Ara 2000 kt

OHMAÖYARORSZAG

iwNn№t|i Deák Гегепс-и. 2. Teleion 13-33. Kiadóhivatal,
BlItsSnkenyvtár és jegyirodái Du£ooic»-tór 11. Telefon 308.
i; Petőfi Hándor-sugárat 1.
Telefonnám 18-84.

Petrichevich.
Egyik ölének ne8 kiiebh ember mondogatott oda alaposan, mint Petőfi Sándor. Nem
lebet asl rep>odukální, amit ez a síila) és zabolátlan muisali a Pe richevcb H rvatn U i á r
ail's'okralikus szellemű szemléiétől, a Honderűről álitott. Siegény Horváth Lázár hiába
körnöit szobatiszti és iz»lonképes regényeket
és beszétyeket honunk nebbelkü hölgyei éi
ifjai számára, nevet és emiékét;mégis csak az a
tény és vilo örökliette meg, hogv nagyon nem
szívelte a Nemzeti dal és az Egy gondolat
karakán éi harc as költőiét él hogy ez a könö
egyizer amúgy magyarán a tolla hegyére vette
a siereicséilent. Hiába, nenjó kikezdeni azokkal, akiknek a tintája «ér éi velő, mint ahogy
Petőfi Sándor csakugyan nem limonádéba ét
.nenteltvizbe márt itta a pennáját. így lön Pelricherci Horváth Látár a lázárok lázára egy
köitőnibob haragja miitt.
Ez »el a kétes értékű dicsőséggel terhelten
kezdette meg köliöl és kö.éeti pályifu ásái az
a c»inos, deti termetű fiatalember, akinek diszmagyaros arcképével mostanában igen sOrfln
lehet találkozni a pesti lapok tlluiziraciói között
és akire kigyöt, bé át, pinánál és sápot kiáltoznak Ecthirdt Tibor és társai.
Az egyre temperamenlumosabb dorozsmai
követ a nemzetgyaiéten hitvány panamisiának
nevezte Pe rlchevich Horváth Emil népjóléti
államtitkárt és a szélsőjobboldal sajtója immár
betek óta a fejét követeli, ami ízlés dolga,
mert azt meg kell adni, hogy elég szép teje
van e lírai hajlamú és sokpalo ás népjóléti
államtitkárnak. Mi nem szólunk hozzá érdemlegesen ahhoz a hajízáboz, amely egyre kegyetlenebb hangon egyre keményebb vádakat
vagdos a Bethlen-ulvar és egyéb házak épít
tetőiéhez, mi nem is akar,uk étdemén és nagyságán felül becsülni ezt a Petrichevichet, mi
nem igen hsszük azt, amit Eckhaidt Tibor és
társai hinni és remélni látszanak, hogy ez a
Petrichevich Horváth Emil a mai kormányzati
rendtzer támasza, U Ipköve, mtty ha megvész,
Bethlen ledől s rabodba
görbed. Mi csak azt
látjuk innen a mélységből es innen a messzeségből, hogy egy nem túlságosan jelentékeny
és nem túlságosan értékes közéleti tényező
körűi forog a mai magyar politikai élet és
világ ördögmalma, hogy folyton-folyvást ennek
az urnák a nevével és szereplésével kell találkoznunk, akkor, amikor áll még Genf és áll
már Locarno, amikor a magyar élet legnagyobb
történeti válságának óráit számláljuk, amikor a
lét és nemlét hamleti kédéseí merednek egész
népűnk, egész Eu ópánk, egész világunk elé
Ez a darutörpeharc, ez az abderai baboru
Petrichevich körűi se esztétikai látványnak nem
igen gyö yörködtető, se erköcsi tekin etben
nem valami lélekemelő. Mar maga az, hogy
ilyen vádak ilyen sokáig és ilyen szívósan
élnek, terjednek, nőnek, szomorú világot vet
mai viszonyainkra, közállapotainkra és közéletünkre.
Ci ba ezeket a vádakst valami nagyszerű
puritán bátorság, vau mi elemi e.ejü éi hevület q morális felháborodás sugallaná I De mindenki jól tudja, a vádló, a vádlott, as i letékes
tényezők és az illeték e rn szemlélők éi baliga
tók, hogy itt politikától van szó, ho«y ez nind
taktikai kérdés, bOfy itt pár érdekek és páil
érzelmek dolgomak, hegy eiek az urak enei a
fúróval meg akarják fúrni a kormányt és igy
akirnak ők m»guk kormányra kerQini. Nem
i z igazság a fon os és n m a becsület, hanem
az uralom és a h»talo* I Ezért nézi a magyar
e m b e r , a ddíozók éi stennúőfc
óriái több
lége meglehető en fásultan és kiábrándultan
ezt a f ó inkat ping pongot, amely Pdrichevico
szátrlajára megy.
Nehéz dolog volna eldönteni, a vádlók ellenszenvesebbek és érdektelenebbek e, vagy akit
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olyan sulyoian és olran homályosan vádolnak ?
Egy bizonyos: mindenről beszélne*, cs»k
arról nem,_ aminek érdekében cselekedni kel

Előfizetési árak: Egy hónapra helyben 40.000 kor., Budapesten
Ы vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2400 kor.,
vasár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 165. szám.

Irne: gyorsan, bátra \ becsülette1, alaposan. A
hiza éi a nép sorsáról volna szó és ez a jálék igazán nem babri megy I

A n u m e r u s clausus a Népszövetség előtt.
Klebelaberg

kultuszminiszter nagy expozét mondott. — A népszövetségi
tanács egyelőre levette naptrendjéről a kérdést

(Budapesti tudósítónk telrfonjelentése.)
Genfből je ent k : A Népszövetség tanácsa ma
foglalkozott a magyarországi numerus clausus ügyével. Mello Franco brazillal nagykövet felolvasta előadói jelentését és jelentette, hogy különböző ngol zsidó egyesületek felhívták a tanács
figyelmét, hogy ez a tőrvény ellentétben áll a trianoni békeszerződés alapszabályainak a kisebbségekre hozott
határozataival.
Ezután Kiebetsberg Kunó gróf magyar kul uszminisz'er mondotta el nagy ekszpozé|át,
amelyben elsősorban is hivatkozott a magyar
zsidóság
tlltakoiáiára és kijelentette, hogy a
magyar kormány megmarad a Népszöve séghez beadóit kisebbségi peiciók ügyében kifejtett
régi álláspontja mellett. Azon a véleményen van, hjgy a konkrét esetben a zsidó szervezetek
panaszai nem fogadhatók el.
A magyar kormány nézete szerint a numerus clausus nem állandó fogi intézkedés, hanem
átmeneti rendszabály,
amely a trianoni szerződésből f lyo he yzet következménye és amely
megvál ozMbító, mihelyt a tanács a gazdasági helyzetét stabilizája Magyarországnak.
— Magyarországon — úgymond a kuluszminiszter — a szel<emt proletáriátus olyan
nagy, hogy módot kellett keresni arra, hogy ez a nagy proletáriátus csökkenthető legyen. A
numerus c'ausus á meneti jellegére való tekintet el nem kell félni attól, hogy ez a plda más
országokra is átterjedhet. Nem áll fenn semmiféle nemzetközi kö elezettség abban az értelemben,
hogy valame y állam kényte en volna az Intel ekiuetlek olyan tömegét kiképezni, amelyet nem
tudna eltartani.
— E törvény nélkül — mordo'ti tovább Klebe'sberg —, tekintettel arri, hogy főiskoláink
au'onómiával rendelkeznek, könnyen megtörténheteit volna, hogy a zsidók előtt az egyetemek
még korlátozottabb mértékben volnának nyitva. Ha a zsidók nem elégednek meg azzal, hogy a
főiskolákra olyan számbai »egyek fel őket, amely megfelel országos arányszámuknak, akkoi
prtvllégizált
helyzetre törekszenek, mert az ö arányszámuk növeleie csökkentené a lakosság
többi eUmének arányszámát. Ebaen az esetien a lakosság többi eleme, amelyet a zsidóknak ez
a kedvezménye hátrányosan érintene, pinaszt emelhetne a magyar kormány ellen a Népszövetség elöli
>
— A vidéki egyetemeken a zsidó hallgatók nagyszámban vannak. A zsidók kívánalmai a
budapesti egyetem felé irányulmk. H i teiin'ebe vesizük a trianoni szerződést, akkor a zsidók
érdekében nem privilégiiált elbánást, hanem csupán megfelelő elbánást lehet kivánnl. Bir a zsidók
országos aranyszáma 6 százalék, a magyar egyetemeken százalékszámuk mégis 12—Í3 közi
mozog, sői az egyik egyetemen 45 százalék, egyik fakultáson pedig 62 százalék.
Mello Franco nagykövet ezután kije'entet e, hogy ebben az ügyben nem tud azonnal
javaslatot beterjeszteni, mi e a tanács a kérdést egyelőre levette a tárgyalások
napirendjéről,

Nemzetközi d ö n t ő b í r ó s á g elé utalják
a m a g y a r n u m e r u s clausus ügyét.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A késő
éjszakai órákban jelentik Genfből:
A N'p8tövétség vezető köreiből kiszivárgott hírek
sierint a népszövetségi tanács már a legközelebbi napokban dönteni fog az angol zsidó

szervezeteknek a magysrországi numerus clausus ü»y ; b:n a Népszövetség tanácsa elé terjesztet beadványa felett és minden vitfsiinüség szerint az ügyel nemzetközt
döntőbíróság
elé fogja utalni.

Petrichevich államtitkár s z a b a d s á g r a megy
— sajtópöreinek befejezéséig.
Állítólag a miniszterelnök Genfből levélben szó itoita fel P«trichevicfaet *
visszavcuttlásra. — Eckbardt fegyveres kiállásra hívta ki P«trichevich«t. —
Megindul a lovagias ügyek lavináfa.
(Bado pesti tudósítód lelejonjtleniése.) A báró
Pttrkh'.vich Horvó h £ ü népjóléti államtitkár
szemébe körüli bonyodalmak ma tovább foly
lalódtak és oda fejlődlek ki, hogy

míg ma váratlanul olyan helyről történt közbelépés, amelynek hatása alatt Petrichevich ma
tényleg szabadságra ment.
Pviíiíkai korökoen az éjszakai órákban az a
hir terjedt e1, amelyek valódiságát a késő
az államtitkár a holnapi napoa folyamaté|izakii órákban már ellenőrizni nem lehetett,
ban lévő ügyelnek befejezéséig
szabadságra
hogy
megy.
ma este Bethlen htván gróf
miniszterAz államtitkár e'lei egyre erősebben meginelnöktől Genfből levél érkezett, amelybea a
duló támadások az egységes párt tagjainál is
mlniszterelnik is annak az óhajának adott
azt az érzést váltották ki, hogy a t á r stem
kifejezést, hogy Petrichevich Horváth Emil
pontjából is oportonuteabb, ha Petrichevich
búró államtitkár ügyeinek befejezéséig az
ügyelnek befejezéséig
teljesen
visszavonulna,
aktiv politikától tartózkodjék és a népjóléti
eienkívül azonban a kormány egyes tagjai is
minisztériumtól Is vegyen
szabadsagot.
ezen vélemény mellett foglal akallás', hangoztatva,
Ennek tulajdonítok azután azt, hogy Pethogy az ügy érdekftben állana az, ha Petri- richevich állimtiikár a holnapi nap folyamán
chev ch bá ó pereinek befejezéséig a po i ikai tényleg már szabadságra megy, amit különben
étet színteréről visszavonulna és azokból magá
miga Pvtrichev ch is megetöail munkatársunkte lesen kikspesolná. Dacára annak, b gy ez a nak adott nyilaikozatában, amelyben a követfe fogás több olda ról jmott k fejezésre, senki
kezőket jelentene k i :
sem akarta a kezdeményező lépést megtenni.
— Ma kaptam meg a királyi törvényszék
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Idézését, melyben egyik saitóperemben drcember 16 ra id éxtek meg. Pel i karom *en*i a
harcot ix ellenem tervuerűen megindult hadjárati 1 axemben, fel akarom magamat sieretni
a siűkségcs ad»tok»ai, hogy a bíróság clött
minden kétségei kiiáróan iga>olhaisam, bo/ya
tól.m terjesztett birek rágalmak.
Az eszel járó
munka,* azo- kivQl az előkészület alatt álló több
Perem iratainak rendelése annyi munkát i d ,
hogy ez más levékcntsé.re nem nyu|< módot,
éppc.n ezért szabadságra
megyek is ómig ax
összes áltilam
indított
perben az eh őbirótdg
Ititetet
nem hoz, hivatalomat
nem is fogta•

lom el.
Másik fejleménye az ügynek az, hogy Eckhardt
Tibor csü örlök este Zsilinszky Endre és S#mogyl Béla nemzetgyűlési képviselők utján
tanuk elöttt fegyveres
kiállásra
szólította
fel
Petrlchevtch Htrvá h Emil báró államtitkári,
aki
viszont Rácz Vilmost és dr. Pösta Sándort nevezte
meg megbizottaiul.
Előrelátható, h gy ezen üeynek ebből a részéből is további komplikációk lesznek, miután
Rícz Vilmosnak Zsilinszky Endrével több elintézetlen ügye van s emiat elképzelhetetlen,
hogy ezt az ügyet simán elintézhetik.

