfogadta.
Farkas István tiltakozik az ellen, hogy a kor-

bizalmi kérdésnek tekintik.
Hegymegl Kiss Pál felszólalásában arra kérte a

Rakovszky Iván belügyminiszter válaszul felolvassa a tavalyi költségvetés során előadott magyarázatát, amelyben kifej'ette, hogy a sajtószolgálat cím alatt előirányzott költség a kémelháritás

Rakovszky
belügyminiszter felszólalásain a
nemzetgyűlés a rovatot változatlanul elfogadta.
A mozgóképszínházak befolyó jövedelmeinek
hovafordításáról szóló tételnél Láng János kifogásolja, hogy Betzauer, a nemrég erkö'cstelen irásai
miatt megölt bécsi irónak egy filmdarabját adják
Budapesten.
Peyer Károly: A mozifilmeket egy külön bizottság vizsgálja felül. Nem a mozivállalatokat kell
felelősségre vonni, az erkölcstelen filmek szinrehozataláért, hanem a bizottságot.
Kérdést intéz a
belügyminiszterhez, hogy miért vettek be otvan
kis összeget a költségvetésbe a leánykereskedelem
elleni védekezésre.
Rakovszky
miniszter: Maga is szükségesnek
tartja, hogy a cenzúrázó bizottság minél szigorúbban járjon el a filmek elbírálásánál. A leánykereskedelem elleni küzdelemre felvett összeget ö is
keves'i, reméli azonban, hogy egy-két év múlva
már megfelelő összeget irányozhat majd elő ezen
célra. A mozilátogató fiatalság korhatárát egy
rendelet már 18 évben állapítja meg, ennek végrehajtása még nem történik meg.
Láng János: A prostitúció erkölcsrontó hatásáról, a találkahelyek megszüntetéséről, az erkö esteien lakók kitiltásáról és a patronage egyesületek
üdvös működéséről szól.
Kéthly Anna kérdést intéz a belügyminiszterhez,
hogy miért vesz fel az idei költségvetésbe a tavalyinál is kisebb összeget a leánykereskedelem elleni küzdelemre.
Propper Sándor: Szintén kevesli az előirányzóit
összeget. Javasolja, hogy az előirányzóit 29 milliós

rovatot e fogadta.
Ezután az elnök az ülést félórára felfüggesztette.
Szünet után Rothenstein Mór kifogásolja, hogy
sajiószolgáltatás cimén vannak elkönyvelve bizonyos
tételek, amelyeket más célra fordítanak.
A belügyminiszter nem zárkózik el az elől, hogy
a jövőben ezek az összegek megfdlelő cim alatt
legyenek elkönyvelve.
A rendőrségről szóló fejezetnél Rothenstein Mór
a csendőrség nagy létszámát kifogásolja. Indítványozza, hogy az előirányzott 315 milliárd helyett
115 milliárdot vegyenek fel.
Rupert Rezsőnek nincsen kifogása a nagy létszám
el en., bár sokalja azt, de kifogásolja, hogy a

mánysajtószolgálat, rendelkezési alap és egyéb
hasonló cimek alatt olyan költségeket rejt el, ame-
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Farkas Tibor sokalja a csendőrség nagy létszámát.
A belügyminiszter válaszában elismeri, hogy a
békében nem volt szükség ennyi csendőrre, de
akkor ott voltak az osztrák magyar hadsereg katonái.
A csendőrség kizárólag a vagyon- és személybiztonságot őrzi. Kéri a tétel eredeti szövegében
való elfogadását. — A nemzetgyűlés igy dönt.
Hegymegi Kiss Pál felvilágosítást kér a belügyminisztertől, hogy miért van oly nagy összeg felvéve a kiküldetési és átköltözködési kiadásokra.
A belügyminiszter kijelenti, hogy ebből a tételből
fedezi a vezénylési pótdíjakat.
Rupert Rezső felszólalásában sokalja a rendőrség fizetésire előirányzott összeget.
Farkas István kifogásolj i, hogy a nyomozás során
a politikai bűnösökkel sokkal szigorúbban bánnak.
A belügyminiszter válaszában kijelenti, hogy az
elienzékrúi többen azt kérdezték, milyen intézke
déseket szándékozunk tenni olyan eseteknél, amelyeknél a rendőri nyomozás adatait a bíróság nem
fogadj i el teljes értekü bizonyítékoknak. Semmiféle

A közbiztonsági rendelkezési alapról szóló rovat-lyek párturalmi szempontok érvényesítésére szolnál Rothenstein Mór, Pickler Emil és Malasits Géza gáinak. A sajtó korrumpálását és kormánytámo- intézkedést nem akar tenni. E lentétek a rendőri
annak törlését kérték, mert annak megszavazását gatását nemzeti érdekből is veszedelmesnek tartja. nyomozás és a bírósági nyomozás között nincsebelügyminisztert, hogy ne csak a közbiztonságot
és a rendészetet ápolják, hanem az olyan felada
tokát is, amelyek megoldására a közigazgatás céljaira szolgál.
hivatott.
A belügyminiszter válasza után a Ház a 10.

csendőrséget politikai célokra használják.

nek és nem is voltak.
A Ház a rovatot eredeti szövegében fogadja el.
A rendőrség dologi kiadásairól szóló rovatnál
Malasics Géza tesz kifogásokat a rendőrkapitányság mai zsúfolt elhelyezése ellen.
A belügyminiszter
válaszában kijelenti, hogy a
kérdés egyelőre megoldhatatlan, mert erre költség
nem áll rendeikezésre.
A Ház a rovatot változatlanul fogadja el.

Ezzel befejezték a belügyi tárca részletes tár-

gyalását

és ái térnek

a kereskedelmi tárca általános tárgyalására,
amelynek költségvetését Hermann Miksa ismerteti.
Ka bók Lajos a vámtarifa magas vámtételeivel
foglalkozik. A kereskedelmi költségvetést nem fogadja el
Az elnök napirendi javaslatot te3z, mely szerint
a Ház holnap délelőtt 10 órakor folytatja a költségvetés tárgyalását.
Ezután áttérnek

ax interpe lációbra.
hogy bizonyiíhassunk.)

Eckhardt Tibor interpellációjában rámutat arra,
hogy Petrichevich Horváth Emil báróval sohasem volt
ellentéte. Tisztán közalkalmazotti és közszolgálati
működése miatt interpellál. Megállapítja, hogy a
Bethlen udvart 26 milliárdból fel lehetett volna
építeni. Majd arról beszél, hogy a népjóléti miniszter Ígéretét, hogy az akták mindenki számára
hozzáférhető, nem tartják be. Ezután a Technika
RT-gal kapcsolatban hamisnak mondott bérlistákkal foglalkozik. Felolvassa a Magyarság-nak erre
vonatkozó régebbi cikkét, melyben Petrichevich
államtitkárt azzal vádolták, hogy nem teljesitett
kellő ellenőrzést az építkezésnél.
Eckhardt
felolvassa a Magyarság
cikkét a
Munkács uccai házról, amelyről azt állitja a lap,
tételt a nemzeti munkavédelmi hivatal büdzséjének hogy Steinmetz Samu tulajdonképen ajándékozási
szerződést kötött az állammal és csupán a beépíterhére emeljék fel kétmilliárdra.
Saly Endre: Védelmet kér az ellen, hogy a tett anyag értékét kívánta. Azt állitja, hogy a nép munkaadók a cselédekkel szemben minduntalan a jóléti minisztériumból esedékes fizetési részleteket
a vállalkozók a pénzügyi helyzet miatt csak nerendőrség közbelépését veszik igénybe.
Rakovszky Iván belügyminiszter: A felszólalók hezen tudták megkapni, viszont egy Markó nevü
ügyvéd 24 óra alatt meg tudta szerezni ezeket az
nincsenek tisztában a kérdéssel.
összegeket
azon felek számára, akik hozzáfordulFelkiáltások a szocialistáknál:
Hogy lehet ilyet
tak. Tudomása szerint Markónak Petrichevich ál
mondani I Az a baj, hogy tisztában vagyunk I
Rakovszky
Iván belügyminiszter: A huszon- lamtitkárral volt összeköttetése.
Petrichevich: A bíróság előtt van az egész ügy,
kilenc milliós tétel nem a teljes összeg, amelyet a
leánykereskedelem elleni védekezésre kívánunk várják meg a végét.
Lendvai: Mindegy, hogy mit lopott, fontos hogy
fordítani. Az organizációs tételek ugyanis nincse
nek benne ebben az összegben, mar pedig hatal- lopott. (Nagy zaj a jobboldalon. Az elnök Lendvail
mas szervezet foglalkozik a leánykereskedelem rendreutasítja.)
elleni védekezéssel és erkölcsrendészettel. A jövőEckhardt ezután azzal vádolja Petrichevichet,
évi költségvetésben kétszeresére emelik a leányhogy a menekültügyi hivatal pénztárnaplóinak
kereskedelem elleni védekezésre szánt összeget.
adatai szerint saját egyéni szükségleteit is a meA Ház ezu'án a hetedik rovatot eredeti szövege- nekültek pénzéből feáezte.
Vass miniszter ismerteti azokat az eredményeket,
zésében fogadta el.
amelyek Lendvai múltkori interpellációja kapcsán
A nyolcadik rovatnál, amely a nemzeti
munkavédelmi hivatalok költségeiről szól, Rothenstein ért el. Vizsgálat tárgyává tette a gyöngyösi építMór szólalt fel. A munkásság és a munka igazi kezésekkel kapcsolatos karitatív ezrelék ügyét és
védelmének szempontjából feleslegesek ezek a Gyöngyösre egy miniszteri tisztviselőt küldött ki.
a hivatalok, ezért ennek a tételnek a törlését Ebben az ügyben azonban további vizsgálatot nem
folytathatott, mert az illető tisztviselő külföldön tarJavasolja.
U;ána Peyer Károiy szólalt fel és a munkavé- tózkodik. Épp ezért erre az ügyre végleges választ
delmi szervezetekkel kapcsolatban elmondja, hogy nem ad. Ugyancsak nem ad minden pontban végleges választ a mai interpellációra sem.
a hatvani járásban az ottani főszo'gabitó és szol
gabiró két munkást Ö3sze-vis3za vert. Belügymi- - A Bethlen udvar építkezés aktáiba való betekintés ügyében kijelenti, hogy ae akták egy másolaniszter ur, mondja Peyer az eset részletes elő
adása után — az ön hatóságáról
már
kétizben tát le fogja tenni a Ház asztalára. Hivatalos akállapította meg a bíróság, hogy a tanukat meg- tákat azonban senkinek sem szolgáltathat ki. A
Technikaépitő Rt. béilistási ügyébe a választ nem
verték.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Miért biztos tud adni, mert nem ismeri a kérdést. A vizsgálatot azonban meg fogja indítani és ha talál, meg
az, hogy így történt.
Peyer Karoly: Dagadt arccal jött kl a két fogja torolni a korrupciót A beomlott kispesti
munkás és vannak tanuk is, akik látták, hogy eze- épületekre vonatkozólag már régebben kijelentette,
ket megverték, de nem mernek tanúskodni. El- hogy azokat akkor építették, amikor a lakásépítés
várja a belügyminisztertől, hogy vizsgálatot indit. nem tartozott a népjóléti minisztérium hatáskörébe.
Propper Sándor: A nemzeti munkavédelmi hi- Semmiféle visszaélést nem tür minisztériumában,
vatal a pretoriánusok gyűjtőhelye. A költségvetést de ha azt akarj ik. hogy pillosjogot gyakoroljon,
adjanak olyan adatokat, amelyek bizonyíthatók
nem f igadja el.
Malasics Géza: Nim érti, hogy miért olyan és elégségesek arra, hogy erkölcsi feljogosítást
fontos a nemzeti munkavédelmi hivatalnak, hogy adjanak neki a szigorú eljárásra. (A fajvédők
tányérsapkás diákokat rendeljen le Miskolcra a közbekiáltanak: Indítson pert az államtitkár ur,

