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A munkások karácsonyi ajándéka
A magyar munklsságnsk az aranyhajú angyal
rgy Ígéretet bozolt ajándékul 1925 karáctonyrs.
A népjóléti miniutériam elkészítette a munkanélküliség esetére való bizlotitásnak a törvény
tervezetét <s a kormány Ígéretet 1*11, bogy eil
i törvénytervezetet rövid időn belül i siaklestflletekkel megvitatja, a nemzetgyűlés elé viszi
és még a Jövő esztendő folyamán törvényerőre
emeli.
Pillanatnyilag mindenesetre nagyobbat lendített volna akár a munkásságnak, akár pedig a
magyar közgaidaságnak a helyzetén, ba a karácionyi ajándék nem egy törvénytervezel, banem munkaalkalom
formájában Jelentkezőt
volna. Nincs ugyanis az az Ígéret és nincs
olym nagyarányú segi'ö akció, amely a mostani téli nyomorúságot el tudná oszlatni. Cs»k
a nunkaalkalmsk teremtése lehel a mai pangásnak egyetlen otvosszere.
Nem akarjuk azonban a kormányi vádolni
olyan körülményekért, melyek hatalmi körén
kivfll állanak és amelyeknek megszüntetése csak
résiben függhet töle, főleg azonban világgazdasági okokkal vannak ösizefQggéiben. Hszen
a gazdasági nyomorúságnak ugyanazok a Jelenségei, amelyek reánk nehezednek, több-kevesebb változáisal az európit kontinensnek majd
minden országában egyformán fellelhetők. Ellenkezőleg, csak üdvözölhetjük, ha most végre
rászánta magát, hogy egy fon os szociális kltekzettségét, amellyel tartozott az egéiz magyar
munkásságnak, beváltsa. Még a bírálatunkat is
fentsrtjuk arra az időre, mikor a törvénytervezet autentikus és végleges formájában kerfll
a nyilvánosság elé.
Most csak néhány nagyon szerény és elvi
természetű megjegyzésre szoritkoiunk. A munkanélküliség elleni bizlotiUs', amely 1908-ban
Nagybritanniából indult hódító körútra, leadetben a munkaadók részéről erős bizalmatlanság
és ellenszenv fogadta. Az individuális gazdasági rendszer gondolatkörében é ő vállalkozók,
akiknek szintén hozzá kellett Járulni ennek as
újfajta biztosításnak a terheihez, nem akarlák
megérteni, hogy mi kötelezettségük van nekik
a szibad egyezkedés alapját alkilmazolt mun
kásssl szemben, ba a konjunktúra változása
üzemredukció kényszere elé állítja őket. Taitottsk atiól Is, hogy a biztosítás a hivatásos
munkanélküliek számát fogja megnövelni ét
káros hatással lesz a dtlgozó munkátokra.
A lefolyt esztendők tapatslalatai azonban nyugaton már általánosin megérlelték azt a számunkra is tanulságot szolgáltató Jobb meggjö
zödést, hogy az a társadalom, amely egyik ol
dtlon lehetővé teszi az egyes ember szükségletét messxe meghaladó Jövedelmeket és a mimmutvagyonok képxődéiét, de a másik oldalon nem
tudja kikapcsolni a keresetek megszűnésének
periodikus visszatérését, az emberi megélaetésnek a minin urnát tartozik biztosítani azok számára, akik önhibájukon
kívül eső »koknál fogva
nem tudják megtalálni létfenntartásuk e zközeit.
De meggyőzték a nyugati tapa»zt«latok a gazdasági és politikai szakembereket arról is, bogy
a munkanélküliség esetére v»ló biztosítás tulajdonképen egy óvatossági szelep a jivitásra szoruló gépezeten, smely végeredményben a lőtere
nézve nem áldozat, hinem befektetés Jellegével
bir.
De ha a munkanélküliség esetére való biz
tositás befektetés a lökére nézve, akkor kétségte'enül vagtonkonzerváíás
az áilam
szempontjából. Akárhogyan állítsuk is fel a nemzeti vagyon méregét, kétségie énül annak egyik legjelentősebb tételét a néperö és a ve e kapcsolatos emberi munkierő »tpviseli Hibás ugyanis
az a vagyonfelvétel, amely értétnek tekinti a
lovat és a szarvasmarhát, de nem Vfszi számításba magát az embert. Ha pedig ez igaz,

akkor konzervélni kell ezl a legnagyobb érté
ket még olyan időkben is, mikor a válságok
leromlásának veszélyét idézik fel. De éppen
ezért a n unkanélküliség elleni biztosításnál
fennáll az állam hozzájárulást
kötelezettsége ts,
amint azt nár a legtöbb nyugati államnak a
példája muaija. Sajnálatunkra egy ilyen pont
hiányzik a magyar javaslatból.
A magyar javaslat a munkanélkü iség ese'ére
való biztosítást az Oiszágos Munkásbiitositó
Pénztár hatáskörébe utalja. Ez mindenesetre
helyes, mert egy uj Intézményt felállítani és uj
állásokat kreklri bün lett volna. De ha a kormány komolyan akarja, hogy a pénz'ár ennek
az uj feladatnak csak ügyen meg is ludjon felelni, akkor a törvény életbeléptetését az auionomla helyreállításának
kell megelőzni. A mai
aktagyár és vég'ehaj'ó hivatal ugyanis nem
alkalmas arra, hogy egy ujabb nagy fe'adatot
ellásson. Négy esztendő előtt még lehe ett azzal
érve ni, hogy az au'onomia felfüggesztése a
munkaadótat védelmezi a baloldali széhösé-
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gek visszatérésével szemben. Ma a munkaadók
azok, akik a legerősebben tiltakoznak a miniszteri biz ősi és adminisztrátori vticsaft
ellen és
követelik, hogy beleszólásuk legyen egy olyan
intézménynek a vezetésébe, melyet az ő koronái* ból és a munkások fiíléreiböl tirtanak fenn.
Minden intézmény valamely cél megvalósítására léesül, de az intézmények fejlődéstörténete azt mutatja, hogy a rajtuk kívül eső rendeltetésnek igen sokszor az iiciluság
lép a
helyébe. Nem az a fontos hogy az intézmény
miért létesült, hanem az, hegy legyen és pedig
a saját szempontjából jól meglegyen.
Ez történt nálunk a mu kásbiztositás ügyévé'. Ezért
nem lokonszenves ma a pénz'ár sem a munkaadók, sem ped g a munkások körében és ezért
hallatszanak elkeseredet hangok fö eg a kisebb
iparosok körében, valahányszor a munkásbiztositóról van szó. A munkásbiz'ositás most
szükséges és ko> szakos reform előtt áll, de a
reform eött elsősorban a meglévő betegségét
kell megszüntetni.

A k o r m á n y j a n u á r elsején életbelépteti
a pengőszámitást?
Hir szerint feiülbélyegzik a zázezreseket és a milliósokat.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Értesüléseink szerint a kormány
már 1926 január
1-in
iieibelépteil
a pengőszámitást.
Eziel

kapcsolatban a százezer koronásokat nyolc
pengőre, az egym liósokat pedig nyolcvan
pengő e fogják felülbélyegeztetni.

„A parlamenti harcok eredménye:
a demokratikus blokk és a fővárosi reakció legyőzése".
A szociáldemokrata

párt jelentése. — 164 sajtóper a
7 évi és 195 millió büntetés.

Budapest, december 23. A szociáldemokrata
párt jelentése, amelyet a párl vezetősége és a
pírt parlamenti ctoporlja együttesen terjeszt a
karácsonyi párt kongresszus elé, megáliapijt,
hogy az elmúlt parlamenti harcok eredménye a
demokratikus
ellenzéki pártok blokkja.
A második eredmény a fővárost
reakció
legyőzése
volt.
A pártvezetőség jelentése az ipari pangás ét a munkanélküliség kérdésével fog
lalkozik és hibáztatja, hogy a kormány

»Népszava*

ellep,

a közmunkákat
még most sem indi'otta meg.
A jelentés megállapítja, hogy 1924 január l-t01
1925 november 15 ig a Népszava
ellen 164
sajtópert lettek folyamatba.
A Népszava
iróira
kiszabtak összesen hatévi kilenchavi és 25 napi
börtönbüntetést
és 195 millió
300 ezer korona
pénzbüntetést. A Vági-féle mozgalomról szólva,
a Jelen és örömmel áüapilja meg, hogy a magyarországi munkásság Ontudatosiágán megtört
a párt aknamunkája.

Házkutatást tartottak Marsovszky lakásán,
de m á r semmit sem találtak.
Szerdán éjszaka jelentós adatok birtokába jutott a rendőrség. — Egész
éjszaka dolgozott a budapesti főkapitányig — Hogyan találták meg a hamis
frankokat H ' g á b a n ? — Gömbös végtelenül sajnálja Maisovszky titkos uttzását.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) Tegnap jelentettük, bogy a budapesti államrendőrség a hágai rendőrségtől megkapta a hamis
frankot forgaoxba hozó Mar>ovszk>ék ügyé
ben az eső hivatalos holland megíeiesést és
ennek alap)án a főkap tányságon már • tegnap
déleötti Órákban Martnovtch
Jenő főkapitány
döntése alap|án a legerélyesebb
nyomozási indították meg az ál itóugos budape ti pénzhamisító gyáraik a leleplezésére, va amint an
nak megállapítására, bogy Marsovszky
G,ötgy
Mcnkovtcs György és Jankó vich Arisztid kikkel
állottak
összeköttetésben
és hogyan
jutottak
ahoz a tízmilliónyi
hamis francia
frankhor,
amelyet a hoilanát rendőrség a három
magyar
embertől
elkobzott.
Marinovlch főkapitány egyébként a következő
nyilatkozatot te te:
— Már az első birl'pi közlemények alapján
kötelességszerűen ugy döntött a f*kapitányság,
tiovy a nyomozást megindítja.
Amikor a nyo
mozás megindítására vona kozó első mtézkedé
sek megtörténlek, ugyanabban az időpontban,