Katonai d i r e k t ó r i u m helyett —
polgári k o r m á n y alakult Spanyolországban.
Az uj kormányelnök

—

Primo de

Rivera.

pedig egy tengernagyra.
A
Madrid,
decemb'r
10 A király
elfo- a hidltengerisieiet
király egyu tal dekrétumban mondott köizönegadja Primo de Rivera
javaslatára a direk
lórium lemondását, s ugyancsak Primo
de tet a hadseregnek, a tengerészelnek s a belső
Rivera
elnőklisivel
uj kormányt
nevezett
ki, rend megóvására alakult önkéntes testületek*
amely polgárt szemitytsigekből
áll és csupán a nek, amelyek a legnagyobb fegyelemmel és
hidigyet
is belügyet bízta egy egy
tábornokra, \ lelkesedéssel támogatták a direktóriumot.

nem vesznek
részt
Népszövetség ülésein.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise)
Genf
bői jelentik: A Népszövetség mai ülésín, amelyen a mosszuli kérdéssel foglalkozol*, a török
kormány megbizottja bejeentette, bogy a Nép-

szövetség további tanácskozásain
nem vesx riszt.
A tanács a bejelentest tudomásul vette, azonban ennek dacára is tovább tárgyalta a kérdést, de döntést azonban még nem hozott.

192S december 10
natnyilag abban áll, hogy ugy mezőgazdaságunk,
mint ipari termelésünk az adóterhek miatt drágábban termel, mint a külföld. Nem elég tehát a kereskedelmi szerződések kötése, mert ezek kedvezőségük esetére sem biztosítják egyedül a magyar
árupiacot.
Huszka Vilmos: Sürgeti a vidéki kamarai választásokat. Felhívja a miniszter figyelmét arra,
hogy Miskolcon az összes állami és városi építkezéseket 5 év óta ugyanaz a vállalkozó kapja
meg. Senkit nem gyanusit, de ezen a rendszeren
változtatni kell.
Frühwirth Mátyás: Sürgeti a vasárnapi munkaszünet teljes keresztülvitelét. Határozati javaslatában utasítani kívánja a kereskedelmi minisztert,
hogy vizsgálja fjlül az ipartörvény végrehajtása
körül felmerült panaszokat és a kontárok elszaporodását akadályozzák meg.
Szabó Imre a tanonckérdéssel foglalkozik. Határozati javastatában kéri a minisztert arra utasíttatni, hogy a tanoncok foglalkozásáról szóló törvényjavaslatát nyújtsa be. Foglalkozott a Máv.
nyugdijasok helyzetével és sérelmeik orvoslására
határozati javaslatot nyújt be. Végül a vasúti, hajózási és villamosvasúti alkalmazottak egyesülési és
gyülekezési jogának biztosítását sürgette.
Ezután az elnök a vitát bezárta. Walkó válaszol
a felszólalásokra. A Máv. tarifái nem mondhatók
magasaknak, ha a külföldi tarifákkal hasonlítjuk
össze. A Máv. nál a nyugdijalapoknak összes jövedelme ezidő szerint 3 milliárd korona, mellyel szemben nyugdíj cimén 586 milliárd koronát fizetnek be.
A kamarai választások előkészítő munkálatai folya-

matban vannak, sorrend szerint először Szegeden,
legkésőbb pedig Sopronban és Győrött lesz a

választás. A kezmüveskamarára vonatkozó tárgya- '
lások előrehaladt stádiumban vannak és reméli,
hogy a jövő hónapban a kérdés a nemzetgyűlés
elé kerüi. A tanonckérdés jelentőségét maga is átérzi és a jövő évi költségvetésben nagyobb összeget fordit e célra.
A miniszter válasza után a nemzetgyűlés többsége a kereskedelmi tárca köliségvetését általánosságban elfogadja.
Napirend szerint a legközelebbi ülés pénteken
délelőtt 10 órakor lesz.

xnmmiiiiiiitínxtnmtmtiititttiiintxittt
Hindenburg Luthert bizza meg
nagy koalíciós k o r m á n y megalakításával.

« w m i » i m » m > u m t i » » » » » » » t t O «

(Budaptsli tudósítónk telefonjelenlése.)
Berlinből j len i k : A nemet néppárt parlameiti
frakciója ugy baározolt, hogy jóváhagvja a
pártok vezetőinek a birodalmi elnökkel folytatott tárgyalások torán kilejUtt álláspontját a
nagy koalíciós kormány megalakításának kérdésiben.
Ennek folytán a birodalmi gyűlés fo'yosóján
a nagy koalíciós kormány kilátásait már
igen
kedveiően iiitik meg, de még mindig beszél

nek arról, hogy minden nehézség még nem
mu'ott el, mivel a frakciók legnagyobb része
ragaszkodik ahhoz, hogy az elnöknek mindenekelőtt meg kell bíznia
valakit
a
kormányalakítással.
ValósiinO, hogy Hindenbwg
elnök
legkisőbb
holnap dilelőtt Luthernek megblzist
ad a nagy
koalíciós kormány megalakításának
megkísértésire.

A Kúria helybenhagyta
Feleky Géza egyhónapos
büntetését.

Budapest,
december 10. A Kúria Rdffttanácsa ma végső fokon döntött abban a bccsaietsértési perben, amelyei Bársony
János
orvosprofesszor indított Feltky Géza, a „Világ"
szerkesztője ellen.
Sándor Pál januir folyamán a parlamentben
nagy beszédet mondott és kifogásolta, hogy
Bársony Jinos egyik beszédében arra hivta
A nemzetgyűlés elfogadta a kereskedelmi költségvetést Is.
fel az egyetemi ifjúságot, bogy akár
fegyverrel
clausust.
Budapest, december 10. A nemzetgyűlés mai
újabban négy rovat lett állandó: a fizetésképtelen- Is védjék meg a numerus
ülésén folytatta a kereskedelmi tárca költségvetéségek, kényszeregyezségek, a csődök és az öngyil- Feleky Géza kommentárokat füiöit Sándor
sének tárgyalását.
kosságok rovata. A kereskedők leülnek a főkönyv Pál baszédehez és többek között azt irta. hogy
mellé, előveszik a revolvert és halálos pontot tesz-a mai tanárok becsütetérzise
Walkó L'j is kereskedelmi miniszter a napirend
messze
elmarad
nek a mérleg után. Kimutathatja a miniszter, hogy az Arany Jánosok
előtt beterjesztette az indemnitásl
tőrvényjavaslalelkiismeretitől.
tot s jelentést tett angol, norvég és tötök keres- nálunk az egyes polgárra eső adó kisebb, mint
Bársony Jinos panaszára a Töreky-tanác«
más államokban, de ne felejtse el, hogy nálunk
kedelmi egyezményről.
ptnzA kereskedelmi költségvetés általános vitájában hiányoznak azok a kereseti tehetőségek, amelyek egy hónapi fogházra is 5 millió korona
büntetisre
itéhe
Feleky
Gizát.
A
Tábla
helyWalkó Lajos volt az első szónok, aki azt fejte- lehetővé teszik ai adófizetést. A forgalmi adó
gette, hogy azok között az államok között vagyunk, súlyos terhét a kisipar és a kiskereskedelem mai benhagyta ezt az Ítéletet.
A Kúrián dr. Bródl Ernő védő a i ilélet
melyekben az ipari munkanélküliség aránylag üzleti forgalma mellett el nem bírj). A forgalmi
zdó rendszerét nem lehet stabilizáltnak tekinteni. megsemmisítését kérte azon a elmen, hogy
kisebb.
Esztergályos János: Mert kivándoroltak a mun- Ezen már azért is változtatni kell, mert megaka- Feleky bűncselekménye felhatalmazásra üldödályozza a i'srcskedelem nemzetközi forgalmának zendő bűncselekmény, az ügyésznek kellelt
kások i
kiépülését. A borértékesítés nehéz helyzetével fjgWalkó Lajos kereskedelemügyi miniszter: Ma
volna tetiát Fdeky Géza ellen eljárni, de még
gyarország azon államok közé tartozik, amelyek- lalkozva ismerteti a bortermelés válságos helyzetét az elsőfokú bírói tárgya'áion a királyi ügyész
is. A miniszter védi a bortermeléssel szemben a
ben az.árak aránylag alacsonyak.
nem vállalta a vádat, amelyet a főmagánvádló
Fábián Béla: Isten mentsen az ilyen alacsony sörtermelést. A gyümölcstermelés helyzete is rend- vett
át.
kívül nehéz. Le kellene szállítani a vasúti tarifákat.
áraktól I
A
Kúria hosszas tanácskozás u'án elveiette
Ma
örülni
kell,
ha
valaki
iparigazolványt
akar
kiWalkó: Többletpiacot kell találnunk mezőgazdasági terményeink számára. Elsősorban a gabona, váltani. mert egy adóalannyal több van akkor. a semmiségi panaszt s ezzel Feleky Glza egyjogerőre
emelkedett.
liszt, bor és főzelék jön számításba, ebben a tekin- Könnyítsék meg az iparigazolványok kiadását. hónapi fogházbüntetése
tetben. Az adóteher Magyarországon aránylag ke- A Mav. nyugdíjasainak szomorú helyzetén segíteni
vés, ha az absrolut számokat tekintjük. Körülbelül kell.
A szovjet-követ a francia köztársasági
Petrovácz Gyula a következő szónok. A keres
hetvenkét aranykorona teher esik egy fejre, máshol ennek két-háromszorosa. Az üzemek közül kedísek, az üzletek panganak, a magyar kereskeelnöknél.
csak a vasutakkal és a postával kiván foglalkozni. de'em vigasztalan tél elé néz.
Páris,
december
10. A köztársáság elnöke
Rapert Rezső: Látja képviselő nr, mi lett az
A MÁV nál ezévben énük el e őször, hogy u], bár
ma
fogadta
Rakovszky
szovjet nagyköve el, aki
önök
politikájának
a
vége?
rövid vasutvonalat helyezhettünk üzembe. Ami a
Saly Endre: A kereskedelmi minisztériumban átnyuj otta megbízó levelét. Az elhangzott bepostát illeti, tárjuk, hogy a telefon foglalja le minpagy a bürokrácia. A miniszter nem szolgálja a szédekben az az óhaj ás jutóit kifejezésre, hogy
denütt rövidesen a táviró helyét. Már 1927 ben
abbm a helyzetben leszünk, hogy Béccsel és más kereskedelem érdekelt. Helyteleníti, hogy a szom- a két ország közti függő kérdésekben megeurópai városokkal iger. kevés időpizarlássál be- széd államokkal még nincs kereskedelmi szerző- egyezés és gazdasági téren együttműködés
désünk. Ipari, békéitelő szerv létesitését sürgeti. jöjjön tétre.
szélhetünk majd telefonon.
A miniszter azt mondotta, hogy azért van szükséBarthos Andor kifejti, hogy az útépítés terén a
günk a folyamőrségre, mert nincs tengerészetünk.
háború alatt és azóta alig történt valami, az ut
építésre fordított költség csak az utóbbi két évben Ha nincs tengerészetünk, akkor mi szükség a tenérte el a békebeli arányokat, pedig az útépítés gerészeti hivatalra, amelynek költségeire három és é jffarácsonyi és újévi fiirdeté- 1
félmilliárd van felvéve.
nagyon fon'os.
Fábián Béla nagyon különösnek tarlja, hogy
Az elnök az ülést félórára felfüggeszti.
seitmár most adjafef, fiogyjó J
sem a miniszter, sem az előadóit nem f rglalkoztak
S'.ünet után Görgey István a most folyó genfi
a kisiparral és a kiskereskedelemmel.
Pedig ezek tárgya'ásokbal kapcsolatban rámutatott arra, hogy
e ífiefy ez ésró lgondoskodhassunk.
a társadalmi osztályok ma a legnagyobb kétségbe- Euiópa közvéleménye is biztosítottnak látja gazeséssel várják a segitő kezet. A lapokban leg- dasági talpraáiláaunkat. Legnagyobb bajunk pilla-

