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Ml van veszélyben?
Valakinek ég a báza, de ugy, hogy ö maga
is benne van. Recsegés, ropogás, kormos lánk sziszegő Ügyéi, tűzoltók tromblta-harsogása,

Sveutett futkosás, jajgatás, káromkodás, abog}

as már ilyenkor szokás. Ez a kép, amely
különben elemi iskolás olvasókönyvekben is
meglelhető, kötülbelBI fedi a frankbamisitásról
nevezett tflzvészt. Egész odáig, bogy a tolongásban egymás lábára taposnak az emberek s
ebből poloskodás lesz, miközben as <gő házról
meg is feledkeznek. Hanem van itt valami
egészen szokatlan is. Tsssék elképzelni, bogy
ss emberek azt kezdik kiabálni az égő báz
körűi, bogy ,mi van veszélyben?" Es ugyin
elég fölösleges kiabálás, mert a vak is látbstla,
hogy mi van veszélyben. De most már aii
tetszenék gondolni arrél a bentszorult nyavalyásról, aki odaállna as ablakhoz és a halálffle'em ressleiésivei fivöltene le az ucclrs:
— Sigifség, emberek 1 Veszélyben van a
PHhsgorász tanlétele 1
Hogy ez elképzelhetetlen dolog? Vagy csak
ugy magyarázható, bogy a halálfélelem elvette
as eszét a boldogtalannak?
Ne tessék ugy sietni sz itélefmondássaL Ez
a dolog nem elképzelhetetlen, itt van elöltünk. A
kurzus, miután öt esztendő óta Játszik a csóvával, most végérvényesen felgyújtotta a feje
felett a házat s mikor a ár hull a fejére a
zsarátnok, akkor késtördösve odaáU az ablakhoz
és kijajveszékeli az uccára:
— Segítség I Vesiélyben a keresztény gondolat I
Es valótan majdnem ugy hangzik, minlhs s
Pitbagorasz tanté ele volna vesiélyben, de szért
nem kell szt hinni, hogy a kurzusból az őrület
psrcxlsmuss kiabál. A kurzus egy ticsit ideges
ugyan, amit nem is lehet rossznéven venni
attól, akinek parázs buli a fejére, de azért a
kun us egészen logikusan cselekszik, amikor
őrültet szimulál. A „keresztény gondolat*
néhányszor már kimentette a kunost halálos
veszedelmek szorító burkaibél, met sok bűne
és sok hibája vsn s kurzusnak, de azt meg
leli idni, bogy akik igazga Ják, ssok nem
egészen Járatlanok a gyakorlati pszichológiában.
Talán nem Descartes ás nem Mill Joan Stuan
a kedvelt auktoraik, akik legfejebb mint destruk iv zsidók szerepelnek a listáikon, de nagyon
megértő tanítványai annak az egyházi anekdotagyöjteménjekben halhatatlan legátusnak, aki
nagy heti prédikációjával hangos íokogásra
fakasztotta Sári nénit
— De hát mit mondott az a legátus? —
próbáiiák otthon elállítani a szüle könnyfolyását
— Ja|, nem ludom én, mi volt az s K a j a f á s ,
de mikor azt mondta, hogy i, Ka j a f á i , Kajaf á s I , azt nem lehetett szivszskadás nétkfll meg*
állni.
A kurzus sokat megszaggatta sz emberek
szivít a „keresztény gondolat "-tal, amiről éppen
ugy nem tudták a tömegek, hogy mics da,
mint ahogy a szflle nem tud'a, hogy mi volt
az a „Kajafás", csak azt érezték, hogy valami
nagyon szépnek és nagyon Jónak kell lenni
annak, ami a szelíd Jézus vérével megszentelt
keresitröl veszi a névé', A kurzust tűzön-vizén
keresztül segítette a .keresztény gondolat",
mert mindig óvakodtak annak lényegét és értelmét (elfejteni azoknak, akik önze lenül és
őszintén hittek a kurzusban, amely bozni fogta
a szenvedésektől való megváltást, amelyek kezdődtek akkor, amikor az öidög elszabadította
láncairól a háborút A kurzusnak öt év tapasztalatai után volt némi loga fö tenni azt, hogy
a „keiesztény gondola/ varazsigéje most is
meg fogja menteni A kunus Jól számi ott,
amikor arra gondolt, hrgy azok, akik fölesküdtek a vörössel telehöc költ fehér zászlajára,
azok még most se tudják, mi az a „keresztény
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gondolái". A kurzus csak egyben tévesztette se fordul elö egy országos főkapiány, aki
el a számítását: abban, bogy öt év tapaszta- frankot hamisit.
lataiból meg anulták az emberek, hogy mi nem
Ha egyetlen alkotást föl tudna mutatni a
„keresztény gondolat".
kurzus, esik egyetlen egyet az öt esztendő
Amit a kurzus öt esztendő alatt csinált, sz alatt, ami az Isten szive szerint v#ló keresztény szeretetből sarjadt s kevesebbé tette ebkezdettől végig tagadása a keresztény gendo
latnak,azmerő amlchrisiianizmus,amitől minden ben az országban a könnye*, a szenvedést, a
igaz keresztény léleknek fájdalmas szomotustggal boldogtalanságot és lobbá, becsületesebbé,
kelt e'fordulnl A négy evangéliumban nincs emberekké az embereket: akkor talán még
egyetlen sor, amelyik azt mondaná, hogy „gyű- számitaatna irra, hogy a „keresztény gondolöld embertársadat 1", hogy „Cljl*, hogy „elmos lat"-éri mentőponyvát feszítenek azok elé, akik
bottal terjeizd az igaz hiteti", hogy „ala- Ot évig éltek a „keresztény gondolat" megpíts bankot az Isten nevében és spekuláld el feszítéséből. De öt év sóspusztáján egy fűszálat
és adminisztráld el a szegények garasai", nem tudna* mutatni, amely igazi keresztény
hogy „vess bombát az Isen nagyobb dicső- ment»litásbél fakadt volna. Ezért kell a kurségére". Se bibliára, se katechiimusra vissza zusnak bele égni az álala kiépített rendszernein vezethető Viaián István nagy gondolata nek abba ahá.ába, amelyet most felgyújtott
és Hallrr István halhata lan eszméje és noha maga felet' a maga kezével A romok felet
János evargelista sok különös dolgot Iáot az aztán majd kizöldül az iga*i „keresztény gonapokalipszisbaa, a legfantasztikusabb vízióban j dolat" buzavetése.