vagyie tegnap délelőtt megérkezett Hágából az
ottani rendőrség átirata. Ez szerencsés Összetalálkozna volt a körülménynek, mert igy a
budapesti rendőrség hágai hivatalos átirat alapján indíthatta meg a nyomozási.
Megneh zitette a nyomozás megindítását az
a körülmény, hogy a hágai rendőrség terjedelmes átiratához nem mellékelt egyetlen elkobzott hamis
ezertrankost
sem, amelyet Marsovszkyéknál foglalt le az ottani rendőrség.
Ma reggel 10 órtkor Laky Lajos detektivfőnOk magához hivatta az ügyben dolgozó detektivesoportot vezetőt és kiadta az utaaiiást,
hogy azonnal induljanak el Marsovszky
György,
Mankovics György és Jankovich Arisztid lakására és ott tüzetes házkutatást tartsanak, mindden olyan iratot vagy tárgyat, ami esetleg ösztzefoggésbe bozhatú a frankhamisítás ügyére',
foghíjának le és vigyék be a főkapitányságra.
A hátku atással megbizolt detektívek azonnal e indultak. Egyik csoport Marsovizky
Qyörgynek a Bühlen-uivárbeli lakására, a másik csoport Msnkovics Oyörgy Horthy Miklós
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ut 44. számú házban lévő Uká.ára ment hojy pénz átadóját fogják le. Rendőröket hittak és landóság, mert a törvényhatósági bizottságnak
ott bázkutaást tartsanak. A b*riradii csoport Marsovszky Györgyöt azonnal bevitték sz nagyon sok hozzáértő és alapos tudáiu tagja
Jmkovich Arisztid Bajza u:ca 341<. szám zlUli amszterdimi rendörkapi ányságra.
van, a kritika elmaradását azzal magyarázom,
Iskásán jelent meg és ott kezdte meg a házMarsovszky
és Jankovich
utazótáskáiban
és hogy kedden délután a közgyűlésen
való felkutatást.
cipőiben találta
meg a holland rendőrség a szólalás ellenszenvessi
vált...
A főkapitányságra érkezeit hfgii átiratban hamis
ezerfrankosokat.
Az amszterdami szak— Attól félek — mondotta később a polgárszerepel annak a leirása is, hogyan jött luaj- értők kitűnőnek
mondják a hamisítványokat. mester —, hogy a jö/endö közgyűlésében még
donképpen nyomára az amszterdami rendőrség Jinkovichot akkor fogták el, amikor a hamis
nagyobb tere lesz a demagógiának. Az esetlea hamis ezerfrankosoknak. Eszerint at egyik ezrest felakarta
váltani. Berlini jelen és szerint ges félreértések elkerülése érdekében ki kell
higii nigvbankban megjelent a leleplezis dél• a letartóztatott pénzhamisítók ügyében érkezett
jelentenem, hogy nem a szociáldemokrata
városelőlijén Marsovszky György is a bank
pinztd•
ujabb jelentések szerint kétségtelen adatok biatyákra gondolok, mert meg vagyok győződve
rosanak átadott egy francia ezerfrankos
bank- zonyítják,
hogy a hamisító-szervezet
nemzet- arról, hogy a szegedi munkásság
legképzettebb
jegyet holtandi forintra vAó bevál ás
célfából. közt kiterjedésű,
nevezetesen fiikot
tart majd- és legértékesebb képviselői jutnak
be a város
A bank pémtárosa kellő elörigyázatoiságot nem minden európai fővárosban.
A jelek sze- parlamentjébe.
A demagógiát a szélsőséges poltanusitott és megvizsgálta a bankjegyei. Meg- rint Jankovica szállította a budapesti központgári elemek teremtik meg majd a közgyűlésen.
lepetéssel álhpi osia meg, hogy a bankjegyről
ból a hamisított bankjegyeket Hollandiába és A szociáldemokrata városityák a munkásság
hiányzik a vízjel. Azonnal intézkedett, hogy a ott ellenőrizte terjesztésüket.
szempontjából bírálják majd a közigazgatási
életet, amiből azonban kára nem lehst a városék házkutatás.
nak, sőt haszna less belőle, mert a szociális
(Budapesti
tudósítónk
teletonjelentise.) A cióval kezeli az ügyel és semmit sem közöl a intézkedések megtéte'ét nemcsak a munkásság
frankhamisítás ügyében a budapesti rendőrség nyilvánossággal.
érdeke kívánja, hanem a polgári társadalom
ma Marsovszky, Jankovich és Mankovics laká
Bauer
rendőrlanácsos az éjszaka folyamán biztonsága is.
sán házkutatást tartott, amely azonban nem Járt detektivjeivel töob helyen kiszállt, eljárásuk
A tanács tagjsi a keddi közgyűlésről szinte
eredménnyel. A detektívek a lakásokat a leg- eredméméröl azonban információt
még nem szóról-szóra ugyanúgy vélekednek, mint a polaprólékosabban átkatatiák, anélkül
azonban, adtak kt. A kiszivárgott hírek szerint azonban gármester és a Dél nagyarország
szerdai cikke,
hagy a bankjegyhamisltásra
a legkisebb tám- a rendőrség kezébi
olyan bizalmas és rendkí- amelyben néhány Jegyzet volt a keddi közgyűpontot is találták
volna. A budapesti rendőr- vül értékes adatok kerültek, amelyek
alapján
lés margójára, általános helyesléssel találkozott
ség most a hágai rendőrség további utasításait 1—2 nap múlva teljes vllágosslgol
sikerül de< váiosházán is. Eoből pedig az következik,
bünügyre.
várja, hogy a szükséges lépéseket megtehesse. ríteni erre a rejtélyes
hogy a város tanácsa egyáltalában
nem örvenA berlini hív italos hírszolgálat
erről az ügy- dezik a költségvetés kilencven perc alatt történi
Ma este a fSkapi ányságra berendelték Bauer ről a következőket jelenti:
Az A nszlerdamban
és
elfogadásának.
Ernő és Mikla
Sándo rendőrtanácsosokat a letartóztatott hírom magyar ügyében támpon- letárgyalásának
nyomozás további folytatása végett. A rendőr- tok vannak arra nézve is, ho^y a bandának
ség egész éjszaka
munkában
volt és minden több szerve majdnem minden
nagyobb
városintézkedést
megtettek,
hogy az esetleg még
ban felütötte tanyáját. A szervezet egyik fő ve- Két konkurrens cég lemészároltatta
Budapesten
tartózkodó
tettestársak
kinyomoz- zetője j ¡nkovich Arisztid cyugalmizott magyar
egymás alkalmazottait Japánban.
hitók
legyenek.
ezredes.
London,
december 23. Tokióbői jelentik:
A nyomozás fázisáról azonban semmi sem
Hlr szerint több neves szemilyiség
letartózta- Tokió és Yokohama között két konkurrens cég
várható.
szivárgott ki, mivel a rendőrség nagy
diszkré- tása
mintegy ezerötszáz
alkalmazottja
valóságos
csatái vivott egymással. A harciak már kétszáz
ft lelkes és álmodozásra hajló ifjút visszatartottam volna ettől a könnyalma hatottfa volt, amikor teljesen fölszerelt ötszáz
rendőr irkezett a helyszínre
is a harcolókat
lépéstől" — , mondja Gömbös.
Az üggyel kapcsolatban ma Gömbös
Gyula utazása előtt nekem azt mondotta, hogy csa- szétszórta.
ládi ügyeinek rendezése végett megy Berlinbe,
a következőket jelentette k i :
— Mondanom s:m kell — mondotta Göm- ami ellen nekem természetesen kifogásom nem
Nagy sikert aratott Molnár Ferenc
bös —, hogy nekünk, fajvédőinek
semmi kö- volt és nem is lehetett.
„Riviérája" Bécsben.
— Bár nem ismerem a dolgot egészen tiszzünk az egész dologhoz
és azok ellen, akik
burkoltan, vagy alattomosan ugy állítják be a tin — úgymond Gömbös —, nem tudom el(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.)
Bécsdolgot, mintha nekünk valamelyes közünk képzelni, hogy Marsovszky és kél társa, külö- ből jelenti*: A bécsi Josefstaedte Theaterben
volna a bankjegyhamisítókhoz, azok ellen a nöskép pedig Jankovich Arisztid, akit mindenki ma este volt Molnár Ferenc Riviéra cimü damint korrekt gentlement ismert, ilyen bűncse- rabjának a premierje, amely óriási sikert araszükséges törvényes lépéseket megtet ük.
— A három szereplő közül de facto Mar- lekményt elkövethetett volna. Egybevetve a há- tott. Már az előadás megkezdése elölt autók
sovszky áll hozzám
legközelebb.
Végtelenül rom főszereplő lánadilmi pozícióját é< kvali- és kocs:k tömege velte körűi a színházat. A
sajnálom,
hogy utazása
célját előttem eltit- tásait, mindenesetre Jankovich Arisztidé a tő- színház zsúfolásig megtelt és ugy a szerzőt,
kolta, mert akkor mindenesetre ezt a lelkes és szerep. Különben a kormány követe utján szük- mint a szereplőket az előadás alatt számtalankissé álmodozásra hajló fiatal barátomat vissza- séges lépíseket megtette és tudni fogja lovábbi szor hívták a függöny elé.
tartottam volna ettől a könnyelmű lépéstőL El- kötelességét is.

A Kossuth-párt összehivat]! a nemzetgyűlést ?
Az üggyel egyébként ma az országos Kos- ségességét és evégett érintkezésbe is léplek a
blokk többi ellenzéki pártjaival is.
suth-párt is foglalkozott és annak esetleges demokratikus
összehípolitikai fejleményeit vitatta meg. A Ko&suih- Komolyan gondolnak a nemzetgyűlés
párt ugy határozott, hogy a nyomozás
ered- vásának a szükségére is.
ményétől teszik függővé a további lépések szük-

Letartóztattak egy bulgár
pénzhamisító bandát.
5000 lévás bankjegyeket hamisítottak.

Szófia, december 23. Szenzációsan hatolt
egy bulgár pénzhamisító társaság letartóztatása.
Ez a társaság az utóbbi időben nagyban hamlsltoila a bulgár 5000 lévás bankjegyeket és
a
hamisítványokat
részben magában
BulgáriáLo idon, december 23. Pekingből je'en'ik elindulását. A Pek ngből érkező legújabb hir
forgilomba.
a Daily Express- nek: Feng-Ju Siang csapatai adások szerint Henkauból vezető vasulvonalat ban, riszben peáig Bicsien hozta
sikerült
déli irányban benyomultak T-eacsinbe, miután it elvágták. Feng-J í-Siang tábornok gyöielme A banda tagjait csak nagyon nehezen
leleplezni.
következtében
várják
az
elaök
lemondását.
elvágták a Nankingba vezető vaiutvonalit.
A bankóhimisitást egy osztrák-bulgár részPeking is Tiencsln között is fellépték a síneket Kínában a helyzet rendkívül zűrzavaros és a
vénytársaság finanszírozta. Ennek a részvénygyarapodik.
és ezzel megakadályozták
egy nemzetközi
vonat vidékin a banditák száma egyre
társsságnak az alapitója egy Pecov Nlkolaj nevű
macedón, aki azelőtt Bulgáriában egy szállodának volt a tulajdonosa. A banda tagjai osztrák
állampolgárod
többek között néhány mérnök
is, valamint a bulgár Narodni Bánknak
a tisztviselői. Ezek Németországban rendelA polgármester nyilatkozik a keddi 90 perces tárgyalásról.
ték meg a bankjegyhamisitáshoz szükséges
akarettől a szokatlan papirt és először dolldrbankfegyeket
A várói jövő évi köl ségvetéséaek kilencven tek a blzalomnyllvdnltdsnak
D j meglepte az a polgármesteri is, tak hamisítani. Ezek a hamisítványok azonban
perc alatt történt letárgyalása és elfogadása ál- formájától.
alános feltűnést keltett a városban, mert még «kivel ma hosszasabban beszélgettünk erről a nem sikerültek és igy az 5000 lévás bankjegyek hamisítására adták magukat A banda
a legöregebb közigazgatási rókák sem emlékez- kéidftsról.
összes
tagjsi a rendőrség kezében vannak.
nek hasonló esetre. A háború elölt nem egy- — A költségvetés okos kritikáját én is néltartón — mondotta a polgár<Ceps.)
szer megtörtént, hogy a közgyűlés
hitekig, sőt külözhetetlennek
hónapokig
tárgyalta a költségvetést és gondo- mester —, mert szükséges, hogy a tanács alakívánsan megvizsgált minden tételt, minden rovatot, posan megismerje a város lakosságának
Feltűnő o l c s ó áron
A költségvetés tárgyalása
ptdig abban az időben lényegesen szélesebb és ságait és vileminyit.
vehet hozzátartozóinak, ismerőseinek ajándékul
aökkenömeniesebb uton haladt a város szekere. normális viszonyok közölt a legjobb alkalom
Nem volt példa arra sem, hogy a közgyűlés erre, mert il?entor a város minden probimája
lényeges módosítás
nélkül, arra
mégkevésbbé, napirendre kerólhet. A költs ígvetést én a maami most történt, hogy v lltozatlanal
fogadta gam részéről jónak tartom, de azért kritika
nélküli
eljogadásdt nem hilyeselhetem.
Ne u
volna el a tanács
favaslaiát.
SEELENFREUND
kézimunkaüzlet
ariom
azonban
valószínűnek,
hogy
nsm
leit
Tisza Lajos kDrul 48.
M5
A ktdii közgyűlés a latiács tagjait i i nagyon meglepte. A tanácsnokok szinte megijed- volna a közgyűlésben meg a kritikára való haj-

Feltépték a síneket, fosztogatnak, rabolnak Kinában.