„Két állandó uj rovat a lapokban s
csődök és öngyilkosságok."
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A Kúria jogerős felmentő Ítéletével
örökre lezáródtak a csongrádi merénylet aktái.
Tettesek nincsenek és nem lesz uj nyomozás. — Senki sem felel három ember
haláláért. — A végső akkord a második évfordulón.
Szerdán délután a Kúria harmad- és végső
fokon is felmentelte a csongrádi bombamerénylettel vádolt Piroska
Jánost és táraait és
igy most az a heivzet — a merénylet karácsonyi második évfordulóién —, hogy éppen
ugy, mint az Erzsébetvárosi Kör elleni merényletnél, nincs tettese a bombának, nem lihet
senkit felelősségre
vonni átéri,
mert a karácsonyi bál alkalmából a Magyar
Király-szálloda báltermiben
három ember meghalt is
huszonötén megsebesültek. Tettesek nincsenek,
hiszen a bírósági felmentő ítéletek inkább azzal foglalkozna*, hogy erőszakosan vallatták
Csongrádon, majd később Szegeden is a merénylettel gyanúsítottakat. Itt tehit, amikor lezáródnak a Piroska-a^y aktái, több kérdés merül fel.
Az első kérdés az, hogy talán nem ¡s voltak
tettesek. a második pedig az, hogy mi van
azokkal a magasrangu
állami
tisztviselőkkel,
akik szerepeltek ebben az ügyben, akik eskü
alatt vallottak Szolnokon és akikről súlyos lényeket állapitolt mtg a bírósági itélet.
Mint még emlékezetes, óriási fellönést kellelt
az egész országbtn a srotnoki törvényszék felmentő Ítélete, Szegeden fokototlabb mértékben,
mert hiszen a szegedi hatóságok, rendőrök és
bírák vol'ak azok, akik az első munkát elvégezték, valamint a Kúria £ szegedi
törvényszék
elöl delegált t sl az ügyet a szolnoki törvényszék elé. Már ekkor, az elmúlt év szeptemberében, a felmentő itélet után azonnal felmerült
illetékesek elölt az, hogy ujabb nyomozási kell
lefolytatni a tettesek után, mert hiszen a s?olnoki törvényszék nem talalta elegendőnek a beszerzett bizonyítékokat. Röviddel ezután szó is
volt erről egeszen konkrét formában, hogy a
szegedi rendőrség emberei kiszállnak Csongrádra és ujabb pótnyomozást
jognak
lefolytatni, bogy «után elegendő bizonyíték álljon
a bíróságok rendelkezésére. Később azonban
erre egyeden illetékes fórum sem tett indítványt és igy a rendőrközegek nem
szállottak
kl Csongrádra. A feifogás az volt, bogy várjuk
be a jogerős itiletetl Most azután ismét sióba
kerülhet ez az flgy a jogerős felmentés után,
mert hiszen tetteseknek mégis csak kell lenniök, valak knek mégis csak kell felelniük bárom
emberéletért és huszonöt ember megsebesüléséért.
Eltekintve azonban attól, hogy ma éppen
kél évvel a merénylet után nem lehetne eredményesen nyomozni, a Délmagyarország munkatársa illetékes helyről ugy értesült, hogy szó
tincsen egy ajabb nyomozásról. A szegedi rendőrség ügyészi indítvány hiányában nem indíthat saját hatáskörében pótnyou ozást, a szegedi
ügyészségea pedig az az álláspont, nogy ebben
az ügyben a szegedi ügyiszsignek
befejeződött
a szerepe akkor, amikor a Kurta
Szolnokra
telte át az ügyet. Igy azután a szegedi ügyészség most, amikor a Kúria Ítélete után kiderült,
hogy a merényletnek^nincienek tettesei, nem
fog nyomozást indítványozni. Ezzel pedig befejeződöit az ügy és lezárullak a csongrádi
bombamerénylet aktái. Senki sem felel három
ember haláláért és huszonöt ember súlyos sebeiért.
A szegedi illetékes helyeken, ugy a rendőrségen, mint az ügyészségen, valamint a vizs
gálóbtróságon a Dtlmagyar ország munkatársa
előtt nem teltek nyilatkozatokat.
Illetékeseknél
az a felfogás, hogy a szegedi hitóságok
megtettik kötelességüket a nyomozással
kapcsolatban, megtettek mindent arra, hogy a borzalmas merénylet lettesei az igazságszolgáltatás
elé kerüljenek. Szegeden már csak emléknek
tartják ezt az egész ügyet és nem kívánnak
semmit sem mondani a jogerős felmentés
után
a nyilvánosság előtt.
Le kell azonban itt szegezni egy nyilatkozatul, amit akkor tettek, mikor a Kúria felmentő ítélete már ismeretes vott:
— Felesleges azzal foglalkozni, bogy mi lett
a sorsa ennek az ügynek. A fontos itt az,
hogy
a szegedi
hatóságok
munkája
és igy a
csongrádi bombamerénylet
után nem fordult elő több ilyen bestiális merénylet. A
csongrádi merénylettel
lezárult az egyéni
akciók véres sora.
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Mint fentebb már vázoltuk, a törvényszék
felmentő ítéletében súlyos passzusok vannak a
szegedi hatóságok munkájáról. Ezt pedig most
a Kúria is megerősítette, illetve nem cáfolta
meg. Az érdekelt magasrangu lisztviselők
mirdlárt az első felmentés után fegyelmi el
járást kértek maguk ellen. A fegyelmiket azonnal le is folytattak ellenük és a
legteljesebben
rehabilitálták a tisztviselőket.
Minden egyes
ügyben felmentő itiletet hozott a köiigazgatási
vizsgálat. Ez az ügy, mint annakidején beszámoltunk róla, a belügyminiszter
eii is került, amikor felrendelte magához nemcsak dr.
Diószeghy János miniszteri tanácsost, de dr.

Szaiay József kerületi főkapitányt, valamint dr.
Borbola Jenő rendőrtanácsost is. A belügyminiszter előtt kiteritödtek ennek az ügynek
összes aktái és ez alkalommal a miniszter is
tisztának látta a tisztviselők szerepit is nem
tartott szüksigesnek semmitéle ulabb
vizsgálatot. A tisztviselők itt is a legnagyobb
eligtitelt
kapták meg. Szembenállóit tebát két homlokegyenest ellenkező itélet. A törvényszék megállapította az erőszakos vallatásokat, míg a
fegyelmi hatóságok a legteljesebb mértékben
felmentetlék a lisziviselőkei és megállapították,
hogy a perrend szerint végezték munkájukat.
A Kúria jogerős felmentő Ítélete után is fentartják a közigazgatási hatóságok a felmentésüket és igy ez az ügy is teljesen befejeződöit.
A Kúria felmentésével a karácsonyi második
évfordulJ előtt lezárultak a csongrádi akták.
Tettesek nincsenek.

Van-e joga a kormánynak a városi státusz megállapítására?
A polgármester beszámolója budapesti útjáról.
Megirta a Dilmagyarország,
hogy Somogyi
Szilveszter polgármester szerdán reggel Budapestre utazott, hogy résxtvcgyen annak a szükebbkörü bizottságnak a* ülésén, amelyet a
városok kongresszusa küldött ki a városi tisztviselők státuszrendezésével kapcsolatos kérdések
lelárgyalásira. A belügyminisztériumban ugyanis
— hir szeiini — már elkészült a rendelettervezet, amellyel a kormány rendezni kívánja a városi tisztviselők státuszát, mivel az állami alkalmazottak legutóbbi sfá'uszrendezését a városok
és a megyék tisztviselőire nem terjesztették ki.
A polgármester fővárosi Urtó>kodását arra is
felnisználta, hogy a minisztériumokban megsürgesse néhány fontosabb flgy elintézését. Ma
érkezeit vissza Budapesti öl és érdeklődésünkre
pesti útjáról a következőket mondotta:
— Szerdán délelőit — anint megérkeztem
Budapestre — először a kultuszminisztériumba
mentem, hogy ott megsürgessem a két telepi
iskola megígért államsegélyének kiutalását. A
kultuszminisztertől ngyanís már hónapokkal ezelőtt Ígéretet kaptunk, bogy a Somogyi- és ai
Aigner-telepeken építendő iskolák építéséhez a
fuvar- és a napszámdijakon kívül a költségek
ötven százalékát megtéríti az állam — hatszázmillió korona erejéig. A kultuszminisztériumban
most megerösiiettűk ezt a megállapodást. A
mérnöki hivatal sürgősen összeállítja az iskolaépítésre vonatkozó árlejtési feltételeket és a
pályázatot az államépitészetí hivatallal egyetértöieg rövidesen ki is irjuk. Természetesen csak

szegedi munkásokkal dolgozó szegedi vállalatok pályázatát fogadjuk el. Az iskolaépítés a
kor« tavasszal megkezdődik.
ttfll
— Eljártam a földmivelésügyí minisztériumban is az alsótanyai vasút építésének engedélyezése ügyében. A belügyminiszterhez felterjesztett közgyűlési határozatok ugyanis idekerüllek. A földmivsiísflgyi minisztériumban az aklát elintézték már, hozzájárultak a legeiöföldek
felparcetlázásáhor, de csak azzal a feltétellei,
ha intenzivebben foglalkozik a város a meglévő
legelők állandó javitasával. A földmivelésOgyi
minisztérium az iratokat rövidesen átteszi a kereskedelmi minisztériumhoz, ahonnan már kaptunk ígéretet a vasútépítés engedélyezésére.
Innen visszakerülnek az akták a belügyminisztériumhoz, ahol legkésőbb januárban jóváhagyják a közgyűlés határozatait.
— A városok kongreis tusának szükebbkörü
bizottsága délután foglalkozott a státuazrendezéi kérdésével. A tárgyalásról ciak annyit közölhetek, hogy volt olyan felfogás is, amely
szerint a szanálási törviny nem hatalmazza fel
arra a kormányt, hogy megállapítsa
n várost
alkalmazottak státuszát, mert ez minden város
outonom joga és Igy a kormány
beavatkozása
az autonomta megsirtisii
jelenít. A többség
azonban nem fogadta el ezt az álláspontot és
ugy határozott, hogy a vároii tisztviselők illetményeire vonatkoxa 1912. es 1913. évi törvények fentartását kéri a kongresszus a kormánytól.

„Sefcsik György husz m u n k á s t elhurcolt,
majd megölette őket."
Fényes László büntetése: hat hónap és 20 miliió —
nem engedte meg a bizonyítást.
Budapest, december 10. Ma délelőtt ismét
Nnyes László állóit a Schadl-tanács előtt. Fényes cikket irt a Nipszavában,
amely miatt
Sefcstk György, volt britanniás tiszt
rágalmazás
elmen beperelte. A mai tárgyaláson Fényes
László elmondotta, hogy Sefcstk György müködisit pozitiv jegyzőkönyvekből
áliitotla
össze,
agyonütött
emberek hozzátartozói
mondották
jegyzőkönyvbe Sefcstk György tetteit. Prohdszka
O tokár püspök Sefciis auóján ment Szolnokra azokhoz a munkásokhoz, akiknek feleségeit Sefcsik megkínoztatta s akik közül húszat
legyilkoltatott
a fegyver neki kastilyban.
Stemebe mondja vádjait Sefcsiknek és felajánlja
a bisonyilást.
Fényes védője, Vámbiry Ruiitem előterjesztetne a bizonyításra tzóló adatait arról, nogy
miket követelt el Sefcsik Hijjas
Iván és Bitó
Dines társaságában. A bíróság azonban elutasította Finyes indítványát azzal, hogy a valódiság bizonyítására
vonatkozó előierjesztis elkiseit.
S fcsik logi képviselőjének vádbeszéd: uián
Vámbiry Ruszle® védő beszélt.
Finyes László állott fel ezután és a következőket mondotta:
— Az ujságirónak egy kötelessége van:
igazat írni akkor is, amikor ez súlyos
következményekkel jar. Valahány gyilkosság, atrocitás 1919 augusztus óta politikai okokból történt, ha ezek a birósig elé kerültek, rnig egy

A Schadl-tanács

esetben sem lehetett bizonyítani egy, vagy más
ok miau. Nem hivatkozom az ország köztudatára. Kezeim között vannak jegyzökönyvek, az
angol munkáspárt kiküldöttjinek Sefcstk Györgyről szóló jelentise. Hamburger Sándorné vallomása, ezek szerint miaü Igaz, amit
Sejcsikről
ailtiotiam. Ssfcsik a kelenföldi laktanyában intézkedett. u vitte oda Hamburgernél, akit ha
megidéztek volna, eljött volna ide a bíróság
elé, mert van olyan bátor, hogy az igazságot
a szemébe mondja Sefcsiknek. De szemébe
mondta volna Sefcsiknek egy másik asszony is,
akit Selcsik szintén a laktanyában megkínoztatott, hogy ezt mondt* neki Sefcsik:
— Ha a kínzásokról
valakinek szólni jog,
akkor bosszúm utói fogja irni, mert az in
kezem mindenhová elit. (Sefcsik Qyörgy Fényes
László beszédét állandó nevetgélése! kiséri.)
— Mi den szolnoki enber előtt ismeretes —
folytatja Finyes —, hogy a Molnár- és Sefcsikfivérek, de különösen Sefcsik Qyörgy vezette
a szolnoki atrocitásokat. A szolnoki
Igyiszsig
fogházából husz munkást elhurcollak. Az ügyészségnek becsü'eiszavukat adták, hogy csupán
tusokén) kszelik őket. De mégis elvitték a munkásokat Fegyvernckre...
Fenyes László Sefcstk H é fordul, egy lépést
feléje tesz és széles geszusokkal, vérröiös
arccal induaiosan kiáltja Sefcsic szemébe:
— Öi volt, akt mind a husz embert a fegyvernekt kastilyba vitte, megkínoztatta őket, pus-
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kaluwl
agyba-főbe
verette, végül
megölelte
őket. ö n akkor is ugy nevelett, mint most —
kiáltla Fényes egyre ingerflltebben Ssfcsik felé,
aki hangos hahotáta fakód. Pillanatokra csend
támad a te emben, csak Sefcsik gúnyos nevetése hallatszik. Schadl elnök vet véget a kinos jelenetnek.
— Rendreutasítom — szól az elnök Fényes