A miniszterelnök szombaton délután
a k o r m á n y á é n á l volt kihallgatáson
é s i n f o r m á l t a a k o r m á n y á é t a frankűgyről.
Először az a hir terjedt el, hogy Bethlen 'benyújtotta lemondásai
lemondásáról.
(Budapesti tudósítónk telefan jelentése.) A pír kormány
Téliesen megbízható helyről szeneit inforlament mai fiiétének befejezése előtt hirtelen
izgalom futott vfglg a remzeiiyülés folyosíin. mációnk szeiint a miniszterelnök mai audienSzájról-szájra jírt a hir, hegy a
miniszterelnök ciájarak célia az volt, hogy a kormányzót a
ügynek mai helyzetéről
tájékoz01 a délután megjelent a kormányzónál
és beryuj- frankhamisításl
a
kormányzó
tolta a kormány lemondását. A hir minden oldalon tassa és a tett Intézkedésekhez
kikérje.
nigy izgatottságot váltott kl Kétöbb kiderült hozzájárulását
azonban, bogy a minisztereinek tényleg felA miniszterelnök az esti ófákban ezután
kereste a kormányzót, de ezldelg stó sínesen a Lillafüredre utazott a borsodi vadászatokra.

A belügyminiszter vizsgálatot rendelt el
a Nemzeti Szövetség ellen.
„Rendes közigazgatási vizsgálatról van s*ó, — mondja Perényi báró.
(Budapesti tudósttónk telefonjelentése.)
A kora
délutáni órákban terjedt cl a nemzetgyűlés folyóséin sz a hir, bogy Rakovszky Iván belügy'
miniszter a székesfőváros
tanácsához
intézett
átiratában
a Mogyar Nemzeti Szövetség ellen
vizsgálata1 rendelt el, amelynek lefolytatásával
a főváros tanácsát bizta meg.
A hir igen nagy feltűnést
keltett. Alkalma
volt munkatársunknak beszélgetést folytatnia

Pitényl
Zsigmonddal, a Szövetség elnökével,
aki a követezőket Jelentette ki:
— A rendes I ö ügat gatási vizsgálatról
van
sző — úgymond Perényi báró —, amelyet a
főváros köteles minden evb-n lefolytatni Eit a
vizsgálatot magam sürgetem és ötömmel veszem, mtrt magam is akarom, bogy mátok is
betekintést szert zzenek a Szövetség ügyvitelébe.

Nyugdíjazták Fejér miniszteri tanácsost,
akinek ügyosztályába tartozott a Térképészeti Intézet.
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése) Fejér
Elemér miniszteri tanácsost,
a pénzügym nisztérium XIII. ügyosztályának
vezetőjét nyugdíjazták.
Fejér ügyosztálya alá tartozott as Állami

Térképészeti Intézet Ív, amely most a frankhamisítás ügyében kompro nittálva van. A nyugdíjazás részleteiről és körülményeiből semmit
sem közöltek a nyilvánossággal.

M a a a M M M M M M M M M ^ ^

A Népszövetség m á r c i u s i ülésén
m á r nem Bethlen képviseli M a g y a r o r s z á g o d
mondják a folyosón.