„A k ö l t s é g v e t é s o k o s k r i t i k á j á t
én is nélkülözhetetlennek t a r t o m . "

karácsonyba
GOBELIN KÉPET

DHLMAQYARORSZAO

1925 december 24.

Az o l v a d á s m i a t t
k o m o l y árviz-veszedelem fenyegeti Gyulát.
Megáradt a hármat Kőrös.
Gyula, december 23. A két nap óta tarló
rohamos olvadás és a mai felhöszakídásszerü
esőzés annyira megduizasztotta a három Kőrös
vizét, hogy Gyula és környéke
komoly
árvízveszedelembe
került.
Ma délután a Fehér-Körös vízállás« már olyan
magis volt, hopy mindössze kilenc cm -rel maradt alatta az 1919 ilci nagy árvíz
vízállásának. A hatóságok a veszélyeztetett területekre
több ezer embert vezényeltek ki, akik a katona-

sággal karöltve sürgőién
gátakat
emeltek o
veszedelmesen növekvő vlz elé. Délután négy
órakor a ti« hirtelen apadal
kezdett és este
nyolc óráig 36 cm.-es apadás mutatkozott. A
hirtelen apidásbói arra következtetnek, hogy u
viz valahol román
területen gátat
szakított
Délután hat ónkor a Fekete- és a Sebes-Körös
is apadni kezdett, ugy hogy a közvetlen vesze
delem múlófélben van.

Kornádi mellett a z á r v i z
elöntötte a kenderkikészitő gyárat.
Az éjszakul
órákban
azt a megdöbbenést
keltő h rt táviratozzák a
Dilmagyarországnak,
hogy a Sebes-Körös, amely a három közül a
legjobban meg«radt, Kornádi
község
(Bihar
mtgye) mellett átiörte a gátakat.
Az ár mintegy 70—80 méteres távolságon ömlött át hihetetlen etövel az átszakadt töltésen.
A gátizikaaás közvetlenül a vasuli töliét
mellett következett be, azon a ponton,
ahol
a kendet kikészítő gyár áll. Az árvíz hihe'etlen
etövel és sebességgel terjedt és még mielőtt
bármilyen komoly mentési munkára lehetett

Vadász biró a kirobbant szenvedélyeket alig
tudta lecsillapítani s végül is Gallovichot
rendreutasította
azzal, hogy a legkisebb közbeszólás elhangzása után a tárgyalást berekeszti.
Az incidens után elsőnek dr. Palócz
Sándor
Gallovich képviseletében szólalt fel és elmondotta,
cáfolja.

volna gondolni, behatolt a gyárépületbe
és elöntötte az egyes műhelyeket.
Aionnal megkezdték a mentéli munkál«tokat
de nem rendeszek megfelelő számú emberrel
Az állatokat és a felhalmozott
áru
egyriszi
sikerüli megmenteni, de a gyárai
nem tudták
eltorlaszolni az árviz elől. A gyár vezetősége
azonnal segitőcsapatokat kért, amelyek az élszakai órákbin valószínűleg már megérkeztek és
te jes erővel megkeidték a munkát a pusztulái
megakadályozására.

A vitriolos merénylet áldozatának állapota
s z e r d á n lényegesen j a v u l t .
A szerencsétlen rendőrtanácsos súlyos égési sebeket is szenvedett. — A szemklinikáról átvitték a belgyógyászatra.
amelynek eredménye folytán a kezelőorvosod
remélik,
hogy a rendőrtanácsos
szemevllágát
megmentik. A sulyot szemsérQlésekrn kirűi 8
readőrtanácsos egész arcát égési sebek boritják,
ugy hogy a kedvező kimenetelű
szemoperáció
után a belgyógyászati
klinika vette ápolás alá.
A belgyógyászati klinikáról nyert ériesülésünk szerint a szerencsétlen
sorsú rendőrtanácsos állapota óráról-órára
javai, ugy hogy látását már részben visszanyerte s amellett mély
égési sebei is gyógyulnak, ugy hogy a klinika
orvosai szerint egy-két hét leforgása
alatt már
elhagyhatja a klinikát.

A vihar ledöntötte az Eiffel-torony rádió-antennáját.
(Budapesti tudósttónk telefonjelentése.) Párisból jelentik: Az elmúlt éjjel, mint jelentettük,
óriási vihar vonult végig egész Franciaországon, amely Párisban
ledöntötte
az Eiffel-

— Maga a hamisítói
— Kikérem magamnak. Nincs joga beleszólni a
tárgyalás menetébe, amikor képviselőjével jelent
megl

hogy a DMKE-nek nyolc hosszú hónap állott a
rendelkezésére, hogy a kereset érdemi részét le-

iininin:

Városszeríe megdöbbenést keltett íz a vitriolos mer én* let, amelyet Hajós Q|özöné követett el H. L. rendőrtanácsos ellen. Az idegbeieg kenyetes leány, mint ismeretes, orvul
megtámadta H. L. rendörtanácsost Royalizáliúbeli lakásán és egy üveg vitriollal
leöntötte a szerencséttea tanácsos arcát, akit súlyos
sxetr,sérüléseivel először a szemklinikára szállították. Hajós Győzőnél a merénylet u án azonnal őrizetbe vették, kihallgatásának eredményéről azonban semmi sem szivárgóit ki a rendőrség titkolódzása miatt.
A szemklinikán, ahová a rendőrtanácsost beszállították, sürgős
operációt
hajtottak
végre,

könyveinek beszerzését, amelyekből megállapíthatók
volnának mindazok a szabálytalanságok, amelyeket
Gallovich, főtitkári működés alatt elkövetett. Elmondja még Szécsényi István, hogy Gallovich a
DMKE vagyonából maga utalt ki magának pénzebet és aláírásokat is hamisított.
Gallovich
az elhangzott kijelentésre, magából
kikelve Szécsényi felé kiáltotta:

torony nagy rádió-antennáját.
A vihar
óriási
károkat okozott. Bordeauxban
az összes parti
vendéglők és fürdőtelepek elpusztultak.
A hajók
a kikötőkbe nem tudnak befutni, illetve kiindulni.

Szerda délután
m é g m i n d i g n e m lehetett Ítéletet hozni
a Gallovich—DMKE-per ben.

A DMKE a nyolcadik tárgyalás után sem

tett semmit s így most már Ítéletet kér, mert immáron már nevetségessé válik a per

Dr. Szécsényi

huzavonája.

István ítélet előtt újbóli

bizonyítást

indítványoz.
Bizonyítani kivánja, hogy Gallovich a
budapesti fiók megszervezésénél sem teljesítette
fcöteiezet'ségét s annak működése szabálytalan volt.
Scossa Dezső és Zsíros Mihály kihallgatását kéri
arra vonatkozóan, hogy Gallovfch az EMKE javára
átjátszotta a DMKE részére gyűjtött pénzeket.
Klug Péter erkölcsi szempontból ellenzi Gallovich
követelésének megítélését.

Gallovich

Jenő: Én építettem

a palotát,

én hoz-

tam f dél alá az épületet. Én most mm a pénzért,
hanem a becsületemért harcolok.

Dr. Szécsényi-.
Mondjon le a pénzről és mi
olyan elégtételt szolgáltatunk magának, amilyent
csak akar.

Gallovich Jenő: Hozzám már jöttek november
első napjaiban ezen ajánlattal,
hogy a DMKE
minden erkölcsi elégtételt megad s fájdalomdíjul
még 50-60 millió koronát is kapok ráadásul, de
én ezt az ajánlatot nem fogadtam el.
— Megtámadtak a iapok, az Uj Nemzedék ellen
rágalmazási
pert indítottam
s most alkudozni
akarnak velem becsületem kérdésében.
A bíróság ezután délután öt órára halasztotta et
a tárgyalást.
A délutáni tárgyalás előtt már az volt a helyzet, hogy a mai nap folyamán mégis ítéletre kerül sor ebben a milliárdos pörben, mert az ügy

már megérett az ítéletre.
Dr. Palócz

és dr. Szécsényi

egyezés jött létre, hogy

latok jogáról

és Ítéletet

között

lemondanak

kérnek

ekkor mega

perorvos-

az ügyben. Az

utolsó pillanatban azonban Szécsényi István megváltoztatta magatartását, kijelentette, hogy nem viselheti magán ennek a lépésnek ódiumát a DMKÉ-

vel szemben és ezért fentartja

ujabb

bizonyítási

indiíványát,
az ítélet meghozatalát pedig ebben a
stádiumban nem kéri.
Több alkalommal azután szenvedélyes vita játszódott le Gjllovich és Klug, illetve dr. Palócz és
dr. Szécsényi között. Dr. Palócz kijelentette, hogy

ebből a fényből azt a következtetést vonja le, hogy

a DMKE,

látva

az ügy állását,

mindenáron

el

akarja húzni az ügyet. Azért pedig, mivel Szécsényi
nem tartotta be a megállapodást, ő is visszavonja
azt az előterjesztést, hogy eláll a perorvoslatok
jogától.
Dr. Vadász
bíró jegyzőkönyvbe vette ezt és
megkérdezte még egyszer, hogv Szécsényi föntartja-e
ujabb indítványát. Szécsényi igennel feleit, mire a
biró ezeket mondotta:

Sxécsényi dr. ujabb bizonyítási indítványt tett. — „Et akarják húzni az ügyet."

— Sokat nem várok ezektől az iratoktót. A
bíróságra azonban nagy erkölcsi és anyagi felelősség nehezedik és ezért ezt a bizonyítást még

A Gallovich—DMKE- féle hónapok óta húzódó
milliárdos per szerdán nyolcadszor
került tárgyalásra a bíróság elé, anélkül, hogy a homályos
perben a tisztulási folyamat egy lépéssel is előrehaladt volna. A legutóbbi, szeptember 19 én tartott tárgyaláson a bíróság bizonyítás kiegészítését
rendelte el és harminc nap leforgása alatt köte-

elrendelem.
De remélem ez utolsó lesz . . . Nagyon
régen húzódik az ügy . . .
— Nem tudom, biró ur, lehet, hogy lesz ujabb
is, — szólt a DMKE képviselője.
így a bíróság a kért iratok beérkezéséig elnapolta a tárgyalást és nyolc hónap multán most
sem kerülhetett sor ítéletre. -

lezte a DMKE t arra, hogy Gallovich
működésére vonatkozó összes kifogásait
előterjessze. A

tárgyalás elnapolása után egy nappal
a DMKE,
mint ismeretes, rendkívüli közgyűlést hivott össze,
amelyen a DMKE Gallovichot megfosztotta
állá
sától. Az elbocsátó határozatot Gallovich Jenő főtitkár nem felebbezte meg a polgármesterhez,

mivel nem ismerte

el a közgyűlésnek

gyelmi jogát, amelynek nyoma
sület
alapszabályaiban.

ezt a fe-

sincsen az egye-

A szerdai ismételt főtárgyalásra a megjelent felek ítéletet vártak.
Különösen Gallovich Jenő reménykedett abban, hogy Vadász Lajos dr. járásbíró végre ítéletet hoz, mert az eddigi tárgyalások
folyamán észrevehető volt, hogy a DMKE min-

dent elkövet, hogy a döntést

elodázza.

A tárgyalas kezdetén azonban már nyilvánvalóvá
vált, hogy ítélet ismét
nem lesz,
amidőn az Ítélkező bíró megkezdte ismertetését a per történetének és egyes vitás kérdésekre felvilágosításokat
kért a személyesen megjelent felektől, kiket Palócz
Sándor dr., illetőleg a DMKE részéről
Szécsényl
István képviseltek.