Lászlóra.
Negyedóráig sem tanácskozott a Schadltanács, már kész volt az itélet. Fényes Lászlót
bflnösnek mondotta ki a bíróság sajtórágalmazás vétségében, ezért hat hónapi fogházra és
20 millió korona pénzbüntetésre
itilt.
Sefcsikék megnyugodtak az Ítéletben, Fényes és védője azonban fetebbezett.,

Kovács István fej betűjtotta Nagy Imrét,
mert Nagy Imre golyója ölte meg édesapját.
Hat hónapi börtönre ítélték «z apját megbosszuló legényt.
Februárban történt, hogy Nagy Imre mezőőrrel
tiz mezőhegyest legény ment ki az erdőbe fát
vágni az uradalom számára. Alig fogtak hozzá a
munkához, Nagy Imre beszélgetni kezdett egyik
Ismerősével, majd alig telt el néhány perc, amikor
Kovács István, aki eddig a fát vágta, hirtelen felkapta egy méter hosszú hatalmas fejszéjét és még
mielőtt Nagy védekezni tudott volna, hatalmas erővel fejire sújtott. Nagy Imre vérbeborultan azonnal összeesett, Kovácsot pedig letartóztatták. Később derült ki, hogy Kovács édesapja halálát
akarta megbosszulni. Az öreg Kovács ugyanis
hónapokkal előbb szénát lapátolt, közben felmászott a kocsira a mezőőr is. Néhány perc múlva

rével együtt a mezőőr. Alig volt fent néhány percig a mezőőr, amikor eldördült a fegyver és édesapja holtan zuhant le a földre. Hat gyermek maradt vissza apa nélkül, neki kellett az árvák eltartásáról gondoskodni.
— Eszembe jutott édesapám meg a családom
kinszenvedése és ekkor elkeseredésemben két kézre
fogtam a fejszét és rávágtam a fejére. Nem akartam ölni, csak megbosszulni apám halálát.
Juhász István fötárgyalási elnök ekkor előmutatta a hatalmas, méteres fejszét
— Ez volt I — szólt a vádlott.
Nagy Imrét hallgatták ki ezután. A szerencsétlen mezőőr, aki hetek múlva felépült súlyos séhatalmas dördülés hangzott el, Nagy Imre fegy- rüléseiből, előadta, hogy Kovács orvul támadt rá
vere sült el, az öreg Kovács pedig holtan bukott hátulról ugy, hogy ö védekezni sem tudott.
le a kocsiról.
— Hát mondja, mégis miért csinálta ezt Kovács,
Szándékos emberölés kísérlete miatt emeltek — kérdezte az elnök.
— A fegyverem véletlenül elsült a kocsi tetején,
vádat Kovács István ellen. A mai főtárgyaláson a
apja holtan bukott le. Bizonyára azért tette, hogy
vádlott fiatal legény ezeket mondotta:
— Csak meg akartam ütni Nagyot, nem volt bosszút álljon. Pedig én nem voltam ott bűnös.
nem is beszéltünk. Ez volt az első találszándékom nekem öt meggyilkolni. Ugy volt az Azóta
kozás azóta.
kérem, hogy amikor a fát vágtam, eszembe jutott,
A bizonyítás lefolytatása után dr. Kalmár Szilhogy Nagy Imre lőtte agyon néhány hónap előtt
veszter ügyész és dr. Sebők Ferenc védő tartották meg
édesapámat . . .
beszédeiket. A törvényszék bűnösnek mondotta ki
— Nem igy volt az Kovács,— szólt közbe az el- a szándékos emberölés kísérletében Kovácsot és
nök. — Véletlenül sült el Nagy Imre fegyvere!
ezért az enyhítő körülmények figyelembevételével
A vádlctt ezután elmondotta, hogy szénát lapá- hat hónapi börtönre Ítélte. Az ítéletben mindenki
tolt édesapja, amikor felmászott a kocsira fegyve- megnyugodott

A Délmagyarország karácsonyi ajándékkönyvét
az uj előfizetők is megkapják díjtalanul

A menyasszony és a vőlegény véres d r á m á j a
Búcsúzáskor a menyasszony szivét járta át a revolvergolyó.
ás
nem
nem látta
látta senki, omndailnnuáobó
gondatlanságból
A fiatal mMívMiRznnv
menyasszony áési vAlaoánv
vőlegény véres
véres és
halállal végződött tragédiája került ma délelölt
a szegedi Ítélőtábla Orosz-tanácsa elé. Váradi
Balog József 22 éves fiatalember, forgalmi adó
ellenőr volt Magyarcsanádon. Hivatása teljesítése közben gyakran át kellett mennie Almáskamarás községbe és itt látta meg a község
fiatal tanitónö|ét, Győrt Arankát Lassan meg*
ismerkedtek, lassan közeledtek egymázhoz és
lassan szerelem fejlődölt ki közöttük. Augusztusban pedig már menfasszoay-vőtegéay
voltak.
Augusztus első napjaiban történt, hogy Váradi Btlognak ismét át kellett mennie Almáskamarásra, ez alkalommal a csempészeket
el
tenőrtznt. űrömmel ment a fiatalember, ismét
találkozhatott a menyasszonyával.
Munkája
után meglátogatta Oyöri Arankát és félóráig
beszélgettek egymással.
Ekkor történt azután, hogy a közelben tartózkodók rtvolverdörreaétre
lettek
figyelmesek.
Győri Aranka ott feküdt átlőtt szívvel
vérbeborultan és holtan az előszoba küszöbén. Néhány perc múlva p:dig magából kikelve,
szinte önkívületi állapotban, rángatózva szaladt
ki iz udvarba revolverrel kezében Váradi Balog.
Ahg ért ki az udvarba, eszméletlenül összeesett.
Amikor eszméletre térítették, nem felelt a
kérdésekre, nem felelt annak sem, aki kivette
kezéből a revolvert. Amikor meglátta menyasszonya véres holttestét, kiugrott az ablakon,
elmeneküli Békéscsabára. Két nap múlva önként
jelentkezett a budapesti Jőkapitánysdgon.
Azt
adta elő, hogy véletlen szerencsétlenség volt az
egész, amikor az előszobában bucsuxtik, menyasszonya megkérte, hogy mutassa meg revolverét. Váradi Balog elmagyarázta a részeit és a
revolver csöve a menyasszonya szivének fordu't.
Hirtelen elsült, a gotyó egy lépés közelrM Győri
Aranka 32 Ivébe fúródott.
Váradii le'ar óztatták azonnal. A történteket

elkövetett
emberölés vétsége miatt emeltek ellene vádat.
A főtárgyaláson ezt mondta a fiatalember:
— Vidáman beszélgettünk. Nem volt kötöttünk semmifél« szóváltás. Az előszobában véletlenül sült el a fegyver.
— Miért volt magánál revolver, — kérdezték,
— hiszen maga forgalmi adóellenőr ?
— A csempészeket ellenőriztem, ezért vittem
magammal a fegyvert, — felelte.
A gyulai törvényszék nyomatékos enybitő
körülménynek vette beismerését, lelki megrázkódtatását és hogy önként jelentkezett és mindössze nyolc napi fogházra Ítélte. Az ügyészség
megfelebbezfe az Ítéletet.
A mai felebbvileli főtárgyaláson dr. Boross
Dezső főügyész az itélet sulyosbitását kérte,
kijelentene, hogy nem volt jelen senki az esetnél, ki tudná megmondani, hogy hogyan történt a dolog. Nem tekinthető töredelmes beismerésnek előadása, mert a fiatalember két nap
után. amikor jelentkezett, a legenyhébb módot
választotta, ugy adta elő a történteket, hogy
véletlenség volt az egész. Ki tudná ezt ma ellenőrizni. A nyolc nap nem megfelelő büntetés.
Dr. Zboray védőbeszéde után a Tábla meghozta Ítéletét. Két hónapra eauttt tel a fiatalember büntetését tzzal, hogy nagyfokú gondatlanság terheli, amiért enyhének találta a törvényszék ítéletét.
Váradi Balog semmiségi panaszt jelentelt be
halkan és lecsüggesztett fejjel.

: A Délmagyarországot is:
:
támogatja,
g
l aki a
Délmagyarország:
hirdetőinél vásárol.

Röndnek muszáj lönni
még a korcsolyázás körül is.
Néhány nappal ezelőtt keseregtük el a Délmagyarország hasábjain, hogy Szegeden, ebben a
nagy és népes sport-városban, még mindig nincsen megfeleő korcsolyapálya, pedig nagyon sok
azoknak a száma, akik szivesen űznék a téli
sportnak ezt a legszebb fajtáját. Megírtuk, hogy a
hiány pótlása elsősorban a város kötelessége lenne,
azé a városé, amely úgyis rengeteget áldoz minden évben sportcélokra. A város számára ez nem
áldozat lenne, hanem nagy hasznot hajtó vállalkozás, mert az olyan kemény télen, mint aminő a
mostani, a befektetés egyetlen esztendő alatt sokszorosan megtérülne. De hát a város hatóságában,
ugy látszik, nincsen vállalkozó szellem, nincsen
üzleti érzék és nincsen érzék a téli sportok bánt
sem. Aradon például, amely jóval kisebb város
volt Szegednél, a számos természetes jégpályán
kivül két műjégpálya is volt, (lehet, sőt valószínű,
hogy még ma is megvan) és igy nyáron is korcsolyázhattak azok, akik kedvelik ezt az egészséges szórakozást. Minden nagyobb magyar városban találni megfelelő jégpályát. Szeged, az ország
„második" városa az egyetlen, ahol nincs.
A korcsolyázók azért valahogyan megoldják a
kérdést, még pedig ugy. hogy felkeresik azokat a
városkörüli pocsolyákat, amelyeknek hátán jégkéreg képződik és ott korcsolyáznak. A város bovlben van az ilyen vad jégpályáknak — ezt meg
kell vallani. A rókusi ailomás körül, a vágóhid
mellett találni jeget. Van jég a közúti hld ujszegedi
lábánál is a Tisza árterén. Ez a pálya a legveszélytelenebb, mert amig a többi természetes jégpálya
alatt a viz mélysége két méter körül váltakozik,
addig itt legfeljebb bokáig érhet, vagy talán addig
sem. Ez a jégpálya ugy keletkezett, hogy a Tisza
legutóbbi áradásakor a viz elborította az ártereket.
Amikor azután megkezdődött az apadás és a Tisza
visszatért keskenyebb medrébe, az ártér mélyedéseiben megrekedt valamennyi. Ezt a vizet fagyasztotta most meg a nagy hideg fenékig és ezen korcsolyáztak eddig néhányan. Nem volt nagy ez a
pálya, tiz-husz korcsolyázónál több nem igen fért
volna meg rajta, de aki megféri és aki megelégedett vele, az veszélytelenül korcsolyázhatott.
Kedden ünnep lévén, látogatott volt ez a pálya,
szerdán azonban a délutáni órákban alig korcsolyáztak rajta hatan. Kedden s eddig mindennap senkisem
zavarta az itt korcsolyázókat szórakozásukban, szerdán azonban egészen váratlanul megjelent egy zúzmarás bajuszu rendőr a pályán és felszólította a
korcsolyázókat, hogy haladéktalanul hagyják el a
jeget
A Délmagyarország munkatársa, aki szintén itt
keresett kárpótlást a rendes jégpálya hiánya következtében, kérdést intézett az állam- és a közrend szigorú őréhez, hogy mi az oka ennek a
hirtelen tilalomnak és ki rendelte el.
A tiszteletreméltó államrendör először nem mutatott valami nagy hajlandóságot a nyilatkozatra,
de amikor megtudta, hogy újságíró érdeklődik, igy
válaszolt:
— Láthatja kérem, hogy ki vagyok.
— Azt látom, de azt szeretném tudni, hogy kinek
a rendeletét tetszik végrehajtani ?
— Hát az én rendeletemet.
Nem tudva, hogy az államrendőrség minden
tagjának rendelkezési joga is van, még egy bátortalan kérdést intéztünk hozzá, amelyre elárulta,
hogy mégsem a saját rendeletét hajtja végre és
eljárásához nem Is kapott felettes hatóságától külön
utasítást, „de van kérőm valami városi szabályröndölet, amellik kimondja, hogy a Tiszamentén
tik» a korcsolázás, mert hát röndnek muszáj lönni
itt Is".
Nem tudjuk, van e tényleg ilyen szabályrendelete a városnak — nem igen hisszük, hogy volna
— de ha mégis van, az nagyon értelmetlen rendelet lehet. A Tisza jegén veszélyes a korcsolyázás,
ezt tudja mindenki és a Tisza jegén a iegéretlenebb
gyerkőc sem csuszkái, pedig rendőrt nem láttunk
egyet sem közvetlenül a parton. Az ártéren levő
jég legalább ötven, vagy száz méternyire van a
tulajdonképeni medertől és azzal közvetlen összeköttetése nincs, tehát a nagy rönd körül sok értelem nem észlelhető. Ha muszáj röndnek lönni,
akkor álljon a rendőr a parton és arra vigyázzon,
hogy a Tisza jegére ne menjen senki, de a veszélytelen ártéri jégről ne zavarja le azokat, akik talán
nem érnek rá arra, hogy a városon kivül fekvő
jegeket keressék fel, vagy talán nincsen villamosra
való pénzük. Ha létezik az a bizonyos szabályrendelet, akkor miért engedélyeztek a hatóságok a
mult télen jégpályalétesitést az innenső ártéren,
szemben a Pick-gyárral, vagy régebben a Bertalanemlék előtt és miért nem alkalmazták itt sem, a
híd lábánál az eddig eltelt három hét alatt egyszer
sem, mert hát a szabályrendeletek végrehajtása
körül is muszájna rendnek lönni, nemcsak a korcsolyázás körül.