Vass miniszter kijelenti, hogy az ö miniszteriális impériuma alá eső vádakért hajlandó saját
maga megindítani a sajtópert, hogy ne imputálhassanak neki olyan tényeket, mlniha ö takargatni
akarna valamit, mert inkább elhagyj i állását,
semhogy ilyet tegyen. (Felkiáltások a fajvédőknél: Nem a miniszter ur a hibás 1)
Eckharát
félreértett szavainak helyreigazítása
cimén beszél. Hivatkozik Bernolák Nándor volt
népjóléti miniszterre, aki egy társaságban tudomása szerint kijelentette, hogy Petrichevich ót
bizonyos ügyek elintézésére kérte, amelyeknél keresni lehet. Bernolák ezt a kijelentést holnap
megírja a Szózatban és vállalni fogja érte a felelősseget, hogy öt Petrichevich beperelhesse.
(Eckhardt szavaira nagy zaj tör ki Házban,
mert azt mondja Petrichevich felé, hogy az ilyen

hitvány panamistákat ki kell pusztítani a közéletből.)
A j v t b b o l d a i egyrésze azt kiáltja Huszár Károly
elnök felé: Utasítsa rendreI Mire Huszár Károly
azt mondja, hogy ő már rendreutasította. Huszár
a csendet csak nagynehezen állitja helyre és eloszlatja a félreéitést.
Lénával l3tván személyes kérdésben ismételten
kijelenti, hogy nem személyeskedés vezeti, hanem
a publica honestast látja megsértve.
Petrichevich személyes kérdésben szólal fel. Ki-

jelenti, hogy a legszélesebbkörü bizonyítási eljárást

fogja megindítani.
A bíróság eddig is fényes
elégtételt szolgáltatott neki. Várja, hogy Bernolák
a köztük lefolyt állítólagos párbeszéd ügyében
nyilatkozzék. Amint Eckhardt be nem bizonyilja

állítását, gyáva és alattomos becsületrabló. (Zaj a
fajvédőknél.)
Reischl R chard személyes kérdésben bocsánatot kér a Háztól azért, hogy a nemzetgyűlés színvonalát megsértette. A mentelmi bizottság előtt
tisztázni fogja magát.
Az ülés fél 10 órakor ért véget.

Nagy nyomorban halt m « g Bscaben •
döblingi rendőrség volt főnöke. Bécsi tudósítónk jelenti: A becsi lapok a minap elparentálták a bécsi rendőrség egyik ismert főtisztviselőjét, Kern kormánytanácsost, a döblingi
rendőrség főkapitányát és halálának okául azt
irták, hogy hosszú szenvedés u'án hunyt el.
Kern komán)tanácsos valóban sokat szenvedett halála előtt, azonban nem betejgaég. hanem nyomor következtében. H lálos ágyán özvegyét és 11 gyermekét Schtber
readöifőnök
pártfogásába ajánlotta. Az apa halálos ágyát
11 rosszul tipláit gyermek állotta körül. A csalad tragédiáját fokozza, hogy Kern özvegye
szintén betegen fekszik és a legidősebb Iránynak, az egyedülinsk, aki már abban a korban
volt, hogy kereshetett, súlyos szembiji miatt
ott kelle t higynia tanítónői állását
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Berezeg Ferencet ünnepelték Szegeden.
Szent Gellért-konviktus felavatása. — A DMKE díszgyüléiín Szeged nevében
aranytollat nyújtott át a polgármester a jubiláns tíerczeg Ferencnek.
Kedden Herczeg Ferenc-ünnep volt Szegeden. A jubiláns iró szegedi tartóikodáiával
kapcsolatban felavatták a Kálvária uccai szent
Gellért- konviklus', amely az 0 buzgalmából
jött léire.
Az ünnepély előkelő közönség leienlétében a
kon viking dísztermében zajlott le. Az elnöki
megnyitó során Klug Péter ismertette az intézet történetét. Rámutatott arra, hogy az intézetet Qyerlyámos község közadakozásából emelték és az mindig fonios vára volt a magyarságnak, mert a gysrtyámosiak németajkú lakossága itt tanuua meg a magyar nyelvet és
itt szívta magába a magyar érzést. A konviktust most a Szent Gellért Társaiág tartja fenn,
amelynek elnöke Herczeg Ferenc, akinek léiét,
virágzását kös tön heti az intézet.
A melegbanga üdvözlésre Herceg Ferenc
válaszolt, kifejtve, hogy az ország ma egy romokban fekvő palotához hasonlít s a mai
Magyarországnak a romok alá kerülve, újból
meg kell kezdenie az épilés munkáját. Szerény
kezdet ez a konviklus is, amelyet most ünnepélyeaen átad nemes rendeltetésének. Az ifjúság kevésbbé bold g ma, kevesebb az öröme a
régebbi if.uságénál, ds szebb, nemesebb és
magcsztoaabb feladatok előtt á l, mert a romokból fel kell építeni egy uj országot. E célra
nagy erők és nagy energiák szükségesek, amelyeket tiszta szivböl kivin a mai ifjúságnak.
Herczeg Ferenc beszéde u'án az ifjuiág alkalmi számai következtek, majd az ünneplő
közönség megszemlélte az újonnan átalakított
konviklus helyiségeit.
A konviklus megvétele alkalmával az udvaron
levő szobor talapzatába a Szent Gellért Társaság négy márványtáblát helyeztetett el, amelyen
az intézet mullját és jelenét örökítették meg. A
négy tábla szövege sorrend szerint a következő:
„Hálánkat hordozza e tábla Herczeg Ferenc, a
koszorús költő iránt, aki lankadatlan szorgalommal
fáradozott ez intézet uj életrehivásában. Nemes
egyénisége példaként álljon elöltünk."

„A világégés romjaiból a Szent Gellért Társaság

keltette uj életre ezt az intézetet, hogy benne hü
fiakat neveljen a hazának."

„Rőser Ádám emlékezetének, aki ez intézet esz-

Szegeden tanulta a magyar nyelvet és aki Szegeden idehaza van. Herczeg Ferenc müveiben
mindig magát az emberi sorsot irta meg. Eletének legfőbb ékessége mindenkor az Isten- éa
hazaszeretet volt. Az aranyembernek aranytollat
nyújt át azzal a kívánsággal, hogy Herczeg
Ferencet, a nemzet legdrágább ékszerét, az Isten
sokáig éltesse.
Ezután Sacd Henrik bajai bencés tanár tar-

tott előadást a magyar dalról] és kimulatja ősi
elemeit a mai magyar daloknak. E'öadását
dalokkal Cholnoky Margit énekművésznő kisérte
Komarek Imre zongorakisérelével.
Dr. Gyökössy Endre költeményeket olvasott
fel, majd Herczeg Ferenc köszönte m?g Szeged
város közönségének a remekbe késaült aranytollat és bejelentette, hogy hálából egyik most
megjelenő müvét Szeged város közönségének
ajánlja fel.
A közönség tapssal és éljenzéssel lelkesen,
sokáig ünnepelte a nagy magyar irót.
A kulturdélután végén Murgás Kálmán eredeti
nóiaszerzeményeit mutatta be nagy sikerrel.

Ujabb hir Albrecht főherceg állítólagos
magyar királyságáról.
Bécs, december 9. A Neue Frele Presse ujabb
érdekes részleteket közöl Albrecht kir. herceg
ügyérői. A bécsi lap maga is szükségeinek
lartja meg|egyezni, hogy információt hiteleiségéért nem vállalja a felelősséget. Albrecht főherceg ugy Mussolini, mint Ruprecht főherceg,

nemkülönben Frigyes Vilmos trónörökössel is
megvitatta Magyarország trónjelöltségének kérdését és mindhármuk támogatását biztosította a
maga ügye számára. Mussolini állilólag kilelentelte, hogy ugy Róma, mint Jugoszlávia éa Csehország támogatni fogja a terv keresztülvitelét

Anglia és Franciaország felvilágosítást kérnek Rómában
és Belgrádban az állítólagos délausztriai annexiós tervekről.
Bécs, december 9. ( 4 Délmagyarország
bécsi
tudósítójától.)
Az elmúlt héten riasztó birek
járták be a világsajtót arról, hogy a szlovén
Orjuna
betörést tervez Karintiába, amelyet
Jugoszlávia el akar szakilani Ausztriától. Ezzil
Kapcsolatban viszont Mussolini állítólag Tirolnak Ausztriánál maradt északi részébe tervez
faiciata betörést. Btciben ezek a hirek érthető
izgalmat keltettek, mivel az oiztrák hadsereg
gyenge ahoz, hogy jugoszláv és olasz betöréseket visszaverjen. Az osztrák kormány a hozzá
közel álló lapokban kommünikét jelentett be a
lakosság megnyugtatására, hoKy az elterjedt
birek n«m felelnek meg a valóságnak, de mint

most a Délmagyarország
bécsi tudósilója diplomáciai oclyrfil értesül, ugyanakkor lépéseket
tett Párlsban és Londonban,
hogy a békeszerződést garantáló
Franciaország és Anglia védjék meg Ausztriát minden esetleges
támadással
szemben. Amint továbbá érieiülűak, ez a két
nagyhatalom Belgrádban és Rómában felvilágosításokat fog kérd, hogy mi igaz az elterjedt fairekből és egyben figyelmeztetni fogja a jugoszláv éi olaiz kormányokat mindenféle hábo>
rui kaland veszélyeire és ezeknek esetleges
következményeire. A diplomáciai lépés a közeli
napokra várható,
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Az erős fagy zavarokat okozott a vízszolgáltatás körül.
Többszáz házban befagyott a vízvezeték.