A vitás kérdések közé tartozott, hogy a DMKE

alapszabályaiban a főtitkári

állás

véglegesnek te

kinthető-e,
avagy csak öt esztendei időtartamú és
hogy az egyesQlet autonómtájának felfüggesztését
a főtitkár magaviselete okozta-e? *
A kérdések megvilágításának során Klug Péter
elmondotta, hogy abban az időben a DMKE gyűlések nem foglalkoztak mással, mint a Gallovichüggyel, ugy hogy ezen állapotot a miniszter végre
megelégelte és felfüggesztette a DMKE autonómiáját.
Gallovich kijelenti, hogy 6 sohasem
forszírozta

saját ügyét,

Scossa

Dezső

tanfelügyelő

akart

beülni állásába
s ö azért tartotta mindig napirenden az ügyet.
— Én a felfüggesztésem és régebbi működésem
alatt sohasem vállaltam más állást, mert hittem és

reméltem igazságom

diadalrajutásában.

Szécsényi
István dr.: Ha Gallovich a DMKEpalotát magának akarja, mi azt is odaadjuk, ha a
magyar kultura is odaadja neki.

Gallovich Jenő: Én csak a becsületemet követe •
lem, mert mfgrágalmaztak
és állásomból
elbocsátottak.

Dr. Vadász Lajos bíró: Az aiperes áltat becsatolt elbocsátási határozatban nincsenek
indokok.
Nincs az erőteljesen kidomborítva, hogy
Gallovich

fenő miért leti alkalmatlan

a főtitkári

állásra.

Dr. Szécsényi válaszában kérte az autonómia felfüggesztését elrendelő miniszteri vizsgálat jegyzö-

— Ausztriával való telefonbeszélgetések
megkönnyítése. A magyar vidéki városok eddig Beccsel hétköznapokon csak esti hét órától reggeli kilenc óráig válthattak közönséges
telefonbeszélgetéseket, reggel kilenctől
esti hit
óráig a posta csík sürgős, vagy nagyon sürgős beszélgetést fogadott el. A szegedi kereskedelmi és iparkamara felterlesxtésére 1926. évi
január 1-től kezd re a kereskedelemügyi miniszter megengedi, hogy a magyar vidéki
városok
az osztrák városokkal hétköznapokon
már délután 4 órától, ünnep- és vasárnapokon
pedig
egész ncpoa át folytaihatnak
közönséges beszélütéseket.
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14 millió k o r o n a m i a t t t á m a d t á k m e g
a Belvárosi Bank Jóváhagyott egyezségét.
'Négymilliárd összegű követelés tulajdonosa megnyugodott a törvényszék
végzésében. — A Tábla jóváhagyó végzésének indokolása.
A szegedi ítélőtábla, mint ismeretes, jóváhagyta a Belvárosi Bank sokai hányatott kényszeregyezségét. A kényszeregyezség jóváhagyására vonatkozó első híradások csak magát a
kényszeregyességet jóváhagyó
tiayt ismertették,
mig a jóváhagyást megindokoló végzés eddig
ismeretlen maradt. A Délmogyarorszdg
munkatársának most módjában van ismertetni a Tábla
indokolását.
A táblai indokolás kimondja, hogy a jóváhagyási ellenző mludtn „sürgős kérvényt" már
hivatalból
visszautasított
és teljes
egészében
helybenhagyta
o törvényszék végzésit.
A Tábla felfogása szerint ugyanis a felfolyamodók nem jogosultak megtámadni
a más
hitelezők dltal kiállított ügyvédi
meghatalmazd
sokai és helyesen járt el az alsóbbfoku bíróság, amikor az eljárás folyamán a felfolyamo-

dók vélt sérelmeivel érdemben nem foglalko
zott. Minthogy a hitelezők többsége a kényszeregyezségei elfogadta és az ellene szavazók
nagyrésze is megnyugodott
a jóváhagyó végzésben, indokolatlan
volna a kényszeregyezséget felborítani,
amely körülmény
csak a hitelezők kdrdt
szolgálná.
Négymilliárd koronával szemben oltg tizennégymillió
korona
áll azok részéről, akik a
kényszeregyezség jóváhagyása ellen szavaztak,
ami még szükségesebbé tette a kénysze'egyezség jóváhagyását, mivel a felfolyamodók álli
tásai szerint a jóváhagyott kényszeregyezség
a felfolyamodók által folyamatba tett eljárást
nem gátolja.
A Tab'a egyébként a törvényszék löbbi indokolását, igy a vagyonfelügyelő jelentésére vo
natkozóan is helybenhagyta.

A Cankov-kormány lemondása küszöbön áll.
Nagy karácsonyi amnesztiát adott a kormány.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Szófiából jelentik: A bolgár ellenzéki sajtó egyrésze
közli a hirt, hogy a Cankov-kormány
lemondása megint a küsiöbin
áU. Ez a hir már
néhány héttel ezelőtt a bulgár—görög- konfliktus
kitörésénél kelt szárnyra. A lapok hangsuyozzák, hogy a Cankov-kormány
napjai meg vannak számlálva is hogy az aj
mtniszterlllstát
már
összeállították.
Ezen hiridások értelmében a kormánypártok
között tárgyalások folytak íz uj kormány össze
tételét illetőleg és megállapodások létesíttettek,
amelyek értelmiben a mai kormány tagjai közül
Bobosevsky, Christof, Madziarov es V.kov

generális az uj kormányban is réizt fognak venni.
Az újonnan alakitandó kormány legkimagaslóbb alakjai Lipcsev, Burov éi Fadenhech
volnának. Uj miniszterekké Danailovot, Slave ko
Vasilijevet és Timo Qeorgijevel nevezik majd
ki. Ezen hírekkel szemben politikai körökben hangsúlyozzák, hogy az uj miniszterek
deifgnáclójárói eddig köieebbi hírek nincsenek.
A haladó pártok köriben rámutatnak arra, hogy
egy kormáayvdttozás
nagyban htzzájáralhat
a
bulgár politikai helyzet
favulásához.

1925 december 24

10.000 korona
egy gyönyörű fayence színes
50.000 korona
I M M I I T f l R T Ó »

egy 6 személyes ü v g C I K Ö R K É S Z C C T ,
szebbnél-szebb üvegáruk leszállított árakon >ss
s e k k a r á c s o n y i a | 6 n d é k n a k ——*
F o n y ó

MEGHÍVOM
a hölgyközönséget 25
délelőtt 10 tői 1 óráig
4 tőt 6-ig lakásomra,
párisi ruhamodelljeimet
S

T

Hat h ó n a p i s z a b a d s á g o t k a p o t t Beniczky,
s z e r d á n m é g s e m h a g y h a t t a el a f o g h á z a t .
Az igazaágtlgyminiszter aláírása hiányzik még.
Budapest, december 23. Néhány nappal ezelőtt. mint ismeretes — Beniczky Ödön védőjének, dr. Vajda
Ödönnek távollétében dr.
Sándor László kérelemmel fordult az igazságdgyminiazterhez, melyben Beniczky Ödin Ideiglenes szabadlábra helyezését kérelmezte. Beniciky
Ödön kérvényét Sándor Láutó Appoayi
Albert
gróf alján juttatta el Pesthy Pál Igazságügyminiszterhez. A kérvényben Bencsky elöidta,
hegy egészségi állapota megrosszabbodott a
fogházban. Qyomor- es májbetegsége — a logháiorvos bizonyítványa szerint is — oly mértékben eltiatalmaiodott rajta, hogy további
Jogvalartása
Hetinek veszélyeztetésével
járna.
Pesthy Pál igazságügymtniszter kézbez kapta
Beniczky kérvényét is noha saját hatáskörében
is jógiiban állt volna döntenie Beniczky Ödön
ideiglenes szabadlábrahelyezéséről,
minisztertanács elé vitte a dolgot, A
minisztertanácsban
kedvezően döntöttek Beniczky
kérvénye
teleti.
Az iif*#áíi»gyraiaisztériumból ma átiratot küldnek az ügyészségre, arceiyben utasítja az
ügyészségei,
hogy Benlczkyt még a mai napon helyezzék
szabadlábra.
As iga/ságQgyminiszter átirata szerint Benlczkyt hat hónapra helyezik Ideiglenesen szabadlábra, hithónapi idóiarsmr* szakítják félbe
büntetésé'. Jövő évi junius
23 án kell
újból
jelentkeznie ax ügyészség Markó uccat
foghá-

I

N

én és 26-án
és délután
ahol eredeti
mutatom be.

E

R

N

uccu 41 szám,

É

földszint.

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

278

,<0

Sál,
kötött és
bélelt börkeztyü, bokavédő stb.
leszállított olcsó árban.
121

GyapjUfonalak
mélyen

1

leszállított áron
óriási választékban

Kétmillióra Ítélték a motorkerékpárost, aki elgázolt egy öregasszonyt.
kerikpárján
és fellétlen
Még ez év junius havában történi, hogy séggel robogott vígig
Veres Imre szegedi lakos a Kossuth Lajos hibás az elütésben.
A biróság végül is súlyos teitisértés
cimin
sugáruton motorkerékpárjával
elütötte
Csikós
koronára
itilte a
motorkerékpárost,
Istvánnit, aki súlyos sérüléseket szenvedett és kétmillió
husz napon tul feküdt a kórházi ágyban. A akinél enyhitő körülménynek vette azt a bírószerdai főtárgyaláson Veres Imre azzal véde- ság, hogy r légy repüli a szemébe" s így akakezett, hogy egy bogár
repült a szemébe és dályozva lett a szabad látásában. A biróság
gondailanazért nem láthatta az útjába került öreg- igy nem látta beigazoltnak a súlyos
asszonyt, aki különben Is kerékpár|a elé ugrott, ságot, mivel a tanuk vallomása szerint a sértett
ugy hogy már nem volt módjában gépét le- szinte nekivágott a motorkerékpárnak s igy
j csak nagy szerencsével lett volna elkerülhető
állítani.
A kihallgatott sértett és a szemtanuk azt I az elgázolás. Az ítélet ellen ugy a vád. mint
állítják, hogy Veres meg nem engedett sebes- i az elitélt íelebbezést jelentett be.

E

Szentháromság

A kormány egyébként karácsonyra széleskörű
amnesztiát adott.

Enyhítő körülmény: légy repült a szemébe.

S o m a

SEELENFREUNDNÉNAL Tisza Lajos körút 48.
m
m

r

JX_..«I.

minden símben, öntött vaseíé-

Zomancedenyek y L E s í V E S S r S a
edényüzlet, Tisza Lajos körút 55. s í i m

Mihálnyi fűszeres mellett,

Belvárosi
Illatszertár
Széchenyi téren,a Kék Csillag mellett
Telefon 7—06

Legszebb karácsonyi
ajándék egy üveg parfüm:
Coty,
Houbigant
vagy
Guerlainféle gyönyörű manikűr- és
fésükészletek.
.w
Legolcsóbb árak!

zában további büntetésének letöltise végett.
Értesülésünk szerint Beniczky
szanatóriumba
vonal,
hogy erősen megrongált egészségét
helyreállítsa.
Az intézkedés nyomán ma délelőtt a térvényszéken hite kelt annak, hogy Benicxkyt
még a mai napon szabadlábra helyezik. Az
ügyészség személyzete i i várta az igazságügyminisztérium intézkedését, amely azonban a«n
érkezeit meg. Délután két órakor az ügyészségi
Adok német nyelvórákat,
hivatalokból mindenki eltávozott, igy távozott
vittatok n é m e t
l e v a l e t á i t
az ügyészség vezetője, dr. Sitrache
Gusztáv
k i a d ó h i v a t a l b a r.
C
i
m
is, aki munkatársuak kérdésére kijelentette,
hogy az ügyben semminemű
intézkedést nom
tehet, mert az igazságügyminisztériumból
nem
érkezeti
atasitás.
Jól informált helyen bizonyosnak tartják,
hogy Beniczky
szabadldbrahelyezésínek
egyedüli akadálya Pesthy Pál
igazságügyminiszter
P O Q K R É N - P O G P O R
távolléte.
A büntetőperrendtartás élteimében
fehéríti
Bdlti
konzervált
ugyanis a szabadlábrahelyezést csak az Igaza mai kor legtökéletesebbb fogkrémje éa hogy
errö! meggyőződjék, fáradjon be
ságügy miniszternek van joga e> rendel i i s az
SCOCSVART
DROOÉRIABIV
erre vonatkozó utolsó kiadványt Pesthy Pálnak
Szegeden. KArAsz u c c a O,
nem volt módjában aláírni, mert kii napfa
hol
nem tartózkodik
Budapesten és csak ma este
INGYEN K A P
fog megérkezni. Valószínűnek tartják azt is,
egy próbstubust. Ha egyszer megpróbálja.
hogy a karácsonyt
amnesztiákkal
egyidőben
sohasem túsznál mást.
H3
akarják Beniczky
szabadlábrahelyexisii
foganatosítani.
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Шге1с
Y | |
Csütörtök. Róm. kai. is protestáns
J I I I / £ 4 i /íddm, Éva. OOr. kai. Dániel. Nap
kel 7 )'o
»erekor, mvagsxtk 4 óra 13 perckor
Somogyi-könyvtár zárva, Muzeum nyitva délelőtt
10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
oyttv* d. e. 8—1 ig, d. n. 3—7-ig.
A színházi előadás délután fél 4 órakor kesdődi*.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárul 61 (telefon 996),
Barcsa v Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély
József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György
Boldog uszony sugárut (telefen 1125). Moltívánv Lajos
Ujweged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este
fél 7 órakor.