i Csikágói kékszakáll BUSTER KEATON hétfőtől a

burleszk attrakciója
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A Délmagyarország minden előfizetője
díjtalanul megkapja a 300 oldalas karácsonyi
ajándékkönyvet.
Az u j a b b a n t i s z e m i t a - t ü n t e t é s e k m i a t t
bezárták a z összes r o m á n főiskolákat.
Bakarest,
december 10. Abből az alkalomból, begy a román nacionalista diákok kongresszusa bárom esztendővel ezelőtt követelte
első izben i numeros clausus bevezetését a i
egyetemeken, tegnap a jogi fakultáson
tüntetések
voltak
az
ott jelen
lévő
zsidó
diákok
ellen. Amikor ezek, számra mintegy negyvenen, nem akarták a tantermeket
elhagyni, verekedésre
került a sor, amely

a zsidó diákok kivetésével végződött. Az orvosi
fakultáson és a műegyetemen a zsidó diákok
napok óta egyáltalában nem jeleanek meg. A
többi fakultásokon
az előadásokat az egyetemi
tanács felfüggesztette.
Ezt az intézkedést ma
valamennyi román főiskolára is minden fakultásra kiterfesztettik.
A kormány intézkedett,
hogy eszel szemléltetövé tegye a tüntetésekkel
járó veszedelmeket.

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere
a függetlenség és szókimondás,
hátvédje a közönség
támogatása.

— A Hódmezővásárhelyi Dalárda 60 éves
jubileuma. A Magyar Dalosszövetség egvik legrégibb egyesülete, a Hódmezővásárhelyi Dalárda
ebben az évben ünnepli meg fennállásának 60
éves jubileumát. E dicsőséges multu dalárda ünnepségein úgyszólván a Délvidék minden dalárdája résztvesz, sőt a fővárosból és az ország távolabb fekvő részeiből is több daloskör jelentette
be részvételét. Az ünnepségek december 12 én és
13 án zajlanak le, amely napokon majdnem másfélezer dalos látogatja meg az Alföld legmagyarabb városának vendégszerető népét. Az ünnepségek programja a következő: 12 én, szombaton
délután a vendégdalárdák zászlóinak megkoszorúzása a Kossuth téren, ezután a dalárdák szerenádot adnak a koszorús leányoknak. Este 9 órakor ismerkedési estély a Fekete sas termeiben.
Vasárnap délelőtt az összes felekezetek templomaiban Istentisztelet, utána a Hódmezővásárhelyi
Dalárda díszközgyűlése. Délben a jubiláló dalárda
ebédet ad a vendégek tiszteletére. Az ünnepségek
kimagasló pontja az esti díszhangverseny lesz,
melyen a Hódmezővásárhelyi Dalárdán kivül szerepelnek az összes vendégdalárdák Is.
• • • • • • m i
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Péntek. Rom. kai, ét protestáns Damaz f 0<ir kot. Uj Istv. Nap kel 7
Óra 37 férckor, nyugink 4 óra 9 perckor.
Somogyi-kOnyvtá: nyuv» a. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
irttueom nyitva d. e. IC—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet)
nyitva d. e. 8— 1 ig, d. o. 3—7-ig.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közti! szolgálatot tartanak:
Qerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
aossuUi Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassv Ágoston Sziliért sugárút 11.
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.

kaptuk, amely arról szól, hogy a szegedi egyetem
nagytudásu földrajztanára, dr. Kogatovicz Károly
három, bizonyára nagy érdekességQ előadást fog
tartani az időjárásról és az időjóslásról. Ez a három előadás a mai rendellenes időjárás alkalmából, aktualitásánál fogva is különösen érdekelni
fogja a közönséget. Az előadásokat dr. Kogutovicz
tanár az egyetem földrajzi intézetében (a volt Leszámoló-intézet palotájában, Szukováthy tér 1. sz.
alatt) tartja, még pedig 12-én, szombaton,
16 án,
szerdán és 19 én szombaton, mind a három alkalommal este 6-órakor kezdődik az előadás.

Jövőhét középért várható a m a g y a r jugoszláv tárgyalások befejezése.

— Huszonhét és félmilliárd korona póthitel. A polgármester péntek délre összehívta
a pénzügyi bizottságot az idei póthitelek letárgyaltatása végett. A számvevőség kimutatása
szerint az év végéig a költségvetés keretein
belül huszonhét és félmilliárd korona többletkiadása volt, illetve lesz a városnak és a többletkiadásokat az előirányzaton felül befolyt
többletjövedelmek fedezik. Az 1925. évi költségvetés végösszege 68 milliárd korona volt, a
póthiielekkel együtt megközelíti a 96 milliárdot,
tehát 15 milliárddal több, mint a jövő évi
költségvetés végösszege.

ILII/11.

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A magyar—jugoszláv tárgyalások a felek teljes megelégedésére haladnak és minden remény megvan arra, hogy a tanácskozásokon sikerül megegyezésre jutni, amely a Jövőhit
derekára
várható.

1879 december óta nem volt ilyen
hideg, mint most.
Dr. Kogutovicz egyetemi tanár szabad elő— Drózdy képviselő rágalmufcal pöre
adást tart az időjárásról.
Lendvat ellen. Budapestről leientik: A büntető
1879 decembere óta, tehát csaknem az utolsó 50törvényszéken ma délelőtt 10 órakor tartotta
esztendőben nem volt ilyen zord december Közép- meg Schadl- tanácsa a Lendvai—Dróidy rágalEurópában. 1879 ben szinte hasonló körülmények mavási per tárgyalását. Lendvai István A Nip
között november 30 án és áeeember 1 én nagy hó- 1922 december 16 án meglelent számában egy
esés köszöntött be és alig, hogy a vastag hólepel .Drózdy" cimfl cikket irt. A cikk állításai olyaelborította Közép-Európát, az Atlanti-óceán felől nok, amelyek valódiság esetén a bűnvádi elrátelepedett a kontinensre a nagy légnyomás. járás megindítását vonják maguk után. A bíróSzélcsendes idő, derült igbolt mellett

a hőmérő

rohamosan zuhant és a nagy légnyomás három
teljes hétig mozdulatlanul megmaradt Közép-

Európa felett.

December hó közepes hőmérséklete

10—15 fok volt. Megfelelt tehát a moszkvai nor-

mális helyzetnek.
töttek be tehát,

Oroszországi viszonyok köszönhazánk egyik-másik városában

30 fok hőmérsékletet is észleltek.
A Jelenlegi maximum 780 milliméterével még
felül is múlja az 1879 ikl légnyomást Remény
van azonban arra, hogy nem fog itt időzni három
teljes hétig, amennyiben a barometar máris 20
millimétert esett és nyugateurópai állomások már

;

Hatalmas tábor

I

.Telefon:
Irodai 2-58.

•*«•••••••••••••••••••••••••....••

— Anyák iskolája. Az Országos Stefánia
Szövetség 52. számú szegedi anya- és csecsemővédő intézete e hónap 13-án, vasárnap délután
három órakor tartja a Csongrádi sugárutl iskolában
oktató délutánját az anyák részére. Ez alkalommal
az intézet szülész nőorvosa, dr. Bereczk Péter fog
előadni mindazon fontos kérdésekről, melyeknek
ismerete feltétlenül szükséges az anyaság helyes
előkészüléséhez. A minden második vasárnap délután tartandó további előadásokon szóbakerülnek
a terhesség, a szülés alatt, valamint a gyermekágyban szükséges tudnivalók. Az előadások során
a csecsemő helyes gondozásáról, táplálásáról, neveléséről előadásokat fognak tartani dr. Halnlss
Elemér e. ny. r. tanár, a gyermekklinika igazgatója
és dr. Lukács József egyetemi tanársegéd, az intézet vezető főorvosa. Az előadások, amelyeken
való részvétel természetesen díjtalan, az anyák
részéről széles körben való érdeklődésre tartanak
s?ámot
u Vízvezeték javítások és át alaki* ások Feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72.

Legszebb
karácsonyi ajándék
a könyvi
A

ság helytadott a bizonyításnak és az ellen*
bizonyításnak és elrendelte az 1922 december
15-iki nemzetgyűlési napló hivatkozott oldalainak az elolvasását Ezután a tárgyaiáit elnapolták.

DÉLMAGYARORSZÁG
könyvosztályában
mélyen
leszállított alkalmi
áron
kaphatók a magyar- és világirodalom remekeiből összeállított csoportok. Kapható
azonkívül juhász
Gyula:
TESTAMENTQM

— A .Verbócty" baltárai ecyeafllet 1925 december 13-án, vasárnap délután az egyetem aulájában
kutturdélutánt rendez. Dr. Buza László egyetemi tanár
.Nemzetközi jog és etika" cimen tart előadást. A műsor többi, szintén érdekesnek Ígérkező számai, vers,
novella és zeneszámok előadásából állanak.

— A Szegedi Zaidó Nőegylet ezúton kéri a

A költO

baton) délntán 6 órakor a Kass-szálló sakktermében a rendezendő leadélután megbeszélése
ügyében megjelenni szíveskedjenek.
Bútort o l c s ó n és részletre az Asztalos-

Telefon:
Pénztári 5-82.

Legszebb karácsonyi ajándék!

Telefon
11-85.

KORZÓ

tm

MOZI

Telefon
11-85.

December 11., 12., 13-án, pénteken, szombaton és vasárnap
legújabb
filmje:

len főszerep'ójenek uj filmje :

Boldogság tolvaja.Azonkívül :

Nagy dráma 7 felvonásban.

I

versel

ARA SO.OOO KORONA

mesterek Bútorcsarnokában vásárolhat (Dugo-

December 11-én, pénteken

ÍF I X - F O X

legújabb

nici-lér 11).

BELVÁROSI M O Z I

t ftonald Colmann

•

• a Ql)éfmagyarország
ofvasé- •
Z fiözönsége;
vásárlásaiknál és ren- "
deléseiknél egymást támogassák.

jelentik az enyhe, csapadékos időt. Mindenesetre tisztelt bölgytagokaf, hogy e hó 12 én (szom-

figyelemreméltó a hivatalos meteorológusok álláspontja, amely, szemben a különböző újságokban
az ősz folyamán megjelent és enyhe telet Ígérő
kontár jóslatokkal, továbbra is megismétlődő zord
hideget helyez kilátásba február haváig.
A mai időjárásról szóló ezt az érdekes, rövid
közlést egy Örvendetes értesítéssel kapcsolatban

•

a lovagkorban.

v a g y

(Zijano. az álarcoa lovag,)
Azonkivü.:

F

o

e l e t e t !

Kalandortörténet la felvonásban.
x
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2 felvonásos amerikai burletz*.
Előadások kezdete 5,1,9 órakor

Elöadasok kezdete 5, 7 és ti Órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 0 Órakor.
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ÜBLMAQYARORSZA"

jFérfivágyak
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A vasúti f e l a d ó á l l o m á s a Belvárosban e
hó 15-én megnyílta. Máv. szegedi városi iro-

dája: Express Nemzetközi Szállítmányozási

Rt.