A nagy hideg megérkezése kellemetlen veszedelmekkel su|tja a háztartásokat. A mérnöki
hivatalhoz beérkezett jelentések szerint több
„E nevelőintézet fölépítését Gyertyámos község házban befagyott a vízvezeték és ezeken a hefönnállásának 100 éves emlékére, 1885 oktúber
lyeken a tél múlásáig nem igen remélhetik az
19-én határozta el."
érdekeitek, hogy vizet kapjanak. A legtöbb heA tulajdonképpeni Herczeg Ferenc-ünntp a lyen a vízvezeték befagyási ellen ugy védekezDMKE kedd délutáni kulturflnnepelyén zajiolt nek, hogy a csapokat állandóin nyílva hagyle. A városházi közgyűlési termét már a kora ják, mert nem fagyhat meg a csőben a viz.
délutáni órtkban zsúfolásig megtöltötte az ünA védekezésnek ez a tiltott módji azonban
nep ő közönség, melynek soraiban Algner Kánagy zavarokat okozott a vízszolgáltatás körül,
roly főispánon kívül, aki a kultuszminisztémert a nyitott csapokon kereixtdl nagyon sok
riumot képviselte, megjelentek az összes szeviz elpazarolódott agy, hogy a víztorony mingedi tudományos és Irodalmi tárbaságok tagjii.
dtn nap teljesen kiürült, aminek azután az volt
A díszülés első programpontjaként Herczeg a következménye, hogy ez emeleli lakásokba,
Ferenc Széchényiről lartott megemlékező előadást, ismertetve a legnagyobb magyar csodálatos egyéniségét és nagyszerű alkotásait.
— Magyarországon ujabban sok az ünnep,
sok az üoneplés, sok a centennáriuu. A nemzet elfordítja arcát a jelentől és a múltba néz,
A szegedi Népfőiskolák Széchényi Szövetahol csupa dicsőséget lát. Az 1925. év égi plasége kedden délelőtt avatta fel ünnepélyes külnétáján Széchényi neve ütközik ki és lobog a
sőségek között székházát. Az ünnepély reggel
legfenyesebb erővel. Széchényinek tettel tették
naggyá nevét és emlékét oly hatalmassá. Az kilenc órakor szentmisével kezdődött, amelyen
akaratereje volt olyan nagy, hogy annak döntő díszes közönség jelent meg. A misét Glatt
szerepe jutóit a nemzet nehéz helyzetében. A felder Gyula megyéspüspök celebrálta. Mise
nemzetnek Széchényi volt orvossága, gyógyító után a népfőiskolások galambuccai székházukba
írja, mert Széchényi nélkül nem állott volna vonultak, ahol azonnal megkezdődött az ünnepély. A székházavatáson a kormányt Sahandl
talpra az ország.
Majd ismertette Széchényi működését, nagy- Károly földmivelésügyi és Kószó István belügyi államtitkár képviselte, a város hatóságát
ságát.
— Széchényinek tulajdonképpen két nagy Somogyi Szilveszter po gármester és Gaál Endre
tehetsége volt. Első a prófétai távolbalátás, a kultur'anácsnok, a helyőrségei vitéz Fegyveres
Sándor
második pedig szervező
ereje, amely tulaj- tábornok, az államrendőrséget Bittka
donképpen a titokzatos szellemi tulajdonságok rendőrfötanácsos. Megjelent ezeken kivül a vá
ros társadalmának szá mos kitűnősége is
komplekszumát jelenti.
Széchényit, amíg életben volt, nem becsülte
A házszentelő előtt a püspök tanott ünnepi
meg a nemzet s csak halála után ébredt igazi beszédet. A kereszthez való v stzatérés szüknagyságának fe ismerésére.
ségességét hangoztatta, majd fölszentelte és
A magyar nemzetnek mai nehéz helyzetében megáldotta a népföiskolások hajlékát.
meg kell érleni Széchényi szelleméi és kell,
Schandl Károly államtitkár tartott ezután
hogy a szó atlétát helyeit a gondolat
fenkölt beszédet. Párhuzamot von a kél legnagyobb
bajnokai allfanuk
a nemzet építő
porondjára. magyar, Pázmány
Péter és Széchenyi Is'ván
Herczeg Ferenc nagyhatású ünnepi beszéde között, akiknek szellemétől egyartW eitávolo
után dr. Somogyi
Siilvesztcr polgármester dott a magyarság. A két nagy szelemhez való
visszatérés az egyházhoz v-.ló visszatérést jeemelkedett szólásra:
— A legnagyobb magyar irót köszönti, aki lenti. Köszönetet mond G ^tife/der Gjuia me
méjének megteremtője és a kivitelben fáradhatatlan
intezője volt."
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amelyekben nem érezték a a viz befagyásának
káros hatását, szintén nem jutott fel a viz.
A mérnöki hivatal ezért ugy intézkedett, hogy
a vízszolgáltatást minden é|jel féltizenegy órakor beszünteti és csak reggel négy éi öt óra
közötti időben indítja meg njra. A mérnöki hivatalban érdeklődtünk, hogy a lakosság mlkéni
kerülheti el a vezeték befagyásával
járó kellemetlen veszedelmet? Közölték velünk, hogy —mivel csak a falból kiálló és a szabad levegőn
lévő csőrészek vize fagy meg — a legbiztosabb
védekezési mód, ba ezeket a csőrészekel
szalmával burkolják körül. A házakban lévő fővezeték elzáró főcsapja melletti víztelenítő csapokat pedig mindig nyitva keli tartant.

Ünnepiesen felavatták
Széchényi Szövetség szegedi székházát.
gyéspüspöknek, aki hajlékot adott a szegedi
gazdaifjaknak és igy hajlékot adott Széchenyi
sze1 lemének is.
Ezuán Komarek Imre kántor szavalt, ma|d
Schandl Károly megnyitotta a szövetség díszközgyűlését. Örömmel állapította meg, hogy
erősen haladunk a gazdasági konszolidáció
felé, a munka, a termelés állandóan fokozódik,
a munkanélküliség örvendetesen csökken, ugy
hogy má. amikor Angliában 1,120.000 a munkanélküli, Magyarországon alig húszezer araunkanélküliek száma.
A szövetség évi jelentését Csiszár István
elnök o vasta fel, majd Kószó István államtitkár mondott buzdító beszédet. Az ünnepélyt
a vasutasok Turul-dalköre zárta be. A székházból az ünneplő közönség a Széchényiszoborhoz vonult, ahol a dalkör éneke után
az első ünnepi beszédet Algner Károly főispán
tartotta:
— Küzdjük le hibáinkat — mondotta — és
ne csak ünnepeljQk Széchényit, hanem kövessük is. Az ünnepség s az ünnepi imádság
erősítse munkakedvünket, de ne feledjük el,
hogy a sírunkról nekünk magunknak kell elhengerget ni a világ közönyének hideg márványtápját. Százév előtt Széchényi cselekedett, azóta

4

DELMAOYARORSZAQ

mi csak beszéltünk, most beszéljen Széchényi
és cselekedjünk mi, akkor csakugyan feltámadunk."
Somogyi Szilveszter polgármester tartott ez*
után beszédet és a szoborra helyezte a város
koszorúját. A szövetség nevében Schandl államtitkár koszorúzta meg a szobrot.
A negyedik népfőiskolai kongresszust délután
négy órakor tartották meg. Az elaöklö Schandl

1926 december 10

Károly államtitkár örömmel állapította meg
megnyitó beszédében, hogy Széchényi eszmei
ebben az évben aratták döntó diadalnkat.
Vdradi J'zsef titkár beszámolt a szövetség
munkájáról, majd elhatározták, hogy az ötödik
kongressiust jövőre a fővárosban tartja meg a
szövetség.
Este a Hágiban ünnepi vacsora volt, amelyen
számos pohárköszöntő hangzott el.

magukat is mindent társaikra
háritoitak dt.
Amikor a törvényszék és a Tábla — folytatta
Fábtán Béla — Sági Jinos beismerő vallomását, amelyet megismételt, valamint a nyomozás
és a kihallgatásukat veielő hivatalos személyek
tanúvallomásait nem fogadta cl, ugyanakkor
égisz felentikteten vádakat támogató
vallomásokat elfogadott. Ugyanis lehetetlensig, hogy a
magas miniszteriólís állása, becsületben megőszült
közhivatalnok vallomásalt
nem fogad'
aavaMAiMMMMMMMMMMwawMMMMMMMMM
tdk el.
— Bár megtörtént az, hogy a tettesek szabadlábrahelyezésével megállapították, hogy az
ügy fel van deritve, kénytelen azt mondani,
hogy az ügy igenis mig felderttisre szorul. AbA Kúria szardán jogerősen elutasította a kártérítési keresetst.
ban az esetben, ha a Kúria helybenhagyná a
Még az elmúlt nyáron történt az a tragikus ittő képessége Is is ezirt bizonyos hányad aráTábla Itiletit, második temetése lenne a három
végű szerencsétlenség, amelynek súlyosan sebe* nyában iletjáradikot követelt a várostól. Adok
meggyilkolt ártatlan embernek. Kitt
semmisigi
sült áldozat* Adok László szegedi paprikater- ugyanis előadta, hogy a szerencsétlenségért egye- okainak elfogadását
melö volt. Adok László ugyanis egy alkalom- dül a város felelős, meri nem gondoskodott
Ezután dr. Szécsinyi Istvin védő szólalt fel.
mal löbbedmsgával kocsiján Alsótanya felé arról, hogy arra az időre, mig az uj utat készíSzerinte a tényálláshoz a Kúriának nem lehet
hajtott. Ezen az útszakaszon építették éppen az tik, megfelelő veszélytelen uton közlekedhessehozzászólni és így a pótmagánvádlók képviseegyik uj összekötő utal, ugy hogy mig a mun- nek a kocsik. A város hatóságát terheli a fele- lőinek előadása, mely úgyis minden jogi alakások az ut egyik felén dolgoztak, as uj ut lősség, hogy a szerencsétlenség bekövetkezett
pot nélküiöz, hiábavaló volt.
ideiglenes másik felén közlekedtek a kocsik. Itt és ezért kártérítéssel tartozik.
. Ezután a biróság ítélethozatalra vonult vissza
történt azután a súlyos következményekkel járó
As annak idején nagy érdeklődéssel kiséri
éi tiz percnyi tanácikozás után kihirdette Ítéleszerencsétlenség.
ügy most megjárta az összes birói fórumokat.
tét, amely szerint a pótmogánvádló
kipvtselője
Adok Ltaxló kocsija egészen lépésben haladt, A törvényszék után a Tábla i i elutasította Adok
által bejelentett semmiségi panaszokat
elutasítja
azonban alig telt meg nehiny métert, amikor keresetét azzal, hogy a város egyáltalán nem s ezzel a Tábla felmentő Ítéletit jogerőre emeli.
mert a figyelmeza fiiig kist útról hirtelen az árokba fordalt a terhelhető gondatlansággal,
kocsi, a rajta ülők széles ivbtn a kövekre zu- tető kint volt az ut kezdetén és Adokéknak kelhantak. A legsúlyosabb sérülést a szerencsétlen lett volna jobban vigyázniok, hogy a szerenAdok szenvedte. Hosazu hűteken kereixiül ápol- csétlenség be ne következzen. Ez az ügy szerták, amikor pedig felépült, kártirttisi pört indí- dán dilben kerüli vigsó fokon a Kurta eii,
airely rövid tanácskozás után az első bíróságok
tóit Szeged városa ellen.
A kártérítési keresetben nemesik az effektív itiletit helybenhagyta. így most már a varos
belegápolási kiadások megtérítését kérte meg- jogerősen nem tartozik sem kártérítésié', sem
ítélni, hanem előadta azt is, hogy a szerencsét- járadékkal a szerencsétlenül ]irt Adok LászlóA
lenség alkalmával risiben csíkkent
mankatelje- nak.
DÉLMAGYARORSZÁG

Egy árokbafordulás miatt
életjáradékot követelt Adok László a várostól.