— Halálozás. Azoknak a hófehérhaju aggastyánoknak száma, akik a már-már pusztulőban levő
régi Szegedet jelentik a frissen nOvő uj generáció
előtt, ismét megfogyatkozott eggyel: Domokos Elek
nyug. posta és táviró felügyelő költözött el az élők
sorából. Domokos Elek ősrégi székely családból
származóit és egészen fiatalon, több mint ötven
évvel ezelőtt telepedett le Szegeden, feleségül vévén
néhai Molnár
Mártonnak, a város egykori tiszti
főügyészének és tanácsnokának leányát. Mindenki
szerette az áldott szelidségü öreg urat, aki ezreknek volt jótevője, de soha senkit meg nem bántott.
A kaszinóban mindennap ott lehetett látni, amint
csendesen sakkozott és sorban megtnattolta a
fiatalokat. Egész életét boldog családi körének
A Délmagyarország karácsonyi száma szentelte. Néhány héttel ezelőtt ágynak esett és
tüdőgyulladás vitte el a 77-ik évében levő öreg
Péntekea a rendeméi jelentékenyen nagyobb urat, aki 47 évet töltött hűséges életepárjának :
erjed elembe a jelenik meg a
Délmagyarorszdg. Molnár Máriának oldalán. Halottas ágyát gyermekei
Tartalma« és terjedslmes karácronyi ajándék- állják körül: Mariska, Szarvasy
Dezső honvédkönyvünket előfizetőink legnagyobb résie már ezredes felesége, dr. Domokos
László ny. miniszteri
kézhez kapla. A kéibesités csütörtökön is fart. osztálytanácsos és felesége, Székely Aranka, továbbá
Lajos szegedvárosi tanitó felesége, DoLipunk karácsonyi száma ériékes és érdekes Burghardt
közlemények tekintetében vetekszik ajándékköny- mokos Margit, aki maga is pedagógus; a sziliért
tagja, végűi Schrikker
Imre földbirtokos
vünkkel, amelynek megjelenése pedig messze Sie- tamestület
fe'esége, Domokos
Ilonka. Gyászolják még a
ted határain lul is irodalmi esemény volt. Kátay-, Szüts , Reizner-, Burghardt- és SzilberKarácsonyi számunk szerzői között vannak családok. Temetése 24 én, csütörtökön délelő'.t 11
Peldl Qyula, Szeged egyetlen ellenzéki nemzet- órakor lesz a Fodor uccai gyászházbó!, ahonnan
gyűlési képviselője, aki ebben a cikkében a a református temetőben helyezik örök nyugovóra,
kormány pénzügyi politikáját bírálja, dr. Vám- a szegedi uri társadalom őszinte részlte mellett.

béry Ruszten, aki a numerus clausus és az
«llenzéki politika kapcsolatáról ir cikket, dr.
Blbó István az egyetemi könyvtár igazgatója,
aki Korszerű filozófusok cimen értekezik, dr.
Puskát
Endre, aki Ibten Kis Eyolf cimü
drámájának most készülő fordításából közöl
részleteket és Pakots
József, aki egy igen érdekes, mélyen szántó drámai jelenetet irl a
Diimagyar ország
karácsonyi száma részére.
Móra Ferenc tárcája és Juhász
Qyula egy
drámai költeménye tetőzi be ennek a számnak
magas éttékét, amelyet valamennyi többi munkatársunk erdeket ckkei és költeményei tesznek
leljeisé és még változatosabbá.
— Smiih januárban Budapestre érkezik
Bostonból Budapestről jelentik: Smith népszövetségi főbiztos, értetülésünk szerint, azt az
ártesitést küldte a népszövetségi főbiztosságnak
Bos onbó'» bogy Január első feliben Budapestre
étkezik. Ugy értesülünk, hogy a főbiztosi hivatal rövidesen elkészül a főbiztos novemberi
jelentésével s az december utolsó napjaiban a
nyilvánosság elé kerüL
— December 27-én élstbaiép az olasz kereskedelmi szarződés. Budapestről jelentik: A
kormány rendeletet adott ki, amely kimondja,
hogy az olasz királysággal juliui 20 án kötött
«OlcsOnös ideiglenes
kereskedelmi egyezmény, amelynek megerősítő okiratait december
12-én Rómában kicserélték, december
27-in
iktbelip.

—• A mentőkocsi és a postakocsi karambolja a bíróság előtt. December 7-én történt
még, hogy a korzón a mentőkocsi összeütközött a postakocsival, ugy hogy a karambol
miatt a mentőkocsi ciak negyedórák multán
folytathatta útját. Az összeütközés miatt a
postakocsi oldalát törte össze, emberéletben
azonban ctodálaios véletlen folytán kár nem
esett. Az érdekes ügybea szerdán ítélkezett
Stadler István kihágási bíró és a kihallgatott
tanuk vallomása alapján Suba
István
postakocsiit
szabálytalan
hajtás
cimin
bünisnek
mondotta ki is 150 ezer korona
pinzblrságra
ttilte. A bíróság azonban a mentőkocsi vezető*
jét felmentette a vád és annak következményei
alóL

— Zápor, villámlás, mennydörgés, jégeső, kettői szivárvány és tizenkét fok meleg december
23 án. Ugy látszik, igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy megbomlott végleg az idő, mert már nem
ismeri ki magát a kalendáriumban, vagy nem respektálja azt. Rendes nyár már évek óta nem volt, rendes
tél még kevésbbé. Olyankor önti el a folyópartokat az
árvi:, amikor normális körülmények között vizhiány
miatt felfordulnak a halak. Télen virágoznak az almafák. Szóval nagy és általános az össze-visszaság. De,
amit most produkált a haldokló esztendő, az páratlanul áll, legalább is nem emlékeznek hasonlóra a legöregebb emberek sen. Karácsony Qnnepe előtt öt nappal még a levegő is mozdulatlanná dermedt a rettenetes hidegtől, amely félméteres jégkéreggel boritotta be
a vizeket. Ma pedig, Jézuska érkezése előtt két nappal, tizenkét fokot matatott a hőmérő és az emberek válláról lekívánkozott a télikabát. Tizenegyóra után
néhány perccel elborult az ég. fekete felhótömegek
nyargaltak keresztül rajta, majd hirtelen megeredt a
zápor és nyári recept szerint végig paskolta a várost
Néhány perc múlva már ismét a nap ragyogott a derült
égen. Félkettőkor megismétlődött a szokatlan játék azzal a különbséggel, hogy az északkeleti égboltozaton
k«ttős szivárvány keletkezett és a zápor vizcseppjei
közé apró jégszemek is keveredtek. Egy órával később
ismét elsötétült ai ég, megeredt a zápor és lilástényü
villámok hasogatták végig a levegőt, fülsüketítő mennydörgés közben. Az égi háború majd egy teljes óráig
tartott Aztán hirtelen ismét kitisztult és a nap a felhőtlen égről bukott bele az éjszakába.

— Koaiornmegváltás. Dr. Rózsa Pál Kohn ignácné
elhalálozása alkalmából koszorú meg váltás dmén a
mull bélen jelent meg a kereskedelemügyi mi- Délmagyar ország utján 200.000 koronát adományozott
kisrongyos akcióra. Az adományt rendeltetési helyére
niszter rendelete, amely a husiparosoknak meg- ajuttattuk.
engedi, hogy üzleteiket vasárnap délelőtt 10
— A katonai nyugdíjasok arcképe« igazolványailíráig nyitva tartsák, de ennek ellenében arra A kedvezményes vasúti menetjegy váltására jogosító
Kötelezi őket, hogy alkalmazottaiknak hittön arcképes igazolványok az 1926. évre nem fognak megdélelőtt 12 áráig pihenőt adjanak. Minthogy a hosszabbíttatni, hanem ujak kerülnek kiadásra. A régi
igazolványok 1926 évi február hó 28-ig érrendeletet egyes husiparosok különbözőképen ajcképes
vényben maradnak. Az igénylés és kiállítás akadálymagyarázták, a rendelet autentikus érteimezétét talan lebonyolítása érdekében felhivatnak az összes
illetőleg a szegedi kereskedelmi és iparkamara katonai nyugdijasok, valamint azok özvegyei és árvái,
rövid utón érdeklődött a kereskedelemügyi mi- hogy a látogatójegy alakú, nem kemény kartonlapra
puha e.5x ¡üT5 nagyságú arcképeiket akként készítnisztériumban, ahol azt a felvilágosítást nyerte, húzott,
sék el. hogy azok 2P.COO korona kiállítási díjjal együtt
hogy ax üzleteket hitfőn délelőtt is nyitva stá-a polgármesteri hivatalnál (Dugonics tér 2. sz.) legkébod tartani, de ezen a napon alkalmazottat sőbb január hó lU-ig beszolgáltatbatók legyenek.

— A húsipar vasárnapi munkaszüneti. A

foglalkoztatni tilos. Az az értelmezés tehát, hogy
-igyes alkalmazottak vasárnap kaphatnak szabadságot és bélfőn délelőtt dolgozni kötelesek,
nem állhat meg. Az alkalmazottak hétfőn délelőtti foglalkoztatására vonatkozó tilalom általános és kivétel csak ott engedhető meg, ahol
hétfőn délelőtt vásárt tartanak.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenése : Hazánkban a hőmérséklet emelkedett. A
aaximum több helyütt meghalsdta a 10 fok
Celsiust. Az idő megtartotta csapadékos Jtileíét, egyes helyeken nagyobb ető is volt. Tokaion 29 mm. mennyiségben. Jóslat: Egyelőre
még enyhe, esős, később változékony hidegebb
idő szelekkel és hsvazáisal.
— Nemes Antal lesz a pécsi püspök. Buda
pestről jelentik: Zichy Gyula gróf kalocsai érsekké
való kinevezése folytán megüresedett pécsi püspökségre Nemes Antal cimzeles püspököt, várbeli
plébánost nevezik ki.

— Kik tervezik az uj fillért? Budapestről
jelentik: A nem nemesfémből készülő uj maar ércpénz tervezetére hirdetett pályázat

S»jrálására a magyar országos képzőművészeti
tanács kebeléből alakult biráló bizottság a beérkezett pályáratok közül a kitűzött dijakkal
a kö/elkezö pályamunkákat ju'almazta: Az 50
filléres lervei étnél Bkty András, a 20 filléresnél Szántó
Gergely, a 10 filléresnél Tóth
Gyula, x 2 filléresnél Tary Lajos, az 1 fiiié> esnél Csabai Ékes Lajos munkájá*. Az uj
m gyar ércpérz tényleges kiviteléről a pénzügyminiszter szabadon dönt.
Teadéiutiaok a Tisza-szállóban. Karácsony két napján és vasárnap délután 5 órakor
tea'áncdélután ¡esz a Tisza emeieli tánctermében, E táncokhoz a rendezőség meghívókat
bocsátott ki.
Béc i diókoksz. Kelenbank. Telefon 66.