Kárász és Kölcsey u. sarok. Telefon 12—90 155

£ %£

%
1

DUGONICS

TÉR

II. S Z A M

TELEFON :

306

Havi előfizetési dij a D É L M A G Y A R O R S Z Á G
előfizetőinek

12.000 kor.

tisztviselőknek
mindenki másnak

. . . .

munkáselőfizetőknek hetenként

l R É V É S Z
/
X
^
r

Swanson-nal.

G l o r i a

a o o A i U l l j o U l O ü l \ szombaton és vasárnap a Belvárosiban. 1

— Utazás a régi Görögországban. Dr.
Buday Árpid egyetemi tanár csütörtökön este
hat úrakor tartotta második előadását „Utazás
a régi OSrögorstágbin* c!ranel. Az előadáson
dr. Buday Árpád vetitőképek kíséretében végig
kalimolta hallgatóságát a régi Oörögország rekonstruált emlékei között. Előadásával megelevenedtek a mondák, életrekeltek a hagyományok, meséltek a romok és életet tükröztek
vissza a kövek. Az elöidó kflIOnbséget vont a
német és francia rekonstruáló munka kőzött.
A német munka tökéletesebb, alaposabb; a
francia nélkülözi a komolyságot és az elmélyülést. A német rekonstruáló munka mögött a
régi valóság él, mig a francia mögött a színes
és korántsem nfl fantázia.
Megismerkedett a
közönség a görög templomok épilési módjával.
Érdekes, hogy a görög templomok tulajdonképen nem az isten tiszteletek céljait szolgálták,
hanem kincsek és áldozati cikkek örzőhelyei
voltak.
— Adományok a klsrongyos akcióra. A kisrongyosok karácsonyi öröméncz ujabban a kővetkező adományok érkeztek a főispáni hivatalba.
OrleyjAntal 5oo,ooo, dr. Márton József loo.ooo,
dr. Machánszky László 5oo,ooo, Szikra gyujtógyár 5oo,ooo, Juranovits Ferenc 2oo,ooo, Pollák
Sámuel 100,000, Reitzer Lipót és Társa 100,000,
Htsser Lajos 100,000, dr. Mogán Béla loo,ooo,
Schermann Kálmán 2oo,ooo, May R. Miksa
loo.ooo, Faragó Lajos 2oo,ooo, Wimmer Fülöp
loo.ooo, Kendetfonógyár 1.000,000. Aczél Géze
loo.ooo, Reich Erzsi 5o,ooo,
Kiss Ferencné
2oo,ooo korona. Vénig Gyula egy pár és az Eteő
Szegedi Cipő, Csizma és Papucs Termelő Szövetkezet hat pár uj gyermekcipőt küldött.

#

19» december 11
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X

Tisza-szálló, I. emelet

Jt
A
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Jelentkezés naponta délután 6 órától. ^

r é s z e s í t s e

\

e f ó n y S e n a Q f i é f m a g y a r o r s z á g

— Amikor beugratják a sterkssitőt. Budapestről jelenlik: 1924 ápriliiábm az Egyenlő
ség szerkesztőségébe beerkezett Kohn Salamon
aláírásával és két tanú hitelesítésével egy levél,
amely súlyos panaszokat közöl Alberty Dénes
szadai főjegyző ellen. Az egyenlő ég felelős
szerkesztője dr. Szibolcti Ltjos közölte a levelet. A főjegyző feljelentésére felhatalmazásra
üldözendő sa|tórágalmazás címén eljárás indult
az Egyenlőség felelős szerkesztője ellen. Kiderült ugyanis, nogy Kohn Salamon nevü ember
Szaddn nem létezik, a levelet hitelesítő
tanuk
sem élnek. A Scnadl-tanács elölt Szabolcsi ma
eiöadta, hogy az Egyenlőséget
ugylátszik beugratták. 0 miga mar levélben is, lapjában is
nyilvánosaa meglövette a főjtgyzőt, mást nem
tud tenni. A törvényizék bűnösnek mondotta ki
ítéletében Szabolcsi Lijost, mint felelős szerkesztőt rágalmazás vétségében és ezért az enyhítő szakasz alkalmazás a fal tízmillió korona
fő- és kétmillió korona mellékbüntetésre ítélte.

fiirdetóií.

E s p e r a n t o t a n f o l y a m . A vasutas otthonban totyó hó 11-én este fél 7-nor kezdők és
haladók részére kéthónapos tanfolyam nyílik
W A hnsiparosnk vasárnap le Árusíthat— hetenkint kedden és pénteken este fél 7—
nak — vidéken. Budapestről jelentik: A kefél 8-ig. Jelentkezni lehet Boldogasszony sugárut
reskedelmi minúzter rendeletet adolt ki, amely
42, 11-én este. A tanfolyam ingyen*s.
ns
nek értelmiben Budapest területén a husnenü
—
Nagy
jutalom
a
brüsszeli
ékszerrabló
árusitá a vasárnapon és Szent István napján
tilos. Az ország egyéb területén a mészáros és nyomára vezetőnek. Budapestről jelentik: Brüszhentes üzletekben a husnemüek március 1-tői szetböl Óriási értékű ékszereket loptak és az egyik
tettes feltevés szerint Budapestre szökött. Az ékoktóber 31 ig reggel 6 tót délelőtt 10-ig, novem
szerrablás dolgában a belga rendőrség arra kéri
ber 1-től február végéig pedig
reggel
7 tői a budapesti főkapitányságot, hogy a legszélesebb
dilelőtt 10 ig árusíthatók, az árusításnál alkalkörű nyomozást indítsák meg. A budapesti rendmazottak is foglalkoztathatók, aminek ellenében őrség becslése szerint félmilliárd
belga
frankot
vasárnap délelölt 10-töl hétfő déli 12 óráig tett ki az elrabolt ékszerek értéke. A nyomravezepihenőidőt kötelesek nekik adni. Hatféléket a tőnek 250 000 frankot, továbbá a megtalált ékmunkaszüneti napokon reggel 7-öl Budapesten szerek 10 százalékát tűzték ki jutalmul.
délelőtt 9 órá'g, másutt pedig 10 óráig szabad
— A hideg miatt 100 milliókat érő kincseiárusítani.
tárt fát lop ak el a borsodi erdőkből. MisA Szegedi Z i l d ó Ifjúság jitékonycélu kolcról jelentik: Amióta a dermesztő hideg időbállal egybekötött masoros Ctunuka-ünnepélye tárás bekövetkezett, a Bükkhegység erdőségeiből a közeli községek lakói 100 milliókat érő
S Z Ó T balon
fél 9 óraker a Tisza-szálló nagykincstári fát hordtak el. Az etdögondnokságok
termécen. Kaszab Anna, Baróthy József, Sán
dor Illés, Lamberg Mór, Biedl Endre és Arany a nagyobb arányú pusztítások megakadályozására minden intézkedést megteltek s az erdőJózsef szerepelnek. Jazz Band muzsikál. Jegyek
péntek délig a hitközségi irodábm. A műsor őrök a csendörökkel vállvetve naponként tízesével
leplezik le a fatolvojtkat.
A miskolci
pontosan fél 9 órakor kezdődik.
föszolgabiróság a tolvajoknak eg'sz tömegét
— Megrágalmazta a végrehajlót. Hőn »pókítéli el. Rövid néhány nap leforgása alatt a
kal ezelőtt birósági végzés alapján Farkas Elek
küönbözö
erdőparancsnoknágoktól 150 ujabb
bírósági végrehajtó megjelent Hegedűs
István
feljelentés
érkezett.
A föszolgabiróság a szelakásán és lefoglalásokat eszközolt. Hegedűs
ezután bement Arnold Qyula járásbiróhoz és génysorú fatolvajokkal szemben a lehető leghevesen kifakadt a végrehajtó ellen. Többen humánusabb elbánást tanúsítja és mindössze
50—60 ezer koronás büntetéseket szab ki,
hallották, bogy ilyen kijelentést tett:
azonban természetesen kötelezi őket az erdő— A végrehajtó elrabolta a kerékpáromat I
Felhatalmazásra üldözendő rágalmazás mi itt kincstár által megállapított kár megtérítésére is.
vonták felelősségre Hegedüst csütörtökön délTelefonon megrendelt színházjegyeket {teelőtt. A vádlott tagadta, nogy monda volna a lefonszám 306) kívánatra hazaküldi a DÉLsúlyos kijelentést. A torvényszék dr. Kovács MAGYARORSZÁG jegyirodája.
Antal és Pfeitfer
Oszkárné vallomása után
bárommillió korona pénzbüntetésre iiélte az
elkeseredett végrehajtottat.

Diák-tánctanfolyamok

B É L A \

Uj
idnekurzusok,
exeluziv csoportok, magánórák.
Tanitas egész nap.

— A föld népessége. A legújabb számitások
szerint a föld kerekséget körülbe'üt 1 800 nM.lió
ember lakja. Ebből Európára jut 450 millió, Ázsi
ára 1,000 millió, Amerikára 210 millió. Vallás szerint 800 millió a pogány, 300 millió római katho
likus, 260 millió protestáns, 230 millió mohame
dán, 16 millió zsidó. Csonkamagyarország 8 mii
lió lakosságából 5 millió 120 000 római katholikus,
1.680,000 református, 496 000 evangélikus, 472,000
zsidó és 176,000 görög katholikus. Csehország 13
millió lakosából 10 millió katholikus, Románia 17
milló lakosából 12 millió görögkeleti, 1 és félmillió görögkalholikus és csaknem ugyanannyi 3
római katholikus, Jugoszlávia 12 millió lakosából
5 és félmillió görögkeleti, 4 és félmillió római
katholikus.

*

karácsonyi

v a k á c i ó b a n . Középiskolás fiuk éa leányok
részére kisebo csoportokban, Révési Béla lánclanár a karácsonyi szünet alatt 14 napos családi tánctanfolyamot ad á táncteremben va»y
az illetők lakásán. E tanfolyamokon az ösfzes
modern táncok elsajáiiha ók. Megbeszélések
naponta d. u. 6 órától Tisxa-sz l'ó, I. emelet.
— Tömeges gazmé'gezts B: c«ben
Bécsből jelentik: A Correspoadenz Wilhelm jelentése
szerint az Eisncr strasse 9. számú házban a
gázvezetőcsó hibáj következtében súlyos gázmérgezés történt. Sudtni Mária cselédledny hitom éves fiacskájával gázmérgeiésbtn
meghall,
ai Urbauer házaspár, valamiat Sadenl asztalossegéd még életveszélybtn
van, egy birra dik
ct Iád könnyebb rosszul létfel került ki a szeiencsétlenfcégböi.

Petris táncintézet
Kass-szálló.

Uj tanfolyamok DECEMBER
kezdődnek.

7-ÉN
84

Jelentkezés naponta délután 6 órától.
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reklámvállalata

T ó t h

71a

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

füszerüzletében

dütaian

rendez a világhírű

PEKAREK

teából.
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DELMAGYARORSZJAO

19^6 december I I .

A Délmagyarország Szegeden és környékén
uz egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és
ereje a független polgárok és munkások támogatása.

Ügyeijen
foeuásáí*

¡Sásainál

11—-II——II——>K—II-—11——-JI—

— Igazoltatók által elrabolt pénznek csak
valorizalatlan migtéritéaére kőelezte a bitó

A n g o l nSI és férfi harisnyák, keztyük
kamabChnik és kötöiáru különlegességek nagy
választékbim legolcsóbban az Ariadné »ötött
és szövö áru?yár r». főel rusilóhelyén, Chilla
Raymond cégnél, Tisza Lajos kö.ut 32 sze
152
reznetftk be.

ság a kincitárt. Budapestről jelentik: A
Prónay különítmény réhány tisztje megjelent
1920 február 6 án a Royal-szá lóban, ahji fel
szólították Porgesz Jenő kereskedőt, hoty igazolja magát.
Porgesz á ad a az iratait és a
tárcáját. A tárcát visszaad ák neki, de a tárcá
ban livő 48000
koronát magákhoz
vették is X
S Í Q!)é í r n a g y a r o r s z á g
Jj
arról nem adtak elismervényt. Porgesz hangoz
ta ta, hogy a pénzt menyasszonya, Frled Kató
adta át neki. Nemrég Porge«z és felesége, | o f v a s ó i a Q í é f m a g y a r o r s z á g \
akkori menyasszonya pert indítottak az á lam
f i i r d e t ó i n é f v á s á r a i n a k .
y
kincstár elten a 48 000 korona valorizált értéke, |
14400.000 korona erejéig. A perben a központi járásbíróság csü örtökön délelőtt ítéletet
hozott. A járásbíróság helyt adott Fried Katalin
keresetinek, de az államkincstárt
csupin48000
korona költségben marasztalta
el, amíg a fel
perest valorizációs kérésével elutasította. A
bíróság ugy találta, hogy az álla nkincstár a
A szinhát heti műsora:
maga közjogi he yzeténél fogva a korona érték
romlása okozta kár viselésére nem köte- Pénteken: Az Orlow. Premierbérlet A. 19.
Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano de
lezhető.