Legszebb
karácsonyi ajándék
a könyvi

A Kúria is felmentette a csongrádi bombaper vádlottjait.
Nem lehet tudni, hogy a csongrádi merényletnek kik voltak a tettesei.
Budapest,
december 9. 1923 december
26-áróI 27-ére virradó éjszaka hullott a bomba
a csongrádi Magyar Király-szálló
báltermébe,
ihol a zsidó nőegylet jótékony célra rendezett
estélye zajlott le. Három halott, névszerint
Nagy J. Julianna cselédlány, Wolfj László egyetemi hallgató, Farkas Balázs cigányprímás és
25 súlyosan sebesült maradt a bálterem padlózatán. Sinkó László, Piroska György, Piroska
János, Bölöny Miklós, Fülöp Andor, Sági János
és Sági Rókus csongrádi ébredő gazdálkodókra
terelődon a gyanú, ak k, mint ismeretes, a
nyomozás során mindent beismertek,
kisőbb
vallomásukat
visszavonták.
A szolnoki törvényszék fel is mentette
valamennyiüket azzal, hogy beismerő vallomásukat
a rendörségen kényszer hatása alatt tettik. A
budapesti királyi ítélőtáblán Nylrő Qéxa táblabíró tanácsa helybenhagyta
az eltőblróság
Itiletit. A Tábla ítéletében a főügyészség Is
megnyugodott, ellenben a sértettek képviseletében dr. Fábián Béla és dr. Fábián Sándor
ügyvédek átvették a vádat és a táblai ítélet
ellen semmiséét panaszt jelentettek be. A vádlottak védői. dr. Ulaln Ferenc és dr. Szécsényi
litván már a Táblát kérték, hogy utasítsa
vissza a semmiségi panaszt,
mert izerintük
annak semmiféle törvényes alapja nincsen, a
Tábla azonban a semmiségi panaszt elfogadta
és az iratokat felterjesztette a Kurtához.
A Kúrián dr. Rdth Zsigmond másodelnlk
ma kezdte meg az ügy tárgyalását. A vádlottak közül csak Bölöny Miklós jelent meg sárga
csizmában, bricsessben. A védők közül dr.
Utnin Ferenc és dr. Szécsényi István, a sértettek képviseletében pedig a Fábián-testvérek jelentek meg, akik egyúttal a vádat ia képviselik.
Stengl Anlal, a biiói tanács egyik bírája hirtelen megbetegedett, mire az elnök intézkedett,
hogy helyébe sürgősen Dózsa Ferenc kuriii
biröt hívják be a tanácsba.
Tizenegy órikor nyitotta meg a tárgyalást
Ráth elnök.
— Tárgyaltatni fog — mondja — a többrendbeli gyilkosság bűntettével vádolt Sinkó
Lásziómk és tártainak bűnügye.
Az elnök ezután számbaveszi a megjelenteket, majd dr. Slavek Fererc kúriai biró, a
bombaper referense, megkezdi a bflnper ismertetését. Mindenekelőtt azokat a sem miségi panaszokat ismerteti, amelyeket a pótmagánvádló
Írásban terjeszteti a Kúriához.
— Az ügy a pótmagánvádló semmiségi pa-

nasza folytán kerüli a Kúriához, — kezdi referádáját as előadd. A pótmagánvádló csak tizenegy sértettet képvisel, a többi tizenhétnek nem
vette át a vád képviseletét. Semmiségi panaszt
jelenlett be a póimagánvádló a bizonyítás kiegészítése kérdésében, azért, mert a Tábla nem
engedte meg, hogy a bűnösség kérdéiében,
amikor még az ügyészség képviselte a vádat,
a sértetlek is felüzolalhasssnas. A sértettek képviselői kérték, hogy a Tábla szerezze
be a
belügyminisztériumból azt a jegyzéket,
amelyben az 1923 december 8 dn Budapest is Csongrád közölt lefolytatott telefonbeszélgetések vannak feljegyezve. Kérték továbbá A Nip cimü
lap december 29 iki számának a beszerzését
annak a bizonyítására, hogy már abban az Időben szó vott a vádlottak
bántalmazásáról
A Nip ben. amikor mig a vádlottak erről maguk sem beszéltek. A Tábla mindezt
megtagadta. De semmiségi panaazt jelentett be a
pótmigánvádló azért is, mert a Kúria annakidején a szegedi törvényszéket
delegálta ugyan
a szolnoki helyett, de a szegeái Tábla hetyett
nem delegálta a budapesti Táblát. Végül semmiségi panaszt jelentett be, terméizeteaen a felmentések miatt ia.
A vádlottak személyi adatait sorolja fel ezután az előadó biró, mi|d as elsőfokú biróság
által elfogadott, már ismert tényállást ismerteti.
A táblai itélet felolvasása után Fábián Béla
ügyvéd kéri Bölöny január hatodiki felfolyamodásának Ismertetését és annak megállapítását, hogy Piroska János letartóztatása később
történt, mint a többi vádlottaké. Azután ismertetni kéri Piroska György vallomását és annak
megállapítását, hogy kinek a vallomására találták meg a büzbombát a htd alatt Végül
azt, hogy mikor kezdték bántalmazni
a vádlottakat. Dr. Fábián előterjesztésére az elnök
azt válaszolja, hogy a Kurta nem rendelhet el
további bizonyítási eljárást.
Ezu án öt perc szünetet rendel el az elnök.
Dr. Polgár Viktor koronaügyészhelyettes kérle
ezután a semmiségi okok elutasítását.
Majd
dr. Fábián Béla a sérte tek képviselője mondotta el beszédét:
— Én most ezen a vádlói helyen is védő
nek érzem magamat, amikor az igazságot védem, mert ha az igazság megszűnik, megsíünik a világ.
Ezután rátéT a vallomások értékelésére és
megellni,
ö gv a vádlottak mindig
mentettik

könyvosztályában
mélyen
leszállított alkalmi
áron
kaphatók a magyar• és világirodalom remekeiből összeállított csoportok. Kapható
azonkívül Juhász
Gyula:
T E S T A M E N T O M
A költő
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Petris táncintézet
Kass-szálló.
Uj tanfolyamok DECEMBER
kezdődnek.
Jelentkezés