A Zaidö Szentegylet f. hó 27-én, vasárnap
délelőtt fél 11 órakor tartja az 1926. évi költségvetést tárgyaló közgyűlését.
— Nyaklánc történet a kastélyban. A Nép-

szava 1925 március 31 iki száma „Nyaklánc történet a dédesi kastélyból" cimen cikk jelent meg,
amely megirta, hogy 1924 november

16 ikán Dé-

desen, Serényi István gróf kastélyában, nagy ünnepség zajlott le. A vendégek másnap reggel tiz
óráig maradtak együtt. A vendégek távozása után

a kastély úrnője megdöbbenve vette észre, hogy
az éjjel viselt értékes gyöngynyakéke
eltűnt. A
grófné azonnal detektiveket kért Miskolcról, akik
megindították a nyomozási. Többek között kihallgatták Kacsmárszky
Jánost, a gróf inasát, akit a
detektívek bevittek a kastély egyik szobájába és
ott vallatóra fogták. A cikk szerint a
áetektivek

brutálisan bántalmazták a grófi inast.
Hetvenet
vertek a talpára. Egyre nógatták, hogy tegyen

beismerő vallomást, az inas azonban nem volt
hajlandó vállalni a lopást A nyakék néhány nap
múlva megkerült, az inas azonban kénytelen volt
Dédesről elmenekülni, hogy az ottani főszolgabíró

kezébe ne kerüljön. A cikk miatt rágalmazás sajtóvétsége elmén eljárás indult a Népszava ellen. A

cikk szerzőségét Fényes László vállalta, aki ma
állott a büntetőtörvényszék Pubük- tanácsa előtt.
Védője, Vámbéry
Ruszlem, a tárgyalás megnyitása
előtt előterjesztette, hogy az ügyben kibocsájtott
vádirat ellen Fényes László kifogásokkal nem élhetett, mert a vádiratot annakidején Buza Barna
vette kézhez, akinél Fényes László albérletben lakik.
Fekete Bertalan dédesi főszolgabíró ugyancsak
pert indított ebben az ügyben Fényes László ellen,
itt előterjesztette Fényes a bizonyítékait és a vádtanács december 30 án tárgyalja az ügyet. Kérte
Vámbéry az igazolás elfogadását és azt, hogy az
ügy iratait a törvényszék az igazolás elfogadása
után tegye át a vádtanácshoz. A tárgyalást nem is
folytatták le, hanem a törvényszék az igazolás
kérelem elbirálása végett a per iratait áttette a
lö. vényszék vádtanácsáboz.
- Karácsonyi jótékonyság. A Szegedi Jótékony
Magyar Asztaltársaság egymillió koronát adományozott
a polgármesteri-gyorssegély alap gyarapítására és bejelentette a polgármesternek, hogy karácsony másodnapján tiz egyetemi hallgatót lat szívesen vend'
ebédre. Szüber Dezsőné a polgármesteri hivatal utj
egymillió koronát adományozott a Katolikus Nő
Egyesület céljaira, egymilliót a vakok intézetének és
egymilliót a vak katonák javára. A Bernáth és DeutscÁcég a Délmagyarország
szerkesztősége utján a kisrongyosok, a vakok intézete és a siketnémák intézete
javára ICC—ICO ezer koronát, Kramer cseraegekereskedő ugyancsak a Délmagyctország
utján 50.000 kerónát adoísányoxotl a kisrongyos-akcióra. A szerkesztőségünkbe küldött adományokat rendeltetési helyükre
juttattuk.

Hároméves asztali bort vegyen Mihályinál.
— Felmentették a bélyegcsalás vádja alóL
Bárány Teréz csanyteleki lakos könnyfl módját
találta ki annak, bogy rokonaival ingyenesen
levelezzen. Régi elhasznált
bélyegeket
tisztára
mosott és azokat ragasztotta fel elküldendő
levele're. Azonban a csanyteleki postán rájöttek
Bárány Teréz Irükkjére és csalás cimin
eljárási
Indítottak ellene. A szegedi törvényszék a vád
és következményei alól felmentette Bárány Terézt azial, hogy nem nyert bebüonyitást az,
hogy a vádlott csalási szándékkal
ragasztotta
fel a lemosott bélyegeket.
UJ

tánctanfolyamok

л

Tiazi-ssállöbats.

Révész Béla tándntézetébea január 4-én délután
6 órakor uj diáktánc tan fo'yam kezdődik. Január
5-én este 8 órakor pedig uj esti tanfolyam
nyílik. Mindkél csoportba kezdő és haladó növendékek felvétetnek. Külön órák egyeseknek és
kisebb csoportoknak egész nap. jelentkezni lehet naponta dé'után 6 órától.

Kanári eledel recept szerint Mihályinál.
— Erdélyben havazik. Békéscsabáról jeltniik: Erdélyből óriási havazást jelentenek. Az
aradi gyorsvonal, amelynek reggel 8 órakor
kellett volna ideérkeznie, ciak délután 3 órake r jött иод.
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A KARÁCSONYI ÜNNEPEKBE I
a Belvárosi,

K ö r z ő

és S z é c h e n y i

mozik

I
I

minden előadáson
2 —2

t ö m b

12 — 12

d a r a b b ó l

á l l ó

ajándék jegyet sorsolnak ki.
Minden nyerő annak a helynek megfelelő 12 jegyet kap, amely helyen ül!
Ezekkel a megnyert jegyekkel a szerencsés nyerő ugyanugy megkapja a
jegyeit, mint azok, akik bérelnek a mozikban!
A karácsonyi ünnepek alatt
ügyeljen, hogy minden megváltott jegyhez kapjon a pénztártól
egy-egy
nyerő számot is.
$ok szerencsét kiván: az
ÍGAZGATÓSAG

— M o z g a l o m a v á g ó h i d i dijak felemdése
• l U n . Tegnapi számunkban megemlékeztünk
arról, hogy a város tanácsa ja-uár 1-töl kezdCdő eg a vágóhídi di akat 50 százalékkal fel
akarja emelni. A tanács ak ez a terve nemcsak a húsiparotoknál, hanem a közönség kö
rében is nagy felzúdulást kelteti. Nyilvánvaló
ugyanis, hegy a vágóhídi dijak felemelése a
húsárak drágulását fog|a maga után vonni, A
husiparosok kőiében máris mozgalom indult
meg a tanács által kontemplált árdrágítással
szemben, amelyhez a szalámigyárak is csatla
kozásukat jelentették be. A husiparosok a sza
lámigyárakkal együtt beszerezték a budapesti,
debreceni és ,győri vágóhidi árszabályzatot és
így kilátás van atra, hogy a tanács ezen
javaslata erőteljes offenzívával fogja magát
szembetalálni.

A vasúti feladóállomás a Be városban e
hó 15-én megnyílt. Máv. szegedi

Szállítmányozási

el a szomszéd szobában.

tele volt

füsttel,

Bero-

ágynemű

az

egyes helyeken még lángban égett s az égő ágyon
vértócsában, holtan feküdt Anderkó László. A
fiatalember borzalmas módon vetett véget életének.

Előbb felgyújtotta

az ágyát, majd

betefeküdt az

égő ágyba és szivenlőtte
magát.
A fiatal Anderkó
László az utóbbi időben feltűnően sokat dorbézolt s emiatt többször összeszólalkozása is volt
az apjával. Ugylátszik, a jóakaratú atyai intelmet
vette szivére s bár — mint utolsó levele mutatja —
belátta atyjának igazát, nem tudott megjavulni s
inkább a halált választotta. Apjához intézett búcsúlevele igy hangzik:

— Drága jó apámt Neked volt igazad. Nem
igy kellett volna kezdenem az életet. Már elveszett
ember vagyok, de most már nyugodt
is, nyugodt vagyok én is. Laci.

lehetsz te

— B e t ö r ő b a n d á t alakított a háztulajdonos
fia. Budapsströl jelentik: A főkapitányságon
ma délután két ismert nevü fiatalemfert vettek
őrizetbe. Malonyai
István, Malonyai Dezső fia
és Fischer
Pá!, egy háztulajdonos fia betörtek
egy villábs. Kihallgatásuk során elmondották,
hogy a legutóbbi időben foglalkozás
nélkül
voltak és közösen határozták el. hogy betörésből tartják fenn magukat. A főkapitányságra
olyan jelentések is éríeztek, hogy a fiatat

Rt.

évre szóló összes szabadjsgyek, a szegedi közúti vas
pálya szabadjegyei, a szegedi menetrendhez szóló igazolványai 1926 január 31-ig érvényesek.

ségen Fitcher és Malonyai orgazdái ellen megindították az eljárást.

A. l e g n a g y o b b

b o l d o g s á g

m á s n a k örömet szerezni.

Világirodalmi és ifjúsági iratok legna-

Karácsonyra

ó r á t

l e g o l c s ó.b b a n

ékszerésznél vehet

101

— A tanyai adósók forgalmi adója. A szegedi
pénzügyigazgatóság értesiti az általános forgalmi adóátalányukat megfelebbező tanyai lakosokat, hogy a
tárgyalások a kővetkező napokon tartatnak meg a
pénzügyi palotában: 1925. XII. hó 28 an délelőtt, I. e.,
első bejárat 15. ajtó, asztalosok: Király Mátyás, Varga
Sándor, Piroska Vince. XII. hó 28 án délelőtt, I. e.
második bejárai 19. ajtó, bádogos, bognár, lakatosok;
Szélpál ^ntal, Juhasz Antal, Szécsényi János, Fu öp
János. XII. 28 an délelőtt. földs7int jobbra I. ajtó cipész, csizn-.adia: Vékes Teréz, Révész Ferenc, Tcsokin
Milánné, Itlia Antal. XII. 29-én délelőtt, földszint jobbra
'. ajtó, szatócsok : Hegedűs Józse, Eötvös István,
Pticsér Gusztáv, Hegyesi István, Szabó Inre. Újonnan
átalányt kérő tanyaiak tárgyalása. XII. 30 án délelőtt,
földszint jobbra 1. ajtó, szatócsok: Özv. Tóth Istvánné,
Gyémánt Istvánné, Ábrahám István, Szabó Jizsef. XII.
30-án délelőtt, I. emelet 2<ik bejárat IP. ajtó kádárod:
Szűcs Imre, Miklósi Károly. XII. 31-én délelőtt I. e.
1. bejárat, 15. ajtó, szülésznők: öiv. Fülöp Győrgyné,
Tóth Istvánné, Juhász Antalné, özv. Sándor Sándorré,
Pocsai Lajosné, Szabó Jánosné, Kardos Júlia, Kraunszki Ilona, özv. Molnár GAborné, Szántó Istvánné, Démiasz Janoscé, Vér Antalné, Mészáros Istvánné, Győri
Jenőné, Varga Mitiályné, Vecsernyés Antalné. Ezen
utóbbi uj átalányt kérők forgalmi adókönyveiket
hozzák
magukkal.
Reggel 9 órakor meleg pörkölt kávé Mihályinál.

jijULinnnruxmia-ü-i.-iri.-i--irrj-nrian-»

városi iro

dörrenés hangzott

hantak: a szoba

Malonyai nem beszámítható
ét a további orvosi
vizsgálat fogja
csak eldönteni, hogy a megKárász és Kölcsey u. sarok. Telefon 12—90. 1 5 5
tévedt, jó családból való fiatalember
egyáltalán
— A szegedi villamos szabadjegyek. Az 1925. bűnvádi uton felelősségre
vonható e. A rendőr-

daja: Express Nemzetközi

— Az Alsóvárosi Iparoskör folyó hó 25-én, vagyis
karácsony napján délután 3 órakor jótékonycélu karácsonyfaünnepélyt rendez, melyre a körtagokat vendégeikkel együtt ez uton is meghivja az elnökség.
Klauzál tér.

i

— h Rókuai Jótékony Asztaltársaság ehó 20-án,
vasárnap este a Gsizer fele vendéglőben szép ünne
pílyt rendezett évi közgyü'ése alkalmával. Zalka Rudolf elnök megnyitó beszéde után tirenhat árva gyermeket ruházott fel teljesen az alig 40—50 tagból álló
egyesület és az árvákat hozzátartozóikkal együtt vacsorával is megvendégelte. Etufán társasvacnora volt,
amelyen számos felköszöntő hangzott el, végül tánc
következett.
/

Mihályi tearumja városszerte híres.

gyobb választékban Bartosnál,

I

— Lumpolás után meggyújtotta ágyát és
agyonlőtte magát. Máramarosszigetröi ielentik:
Borzalmas öngyilkosság lörtént. Anderkó
László
26 éves magántisztviselő, Anderkó Ábel erdötanácsos fia átlumpolt éjszaka után mámorosan
ment haza. Apja és nővére, akik a szomszéd
szobában aludtak, tudták, mikor ment haza, de
hozzá lévén szokva a fiatalember éjszakai mulatozásaihoz, nyugodian aludtak tovább. Az apa és
leánya reggel éppen öltözködtek, amikor
hatalmas

Nagy javítóműhely!