A frankhamisitás konkrét eredménye: a kurzus végleg elvesztette létjogosultaágát, — Kormánylemondár, vagy kormányrekonstrukció?
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
A
nemzetgyűlés ma alaposan megcsappant érdeklődés mellett folytatta az indemnüás vitájit. A
teremben alig néhány képviselő tarózkodott,
ugy hogy a? ü'ést többször fel ke lett fag eszteni, sőt később névsorolvasást is el kellett rendelni, aminek hírére a uán hirtelen megteltek
a padsorok, hogy néhsny perc múlva a hon
atyák ismét a folyosókon terem he. senek.
A kormányválság híre ma is változatlanul
tartia magát és a tormdny lemondásáról,
eny-

hébb es'tben a kormány rekonstrukciójáról
szóló
híreket éppen olyan készséggel terjesztik ma mát
nemcsak az el enzékí, hanem egységespárti képviselők is. Mindenki meg van győződve arról,
hogy a helyzet Urihaiatlan, csak nem tudják, hogy
a kormány tem ndása mUor következik be éa
legfelj bo aboan van éltetés, bogy mig e lenzeti részről sz rgést Bohen kab ret távozá*ái mondják befetezett ténynek, addig az egységes párt tag at csak odá'g mennek el, bogy
legfeljebb a kormány rekonstrukciódról le*
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bet sző.
A folyosókon ma is a legitimisták úgynevezett mágnás csoportja vonta migára a figyelmet, amely csoport most hirtelen a legszorgalmasabb látogatója
lett a parlameataek.
Politikai körökben minden cáfolattal stemben tínyként számolnak már ennek a csopornak a
mozgalmával.
A helyzet megoldására vonatkozó tárgyalások
ma is egész nap folytak az egységes párt
liberális éizísQ tagjai között Kdllay
Tibor és
Görgey István vezetésével.
Kéísígtden, bogy ez az utóbbi akció nem
Bethlen személye ellen irányul, hsnem arra,
hogy Bethlen mielőbb rekonstruálja
kabinetjét
és hogy olyan kormány likvidálja a frankügyet,
amelynek semmi érdekeltsége nincs a bűnügy

körül politikailag sem. Ennek a felfogásának
ma Kdllay Tibor a folyosón nyíltan
kifejezést
ts adott.
A liberális ellenzék ugy itéli meg a helyzetei,
hogy Bethlen szátiára nincsen más megoldás,
mint az egész kabiaet lemondása és csakrö/id
idő kérdése, hogy Beíhen, a kétségkívül ügyes
taktikus, ezt meddig tudja elhúzni, mert ma
már mint befejezeti tényről beszélnek arról,
hogy o Nép .zivetség márciusi ülésén már nem
Bethlen t o g j a képviselni
Magyarorszigot.
Az ellenzék felfogása szerint a miniszterelnök
távozása után teljesen ki van zárva egy jobboldali orientáció lehetősége, ez egyáltalán nem
fenyeget, mert a frankhamisításnak
egyetltn
konkrét eredménye
a z , hogy a kurzus
végleg
elvesztette l i t j o g o m l t s á g á t .
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a kormány olcsó hitelt nyújtson az építkezőknek.
Az elnök napirendi indítványt tett s sz ülés
hat órakor *éget ért.

A gázgyári egységárak
leszállítása és a közvilágítás
fejlesztése.
I r t a : W i m m e r Fülöp.