naponta délután

7-ÉN
84

6 órától.
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— A népjóléti miniszter elismerő oklevéllel
tűntette ki a szegedi klsrongyos akció vezetőit. A „kisrongyos" akció bizottsága ma délután
dr. Aigner Károly főispán elnöklete alatt a főispáni
— Vass András temetés*. Röviden meg- irodában ülést tartott. Az ülésen a főispán üdV I I /Ifi
Csütörtök. Rám. kai. is protestáns
J I I I / I U B Melkiades. Oör. kat. P. Jak. Nap
írta a Dilmogyarország,
hogy Vass András vözölte a megjelent bizottsági tagokat, majd bekel 7 óra 36 perekor, nyugszik 4 óra 9 perckor.
ismert szegedi téghgyáros és földbirtokos, a jelentette, hogy a népjóléti miniszter a tagok köSomogyi-Könyvtár nyitva d. e. 10—t-ig, d. u. 4— 7-ig.
zül többeket, akik már a mult évi akcióban is
törvényhatósági bizottság tekintélyes tagja hétfőn tevékeny részt veitek, elismerő oklevéllel tűntetett
Mattom nyitva o, e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet)
éllel váratlanul 53 éves korában meghall. Este ki. Ezután a főispán átnyújtotta Várhelyi Józsefnyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
10 órakor a Brüsszeli körúton rosszul lett, be
nek, Bokor Adolfnak, Kerner Lajosnak, Gombkötő
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8
tért
egy
vendéglőbe,
ahol
néhány
perc
múlva
Antalnak, Popper Ferencnek és Wenner Sándorórakor kezdődnek.
nak a népjóléti miniszter dicsérő levelét. Az üléSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: szívszélhűdés megölte. Vass András váratlan
halála általános részvétet keltett a városban. sen Gombkötő Antal kir. tanfelügyelő bejelentette,
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
N08sutta Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Lőbl Imre
Szerdán délután fél 3 órakor temették el nagy hogy kizárólag az állami és városi iskolákGizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
részvét mellett a Belvárosi Mozi gyászdrapériá- ból beérkezett jelentések szerint 350 körülbelül
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szillén sugárut 11.
a felruházandó tanulók száma, akiket meleg lábval bevont előcsarnokából. A köztiszteletben belivel kell ellátni, hogy az iskolákat látogatNyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.
álló, tekintélyes szegedi polgár végtisztességén hassák. A felekezeti Iskoláktól még ezideig nem
a gyászoló családon és rokonokon kívül nagy- érkezett be az összeirás eredménye, ez a közeli
— UJ tisztikart választott az Interparla- számban jelentek meg barátai, ismerősei és napokra várható, ugy hogy előreláthatólag 400 lesz
mentáris Unió magyar csoportja. Budapest- tisztelői.
a segélyre szorulók száma. Wenner főtitkár ezután
a beérkezett pályázatokat ismertette, mely szerint
ről leientik: Az Interparlamentáris Unió ma— A Mikea Irodalmi Társaság előadása. egypár cipő az akció vezetőségének cca 190 —200
gyar csoportja ma délelőtt Illést tartott, ameA Mikes Irodalmi Társasag kedden tartotta ezer koronába kerül, ugy hogy a számitások szerint
lyen Berzeviczy Albert eloök felolvasta azt az
előkelő közönség jelenlétében második előadá- az arra rászorulóknak cipővel való ellátására körülOgyrend tervezetei, aaelyet a csoport működésát. Az Egyetemi Énekkar nyitotta meg az belül 60—70 millió koronára lesz szűkség, mely
séről a mu t gyűlés határozata értelmében kéünnepet a Hiszekeggyel. Utána dr. Kolozsváry összeg részben a város nagyobb adományával, a
szített. A csoport hálás köszönetének kifejezéie
Bálint egyetemi tanár mondott szép és hatásos Belvárosi Mozi áldozatkész hozzájárulásával és a
mellett egyhangúlag eifogadta a tervezete'. Ezelnöki megnyitót. Muniyán Gizi klasszikus ér- közönség adakozásából, tekintettel a nagy készután a lemondott tisztikar helyébe megválaszségre, amivel a város közönsége az akciót támotékű zongorajátéka ulán dr. Biró Balázs közgatja minden valószínűség szerint egybe fog gyűlnitották az uj tisztik irt. Elnökké egyhangú leligazgatási bíró, hírneves jogászunk tartotta meg
kesedéssel Berzeviczy
Albertet, alelnöködé
előadását: Politika
és erkőlctt címen. TörtéA szegedi zsidó ¡fjasig december 12-iki
szintén az eddigi alelnököket Lukács Gjörgyöt
nelmi példákból kiindulva, mindvégig mélyen- jótékorycélu bállal egybexöiött vallásos Ch nukaés Teleki Pál grófot választották meg.
járó gondolatokkal, ötletes fordulatokkal fejte- ünnepélyén Kaszab Anna, Baróti József, Biedl
— A polgármester Budapesten. Dr. So-gette azt a kérdést, hogy erkölcsileg kötelezve
Endre, Sándor Illés és Arany József szerepelmogyi Szilveszter polgármester szerdán reggei vagyunk e a nemzetközi szerződések s különek. Jazz-band muzsikál. Jegyek a hitközségi
Budapestre utazott, hogy résztvegyen a váró- nösen a trianoni békeparaacs megtartására. A
irodában.
sok kongresszusának azon a bizottsági ülésén, háromnegyedórás előadást a közönség percekig
— Az adófelebbezések tárgyalása. Az I. sz.
amely a várost tisztviselők
stálaszrendezésének tartó tapssal és éljenzéssel köszönte meg. Ezadófelszólamlási bizottság tárgyalási sorrendje 1925
kirdisével foglalkozik.
A polgármester értesü- után az Egyetemi Énekkar két szép irredenta- december 10 én a következő: Dózsa Béláne Párisi
lésünk szerint csak csütörtökön este érkezik dallal, Piscti Margit énekművésznő pedig két körút 38/a, Ökrös Rózsi Felsőtiszapart 22, özv.
vissza Szegedre, mert pesti útját több fontos áriával és dalaival tette az ünnepet feledhetet- Szikszay Józsefné Kölcsey ucca 10, özv. Benedek
városi ügy elintézésére is fel kivánja használni. lenné.
Ferencné Szent István tér 8, Csermák Maliid Lengyel u. 26 Lapu Károlyné Lengyel u. 10, Nagylván
— Móra Ferenc felolvasása Miskolcon.
— Előadás a metaorologiai állomás szegedi Anna és Rózsi Horváth Mihály u. 5, Löwy Jánosné
A Miskolci Napló Írja: Zsúfolásig megtöltötték a
Gazda kör nagytermét azok, akik szombat este lelentóaegiröl. A szegedi egyelem kebe'ében, Szent Györgv tér 1, Iritz Rezsőné Somogyi u. 12,
Móra Ferencet hallani akarták. Ez a közönség mint ismeretes, a közel jövőben felállítják a dr. Székelv Vilmosné Feketesas u. 22, özv. Komlós
várakozásában nem csalódott. A jóízű, kedves, meteorológiai obszervatóriumot. A nagyjelentő- Árminné Iskola u. 17, varrónők, Lucz Mária
bölcs humoráról hires író sziporkázó elmésséggel ségű intézmény felállításának küszöbén, szerda Gyöngytyúk u. 34, Glöckner József Iskola u. 27,
szórakoztatta a közönséget, csevegő modorban délután hat órakor az egye'em földrajzi intéze- Lucza József Kazinczy u. 14, vegytisztitók, Szeles
tartott előadásával. Móra Ferenc a legkülönfélébb tében dr. Kogutovlcz
Károly egyetemi tanár János Maros u. 46, Kovács Béla és társa Párisi
kérdésekről beszélt, a királykérdésről, a volapük nagjérdekességü előadást tartott a Szegeden körút 31, Sebestyén Marcell Valéria tér 6, Vladinyelvről, a naptárirodalomról, de mindenről a felállítandó obszervatórium jelentőségéről. Ko- szavlye« Vladimír Széchenyi tér 15, Gábor József
Arany János u. 7, Hegedűs János Dugonics tér 12,
csillogó humor derűs fényében, ötletek cikázásával. Kedves, nyugodt előadó modora meghitt kap- gutovicz Károly ismertette a meteorología tör- Zaviza Lajos Horváth Mihály u. 7, Moskovitz Lajos
csolatot teremtett közte és a hallgatóság között s ténetét, amelynek nagy fej ődési lehetőségét a Tisza Lajos körút 73, villanyszerelők, Barna Gyula
ez a kapcsolat egy pillanatra sem vesztette el rádió gyakorlati alkalmazása adta meg. Bemu- Takaréktár u. 7, Fodor Balázs Pillich Kálmán u. 38,
melegét. A szűnni nem akaró tapsok a csevegé- talták velités utján a világ összes meteorológiai borkereskedők, Meiskes Simon borbizományos
sek végeztével visszaszólították Móra Ferencet a intézetét, felszereléseit és mindazokat a tudo- Margit u. 22, Zeisier József borügynök Fodor u. 12,
dobogóra s ráadásul felolvasta egyik szép verses mányos eszközöket, amelyek a meteorológia özv. Werlheimer Adolfné Polgár u. 7, Ligeti Róbert
meséjét, „Az aranyszőrű bárány"-t. A felolvasó működését elősegítik, A szegedi obszervatórium, Honvéd tér 8, Fischer Jenő Béke u. 8, Kroó Imre
est után a közönség lelkesen ünnepelte az illusztris amely január végén teljesen felszerelve működne, Béke u. 15, Geigner József Püspök u. 9, Schorr
Oltó Kossuth Lajos sugárut 4, borkereskedők,
vendéget.
speciálisan Szegedre vonatkozó idójirási jósla- Patzauer Miksa szesznagykereskedő Kölcsey u. 9,
— Szatmári Mór éa Szlklav dános jubi- tokat is tudna adni, mivel a budapesti meteo- Jároli Géza kárpitos Szent Mihály u.
leuma. Budapestről jelentik: ötvenéves jubi- rológiai intízet jelenlései egész Magyarország
Bsperanto tanfolyam. A vasutas otthon
leumát ünnepelték ma két jeles budapesti hír- területére szólnak. Az obszervatórium berendelapírónak. Az egyik Szatmári Mór, a másik zése már folyamatban van s csak idö kérdése, ban folyó hó 11 én esle fél 7 kor kezdők és
Sükloy János, mind a kettő ideális lelkű, ki- hogy mikor kezdené meg működését. A nép- haladók részére kéthónapos tanfolyam nyílik
tűnő publicista. Ma délután ünnepséget ren- szerűen előadott tudományos előadást nagy- — hetenki-t kedden és pénteken este fél 7—
deztek tiszteletükre az újságíró-testületek az számú, lelkes, laikus időjós is végighallgatta, fél 8-ig. Jelentkei ni lehet Boldogasszony sugárút
Ottbon Körben és mindkettőjük hosszú, érde- akik készségesen ajánlották fel szolgálataikat 42, U-én este. A tanfolyam ingyenes.
U3
mes munkásságát a legszívesebb, legbarátibb ana, hogy a szükséghez képest ők is teljesíteelismeréssel jubilálták. Hoitsy Pál, az Otthon nek időjárási megfigyeléseket.
Kör elnöke meleg szavakban üdvözölte a jubiH á z a s é i g . Springut Sába, Bielifz (Szilézia),
lánsokat.
Varga Endre, Szeged, f. hó 8 án Bielitzben
— A ssabadegyeteml előadások rendjén folyó hó
88
10-én, csfltörtökön este 6 órakor az egyetemi könyvtár házasságot kötöttek.

| Petris reálgimnázium {

előadótermében (központi egyetem, I. em., lépcsőtől
jobbra) dr. Buday Árpád egyetemi ny. r. tanár folytatja
Utazás a régi Görögországion
dmü vetitettképes előadását. Ez alkalommal Athén, Epidauros, Delphi,
Olympia stb. emlékei kerUlnek bemutatásra. Belépődíj
5000 korona, tanulójegy 2000 korona.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti:
A hőmérséklet szélső értékei minius 5 és minus
20 C. voltak. Jóslat: A fagy gyengülésével
csapadékra bajlo idő várható.
Bécsi diókoksz. Kelenbank. Telefon 66.
[Telelőn:
Irodai 2-58.

— Javaslat a városháza fűtésének központosítására A mérnöki hivatal — értesülésünk
szerint — rövidesen javaslatot terjeszt a tanács
elé a városháza és a városi bérház fűtésének központosítása ügyében. A mérnöki hivatal utasítást
kér a tanácstól a központi fűtés berendezése tervének és a költségvetésének elkészítésére. A központi fűtés a mérnökség véleménye szerint nemcsak fűtőanyag megtakarítást jelentene, hanem az
állandóan cserélésre és javításra szoruló kályhák
fentartásl költségeitől Is mentesítené a várost

BELVÁROSI M O Z I

Telefon:
Pénztári 5-82.

I Ronald Colmann
|
Boldogság tolvaja.
IF1X-FOX a l o v a g k o r b a n .
December 1o., ll-én, csütörtökön és pénteken

Nagy dráma 7 felvonásban.

I

Elöadásök kezdete 5,1,9 Órakor

Azonkívül

Telefon
11-85.

felső osztályú tanulói részére
(
| rendezett tánctanfolyamára iskolás I
leányok még jelentkezhetnek
| a KASSBAN
délután 5 órától. |

ui könyve
Régi könyvethoZi
ket visz, csereutján is vásárolhat.

Hungária Hntiquárlum

K O R Z Ó MOZI

December le-én, csütörtökön

A bűn

Telefon
11-85.

Csak 16 éven felülieknek!

piacán.

Dráma 8 felvonásban. Főszereplő: ¿ j ] QagOVer és H a n S M l e r e n d O f f .
Azonkívül:

A legújabb Gaumont Híradó.
Előadások kezdete 5, 7 ás U órakor.
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— Ujabb tűzvész pusztított Szekszárdon.
Szekszárdról jelentik: Szekszird város közönségét a minapi (emplomégés után most ujabb
tűzvész hozta izgalomba. A m i i napra virradó

A tiiz, A pokol és A világosság.
Henry Barbusse A tüz, A pokol és A világosság

nagy modern poétája és prófétája. Átment a legtűzön a nagy háborúban, mint önkéntes
éjlel a Garay téren lévő Pirnitzer-áruház, amely nagyobb
küzdött a lövészárkokban, de megrokkanva látta,
Toina vármegye legnagyobb és legrégibb divat- hogy nem ez az ö csatatere. Átélte a mának poklát
áruháza kigyulladt. A tüzet a rendőrőrszem társadalmi, gazdasági és kulturális nyomoruságaink
vette észre. Mire a tűzoltók a helyszínen ter- infernóját és az ő lelkében is kigyulladt az a vilámettek, a karácsonyi vásár alkalmából áruval gosság, amely korunk legjobbjainak: Romáin Rozsúfolásig megtöltött divatkereskedés már lán- landnak, Bemard Shawnak, Hauptmannafe és Baslco
gokban állott. Nagy baj volt, hogy a kemény Ibaneznek is jövőbe mutató fáklyája. Henry Barhidegben a fecskendők és a vizhordó-laftok egy- busse Zola tanítványa, akt az emberi mélységekbői
magaslatokra tör. Az elnyomottak szószókettőre befagytak is használhatatlanná váltak. tisztább
lója ez a Don Quixote-szerü francia költő-hatcos,
A tűzoltók Éiy Márton alispán, Wendl István aki a halottak éién az életért, az emberi jogokért,
polgármester és Mutschenbacher tűzoltóparancs- az igazabb jövőért csatázik Írásaival, könyvei egy
nok vezetése alatt nagy önfeláldozással ipar- uj humanitás evangéliumai, amelyet minden országok
kodtak a tüzet elfojtani, de az óriási
értikü szenvedői és dolgozói mohón olvasnak. Korunk
druraktárt meg sem tudták közelíteni. A tüzet sebei tündökölnek Barbusse müveiben, korunk
csak ma reggel kilenc órakor sikerült annyira adventi hangulata, egyre egyetemesebb Messiáselfojtani, hogy továbbterjedésétől már nem kell keresése szó! belőlük. Henry Barbusse most a
kisebbségek sérelmeit és panaszait hallgatta meg
tartani, de az áruház be sejébsn a lángok még és testvéri üdvözletét küldötte a vergődő magyar
mindig pusztítanak.
népnek.