Széchenyi tér
S.

Alapítva: 1892.

Minden küISn értesítés helyett I
K e l e n F f i l ö p ugy a saját, mint testvérei és a rokonság nevíbsn mély fájdalomtól lesújtva jelend, hogy a legodaí d ó b b anya, nagyanya, dédnagyanya, anyós és rokon

Ö«v. KOHN IGNÁCNÉ Hausei* E m m a
f. é. december 22 én áldásdus és fáradhatatlan életének 76. évében visszaadta nemes
leikét a Mindenhatónak.
Drágt halomiunkat f. hó 24 én, csütörtökön d. e. 10 órakor kísérjük a Bástya
ucca 19. sz, gyászházbál örö\ nyui?ov5helyére.
Szegíd, 1925 december 23.

Emlékét soha el nem muló szeretettel fogjuk ápolni!
• — • m...

1

Mindenki saját érctekében I

nézze meg a NePTiaeeti Ál»ullÉZ külföldről érkezett nagy férfi és yői divatáru raktárát és kirakatjait,
ahol vételkényszer nélkül meggyőződik, hogy mig ezen készlet tart legalább 2 y*°/o-al o l c s ó b b a n
"I vásárolhat. Ujabban érkeztek nagy mennyiségben flór és fátyol női harisnyák, férfi zoknik minden minő| ségben, férfi és női keztyük, valódi nappa bőrkeztyük teveszőr béléssel, angol sportsapkák,
! divat kalapok, férfi és női ernyők, fehérneműk, selyem nyakkendők, nadrág- és harisnyatartók. I-a Zephir

i ingek 9 3 * 0 0 0 K, bokavédők 5 3 . 0 0 0 K, nehéz selyemsálak 4 5 . 0 0 0 K, hosszú
I köpper alsónadrág 5 5 . 0 0 0 K, bélelt trikó keztyü 3 2 . 0 0 0 K, férfi és női kötött
I mellények és kabátok, téli alsó trikó ruhák, legfinomabb bőráruk, divatos redikülök,
pénztárcák, levél tárcák stb. cikkek legolcsóbb árban beszerezhetők.

Fodor Nemzeti
n m m i m w L \ i _ u u v . n j i A W i n r i m r i n n i r - t n - ] i - i - -i

áruház, Kárász és Kölcsey ucca sarok. r
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Sszin&ász és

Mlüvé&szet ^
A színháx heti m ű s o r t :

Csütörtök délután mérsékelt helyáraitkai: Kará
csony apó.
Csütörtök este niacs előadás.
Péntek délután mérsékelt helyárakkal: A nóta vége.
Péntek este: Régi jó Budapest.
Szombat délután mérsékelt helyárakkal: Dolly.
Szombat este: Ai orlow.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Postás
Katica.
Vasárnap este: A nagy nő.

Előadások kezdete

a Belvárosi, Korzó és Széchenyi Mozikban:

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

December 25. és 26-án 3, fél 5, 6, fél 8
és 9 órakor.
December 27-én 3, 5, 7 és 9 órakor.

* Pogány F«renc képkiállltása.
P«gday
Ferenc budapesti fea őmttvéiz, akt szsgedi be*
¡natatkozáss stkalmával általánotan mélr tatást keltett, siegedi és alföldi u|abb kép iböl
rendereit kiálliátát vasárnap délelölt n/itotta
meg a Kass-szdlló halljában. Ugyanitt a hódmezővásárhelyi müvésiek legsxebo majolika és
fceramiMi is kiálliláira kerülnek. A kiállítás
esik 28 ig tart.
* Karácsony apó. Ma délután mérséke l helyárak- I
bal kerül színre Egyed Lenke nagy látványos tündérregéje énekekkel és táncokkal. A kis apróságok töltik
meg napok óta a színház elővételi pénztárának tágas
heyiségét és valósággal veszekednek ez egyszer most
kivételesen a szülök helyett ök a jó helyeikért. Mert a
csütörtök délutáni előadás az övéké, természetesen
nem tudják azt, hogy ez a kivételes szórakozás azért
adódik nekik, hogy ne legyenek odahaza a karácsonyfa
feldigzitésénél. De Egyed Lenkének ez a nemcsak mulatságos és kacagtató, de tanulságos mesejitéka meg
is érdemli ezt a nagy érdeklődést. A társulat legk válóbb erői fogják a gyermekhadsereget szórakoztatni
és megnevettetni. A színház vezetősége hogy módot
adpn a szegényebo sorsú gyermekeknek is a .Karácsony ap j* előadásában gyöüyörködn', 200 ingyenje gyet már s¿.ét is osztott a szegénygyermekek között
es míg a mai napon is fog körülbelül 200 gyermeket ezzel a karácsonyi ajándékkal megjutalmazni.

Hattá

«OVÁTVEZETŐ I SZÖLLÓ» KAkOLT.

h nagyobb leadóállomások
mai műsora.

December 24, csütörtök.
(A városnév utáni utáni hullámhout.i
Budapest 546. Délután 3 órakor: Hírek, felolvasás.
4.30 órakor: Ktrácsonyi énekek. I. Egry János: a)
Csendes éj — óh szent éj, b) Pásztorok örvendezve.
Vegyeskarok. i. Egry János: Jesu redemptor. Szopránszóló N. Bodor Kaiola, az Operaház tagja. Angol kürt,
Mayer Adolf tanár, az Operaház tagja. 3. Egry János:
ezuska bölcsőda.a, Dormi parvula. Vegyeska'. 4.
)uettino pastorale, ónémet karácsonyi dil, előadják:
N. Bodor Karola és Ábrányi Margit. 5. Mennyből az
angyal Vegyeskar.
* Karácsony a színházban- A szinhiz vezetősége
nagy körültekintéssel állította össze a három karácsonyi
Bécs 530. Délelőtt 11 órakor: Hangverseny. Délután
ünnep prograoijái. Számított a nagy érdeklődésre, 4.30 órakor: Karácsonyi szinjáték. Este 8.30 orakor:
hogy a karácsonyi ünnepek aiatt minden jegy elkel és
Kürlquintett. P órakor: Hangverseny.
ezért az idei szezon legaagyobb sikerű opjrettujdonBerlin ft 5 és 176. Délután 4.30-6 óráig: Hangverságait tűzte műsorára. A bárom ünnepnap alatt minseny. Este 8.30 - 10 óráig: Karácsonyi hangok a todenki megnézheti a maga kedvelt darabját és kedvenc
ronyból.
színészeit. Karácsony első napján, pénteken de után
Boroszló 418. Délután 5 órakor: Karácsonyi ünnep.
mérsékelt helyárakkal .A nóta vége", este rendes helyMajna-Frankfurt
470. Délután 3.30-4 óráig: Karáárakkal a .Regi jó Budapest kerül szinte. Karácsony
csonyi jelenetek gyermekeknek. 5—6 óráig: Harangomásodnapjan dílutin mérsékelt helyárakkal a .Dolly*,
zás a frankfurti dóm karácsonyi harangjaival. 6 -7
este rendes helyárakkal .Az orlow" szerepel a színóráig: Zene.
ház műsorán és »égül az utolsó ünnepnapján ennek
Hamburg 39'.". Délután 6 órakor: Karácsonyi hangaz esztendőnek, vasárnap délután mérsékelt helyárakvert eny. Este 8 órakor: Egyedül lévők karácsonyi
kal a .Postás Katica", este pedig rendes helyárakkal a
ünnepe.
kedden Dagy sikerrel bemutatott .A nagy nő* kerül
Königsberg 433. Délután 4—6 óráig: Hangverseny.
szinre. Minden egyes előadason a főszerepeket a be- Esie
< órakor: Karácsonyi ünnepség. 9.10 órakor:
mutató elsőrendű szereposztása szerint a társulat legSporthírek.
kiválóbb erői játszak.
Lipcse «52. Délután 4—6 óráig : Hangverseny. Este
f — ' óráig: Vadászkürt quartett. 8.15 órakor: Vig
karácsonyi ládíós-injáték.
München 4S5. Délut n < órakor: Előünnepaég. Este
9 órakor: Karácsonyi színjáték. 11.3- órakor : Kará
csonyi dalok.
Somogyi ucca 15.
4i
Telefon: 14-30

Münster «10. Délelőtt 11-12 óráig: Pásztorjáték.
Déután 1.1"—2.S0 óráig: Vonószene. 4.20 órakor:
| Bübcheos Weinachtstraum. Humperdinck pásztorjátéka.
Este 6—7 óráig: Szentest.
Prága T'. Este 7—9 óráig: Karácsonyi hangverseny.
Brünn 7 i. Este 7—8 óráig : Zenekari hangverseny.
Róma 425. Délután 1 - ' és este 7.10—8.30 óráig:
Hivatalos közlemények. 9.31 órakor: Hirek, időjelzés.
10 órakor: Karácsonyi hangverseny.
Páris 17-0. (Radio Paris.) Délután 1.30 órakor: A
Lucien Paris hangversenye. 5.43 órakor: Gyermekóra.
Este 9.5 órakor: Esperanto hirek. 10 12 óráig:
Részletek a Thaisbói,hangverseny. 1 -Bóráig: Rádióbál.
London 36*. - Daventry 1600. Délután 2 órakor:
Zene. <5 órakor: Előadás. 5 órakor: Előadás. 5.15
órakor: Hangverseny. Este 9 órakor: Karácsonyi ünnepség. Utána hangverseny.

t

E.Schatz Magda füzöszalónja

Célszerű karácsonyi i se ••¡¿«#i
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1924 december 24.

APRÓHIRDETÉSEK

S o s t a r i c s és Tóth

METROPOL GARAGE

reklámvállalata

Budapest, LeHel ucea 25

no

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.

^ • • • • i H i H V
A

Sflre nyc»m: Marcear
*mmmmamm^mmm
*
Telefon: 112-23-24-25-27

Készít vetítő lemezeket, plakát-, reklám-tervezéseket, üzleti és kirakati
feliratokat.
Értesítem a nagyérdemű s p o r t o l ó

BERLIET

nagy választékban kapható, raktáron megtekinthető
vételkényszer nélkül.
N f K l Y n R
I M R E
kovácsmester, Tábcr ucca 4. szám, Rákóczi tér. 245

Bor árleszállítás!