A városunkra feliétlenül kedvezőtlen emlékezetű „döntő-bíróság", amelynek megszűntetését a város hatósága több izben kérte (egy
újbóli ilyen kérelem a pénzügyi bizottság idei
költségvetésének tárgyalása alkalmával ís elhatároztatott és reméihe őleg a kereskedelemügyi miniszter úrhoz fel is terjesztetett), i924
októberben történt utolsó döntése alkalmával a
magánosok által fizetendő hec owattőránkénti
árat 886, a város köztereinek világítási árát
koronában állapította meg, olyképp azonHétfőn kezdődik meg az ügyészségen a pót nyomozás. — Az igazságügy- 533
ban, hogy három faktor (szén, munkadíj és
miniszter jóváhagyta a 81 olialas vád rstot.
valuta) áralakulásához képest ezen árak fel(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése. (A fő- 81 gépírásos oldalra terjed és az
Igazságügy- emelhetők, ilietve leszállitandók.
A szóbanforgó döntésnek a városra nézve
ügyész ma elrendelte a pótnyomozást, a ki- miniszter Jóváhagyta ezt.
legkedvezőtlenebb
része pedig az volt, hogy
hallgatások hé főn kezdődnek az
ügyésiségen,
A parlamenti bizottság délelőtt Ölést tartott
ezu tat is kimondotta, hogy ha a város a villanynrvel a tetteseket nem akarják átkísérni a és Prónay G y i r g y miniszterelnökségi
államtit1
rendőrségre. A franciák
ezeknél a
kihallgatá- kárt hallgatta meg. Rablnek előadó eza án is- világítást kiterjeszteni óhaj ja, ezt csakis saját
soknál jelen
lesznek.
mertette a beszerzett iratokat Az ülésről gyors- költségén teheti meg, anélkül, hogy a gázgyár
az igy létesítendő uj lámpák szükséges áramát
Paulay törvényszéki biró egyébként haza- írói jegyzetek készültek.
érkezett Hollandiából és magával hozta JaakoA legközelebbi ülés szerdin lesz, amikor is a megállapított, állítólag kedvezményes árban
vichék vallomási jegyzőkönyveit. Ezeket most a blzottslg maga elé Idézte Nádosyt és M n - tartozna szolgáltatni. Kimondták egyúttal azt
fo.ditják, majd azonnal átadják az ügyészségnek. dhchgraetzet.
Nádosy kijelentette, hogy nem is, hogy a gázgyár nem tartozik több lámpát
üzemben tartani, mint ahány lámpa a háborús
Az űgfésiségen elkészül ek a vádiraital, amely hajlandó vallani a bizoítság előtt.
évek legkedvezőtlenebb viszonyai közölt a minimumig leszorítva most ég, ezirányban nagylelkűen ötszázalékos eltérést engedve.
Ezen most már egy és féléves döntés óta
előállott az, hogy a döntésben említett három
szénfa| közül (a negyediket — lignit — itt
Fábián Béla: Nem lehat bizalom olyan kormány iránt, amelynek rendőrfőnöke tekintetbe sem véve)
a tatai aknaszén ára 34.000 röl 32 000 K-ra,
Nádosy volt.
a borsodi „
„ 20.000 röl 13.000 „
Budapest, Ianuár 30. Scllovizky
Béla einOk
a salgótarjáni szén ára (amely a különféle akEzután szól a legújabbal kinevezett ébredőa nemzetgyűlés mai ülését féltizenegykor nyitotta főispánokról, akik az egységespdrti
képviselők- nák szerint nagyon változó), 28 800 ról legmeg.
kel sem érintkeznek, hanem csak
fajvédőkkel feljebb 20.000 koronára visszament.
Fábián Béla nem fogadja el az indeanilást, beszélnek.
Ezen busz százaléknél is Jóval nagyobb ármivel bizalmatlan a kormánnyal sze ahen. Azt
Szeder Ferenc: Madarassy
most kinevezett csökkenés a döntés 0 22 százalékával szorozva,
híazí, aem szükséges túlságosan
megokolni bi- csongrádi
körülbelül ötszázalékos redukciót Jelent és mivel
főispán!
zalmatlanságát.
Nem viseltetik bizalommal o'yan
a
leginkább elfogadott indeksz szerint a munkaS z i l á g y i Lajos: A frankhimisitás bűntényével
kormányzattal szemben, ameynek
rendőrségi kezdte beszédét. Mindenkinek az lehet a fel- bérek is 1924 óta ötszázalékkal kisebbek, ez,
főnüke az a Nádosy volt, aki ellen öt évig vere- fogása, hogy nagy ostobaság kellett ahhoz, mindig a döntés szerint, 5x021 százalékkal,
kedett az ellenzék, aki ellen a jobboldal
egyik hogy ilye* dolgokra vállalkozzanak egyesek. további 1 százalékot, e két tényező — a valula
jraketója szintén m i n d i g k i k e l i , akinek a jobb- Nem tagadhatom azt a meggyőződésemet, hogy változatlan maradt —, tehát összesen 6 százaszélső elemekkel való nyill barátsága
volt az a ilyen büncselekminy
csak olyan
atmoszférában lék árredukciót jelent a most érvényben lévő
holtpont, amelyen az utolsó évek politikai
gaz- történhetett, amilyen a mienk s mint
amilyent 886 koronás villanyárból, körülbelül tehát 50
tetteinek nyomozása megakadt. Az erzsébetvárosi meg kell
koronát bectowattóránként.
szüntetnünk.
bombamerénylet
nyomozásának
holtpontja
is
Dacára annak, hogy a fogyasztóközönségre
KabÓk Lajos a kővetkező szónok, aki pél- nézve ez is fontos, én főleg azon mindanyN á d o i y Imre volt országos
főkapitány
volt.
dákkal igazolja a kormány antiszociális tö- nyiunk által ismert állapotok Javítását tartom