X

— Egy mozdonnyal SisiefitkOiőtt személyvon'tba belerohant a gyorsvonat. Mad'idból
jelenlik: Quin'anlllio á'lomásoi rgy személyvonat ÖBS eütközött egy vontatómozdonnyal.
Néhány kocsi kisiklott és néhinyan súlyosan
megsebesü tek. Miközben a vasutasok a sebesülteket első segélynyújtásban részesítették, teljes
sebességgel berohant a Madridtól jövő
gyorsvonat is belerohant a kisiklott
személyvonatba.
A személyvonat több kocsija kirepült a stnek
bői. A szemilyvonat
mozdonyvezetője
meghalt,
mindkit v$nat sok atasa megsebesült, közülük
néhányan súlyosan.

Bergerac.
Szombaton este: Az Orlow. Bérlet B. 19.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A drótostót.
Vasárnap este: Az Orlow. Bérletszünet.
Hétfőn: Az Orlow. Bérletszünet.
Kedden: Az Orlow. Bérletszünet.

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

m

védjegjfünEtre!

Végrendeletben
nagyanyánk
E bölcseséget hagyta ránk:
Kávéfőzésben
nincs
újmódi.
Ahhoz csak FRANCK jó.
ha

valódi!

D. 177 O. 2í) I. — Ve. 8.

Rádió

«ovÁTVEZETŐ l SZŐLLŐS KÁROLT.

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
Detember

11, péntek.

(A városnév utáni szánt

hullánibosss.)

Budapest 546. Délután 3 órakor: Felolvasás, hirek.
* A színház második bérlete. A szinház vezető- 5-6.30 óráig: Zene. Este 8.30 órakor: Klasszikus zesége ezúttal kéri fel ugy az eddigi bérlőket, mint az
nekari hangverseny (székesfővárosi zenekar). Kirnagy:
ezentúl bérelni szándékozókat, hogy a szinházi irodát
Bor Dezső 1. Mozart: A »Szöktetés a szerályból* nyiszemélyesen, vagy telefon utján (59CJ felkeresni szívestánya. 2. Haydn. G-dur szimfónia. 3. Grétrlg-Motl:
kedjenek.
Ballet-suite. 4. Mozart: G-moll szimfónia.
* Az Orlow. A tegnap esti házi főpróba egész az
Bécs 530 Délután 4.10 órakor: Hangverseny. Este
Béc i diókoksz. Ktlenbank. Telefon 66. éjjeli órákba nyulott, ugy hogy a társulat operett- 7 órakor: Beethoven: .Mlssa Solemnis", szóló kar és
személyzete jóval erőaebben volt foglalkoztatva, mint
és zenekarra. Bécsi énekakadémia és a bécsi szimfó— Az adófelszólamlási tárgyalások. Az I. sz. egy
rendes esti előadáson. Ma délelőtt tartja a színház
nikus zenekar közreműködésével. Utána kedvező vétel
adőfelszólamtási bizottság tárgyalási sorrendje 1925 a rendes főpróbáját és ma este indul diadalmas útjára esetén külföldi állomások közvetítése.
december 11-én a következő: öt*. Kohn Mórné a szezon legnagyobb slágerének Ígérkező operettujdonBerlin 505 és 576. Délután 5.SÜ órakor: HangverFeketesas u. 14, Frank Aladár Tisza L«jos körút sága. Oranichstádten Brúnónak ez a legújabb és leg-seny. Este 8 órakor: Weber; .Oberon", opera 3 fel54, Szögi Zoltán Kelemen u. 3, Flamm Artjiur nagyobb sikerű operettje ma is állandó müsordarabja vonásban.
Boroszló 418 Délután 12.3J órakor: Hangverseny.
Tisza Lajos körút 48, Weisz Zoltán Széchenyi tér a Fővárosi Operettszil.háznak és valahányszor szinrs
kerül, mindig telt ház ünnepli a nagyszerű darabot.
Este 8.15 órator: Perzsa est. 10—11 óráig: Oramo9, bőrkereskedők, özv. Czeiz József né butorkeres
parádés szereposztásban keiül ma este befonzene.
kedő Füredi u. 8 Singer László Valéria tér 11, Nálunk
mutatóra, a főszerepekben Kolbay Ildikó, Gábor Mara,
Majna Frankfurt 470. Este 8.30 órakor: Vidám est.
Kakuszi Sándor Brüsszeli körút 22, Kiss Gyula Peleki Klári, Fenyves, Delly, Herczeg, Bilicsi, Paludi és (Ének,
tánczene)
Valéria tér 10, Fenyő és Greguss Tisza Lajos körút Rogozzal. A táncokat Delly és Deér tanítják be, a
Königsberg 463. Délután 4.15 órakor: Hangverseny.
71, asztalosok, Braun Mihály bútorkereskedő Kele- díszleteket Miklós Gyula iparművész, dUzlettestő ter- Este 8.10 órakor: Mozart: .Szöktetés a szerályból",
men u. 11, Zeisler Anna Kárász u. 10, Abontl vezte és készítette. A rendezés nehéz munKája Szent- vigopera.
Mihály Klauzál tér 1, Szegő A pád Kelemen u. 2, irányi Béla kipróbált kezei kőzőtt és Beck Miklós
München 485. Délután 4.20 órakor: Rádiózenekar.
cipőkereskedők, Ozsvárh István Tábor u. 3, özv. biztos és erős karmesteri pálcája biztosítják a sikert. Este 7.3 órakor: Hangverseny. 9.05 órakor: Régi in
dulók. iRádiózenekar).
Kotla Ádámné Petőfi Sándor sugárut 16, Spitzer
* Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano
Münster 410. Délután 5 óiakor: Német, orosz éa
Dávid Oroszlán u. 5, Kállay Béla Fodor u 13, de Bergerac. Edmond Rostand remekmüve, melynek
délután, hangverseny. Este 8.45 órakor: Rosmer:
Mózes Etelka Batthyány u. 4 Csapó Imre Szent minden sorát betéve tudják már az irodalomkedvelő cseh
.Dia Königskínder", melodráma. Zenéje: Humperközönség
minden
rétegében,
szombaton
délután
kerül
György u. 13, özv. Garzó Árminné Párisi köiut
dinektől.
34'b, özv. Szabó Jáno3né Bástya u. 5, Farkas Ju- színre Baróthyval a címszerepben. A francia román
Stuttgart
446. Délután 4 órakor: Hangverseny.
tikus költészet világszerte legnépszerűbb 5 felvonásos
lianna Feketesas u. 22, Bernáth Margit Petőfi Sán
Este 8 órakor: Népdalok. 9.30—11 óráig: Szimfónikus
gyönyörű drámájának poétikus Roxinját Ladomerszky,
dor sugárut I, Kovács Andor Lechner tér 7, Pósa a cukrász Raguemut Herczeg, a szere m -s Kriszti int hangverseny.
LukáC3 Szentháromság u. 43, Csonka Erzsébet Gonda, az Intrikus Guiche grífo! Ha'sányi, a hencegő
Róma 425. Délután 5.10 órakor: Hangverseny. 6
Mikszáth Kálmán u. 3. özv. Fischer Mlksáné Ta- Vicomteot Delly játsza. A kaditok kapitánya Leopo d, órakor: J .izz band, Este 8.4'i órakor: Hangverseny.
karéktár u. 8, özv. Boris Utvánné hkota u. 8, a cukrászné Scarry, a duenna Egyed, de résztvesz az Müfora: 1. Beethoven: Az .Athén romjai" nyitánya,
Frank Oizkár Petőfi Sándor sugárut 23, Dinnyés előadásban a színháznak csakncm teljes személyzete. Schubert: H moll szimfónia (Allegro moderato-Andante con moto) (zenekar) 2. Ponchielli: lo paventavo
Ferenc Mikszáth Kálmán u. 9, Freimann Miklós
* Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: . A
a .Marion Detorme"-bó1, Mpye basr: Róbert, kedve
Kálvária u. 13, Faragó Ernő Mars tér 20, Bandy drótostót".
sem az .Ö.dög Róbert" bői (szoprán), 3. Halévy:
Imre Kálmán u. 2/a, özv. Fischer Árminné Kos* Az Orlow egyelőre péntek, szombat, vasárnap,
Rachele alior che Iddio, a .Zsidónő"-bői (tenor). 4.
suth Lajos sugárut 4, Kovács Béla Londoni körút hétfőm és kedd sn v n műsoron.
Dukas: A bűvészinas szimfónikus költemény (zenekar).
8, Diix'er István Széchenyi téri bódé. Bereczky
A D É L M A G Y A R O R S Z Á G jegyirodájában 5. Beilini: Tiszta istennő, a .Normi'-ból (szoprán), ö.
István Szent István tér 3, özv. Vörös Tiborné Bol- egész nap válthat színházjegyet. Telefon- Divatrevü. 7. Puccini: Duett a „Tosc*" első felvonásából (Mzoprán. tenor). 8 S^ambati: Bölcső dal, D/odogasszony sugárHt 20, dohányklsárusok.
rendelésre a lakására szállitj*. Telefon 306
rák: Szláv tánc, Veidi: Szicíliai vecsernye, szimfónia
(zenekar). 1U.3J órakor: Jazz band.

RÉSZLETFIZETÉSRE
k é s z p é n z ár ban.
Gyermekruhdk
. .
Téli Mikadó
Szőrmés Mikddó . .
Divat Ragldn
. .
és
m i n d e n f

.
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Mélyen leszállított árak 1

. K 200.ooo
K 500.ooo
. . K l,000.ooo
. . K 700.ooo
é l e
f é r f i

Velúr nöikabát . . . . K 8OO.000
Nutria sport bunda . . K 2,000 000
Velúr nói kabát v. bél. . K 8OO.000
Divat boák
K
200.ooo
és
n ő i t é l i k a b á t o k .

B l a u I g n á f z , K e l e m e n u . 5.

Toulouse 441. Este 9.4} órakor: Hangverseny. 1<\15
órakor: Csevegés a művészetről. !<>.25 órakor: Tánczene.
Pdris 458. Délután 4.30 órakor; Előadás a Szaharáról. Este 9.30 órakor; Színházi krónika. 9 4 j órakor:
Hangverseny.
Zürich 5)5. Délután 5 órakor: Jazz-band. Este 8.30
órakor: Mendelssohn: .Hazatérés idegenből", zenés
egyfelvonásos (házizenekar).
Brünn 750. Esti 7 órakor; Zenekari hangverseny.
8 - 9 óráig Dalov és sriak, francia szerzőktől.
Lausanne 85 . Es^e 8.05 órákor: A házi trió hangversenye (olasz zene).
Daventry 1600. és London 365. Délután 445 órakor:
Koncert. 5.45 órakor: Ének (szoprán, basszus). 7 órakor: Tánczene. 9 órakor: Marcetle Meyer zongorahangversenye. Uiána 1Ü.15 órakor: .LionelésClaríssa"
közvetítés a Lyiic színházból. Előadás és tánczene.
Jj! k é s z ü l é k e k , a l k a t r é s z e k
a n t e n n a , szerelés I

¡¡Villamossági

J B zerel*cek, izzók

cikkek,

legolcsóbban

8

DBLMAGYAROKSZAQ

1928 december 11.