330—65QÜ kg. teherbírásig
B135

Édes zamatu uradalmi fajborok zárt üvegben a kővetkező
árban kaphatók:
fehér . . . . 1 3 . 0 0 0 K
168
ö siller viSrds 1 2 . 0 0 0 ,
u j fehér . . . l l . o o o „ literenként
Nagyobb vételnél árkedvezmény. Viszont eladóknak adó néikfll
7SOII K. SCHMIEDT KÁROLY, Tisza Lajos körút 79. Telefon 11-60.

autóbuszok

4 kerékfékes, 4 üléses, 7/18 lóerős

személyautók

hogy

ródli szánkók

teherautók

BERLIET

ifjúságot,

DR-MOLNÁR SZANATÓRIUM
k e d é l y és i d e g b e t e g e k r é s z é r e
S
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L
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lakis

Vétel

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

flálósiobát,
ebédlót vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig Gooo

Január elsejére teljesen
különbejáralu szobát keresek. Két személyre is.
.Belvárosban" jeligére. 2
Teljesen különbejáratu 2
ágyas bútorozott szoba
előszobával, villannyal kiadó. Margit ucca 28, földszint 5.

Művész karácsonyfák K.
Cz. K. virágüzletében.

Bel t á r s é b a n lakáé, modern I. emeleti, bútorozva
jan. 15-re albérletbe kiadó. Tudakozódni Tisza
Lajos körút 98 a, emelet.

minden silnben és nagriágbaa •
legjobb minőségben
33

Manka,

állás

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

.

Eladás
Használt ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés Htján. 10 szóig 6ooo korona.

Gyermekés munkáscipök
ÖZV. R o h n Mór-r.é CipéBsletében Sséchenyl tér. Bérhát.
Kódlik a legjobb minőségűek Kovács csónakkészitóknél kaphatók. Maros
ucca 28.
5

Részletfizetésre

szállítok kárpitosmunkákat
Könyvelésben, gép- és
gyorsírásban jártas iroBALOG SÁNDOR a
diBtanö felvétetik. .SzorKossuth Lajos sugárut 6.
galmas" jeligére.
1
Telefon 965.
A valuta- éa devizaforgalom záróárfolyamai, ""lotáki Angol font 3456Z0 -346620, cseh korona 2109.752117.75, dinár 1261.5—1266.75, dollár 71&00-7i900,
francia frank 2625-2640, holland forint 28612¿8712 'ei 335—341, léva S19-M9.
Ura 2879
2894, márka 16968.5-17018.5. osztrák schilling 100! 8 100.90 dán korona 17668-17738, ivájd frank 13757.513797.5, belga frank 3230- 3240, norvég korosa
14475-14525, svéd korona 19130-19190, lengyel
zloty 8200—-8900.
Devizák i Amsterdam 28632-28732, Belgrád 1262.51266.75, Berlin 16968.5-17018.0, Wukarest 327-332,
Brilsniel
3280— 324n,
Kopenbáaa
17688-17738,
Oslé 14475- 14525, London 34:620-346620, Milánó 2874-2884, Newyork 71272.5-71472.5, Páris
2615-'. 625, Prága 2110.25-1118.75, Szófia 516-519,
Stockholm 1913C-19190, Varsc 7750—8850, Wien
100.60-10090. Zürich 13757.5-13797.5.
tózade. Nyilán
Páris 18.7750, \ London
2t
Newyork 518.-, Brüsszel 23.4750, MUano
10 90, Amsterdam 706.15, Berlin
123.45,
Witc
0 0073.15, Szófia 177 ío, Prága 15.34, Varsó 99.50,
Badaptti
1.0072.55, Bukarest 2.4010, Belgrád 9.1350.
Zárlati
Páris 18.9210, London 2512.50, Newyork
018.—, Brüsszel - . — , Milano
2t.S0 Amsterdam
2C8.15, Berlin 123.30, Wien 0.0073.15, Szófia 17760,
Prága 15.34, Varsó 59.50, Bnda$at
0M72.50,
Belgrád 9165i, Bukat est 7.4C5C*.
Zürichi

Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsde irányzata
barátságos volt, a forgalom csekély.
Hivatalos árfolyamoki Bnza 76-oa ti«zavidéki 3850387 , felsőtiszai és pestvidéki 3825—3850, fehérmegyei
3800— 825, egyéb dunántuli 3800-3825, 77-es tisxa>
vidéki 3903- 3625, felsótiazai éa pestvidéki 3875-29 0,
fehérmegye! 3-150-5875, egyéb dunántuli 3850—3c73
'R m tlszavidéki 3925-1950 felsótiszai és pestvidéki
Í900 3925 fehérmegyei 3875-39C0, egyéb dunántúli
3b75- 39G0, 79-e» tiazavideki 3950 - 4000 felsőtiszii
éa pestvidéki 3 25—3075, fehérmegyei 3900 - 39.0,
egyéb dunántuli 3900- 3950 rozs 23*0—2375, Ukarman»árpa 235 )-250l! sörárpa 2950 3300 zab 2500- 26' 0
tengeri 1800-1825. köles 210)- 2200, korpa 1725 - 1775
Irányzat. Az értéktőzsde irányzata szerdán túlnyomó
részt szilérd volt. Az intervenciós bizottság fentartásán»k birére már nyitáskor magasabb árfolyamok kerti lek felszínre. A nyereségbiztositó eladásokra azonban,
amelyet a kentremin eszközölt, a Ganz papitok, Georgia és Novában a nagy kínálat árcsökkenést okozot'.
A kuli8i-zpiacon a Salgó és Rima másfél százalékkal
javult. A Magnezit szilárd, a Kőszén keddi nívóján
zárt. Alialábün a legtöbb érték szilárd volt, de különösen szilárdak a vezető back, malom és ipari értékek,
melyek 2 3 százalékos nyereségre tettek szert. A fix
kamatozású papirok piaca csekély forgalmú volt, lényegtelen árváltozásokkal. A vluta- és devizapiac forgalma
szük keretek között mozgott és az irányzat Páris és
francia frank kivitelével kissé el enyhült. A Varsó és
zloty javulást mutat, míg a dollár kissé visszaesett.
rarancváro* a«r 4»v«»a< , Nyiltvásári maradvány
1423, érkezett 455, eladva 80. Arak: Zsirsertés, fiatal
könnyű 14 1'.5, nehéz 16 17.

PURGO CSOKOLÁDÉ
A világ-legtökéletesebb hashajtója. - 8YÁRTJA: Dr. BAYER ÉS T8A
BUDAPEST, IX. — Kapható minden gyógyszertárban.
Mhi 5«

ESETT

a használt könyvek ára 1 Nagyobb
küldemény érkezett szépirodalmi,
gazdasági, technikai es verses
kötetekből. Igyekezzen elsőnek lenni a válogatásnál
2 - 3 - 6 ezertől.
Hungária

flnliquarlum

Mérgest Ó-Rizlingi
Ó-siller
Uj bor

bor
„

rum, pálinka és borok kimérve és palackozva £
nagyban és kicsiny ben legolcsóbban kaphatók
t ö w l n g e r n é l ,

P o l g á r u c c a 20.

2

-

. . . K 16.000
. . . K 14.000
K 12 000

Iskola ucca 18. szAtn.
Legjobb

rek.

gyártmányú

chlnaezüst

m

svájci ó r á k . d i v a t o s ékszedisz>trj|yak szép
választékban

Csűri Órá8nál f l j j
Kárász

és é k s z e r j s v l t á s
ucca 16. szám. |2s£á
Olcsón.
Tekints« m e j áras kirakataimat.

Kérdezze m e g fogorvosát
L e g j o b b a n v é d i fogalt

5ANALBIN
f o g p é p , fogpor,

szájvíz.

Készíti a Magy. Fogorvosok Egyesületének előírása ét ellenőrzése
mellett: Dr. BAYER ÉS TSA BUDAPEST, IX.
Mhi 55

B a n g ó tanintézet és jogi
szeminárium teljes anyagi
felelősséggel készít elő mindenféle középiskolai és jogi
vizsgára. Érdeködni helyben, Szentháromság ucca
59. szám alatt lehet H2

Pénz
Kölcsönt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6ooo korona.
Keresek 5 millió kölcsönt
magas heti kamatra. .Fedezet van" jeligére kiadóhivatalba.
¿.evalezésü^S
Le» lezéet is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6ooo korona.

Üzlethelyiség
jóforgalmu
fodrászüzle:
Belvárosban, árucikk bevezetve, eladó Borsinál,
Ingatlaniroda.
Ueszken jófoigaimu szatócsüzlet
^berendezéssel
azonnal kiadó Frányó vendéglősnél.
2

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

Elvállalok S f f i «
rakását, Javítását, jutányos
áron. KOVÁCS, Szentháromság ucca 49.
31

Sehol olcsóbban
varrógép, kerék lr
P > gfa^faJíW
moton, gyerfir'lfM
mekkocsik,
gumi es szereJ j ® » * . . lék részletre is
Hagy javítóműhely t 88
S z á n t ó S á n d o r fépraktfn Kiss D á \ i - p a l o t a , Kiss u .

Ékszer
a legértékesebb wt>

karácsonyi ajándék
legolcsóbban
beszerezhet

Ékszeripar
Takarékfár u. (Gróf palota.)

Nagy karácsonyi vásáraz ú j o n n a n m e g n y í l t

Szittner-féle

SALVATOR- DROGÉRIÁBAN
Tisza

Lajos-körut

4 3. s z , B o h n - i n t e r n á t u s

épületben

Az összes bel- és külföldi illatszerek, szappanok, piperecikkek, gyógyáruk (droguák)
vegyszerek, kötszerek, betegápolási és háztartási cikkek, egészségügyi és hygenikus
kellékek dus választékban. Versenyképes ¿rak. Pontos és figyelmes kiszolgálás 1

Nagybani e l a d á s i

iz Alíöli lí
\ M n raktáraB
Bors Sándor kárpitos Körösi
Géza üveeezési vállaLegfinomabb likörök,

c c a

kapható zárt palackokban, nagyobb vételnél árkedveimény. — Megérkezett a kitűnő 8 s i l (barna
14* ( ) i d é n y a 8r, mely palackonkint 90C0 korona.

Fílelöt szerkesztő s F R A N K j O Z S B P .
Nyomatott a Ma. óiulajdonoa Délrnsgyarotaxág Hirlai •
éa Nyomdavállalai Rt. könyvnyomdájában, Szeged.

D u g o n i c s tér 12,
w
elvállal e szakmában uj és átjavitásokat jutányos árban.

"

Lábzaák j ó m in ő a ég Q
Mindenéét,
szakácsnőt
vagy szobalányt a leg- 1,200.000. Kékróka boa
50C.C00. Alló toilette tükör
könnyebben kap, ha felad
200.000 kor. eladó. Bástya
egy apróhirdetést, to szóig
ucca 3., I. em. Megtekint4ooo korona.
hető 2 - 3 óráig.
H
Oktális
Zongora, rövid kereszthur 8 bérbeadó. BoldogNevelSndt,
házitanitót
asszony sugárut 5. szám,
biztosan talál, ha felad egy
Böhm.
H
apróhirdetést lo szóig4000
korona.

lata Mérey u. 8. Tel. 9 57.
KHRHCSONYRfl
zománcedény és konyhafelszerelési kirakatom k váló gazdag
választékát becses figyelmébe
ajánlom. szANTÓ JÓZSEF
28
zománcháza.
belvárosi buscsarnok mellett

osztály 11

Rókusi Disztemetkezési Vállalat
Kossuth Lajos-sugárut 27. szám.

Csendőrlaktanyf val szemben.

Telefon : 16-07
42
emetéseket a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig a legolcsóbb
árban vállaljuk. Nagy választék érc-, tölgy- és fenyőfa-koporsókban.
Gyászesetbeu bizalommal forduljon a n. é. közönség cégünkhöz. Exhumálás! és hullaSzállitást szakszerűen végzünk.
Tiszteleltei :

T

Ökrös Mihály és Farkas Ferenc

cégtulajdonosok