Nádosy az ország szégyene...
rekvéseit.
Propper Sándor:
Bandafőnök.
szemelőtt, amelyek a város köztereinek világíEzután az elnök félórás szünetet rendelt el. tására nézve uralkodnak. Nem kételkedhetem
F á b i á n Béla: Nem lehet bizalommal oly kormányzattal szemben, amelynek PostatakarékSzünet után a soronlévő szónok Szeder Fe- abban, hogy amikor a gázgyár a döntés értelpínztáránsk vezérigazgatója Baross Qíborvolt. renc, a tanácskozóképesség megállapítását kérte mében a város egyszerű felszólítása alapján
Nem lehet bizalommal oiy kor mányi at al szem- és mivel a Ház nem tanácskozóképes, az el- köte'es az eddig fennálló villanyárakat legben, amelynek pénzügyminisztere kijelenti, hogy nök elrendelte a névsorolvasást.
Közben a te* alább is 50 koronával leszállítani, egy percig
ha ez az ország megszakad,
akkor is behajtja rembe vonultak a képviselők és Szeder meg- sem tarthatja tovább fenn azt a fikciót, hogy
az adót, aki csak az adók behajlásában ilyen kezdte beszédét. Pártja teljesen bizalmatlan a a mai ár egy oly ^kedvezményes" ár, amelyet
erélyes, de nem ilyen erélyes akkor, amikor a kormánnyal szemben, amely a vagyonos társa- nem tartozik az eddiginél nagyobbmennyiségü
Térképésuti
Intézetről
van szó, amelyben a dalmi rétegeket dédelgeti azon a cimen, hogy áram igénybevételénél alkalmazni, hanem egyehamis bankjegyeket
nyomták.
a tökeképzés érdeke az országnak, ugyanakkor nesen örülnie kell, hogy ha a város a mostani
Ezután polemizál a miniszterelnökkel és le- a kisemberek tönkremennek az adóterhek
alatt. annyira megszorított közvilágítását minél naszögezi, hogy a kormány felelős Csongrádért és A gyilkosságok
iakargatásával
vádolja a kor- gyobb mérvben kibővíteni kívánja, ugy hogy
konkréten vezetett tárgyalások
az erzsébetvárosi
bombamerényletért
egyaránt. mányt, kijelentvén, hogy a frankhamisítás ügyé- céltudatosan,
— Nem mi képviselők vagyunk kíváncsiak ben is felelősséggel tartozik. Súlyosbítja a kétségtelenül azon eredménnyel fognak járni,
arra, hanem az ország szereiné tudni, hogy mi felelősséget az a tény, hogy a hamisításban hogy a város köztereinek világiláBa úgyszóllesz a f o r g a l m i adó leszállításával.
Éles sza- közfunkcionáriusok vettek részt, bogy állami ván azonnal lényegesen javitha'ó és az e célra
vakkal kriiizálja a forgalmi adó körüli visszás- intézetben nyomták a bankókat. A miniszter- a költségvetésbe felvett egymilliárd helyes móságokat. (Általános helyeslés a Ház minden ol- elnök tegnapi beszédében már nem tagadta a don felhasználható lesz.
De nem kételkedhetem sbban sem, hogy
Perényi féle levelet, amelyből azt következteti,
dalán.
— Adatokkal ismerteti a végrehajtó köze- hogy tudott a kalandorkirályság tervéről és a ezen céltudatos tárgyalások az iit előadott
helyzetnél fogva azt is eredményezni fogiák,
gek lehetetlen magatartását. Felhívja a pénz- frankhamisításról.
ügrminiszter, illetve a belügyminiszter figyelSzeder beszéde alatt ismét kiűrűl a terem, hogy a város által intendált, a köztéri világimét, hogy egyes vidéki városokban
a levente
ugy bogy csak ö! szocialista képviselő, vala- tásnak a háboruelőtli helyzetnél is nagyobboktató egy és ugyanazon
személy a forgalmi mint Dréhr Imre tarlókodik a teremben, mire mérvü kiterjesztése oly megállapodás alapján
adóellenőrrel.
Ez az oktató a gyakorlatokra Hussdr Károly alelnök külön kérés nélkül fel- lesz realizálbaiő, hogy ne álljon elö az a helyzet, hogy a város fizesse ezen világítási bejövő iparostanoncokat kikérdezi a gazdáik for- függeszti az ülést.
galmát illetőleg. Tiltakozik az ellen, hogy a
Ezután Kéihly Anna kifogásolja, hogy a pénz- rendezés előállítási költségét, ennek haszna
testedzést spionkodásra hisználják fel.
ügyminiszter a kincstári háshaszonrészesedés azonban kizárólag a vállalat zsebébe jutna,
— A kormány felelőssége kétségtelen a megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgya- hmem itt is egy tisztességes modus vivendi
frankhamisitásban. A fajvédők természetesen lását az indemnitás megszavazásától telte füg- fesz elérhető.
ugy próbálják beállitsni ezt a dolgot is, mintha gővé. Tiltakozik az ellen, hogy a lakások tea zsidók ugratták volna be Nidosyt és Win- rén a szabadfo gaimat helyreállítsák. Határodischgraetzet. Ami azonban a csongrádi bomba- zati Javaslatot nvujt b i , amelyben kéri, hogy
Kossuth Lajos sugárut 2 2 — 2 4 . szám alatt most épül.
merényletnél és az erzsébetvárosinál részöen az építkezők adókedvezményeiről szóló törvény
Előjegyzéseket már most elfogad autők garagirozására. Érdekuke.üií, az itt nem f jg sikerülni.
lődni F ű l i k n á l , Kossuth Lajos sugárut 29. Telefon 5—22.
Hatályát a nemzetgyűlés hosszabbítsa meg és