Diák-tánctanfolyamok « karácsonyi
vakációban. Középiskolás fiuk és leányok

részére kisebb csoportokban, Révési Béla tánctanár a karácsonyi szünet alatt 14 napos családi tánctanfolyamot ad a táncteremben vagy
az illetők lakásán. E tanfolyamokon az összes
modern táncok elsajátíthatók. Megbeszélések
naponta d. u. 6 órától Tisza-szálló I. emelel.
— Ortodoxok a cionisták ellen. Prágából
jelentik: December 27-ikeré van kitűzve Kassára a zsidó országos kongresszus. A tárgysorozat egyik érdekes pontji az az inditvány,
hogy köiösitsék ki az ortodox egyház kebeléből a cionistákat.
— Hirtelen halál az uccán. Szerdán reggel
a Róka ucca 16 számú ház előtt eddig még
ismeretlen okokból összeesett az uccán Horváth
István 57 éves vasúti kalauz és még mielőtt a
mentők kiérkeztek, meghalt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték a hirtelen
halál okának megállapítására.
— Nyilatkozat. A Dilmagyarország
legutóbbi számában ,Ur György pöre a Friss
Hirek ellen" c. cikkben nekem tulajdonított kijelenléseket nem tettein meg a bíróság előtt.
Erdős Árpád.

Szabó LíTársa
cégnél

! Szeged, Feketesas u. 15.

Megkezdődött a
nagykarácsonyi
és újévi olcsó i
vásár!
140 ezer
la japon selyem
85 ezer
Köpenyselymek
240 ezer
Selyem mintás marokén. 195 ezer
Széles bársonyok . . . . 195 ezer
Férfi öltönykelme . . . . 110 ezer
Férfi télikabátkelme . . . 350 ezer
Ia női köpenykelmék
195 ezer
Női himalája
270 ezer
Sima eolinszövetek . . . 120 ezer
Szines ruhaflanell . . . . 26 ezer
Zsinórbarchetek
29 ezer
Abroszok
90 ezer
Törülközők
21 ezer
.Szines grenadinok. . . . 30 ezer
la crêpe de chine . . . .
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DOLLÁK
[TESTVÉREK
uri, noi divat és rövidáruháza

Cseíois m

- M w \ tér

Alapítva 1905.

755

Telefon :

854. és 855

Nála nagyobb művésze talán lehet a mi világunknak, de nála becsületesebb és férfiasabb szószólója alig. A Barbusse könyvek valódi modern
lelki olvasmányok, amelyek hitet, reményt és bá
torságot adnak. A román diákok, akik Cuzáért
lelkesednek, ugy akartak elbánni vele, mint annak
idején a csőcselék elbánt Zolával, de Barbusse
világhírét és becsületét nem érinthették.
A Délmagyarország könyvakciójának keretében
Henry Barbusse leghire9ebb és legértékesebb könyvei
is megtalálhatók.
XIII. csoport.
Ára: 119.000 korona.
Farrére: Dax kisasszony.
Maupassant: A szép iiu.
Barbusse: Világosság.
Romáin Rolland: Jean Christopl Párisban I. rész.
Anatol Francé: Vérző vágyak.

XV. csoport.
Ára: 112.000 korona.
Dova Duncher: George Sand.
Barbusse: Tüz.
Maupassant: Holdvilág.
Romáin Rolland: Jean Christopf Párisban II. rész.
Anatol Francé: Balthazár.

—• Boros László szerkesztőt elitélték Schid)
biró ellen elkövetett becaBletaértéa miatt.
Budapestről jelentik: Schadl Ernő biró, tanácselnök három, az Esti Kurir-bsn megjelent cikk
miatt becsülelsérfési pert indított Boros László
szerkesztő ellen. A perrel ma foglalkozott a Törekytanács. A védő által inditványozott bizonyítást
a bíróság nem rendelte el, mert erre vonatkozó határozatának megokolása szerint a vád
loít nem ajánlott fel bizonyitékot a tárgyi

tényállításokra. A bíróság háromrendbeli becsületsértésben mondotta ki bűnösnek Borost és
ezért egyhónapi fogházra és összesen tizenötmillió korona pénzbüntetésre itélte. Az elitélt
szerkesztő felebbezett.

Amikor nagyapó nagyanyőt elvette,
diszes Meinl kosárkával lepte ót meg karácsonyra.
Valóban nincs kedvest bb karácsonyi és újévi
ajándék egy ilyen pompás kosirkánál, telve
Meinl legfinomabb kávé- és teakeverékeivel,
Meinl-csokoládéval és pralinéval, Meinl-rummal,
likőrrel, keksszel stb.-vel. Karácsonyi és újévi
»jándékkcsárkák tetszés szerinti összeállításban
minden Meinl-üzleibenkaphalók. Meinl Gyula rt.
— Megfagyott egy öregasszony- Hétfőről keddre
virradó éjjel megkapta a kemény tél az első szegedi
áldozatát A Dugonicstéri illemhely gondnoknője, aki
ott lakott a zöld vasházikó alatti pincelyukban, megfagyott Dermedt testét holtan, élettelenül találták meg
kedden délelőtt a rendőrök, akik észrevették, hogy a
bódét még tiz órakor sem nyitotta ki a szerencsétlen
asszony. Bolvári Júliának hivták, valamikor régen markotányosnő volt es állítólag szép markotányosnő, de
szépségét szétroncsolta a pálinka. Tavaly télen ugyancsak őrhelyén, súlyos baleset érte. A melegítő parazsas fazék összeégette ugy, hogy súlyos égési sebeivel kórházba szállították, ahol hetekig feküdt betegen.
A rendőri vizsgálat során megállapították, hogy hétfőn ej|el részegen tért meg odujiba, ahol megvette a
tizenőt fokos hideg Az idén nagyon rosszul mehetett
az üzlete, vagy a pálinka volt nagyon drága, mert
még fazékbavaló melegítő parazsra sem tellett jövedelméből.

— Tüz a kályhacső miatt. Tegnap a késő
ezti órákban könnyen veszedelmes tűz támadt
a Tündér ucca 25. számú házban Ziványl Emil
lakásán. A kályhacső rosstul volt beépítve és
igy támadt a tűz, a kőzetben lévő gyúlékony
*ny»gok tűzet fogtak. A tűzo'tóság azonnal kiszállott a helyszínre és még mielőtt komolyabb
k tasztrófa következett volna be, a tüzet eloltották.

fcttf

Valódi
„ Benger"-féle
téli alsóruhák.

A szinház heti műsora:
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal,
Kovács Kjtó vendégfölléptével: Marica grófnő.
Pénteken: Az Orlow. Premierbérlet A. 19.
Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano de
Bergerac.
Szombaton este: Az Orlow. Bérlet B. 19.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A drótostót.
Vasárnap este: Az Orlow. Bérletszünet.
Hétfőn: Az Orlow. Bérletszünet.
Kedden: *z Orlow. Bérletszünet.

Színházjegyét a DÉL-MAGYARORSZÁG jegyirodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306.)