APRÓHIRDETÉSEK

AUTÓ ÉS
MOTOR

A valuta-és devizaforgalom záróártól} amai. >alu
tdki Angol font 3Í>ÜJ£> — >4ti5Sö, caeh korona. ¿110—
2 17,
dinár
1262-1266,
donar
Л32.—7172U,
francia iram 2698—2708, boHaod forint
¿6698A Ford-gyarak fejődése.
-873Ü. ei 333—318, lé»« 517-120
lira 2869A Ford-Mo'or-Company fennállásának kez- 2879 márka It 9S8 - 17018 osztrák schilling 1003b—
detén csupán »z automobilok öss eálli ásával loC f8 dán korona ¡7795 i7835. ivájd frank 13741 13781,
belga
frank 3230- 3240. norvég когояа
foglalkuzoir, ugy hogy elein'e a motoro-at, I4t03—1455i, , svéd koron« 19172-1913.!, lanevei
k rosszériát, ><b. mind külön-kü'ön gyárban «loty 7500-8200.
Devizák. Amsterdam 23P30 -28730, Belgrádi !262
állította eö. 1914. é>ben megszüntette az ide16968-17018,
Bukarest
326-331,
gen gyárakkal való dolgoztatást és saját keze- 1266, Berlin
Brüsi izei
3230 - 3240, Kopenhágí
177f5 -17805,
lésébtn kezde meg automobi jainék gyártását. üalú 14501- 14553, London i Í55Í5 -346553, MiHogy 1915—16. évbrn még milyen óriási lánó 28b9—2879
Newyora
/1270 -71470, Pária
mennyised idegen njerianyagol h sznált fel 2688—¿698, Prága 21IC.V 1117.5. Szófia 517 - 520,
Fo d 500.000 autó gyártasá ioz, mutatja e Stockholm 19072-19132, Varia 7000 -7500. Wien
100.88-10068. Zürich 13741-13781.
néhány adat:
Zürichi tőzsde. Nyitási
Pán» 19.60
London
20.000 onna vanadiumacél, 2,000000 kerék, a Л.2Й Newyork 5.8.75, Brüssze. ¿3.50, Milacc
2 000.000 pneumatik, kb. 25,000 000 n*eyze'- íO 87Í 0, Amsterdam л3.45, ¡Jeriin 123.45, Wien
láb eammiszOvet a te.őze hez ét 2 500 000 8 0073.1250, Szóti* 1.7710, Prága t5.3750, Varsó 62.-,
Budapest ÍM72.70, Bukarest 2.3875, Belgrád 9. 0.
négyze láb tokörflvrg a szélvédő üvegekhez,
Zárlati
Pária 19.5750, London 2515.25 *ewyork
került fe do'gozásra.
18.75, Brüsszel 23.50, Milano 20.88, Amsterdam
Az automo' i ipar fejlődésére való tekintette', И 8.45, Berlin 123/0, Wien 1Ш73'/. Szófia 1.7750,
Prága 15.3750, Varsú 61.—, Budapest 0.0072.70, Be1Ford igyekezete cdai ányuli, hogy nyersanyag
grao ¿20 Bu.arest 2.37:0.
szántóitól fOggetle ise magit. Ford, ki a
Terménytőisde. A csütörtöki terménytőzsdén az
részvé' ytársssánnál a részvénytöbbséget el- irányzat
szilárd volt, forgalom búzában és teneeiiben
nyerte, az 1916. évi tiszta nyeres'ge* vállala- élénk.
tának nagyebbi ás^ra akarta fe használni Ezen
Hivatalos árfolyamok: Busa 76-os tiazaridóki 4)75—
okból meg agadta az osztalék kifizessél, amiért 4100, felsőtiszai 4050-4075, fehérmegyei és pestvidéki
4050—4055, egyéb dunántuli 4050-4055, Ti es tiszt
társiészvényesei beperel é*. A legmagasabb bi
vidéki 4125-4tr.il, felsötiazai és pestvidéki 41(0-4125,
róság Mtc iganban 19,000000 dollár osz»a ék l?fc érmegyei 4175-4100, «Qéb dunántuli 4075- 4110
kifizetésére tté'te el Fu dot. Ezen per követ'8-as tiszavidéki 4130-4 7>. lelsótisxai és pbs (vidéki
keznényekep, Ford és Fia lemondtak és uj 4'2 —41Г0, fehérmegyei 4075-4i2J, e^yeb dunántúli
részvénytársaságot alrpitotiak, ekkor azonban 4075- 4125, 79-cs tiszavideki 4195-4225, felsólistai
és pestvidéki 4130-4200, fehérmegyei 412 -4175,
a régi i észvény társaság Ford tecmiki és üz-egyéb dunántuli 4125-4175, ro*a.¿700-2750, Uiarmaiy.
leti képességét az ö társaságuk részére köve- árpa 2400-2600, söráipe 2900-3150, zab'25;5—2650
telték vissza és igy Ford elhatározta a régi tengeri 1950—1975, repce 6000-Ö103, köles 2 40—
részvénytársaság rísz vény* inek összevásárlását. 2H.O, Korpa 1725-1775.
Irányzat. A csütörtöki értéktőzsdén a lanyha irányKb. 100 000 000 dollán te t ki az az összeg,
melynek rí vén a Ford-gyárak kizárólag a Ford- zat továbo folytatódott. A ayereségbiztositó eladások
folytán az egész vonalon alacsony árfolyamok kerültek
család ke ébe kerül ek.
felszínre és bar az intervenciós vásárlatok következItt Fordnak szabid tere nyilt a szabad fej- tében az irányzat elég jelentékenyen megszilárdult, a
lödéihez (s igy hozzálátott tervei kiviteléhez. tőzsdeidő második telében a kontremin a kedvező
kü.földi hírekre támaszkodva ismét nj ereségbiztositó
Első lép s volt a rive'-rougei és bightandparki eladásokba
bocaájtkozott, ugy hogy ennek ktvetkeztéüzemek fekpi ése, majd az óriási szén- és vas- ben nemcsak a csütörtöki átmeneti árnyereségek mentek
érctelepek és bányák megszerzése, melyek igen veszendőbe, hanem még a szerdaihoz képest is ujabb
fon os szerepet jaszanak az automohi gyártás- árveszteségek mutatkoznak. A kulisszértékek 2—3 szá
árveszteséget szenvedtek. A bánya, továbbá a
nál. A szénbányák vásárlására 40,000.000 dol- szaiékoe
bankok és takarékok piacán azonban mindössze 1 - 3
lár» fordi ot\
százalékos linyhulás következett be. Nagyobb arányú
Egyidejűleg a szénbányák megvásárlásával veszteséget szenvedtek a vas- és egyéb ipari részvéfolyt a Vhfbmyák és erdők vásár ása, minek nyek. A piac egyedüli szilárd paprja a Temesi szesz
amely körülbelül 6 százalékkal javult. A fixkamarévén 150000 000 négyzetláb fát lehetett évente volt,
tozásu papírok piacán jelentéktelen volt az üzlet. Az
ki ermelni.
árveszteségek alig említésre méltók. A hadikölceönMidőn a vevőközönség előszeretete a csukott kőtvények határozottan szilárdak. A valuta- és devizaautomobilok felé irfnyult, Ford elhatározta, a piac csütörtökön is üzlettelen maradt. Nagyobb árveszteséget caak a Varsó és lengyel márka szenvedett,
szükségelt üvegnek sajat üzem ben való elö- Pária és francia frank alig egy árnyalattal olcsóbb.

Lakás
Bn toroiott szobát ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 6000
korona.
Belvárosban kfllönbejáratu
elegáns bútorozott szoba
k;ad<>. Mi» száth Kálmán
ucca 22.
2
Lakást bérelhet, kiadhat
vagy cserélhet apróhirdetés
utján, lo szóig 6ooo kor.

Hunka, állás

Egy utazóbörönd disznóbőrből és két nagy asparagus eladó. — Galamb
ucca

Gyermekés munkáscipök
minden színben és nagyságban •
legjobb minőségben
33

ö z v . S e h n Mór- écipíBiletében Széchenyi tér. Bérház.

Részletfizetésre

Brállitok kárpi.osmunkákat

BALOG SÁNDOR-

Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon 905.

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

¿evelezés

egy apróhirdetést. io szóig
4ooo korona.

Oktatás

Levaleséat is folytathat
apróhirdetések utján, tiszMindeneit,
szakácsnőt
tességes szándékkal. — 10
vagy szobalányt a legszóig 6óoo korona.
könnyebben kap, ha felad

Üzlethelyiség
Qsleteladá* legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo szóig
6ooo korona.
Belváros legszebb pontján
szép berendezésű lüszerés csemegeü.let
eladó
.Más elfoglaltság miatt*
jeligére a kiadóba.
I

Vétel
BAlÓHobál, ebédlőt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo
Keretek perzsa gallért
vagy muffot. Lehet hibás
is. .Perzsa" jeligére kiadóba.

Eladás
Haainált ruháit legjobban
értékesiti apróhirdetés Htján. № szóig 6ooo korona.
Z o n g o r a j i hangú olcsón
eladó. Szentháromság u.
32, bal.
1

Nevelőnő!,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést, lo szóig 4000
korona,
korona.

Pénz
KölcaSnt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6ooo korona.

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

Elvállalok s a w

rakását, Javítását, jutányoa
áron. KOVÁCS, Szenthárom*
ság ucca 49.
3a

Sehol olcsóbban
JÜ^A
K r ^

C®»*» l é k i é j z l e t r e i 8
Hagy javitómShely I 68
Hsántó Sándor fépraktir. Kiss Dáv 1 -palota, Kiss u.

Varga Mihály
flradi ucca 4.

varrógép, kerékpar, gramofon, gyer.
mekkocsik,
gumie8szere-

Szeged
Teleion 469.

ál itását. E célból hárem nagy üveggvárat
Mindennemű köté'áru, zsineg, zsák, ponyva,
21
vásárolt meg, melyek évi termelése 2,500.000
szöiökötözö fonalak és háló
Felelős »arkesziö s F R A N K J Ó Z S E F .
négyzetláb üveg vol.
g y á r i
Á r o n
k a p h a t ó ,
Nyomaton a kiai óutajdonos Délmagyaroiaxág Hirlap
A gyártásnál Ford epyik föc'lja volt, a mel
és Nyomdavállalat Ri könyvnyomdájában. Szeged.
léktermékek és úgynevezett hulladékok gazdaságos felbaszná ása. Ami* más gtárekbin mint
a korzón, ha séta közben
134
713
hasznavehe'eten hulladékot kezelne*, azt a
Ismőt olcsón kapható
Ford gyárak mind pénzzé vál oztatják át. Igy
pl. a szén mei é* termékeit: a gázt, ká'rányt,
Cukros és mir.Anis, Klauzál tér, Barfos-sarok'
benzolt, s*b., mind saját üzemeikben használ28
szalámigyárban.
ják fel. A fa feldolgozásánál, valamint az érc C z i n n e r
VARRÓGÉPEK
olvasztásánál nyert mellék produktumok mind
KERÉKPÁROK
igen hasznosan é* ér ékesen használtatnak fe'. A Kass szál ó halljában a
B l C S e r e i I
A raky olvasztó kemencék salakjából óriási divatbemutató alkalmával
GYERMEKKOCSIK
kfr k
loda
mágnesek srgitségével választják ki a még felrészletfizetésre Is D É R T C D I réDáru házában
l
ST'jfed, Kinw-u. KUi-i-paiola. «ao» lav'tomllnaiy I
használt! tó vasat, mig a fahulladék a riverahol saját hócipíje átvehető lesz.
149
rougeri papírgyárban kerüt feldolgozásra és
kilünö r- .no oióanygot szolgáltat.
KHRHCS0NYRH
Eztn céM4k talán eléggé igaio'ják, miy zománcedény és konyhafelszer;lésí
kirakatom k váló gazdag
racionát ban igyekszik Ford a gyár-ásnál n>ert választékát
becses figyelmébe
melléktermékeket felhas nálr i. Ujabban Ford ajánlom. s z A N T Ó J Ó Z S E F
zománcháza,
nagy f gyeimet fordit h droelektrikus telepek 28
belvárosi huscsarnok mellett.
létesítés rr. Igy a Misfisipi iél, Si.-Paulnál, egy
S z é c h e n y i
t é r
2
50000 lóerős vízié örnüvet létesített, mely erö
férfi-,
tiués
gyermekruhákban,
szőrmés
természetesen a Főid gyárakban kerül f.lhasz
női és férfi télikabátokban, raglánokban és
e
nílásra.
átmeneti kabátokban. Külön mértékosztály!
Nem kisebb (gyeimet fordit Ford hajópark- Körösi Géza Uvegezési válla34
jának növeéséie, mert annak révén saját keze- lata Mérey u. 8. Tel. 9-57.
lésbe aknrja venni a te geren uli szállítást is.
Ford mindig büszkén ual arra, h gy vállalatait
eladási
Belvárosi
banksrfiitség nélkül tudja fentariam és finatcirendezünk.
üzletünkben
r
roz i. Ford azt a cé>|át, hogy abszo'ut „önelőHa jó, megbízható, olcsó cipőt akar,
áili ó* tegyen, — egy ket apró-cseprő külső
beszerzi söl elte» intve — n ondhatni a legkeresse fel üzletünket Rudolf tér 6. szám alatt (Hídfőnél).
'ökéle1' se^be* el is ér'e.
. v
Férfi box kapcsos cipők »
Női félcipők, H-a
- 1SO.OOO K

Nem dobálja szél a pénzé!

friss f e j - l á b

sült marónit nálam vásárol.

h ó c i p ő t po ústoái l e a d n i .

agy

alkalmi

vásár

Balázs Jenőnél Szeged

Az Alii le
ШШщ ratiâra

nagír karácsonui occasió

Leszállított

halók már 2 - 3 - 6
ezertói, zenemüvek 3—6 ezertől.

Hungária Hntlquarlum

llhyAny ucca Я.

T e l e f o n la—SÍ

Női magas fűzős cipők } egységár 2 5 0 . 0 0 0 K
Fiu és leány cipők I O O . O O O koronatói feljebb.
Női félcipők
I
Gyermek cipők (Bébé) 50.000 koronától feljebb.
Nagy választék caizmákban, muntáscipőkben, bakancsokban, papucsokoan.
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C i p ő g y á r S z ö v e t k e z e t , Szeged, Római körút 21. sz.