A f r a n k b i z o t t s á g maga elé idézte
Nádosyt é s Windischgraetzet.

„A kormány felelős
Csongrádért és az erzsébetvárosi bombáért."
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hogy a bérlök közfii többen azért panaszolták
be a városi a földmivelésGgp miniszternél, mert
nem kaptak áilítólig a földbér megfizetésire
haladékot.
Ezeknek a bérlőknek a psnrsss teljesen alaptalan, mert a város tanácsa s bérlőknek indokolt esetben mindig ad hosszabb-rövidebb haladékot.

mályos helyiségben, arccal a főidre borulva feküdt M. Verger, fejéből patakzott a vér, zsebei
tanácsos szómba oi megérkezett Szegedre. A
kiforgatva, órája, erszénye, még a sssbkése és
délelőtt folyamán órákig tárgyalt a polgármesa dohánykészlete is hiányzott.
terre1, lekent a levéltárba és otl tanulmányozta
A halálra sebesült élt még akkor.
a fö dt>é ekre vonatkozó aktákat.
— Ltissez-moi... bandits, canaiües, spsehes
— Hagyjatok... bindiiák, apacsok... höA polgármester a miniszteri oixtálytsnácsos
rögte és ettől kezdve nem is tért eszméletre
látota'ása után érdeklődésűnkre kijelentette,
többé.
A nyomozás itt is nagy nehézségekbe ütközött.
A kereskedő elzárkózott ember volt, baA Délmagyarország Szegeden és környékén
rátja, ismerőse senki, csak űgyfdeivel érintkeaz egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és zett és pontosan 8 órakor minden este otthon
ereje a független polgárok és munkások támogatása. voltA már.
gyilkost mégis előkerítették. Huszonnégy
éves kiszolgáló legény, aki látásból ismerte csak
Vergert. Megleste és furkósbottal zúzta be a
PÁRISI L E V É L .
fejét a sötét és elhagyatott udvarban. Hitszáz
trank volt mindössze a zsákmány, amit a gyil.
Ilyen tónusban írnek az uj rejtelmekről a
(1926 január. A Dilmagyarország
(uddsttéjától.) Egy állim társadalmi életének belső párisi lapok és tanácstalanul álltnak a leg- kos két nap alatt elmulatott a szeretőjével.
rendjét és biztonságát, az ezerfecé elágazó élet újabb kor erkölcsi életének hullafoltjai előtt.
A Missouri vendágat.
Kevés és szomorú vigasztalás mindez nes'abilMsit, sőt az általános kulturát ét felA hirmadik eset is a napokban történt aru:
sőbbrendűséget a rendőri statisztikák szeiz- künk, magyaroknak, akik méltán szégyenkeztünk az utolsó esitendők magyar rémlettii des Mirtyrs-on.
mográfja jelzi. Azt mondják, hogy sz analfa
A „Le Missouri*-hoz címzett kis bisztró, ugy
béták arányszáma egyenes viszonyban áll az miatt, a Malnár-Tólhok, a Lédererek, a Pödömini
a többi, ezeken a ködös téli déluláaokon
rök,
as
Oreskovicsdk
viselt
dolgaiért,
amelyek
alantas érdekekből elsővetett bűncselekményekkel, a gyilkosságokkal, rablásokkai és foszto- bejárták a világsajtót, nem nagy becsületére a Üres és elhagyatott. Elise Alrlcq, a „patronns*
egyedül bóbiskolt a kassza mellett, amikor bemagyarságnak és a magyar állapotoknak.
gatásokkal.
Páris rendőri szenzációiból a három legér- lépett a boltba két fiatalember.
Ezt a filozófiiilag szépen kigondolt föl evést
Bort kértek és amíg az asszony az állványos
mostanában ugye. csak csúffá tették as ameri- dekesebb és részleteiben a legmegdöbbentőbb
pult felé fordult, az egyik vendég fölragadott
bűntény álljon itt alább:
kai és a pirisi gonosztevők.
egy súlyos szódásüveget az egyik asztalról és
Évek óta meioldhatailan problémája a kulHárom
üveg
«őr
ás
három
mandarin.
fejbesujtotta vele a szerencsétlent.
tur nyugatnak a folyton áradó, erősödő, nyugAztán fölrántották az ajtót és miután akassza
Ez év január 8-án, hajnalban Páris egyik kültalanító és kétségbeejtő „bünhullim". A gonoszok hadseregének állandó növekedése, amely városában, a pautini széles Carrefourok egyikén, pínzlirtalmát magukhoz vet ék, elmenekültek.
nagy, beépitetlen és fakerítéssel szegett telEz a tényállás persze a rendőrség következvakmerő támadasokat intéz napról napra a bé- ahol
kek szaggaljik meg a háztömböket, megfojtva takés társadalom ellen Ntwyork roppant városá- lálták a 14 éves Maximé Menu-1, egy kis hentes-/ tetése csupán, mert a gyilkosságnak tanuja nem
volt, mindössze néhány járóké őnek tűnt fel as
nak házrengetegében, ahji valóságos csitákat inast, a városrész egyik jól ismert üzletéből.
uccán két jólöltözött fiatalember, akik izgatotvívnak velük a nyugalom őrei és ahol a linEgy üres sörösüveg feküdt a holttest mellett,
tan
siettek a legközelebbi tsxiállonásig, autóba
cielések és a statáriálii Ítélkezések sem tud- szétdobált narancshéjak, más semmi. Pénz, ironak gátat vélni a fekete kezek hatalminak.
mány nem volt nála, elnyúlva, dermedten feküdt üllek és elrobogtak a Piacé PJgalle felé.
A szerencsé len asszony, aki ma reggelre a
Párisban, az indusziriális kispolgárság sza- ott a hólében.
Líriboisiere
kórházban belehalt a súlyos sérüA
nyomozó
hatóság
tanácstalanul
állott
a
bűnbad hazájában, a gyermekei éi bohém francia
lésekbe, nem tért esznéletre egy pillanatra sem
népben, amely enthuziazmusában barrikádokon tett előtt.
Kiderült aztán, hogy a kisfiút oénzek beszedé- és nem tudott a gyilkosokról bővebb személykész harcolni, ölni és meghalni, de anelyelött
sére küldötte ki a gazdája, 2 —300 franknak kel- leírást adni.
clborzasztó bűn ma is a más vagyonának el- lett nála lenni és emiatt törtek az életére.
Páris teljes közbiztonsági appirátuss kutat
tulajdonítása és ahol a magántulajdon szentNégy napig semmi nyomra nem akadtak. Az
ségének pillérein nyugvó Respublika rettenetes ötödik napon a Rue Djnis Papin uccából Eschal- most a gyilkosok után. Eddig eredményte?enOI,
büntetéseket mér ki a tolvajokra, betörőkre és lier szatócs jelentkezett a rendőrségen és elmon- de tekintve a francia rendőrségi szervezet nagyrablógyilkosokra, az utóbbi hónapok folyamán dotta, hogy egy 14 éves forma inasgyerek szom- szerű képességeit, hamarosan elcsípik ezeket a
baton este három narancsot vásárolt tőle. Egy haramiákat is, akik, ugy mint a többiek, aligha
ijesztően elszaporodtak a gyilkosságok.
Majdnem minden napra esik egy. Megdöb* másik bejelentés is történt egyik távoleső negyed- fogják kikerülni a Conciargerie gillotin-jit.
bentő, bestiális embertelenségek, amiket néhány ben, ahol meg két hasonló kora siheder három
Terescsinyi
György.
üveg sört emelt el az ajtó elé kirakott ládákból.
frank elrablásáért követnek el.
Akadt egy tanú is, aki ezt a tolvajlást látta és
És a gyilkosok egytől-egy tg f i a t a l o k . Tizen- emlékezett arra is, hogy a sihedereket a meggyilhat, husz érés sihederek, néhányat a nyomor kol hente3inassal vélte látni azon a napon.
gallérok, kézelők, nyakkendők stb.
sem fojtogatott, tisztességes keresető munkáÖtmilliós városban, ahol tiz perc alatt elröpiti
nagy raktára
sok voltak, akiket valami borzalmas morális az embert a Metropolisain a város túlsó szögletébe, a tömérdek uccarengetegben, sikátorok mézBllés környékezett meg.
PoSSáfe Testvégeiknél
osztálytanácsost. A miniszter teljesítette is a
polgármester kívánságát és a minisZeri osztály-
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lyén, hotelekben és nyomortanyákon megindult a
hajsza a két titokzatos siheder után.
Es a francia rendőrség négy nap alatt, pusztán
Bavina ijedtében kiejtette a kezéből a borotvát, de Palkó bácsi azonnal feladta neki. személyleírás után meglelte a gyilkosokat.
Messzi jártak már, a Reims felé vezető ország— Csak lásson hozzá hamar mester, mert úton,
egy csendőr tartóztatta fel őket. Nem is kelsietnénk a füzesbe fáért. De szépen meg- lett túlságosan faggatni, bevallottak mindent, elborotválja ám I
árulva harmadik társukat is.
— Kicsodát? — hebegte a mester.
Menu pajtásai voltak, tudták, hogy pénzeket
— Hát s szamárkámat, — simogatta az öreg szedett be, elhatározták, hogy meggyilkolják. Elszeretettel a szamárka tarkóját. — Tudja, már csalták az elhagyatott térre, olt barátságosain megosztották vele a lopott sört, elfogyasztották az álki is fizettem az árát.
— De hiszen kend a cimborájáról beszélt 1 dozat narancsait és azután végeztek vele.
Heiven-hetven frank jutott mindegyiküknek. Még
— fakadt ki Bavina.
aznap e3te el is dorbézolták a pénzt egy lupa— Csakis! Nincs nekem jobb cimborám a nárban.
szamárkénál. Hozzám tartozik, mint fához a
A három gyilkos közül a legfiatalabb 15, a leg-