Téli ballada.
— Hauptmann drámájának bemutató előadása. —

A szinbáinái álUndóiulni látszik a törekvés a legnagyobb írót tr unkáival való kapcto
lat meg'eremtésére és dméijitésére. Ez a mondat esik látszólag cikornyás. A késő éjjeli
órákban, sietős munka közben, tömörebben és
amellett precizen bajosan tudtuk volna egy
mondatban sűríteni, amit mondani akartunk. A
nagyon tömör mondat ozonban mindig igényel
némi magyarázató'. Ezért nem gazdaságos.
Különösen a kéiő éjjeli órákban nem. Tehát a
migyarázat. Mindössze két és félhónap mull
el az ioei szezonból. Kaptunk ez alatt az idö
alatt Shatespearet, Ibsent. Kapjunk lo'ábbra
is. De sajnosén nélkü öztflk az élő irodalommal való kapcsolatot Szándékosan hangsúlyoztuk az élő szócska mellett az Irodalmat is,
mert hiszen azoknak a daraboknak legnagyobb részéhez, amelyeket a színházik — akár
a szegedi, akár más színház — előadnak,
semmi köze az irodalomnak és vice versa. A
mii tapogatódzást u|abb kísérletnek tekintjük
abban, hogy a szegődi szinház belekapctolódjon az élő írod lomb i is.
A Téli bal'adához körülbelül olyan forrásmunka volt Zelma Lagerlöf mozi részére i i
fe'dolgozott hites regénye, az Arne ur kincse,
mint amilyen forrásmunkát sokat használt például Shakespeare. Ez azonban nem akar se
kritika lenni, se párhuztm, csak egyszerűen
ténymegállapítás. Az Arne ur kincse azonban
Saakespcare legtöbb f jrrásxunkájával pimpás
kis alkotás. Három Svédországban szotg»lt és
bazakészülő skót zsoldos katona rablógyilkosságá*, a főisoldosnak a gaz ett után szövődő
szeielmi tör*éné ét és a bűnösök bönhődíséi
mondja el. Finoman, hatá ozottan
balladiszerüen, urakodó elemmé té?e a Irg'iszt&bb művészettel a miszticizmust, az ésiaki népik e
jellemző tuajdonságát és transcen lentátis erőket, amelyekben fönt, ugy iá'szik, általánosabban és mélyebben hisznek, mint ma még nálunk.
Érthető,
ha ez a munka
megragadta Haupmannt. Igaz ugyan, hogy a szászországi takacsok nyomorának megrázó színpadi rajzával aratta ehő nagy sikerét. Az
is igaz, hogy A bundával, ezzel a másik
naturalista munkájával emelkedett a legnagyobb
színpadi költök sorába. De hiába, vonzza öt is
a romantikus és a Téli ballada, különösen
hangulatával és befejezésével bele llik abbi a
sorozatba, amelyből a Hsnnele a legismertebb.
Más lapra tartozik, hogy milyen rangsor
illeti meg a Téli balladát ebben csoportban.
Kétségtelen, hogy nem tar ozik Hauptmann
legjobb mu kái közé. Balladát irt ö ia. Természetes, hogy színszerü és költői. De nem
elég színszerü és nem elég költői ahhoz, hogy
feledni tudjuk a drdma hiányát. A mi szín
padunkra pedig nem való. Helyes, hogy játszani
akarják Haup mannt. De más munkáját kellett
volna elővenni A fordi'ás határozottan gyenge,
nem költői, még kevésbbé drámai, olykor közönséges prózának is lapos.
A rendezés és előadás minden tapasztalható
igyekezet el'enére sem segítette elö a sikert.
Sose szoktunk bogarászni, de azt már mégse
szeretjük, ha frociiznak bennünket és mélyen
bent a tengerben havas fenyvesekkel eiesztetnek gyökeret a befagyott vízbe. Pedig egyébként épp ennek a felvonásnak a díszlete keltett
volna némi illúziót. Az egyes szerepekben
Hercxeg, Baróthy, Szentiványi, Kaszab Anna,
Hartányl,
Gtnda,
Falas és Rtgoz
szorgos
kodlak. A legtöbben jól tud'ák a szerepüket
és valanenn}ien ismert képességeik arányában
tevékenykedtek.
Ismételjük, a szinház helyes uton jár. De
igen gyakran ráhibáz a darabválasztás *a. Most
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még ezen múlik, hogy tar'ós és mély szinpidi sikert is arasson, aminőt tavaly is aratott
egy-kettőt és hogy mslléá ¡Ihassunk elismerésünk teljességével.
k. s.
* Kőnig Péter és Juhász Gyula műve a
Badai D J í r d . hangversenyen.
Közftlfk,
hogy Kőnig Péternek, a szegedi zeneiskola
igazgatójának Juhász G>u1a költeményére irt
zenei pályaműve az e ső dijat merte a Budai
Dalárda pályázatán. A műve' Budapesten a
Vigadó nagytermében adták eiő z&ufon, előkelő
közönség jelenlétében. A fővárosi lapok szerint
a szrgsdi zeneszerző és a szegedi költő müve
fénypontja volt a nagyszabású zenei esténe».
Magasz'aiják a Hmt-usz
Budavárához
c mfl
zenei ódnak ujy hangulatokban gazdag zenéjét, mint kö tői szövegét. A hatalmas müvet a
Budai Dalá da százötven lagu együttess ad a
etö a Székesfővárosi Zenekír kísérete mellett,
óriá'i hatással.
* Étay Emília, ¿Juhász Gyula, Mó*a Ferenc szereplésével január 7 én irodalmi est a
Tisza-szállóban este fél 9 órako'. Jevyek Har
monia péiz áránál (Belvárosi Mozi) 15—50ezer
koronáért már k«p atók.
* A színház második bérlete. Az idei szezon első
bérlete ugy művészileg, mint praktikusság szempontjából a legnagyobb mértékben kielégítette a nagyszámú
bérlőket, akiket ezúttal kér fel a szinház vezetősége,
hogy a színházi titkári hivatalban (Telefon 690.) bérletük meghosszabbítása, illetőleg bérleti helyeik biztosítása érdekében minél előbb intézkedni szivesked
jenek. A bérleti árak és feltételek változatlanul érvényben ír,a "adnak. Az uj, illetőleg a második bérletben a legnagyobb sikerű újdonságok kerülne < színre.
A tulajdonképeni erős szinnáii szezon ezzel a második bérlettel szokott megindulni, ugy hogy csaknem bizonyosnak látszik, hogy az összes páholyok és jobb
földszinti helyek a prem'erekre le lesznek foglalva
* A Téli Ballada m i estére hirdetett előadása „Az
Orlow" előkészületei miatt elmarad.
* Az Orlow. A nagyszabású előkészületek arra késztették a színház vezetőségét, hogy a ma estére műsorra
tűzött Téli Ballada elöaaását ne tartsa meg, hanem
helyette egy esti főpróbát tartson „Az Orlow" ból. A
szinház vezetőségének ez az áldozatkészsége is mutálj i, hogy mily nagy súlyt helyez arra, hogy Qranichs'Sdien Brúnónak ez & legújabb és legnagyobb si
kerü opeiettje minél tökéletesebb előadásban kerüljön
színre a szegedi színpadon. A szereplő személyek is
fáradságot nem kímélve dolgoznak egész nap, a színpadon állandóan folynak a próbák, a zongoraszobákban a karmesterek, a próbaszinpadon a táncmesterek,
a diszlettermekben és a festőtermekben a diszitőszemélvzet és a diszietfestók dolgoznak, szóval mindenütt
sürgés-forgás „Az Orlow* sikere érdekében. A rendkívüli érdeklődésből, amely a jegyelővételekben nyilatkozik meg, arra lehet következtetni, hogy „Az Orlow"
sokáig kedvelt müsordarabja lesz a színháznak. A főszerepekben Kolbay Ildikó, Gábor Mara, Feleki Klári,
Penvves, Delly, Herczeg Faludi, Bilicsi és Rogoz
mindannyian képességeik legjavát fogják nyújtani.
Szi-ntiványi Béla, a darab rendezője és Beck Miklós
karnagy mindent elkövetnek a siker biztosítása érdskében.
* Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Kató vendégfölUptével: Marica grófnő. A
kiváló primadonna, aki kedden este a szegedi színpadon játszotta el a „Marica grófnő" címszerepét, tegnap pedig a budapesti Városi Színházban aratott n*gy
sikert ezzel a szerepével, ma délután ismét Szegeden
lép fel. A kiváló művésznő fellépte iránt várakozáson
felüli az érdeklődés
* Szombaton délután ifjúsági előadás: „Cyrano de
Bergerac".
* Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: „A
drótostót".
KOVÁCS

A valuta- ¿a devizaforgalom záróárfolyamai. tala
ták t Angol font 34 Ы0—J«6550, cseh korona 2110.5—
2117«,
dinár
1262-1266, dollár
Í13J0—71703,
francia frank 2705-2720, holland forint 2862a—
űi720, lei
332—337, léva 517- 520, Ura 28702830, márka 16857- 17017 osztrák schilling 10040.—
li/b.70, dán korona 17755- 178.5, svájci frank 13741 —
13781,
belga
frank 3230- 3243, norvég koroaa
14)73-14525, svéd korona 19070-19130, lengyel
zloty 8800—9600.
Devizák i Amsterdam 28620-28723, Belgrád 1262Í66, Berlin
16967-17017,
Bukarest
326 -330,
Brüszizel
±230 - 3240, Kopenhágt
17755 17805,
Osló 14475-14525, London Í4í5.'0 -346510, MiIKDÓ 2870-2680.
Newyork
П 265 -71435, Pária
2692-2732, Prága 2IIC.5- »17.5, Szófia 517-520,
Stockholm 19070-19130, Varsó 8OJO-86OO, Wien
100.4J- 100.70 Zürich 13741—13781.
Zürichi tőzsde. Nyitási
Pária 19.4720, London
4.50, Newyork 518.5J, Brüsszel 23.50, Milano
0.90, Amsterdam 2U3.35,
Serlin
123.45, Wien
3.90731/.
Szófi* 1.7750, Prága 15.3750, Varsó 62.53,
dudapest 9.0072.70, Bukarest 2.2C, Belgrád 9.20.
Zarlati
Pária
19.50, London 2514'/,. Newyork
218.7:3, Brüsszel 23.50, Milano 20 85, Amsterdam
Д.8.35, Bérli a 123/0 Wien 0.0373.1750, Szófia 1.7750,
Prága 153753, Varsó 63.-, Budapest OJ0072.70, Bel{rád 9.20. tfu»areet 2.42 0.
Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsde irányzat*
barátságos, nyitás után megszilárdult, végeredményben
az árfolyamok tartottak, a forgalom elég elénk.
Hivatalos árfolyamok Buxa ío-os tismr ¡deict 3930 40. С1, felső tiszai ¿925—37 í 5, fehérmegyei és pestvidéki
39.0 8950, egyéb dunantuli 3930-3950, 77-es tissa
vidéki 4i 01— 4050, felső lista: 397 )-40 25, f-hermegye!
es pestvidéki 39>j~40ü0, egyéb dunántuli 39 0-4U00,
8-as tiszavidéki 4025-4Í75, lelsőtiszai 3375-4025,
fehérmegyei és pestvidéki 3875-3925, egyéb dunántuli
3875-3925, 79-es tiszavidéxi 4*5J-4 K0, feisőtisiai
4025 - 4J75, fehérmegyei éa pestvidéki 4200 - 4050,
egyéb dunántuli 4000 - 4050, rozs ¿65Ü-27Ü0, takarmányárpa ¿400-2 03, sörárpa 28 Ю-310О, sab 2325—2625,
tengeri 1925—1950, repce 6000- 6100, köles 240021ьи, korpa 1725 1775.
Irányzat. A hétfői lanyha irányzat a mai tőzsdén is
folytatódott. A külföldről érkező kedvezőbb jelentések
a konireminl ismét eladásokra ösztönözték és mivel a
spekuláció is néhány pepirban n>eieségbiztositó eladásodat eszközölt, az árnivó 2 4 százaiékig csökkent.
A kulisszbaa а Georgia, Hazai Bank, Rima és a Nova
szenvedtek nagyobb árveszteséget, a Salgó tartotta árfolyamát, a Magyar Hitel és az Angol Magyar Bank
pedig szilárdan itndiltak. A piac többi területén a
vezetőértékek kivétel nélkül 2—4 százalékkal o.csóbbodtak, mig a kulissz fel nem említett értékei ée a
kőzippapirok legnagyobbrészt tartották árfolyamukat.
A forgalom mindvégig szűk keretek közt mozgott. A
fix kamatozású papírok piacán az irányzat baratságos
nyitás után ellanyhult, különösen a kényszerkölcsön
cselt nagymértekben vissza. A valutapiac ma teljesen
üzletleien vot és a devizapiacon is csekély maradt a
forgalom, az irányzat lanyha volt. Varsó és zloty,
Bukarest és lei szenvedtek említésre méltó árveszteséget. Párie és francia frank, továbbá a dollár bankjegy, valamint London és angol font egy árnyalattal
gyengébben teidiltak.
Legfőbb

m i n ő s é g ű

angol hó- és sárcipők
180 o o o és l96.ooo korona.

Wimpassingi

f-a

teveszőrrel bélelt

noi hocipo
rr •

magas

•fl

'

•

vagy lapos sarokkal
Angol

rr

280.000 kor.

gyermek hócipő
28as számig 153.ooo, 29—34-es számok 165.ooo K.

Nöi és férfi fehérnemű,
gyapjumellény,
harisnya,
kalap,
ernyő

Wimpassingi

28-as számig 195.ooo, 29—35 ös számok 237.000 K.

Teveszörrel bélelt

121

E. Schatz Magda füzöszalónja
Párnázott

<i

ülőbútorok

bélelt

gyermek hócipő

Sál,
kötött és
bélelt börkeztyü, bokavédő stb
leszállított olcsó árban.

Somogyi ucca 15

teveszőrrel

Telefon : 14-30

elsőrendű készítése
6

W 11\ 'Г E R

Szeged, Osztrovszky ucca 3. Telefonhivő: 739.

férfi hócipő
250.ooo korona.