nyereg.
— Ne figurázzék kend, mormogott Bavina.
— Eszem ágában sincs 1 — húzta fel Palkó
bácsi a seprőforma szemöldökéi. — Én csak
azt kívánom, amire megalkudtunk. Aztán ha
jól felgondoljuk, nagy dicsősége lesz ám az
az urnák, ha hire megy, hogy szamarat borotvált 1
A borbélyt egész hosszában rázta a hideg.
— Tudja mit, bácsi? Visszaadom az egyik
hatost, aztán menjen kend Isten hirével.
— Egy hatost, meg egy garast, — kacsintott Palkó bácsi, — tudja, azt a garast, akit
a cimboráért fizettem.
Bavina nyögött és fizetett és őszre elhurcolkodott a kunok közül Nem álta tovább a
nagy népszerűséget. Tudniillik akármerre járt,
mindenütt azzal köszöntötték:
— I-hu-ha-há, I-hól
A mi földünkön csak a hire maradt, hanem
az utódai tán még most is folytatják a nyúzó
mesterséget valahol a Felvidéken. Esetleg
mint zsupánok.

Csekonics ucca és Széchenyi tér.
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minden színben, öntött vasedé-

zomanceflények x u ^ s s ^ r i s
edényüzlete, Tisza Lajos körút 55. szám. Mihályi ffiszeies mellet).