Wimpassingi

férfi sárcipő
145.000
Női sárepő. . .
Leányka sárcipő .
Gyermek sárcipő .

korona.
. lH.ooo korona.
.
83.ooo korona.
.
79.ooo korona.

Hó- és sárcipőjavitás a legszakszerűbben.

GUllIÉiBÖRIPAR
LINÓLEUM IPAR
Sséchenyt tér

Kárász u c c a

S.

e.

619

8

DBLMAOYARORSZAG

R a O i ó

192S december 10

METROPOL GARAGE

ROVATVEZETŐI SZÖLLÓS KAROLT.

APRÓHIRDETÉSEK

BUDAPEST, LEHEL UCCA 25. TFLEFON: 112-23-24-25-27.
A

nagyobb
mai

rr

leadóállomások

••

L i k ü
B n t o r o E o t t szobát ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 60(0
korona.

műsora.

December lo, csütörtök.
(A városnév utáni sxámi

hnllamhoaat.ji

Budapest 546. Délután 3 órakor: Hírek, felolvasás.
5—6.30 óráig: Hangverseny. Este 8.3< órakor: Bachest. KözremükCdik Kósa G>örgy zengora művész (prü
ludiumok, fugák, angol és francia suitek), Szedő Miklós: 2 Bach áiia.
Bécs
Délelőtt 11 órakor: Hangverseny. Délután
4.20 órakor: Hangverseny. A német dal. Este 8.15 órakor: Mascagni: Parasztbecsület, opera 1 felv. A kórus
és jenekar a bécsi Népoperából. 9.30 órakor: Felolvasás.
Berlin 505 és 576. Délután 4.30 órakor: Hangverseny. Este 8.30 órakor: Gramatzki: .A katasztrófa",
rádióregény. 10 órakor: Kísérletek távoli adók kőzve
titétéie. 11—12 óráig. Tánczene.
Bréma 279. Este 8 órakor: Schumann-est.
Boroszló 418. Délután I2.3J órakor: Hangverseny.
4.30 órakor: Hangverseny. Este 8.30 órakor: Tarka-es;.
Majna-Frankfurt 470. Délután 4.30 órakor: Hangver
seny. bste tf.tó órakor: Virtuóz-zene.
Hamburg 35(< és 39:. Délután 4.115 órakor: Északi
lira. q órakor: Brahms dalok. Este 8 órakor: Vig est.
Lipcse 452. Délután 4 órakor: Hangverseny. Este 8.15
órakor: Kamarazene (vunóSLégyet), 10 órakor: Rádiószínpad.
München 485. Délután 4.30 órakor: Virtuózok, mint
komponisták. Este 7 3(J órakor; Hangverseny. Beethoven. 9.45 órakor: Előadás.
Münster «10. Délután 1.15 órakor: Hangverseny.
Strauss János. 5 órakor: Rádiózenekar. Raff: Erdőben,
F-cur szimfónia. Este e.35 órakor: P.Wolff: Precióza,
színjáték 4 felvonásban.
Stuttgart 446. Délután 4 órakor: Hangverseny.
Eele s orakor: Utazas a föld körül: Buenos-Aires. 9—
t i óráig: Modern sláger és humor.
Róma 428. Délután 5.10 órakor: Hangverseny. 6
óiakor: Jazz-band. Este 8.40 órakor: Glanolio: .Az
utolsó éj", operett. 10.30 órakor: jau-ba>d.
Toulouse 441. Este
órakor: Gyermekóra. 10 órakor: tlóadás. 10.'5 órakor: Tárxzene.
Zürich 515. Délután 5 órakor: Jazz-band. 6.15 órakor: Gyermekóra. Este 8.30 órakor: Az operaária fejlődése: II. Händel.
Lausanne 85 . Este 8.20 órakor: Csellóhangverseny,
utána longorahangverseny.
Daventry 1600. és London 365. Délután 2 órakor:
Gramolonzene. 5.15 órakor: Hargveiseny. Este 8.30
órakor: Hangverseny, utána szórakoztató műsor és
tánczene.
PalelOa siwkasxió : F H A N K J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiai ótulajdonos Délmaeyarorsiág Hirlapés Nyomdavállalat Rt. fcönyvnvi indájában. Szeged
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készülékek, alkatrészek
antenna, szerelés I

Villamossági

cikkek,

szerelések, izzók legolcsóbban
C t K H Í Í S
S ^ U l l U »

Széchenyi tér 8.
Telefon: 14-31.

Fodrásznőt
állardó mnnkára felvesz H O F F M U N N É nőifedrász.
Jelentkezni lehet Béke ucca 2 a. szám alatt.
i«2

Nem dobálja szél a pénzéi
a korzón, ha séta közben

kocsi számára.

I T A L A , BERLIET, P A C R A R D , M O R R I S ,
M O T O S A C O C H E gyárak vezérképviselete.

Luxus- és teherautók,
autobussok, valamint

motorkerékpárok állandó

raktára.
Legnagyobb

géperőre

berendezett

autójavító.

ízléses karosszeriák és felépítmények (combinék).
Alkatrészek.
B135
Felszerelések.

Benzin és olajállomás.
Dr. Kállay jogi szeminárium
helyiségét K á r á s z u c c a 13. » á m a l á H e l y e z t e á l .
JeayzelkOlcaOnzés.
Mhi77
Elökészllét.
144

Megvételre

keresünk egy táblás
(Straf)
k O C S i t
egyCtt c c a S 2 5
q teherbírással. Ajánlatokat kérjük az eladui
ár feltüntetése mellett e lap kiadójába „Táblás
kocsi" jeligére küldeni.

Gép-,és gyorsirónőt
keres helybe 1 nagyobb vállalat. Német nyelvben jártasak előnyben. Ajánlatok .Azonnal" jeligére » kiadóba.

Royal-kávéházban
minden nap délután 4 órától reggel 3 < ráig

Rádió hangverseny

hangosan beszélővel, nagy tölcsérre?,
amely az egész kávéházban hallható.
Budapest, Bécs, Berlin, Páris, London,
Toulose, Róma, Zürich, Frankfurt, Lipcse,
München, Hamburg, Barcelona, Gráz,
Mhi58
Brüssel és Bréma.
A fent jelzett világvárosok szebbnél-szebb
opera előadásait, továbbá n é g e r J a z z
bánd hangversenyek, hegedű-, zongoraés ének-szólókat, Londonból a Jávor zenekart
és tánczenét hallani fogja a közönség.
Belépti dij nincs I
Rendes kávéházi árak I
D. u. -4 161 uzsonna hangverseny.

Vétel

Bútorozott szoba, külön
bejáraiu, egy úriembernek
aionrai is kiadó. Cím :
Szentháromság u. 32, bal.

H á l ó s a o b á t , ebédlőt vagy
egyéb bútort vehet kez
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6000

Be városban I bútorozott szoba kiadó

Eladás

esetleg ellátással is. Cim :
Kossuth Lajoi sugárut 27,
I. emelet 1.
73
L a k t a t bérelhet, kiadhat
vagy cseréthet apróhirdetés
utján, lo szóig 6000 kor.

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

Manikürjkisasszonyt,
ki éstllni iá tud, azonnali
belépésre
ue
felvestek.Halmos fodrász

Fodrász segéd,
ki buby hajvágásban perfekt, azonnali be<épésre
(elvétetik. - Ajanlatokat
.Perfekt" jel. kiadóba. 147
Mindenest,
szakácsnőt
vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha ielad
egy apróhirdetést, tőszóig
4ooo korona.

Használt ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés ulján. 10 szóig 6000 korona.

Gyermekés munkáscipök

minden színben és naprségban a
legjobb minőségben 33
ÖZV. Kohlt Mór- é cipittiletében Síéchenjl tér, Bérhéi.
Eladó férfi té ikabit, női
ruhák, cipők. Fodor u. 31,
1. 4.
Eladó egy keveset haszná t
kari-aha jós varrógép Újszegeden, a kendergysri
hatházakban, Turdelosnál.

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

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

Üzletheltilség
Ü z l e t e l a d i s legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — l o azóig
6000 korona.

Pénz
KfilcaSnt kaphat és kinálbat apróhirdetés utján, l o
szóig 6ooo korona.

Bors Sándor
Dugonics tér 12,
665
elvállal e szakmában uj és átjavitásokat jutányos árban.

S o s t a r i c s és Téth
reklám vállalata

7
1
0

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
Készít vetítő lemezeket, plakát-, reklám-tervezéseket, üzleti és kirakati feliratokat.
713

Ismét olcsón kapható

fej-láb

friss
C z i n n e r

szalámigyárban.

13*

sült marónit nálam vásárol.
Cukros és iparóni«, Klauzál tér, Barfoi-sarok.

ТГ.А. L Ő S Z

PERZSA
SZŐNYEGEK
minden minőségben és
n a g y s á g b a n érkeztek.

a Tisza

Különfélék
T á r s a t talál, ha apróhirdetésben keres, lo szóig
6000 korona.
K H R H C S 0 N Y R H
zománcedény és konyhafelszer
lési kirakatom k váló gazdag
választékát becses figyelmébe
ajsnlom. s z A m t ó JÓZSEF
28
zománcháza,
belvárosi huscsarnok mellett.

EDÉNYCSARNOK

S5tí

Szeged, Kárász ucca 12.

kőrúton

Rókusi Disztemetkezési Vállalat

Áz Alföld lepanobl)

iMw faltára8

Kossuth Lajos-sugárut 27. szám.

Csendőrlaktanyával szemben.

Telefon : 16-07
42
emetéseket a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig a legolcsóbb
árban vállaljuk. Nagy válaszlék érc-, tölgy- és fenyőfa-koporsókban.
Oyászesetbeu bizalommal forduljon a n. é. közönség cégünkhöz. Exhumálást és hullaszállllást szakszerűen végzünk.
Tisztelettel :

T

Körösi fiéza üve$»C7ési válla,
tata Mérey u. 8. Tel. 9.17.

M I M ssasps

Ökrös Mihály és Farkas Ferenc sSCS

Sehol olcsóbban
varrógép, kerekplr, gramofon, gyermekkocsik,
gumi cs szerelék lészletreis
Nagy jsvltóinihely ! 68
S z á n t ó S á n d o r (éjirakítsi i)i. Id-patotí, Kiss u.

Lajos B

Ajánlja dúsan feiszereitrüktár-ta ie«jot)b minőségű üveg, porcellán és fözöedenyekben.alpaccaés
acél evőeszközökben csinos és hasznos ajándéktárgyakban a már ismert olcsó szabott árak mellett

rakását. Javítását, jutányos
áron. KOVÁCS, Szentháromság ucca 49. 30

Domán Mihály és Fia
szőnyegáruháza

2 0 0

Belváros legszebb pontján
szép berendezésű ftlszerés
csemegeíi l^t
eladó
.Más elfoglaltság miatt"
jeligére a kiadóba.
2

Nagy raktár miatt! I

eo
о >- a raktáron lévő női és férfi szövetek, selymek, flaneled, barchetük,
-re
>со kazánok, vásznak, aiffonok, frenchek, flanel- és selyemkendők
rt -«J

mélyen leszállított árban kertinek eladásra.
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