TXySr .S

J.VJL JL

» v o l t a wieni 1925-ös őszi
J L fg. Mintavásárrak oly nagy

eredménye ?

M
vur
Wien ben, középeurópa keresÍ V J . f f c * SL i . kedeimi központjában, 7000
kiálíitó ajánlja készítményeit
M
a legnagyobb választékban és
a legolcsóbb árak mellett.

tizedik Wieni
Nemzetközi Vásárt
Ép azért
látogassa
meg a

idősebb 17 éves.

A szegény Crainquabilla hatszáz
frankja.
A Crainquebiile-ket Anatole Francé nagysierű elbeszéléséből ismeri talán a magyar közönség. Itt „marcband des quitre-saisons" a
a nevűk, a négy évszak árusai, érdekes és kedves alakjai a párisi uccáknak, kis kétkerekű
fogaljaikkal, amelyeket maguk tologatnak ideoda, kínálva a karfiolok és áriiesókik, a saláták és piradicsosnok kötegeit. Páris mozgó
kofái ők, többnyíre szegény emberek, akik a
Les Halles hatalmas árucsarnokaiban naprólnapra vásárolják árukészletüket.
Az emberségei Ferdinánd Verger is ilyen
árus Vincennesben, amely külön törvényhatóság ugyan, de közvetlenül össze vin kötve
Paris-aí.
A mult szombaton hiába várta őt hszaBoquet
atszony és nyugtalanul indult föikereséiére.
Egy kis hangárban volt a kereskedő raktárja
a rue de Strasbourg-on. Ide nyitott be. A ho-

INGEK

1920. é v i m á r c i u s h ő 7-től 13-10.

Külön
rendezések!
Nemzetközi Automobil ts Motorkerékkiállitds.
A villamosság a
mezőgazdaságban.
Műszaki újdonságok
és találmányok /
Vadász-kiállitds.

Nincsen utlevélvisiim !
Vásárigazolvánnyal és útlevéllel szabad határátlépés I
Menefdijmérséktés a magyar és az osztrák vasutakon
és a Dunán. Mindennemű felvilágosítást nyújtanak:

I

Wiener

Messe

A.-G. W i e n

V I I . és

a tiszteletbeli képviselők: S z e g e d i : MÁV. Hív.
Menetjegyiroda fiókja, Bástya ucca 9., Kereskedelmi
ts Iparkamara.
Bili
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A szélsőbal é s szélsőjobb kényszerítik
Briand miniszterelnököt s z i g o r ú magat a r t á s r a M a g y a r o r s z á g g a l szemben.

3

Az az cgjőntelű ellenállás, amelyei a kormány a törvén) hitóságoknil találkozott a
be egápoláti és gyermekiédelmi hozzájárulás
kivetése miait, mnt ismeretes, megterhelte a
maga gyümölcsét, amennyiben a pénzügyminiszter legújabb rendeletével mégis csak
levette a városok és a megyék válláréi ezt a»
elviselhetetlen terhet. Mivel azonban a pénzre
feltétle&űl sí ükség van, ugy rendelke el\ ho>y
a tőrvényhatóságok helyett az adózó polgárság
á lsmi adó alakiaban viselje a szegény be'egek
ápolási költségeit és azt a terhet, amely az
elhagyott gyetmekek gondozásával Itárul az
államra, épptn ezért elrendelte, hogy a tör-

vényhatóságok ilyen formában vessék ki a
polgárságra a háború előtt is szedett tízszázalékos betegápolást
pótodét.
Szeged város 1926. évi költségvetésében,
min ismére es, a közgyűlés a városra kivetett
nyolcmilliárd korona helyett csak három milliátd koronát vett fel beegápolási hozzájárulás
címén, de már a költségvetés összeá litása
alkalmával valószínűnek Utazott, hogy ezt a
hárommillió koronát sem kelt megfizetnie a váróinak. Ez az összeg most lémleg felszabadult és az eredei te v az vol', bogy a fogadalmi templom továbbépítésére használják fel.
Időközben azonban megváltozott a helyzet és

ma már sző sem lehet a r r ó l , bogy ezzel o
felszabadult hárommilliárd
korosával
a város
a fogadalmi
temp'om
továbbépítésére
szánt
összegei
gyarapítsa.
— Nem három, hanem legalább
ötmilliárd
korona kellene arra a célra — mordotta érdeklődésünkre a polgármester —, hogy pótoljak azt az összeget, amellyel kevesebb jotyik be
az idén a földek béréből, mint amennyire a
költségvetés összeállításakor gondoltunk. Itt van
azonkívül a kö.kóiház is, amely már eddig is
közel hárommilliárd koionával tartozik a városnak és csak kell rajta valamennyit tataroznunk A felszabadító*! hárommilliárdnak tehát
van helye bőven, igy gondolni sem lehet arra,
hogy a fogadalmi templom épitésére költsük
el. A fogadalmi templomnak megvan különben a maga alapja, omennyit ez az alap jővedelmez, csak annyit költhetünk rá, hiszen a
város rendes bevéeeiból nem is jut erre a
célra, de nem is szabad véleményem szerint
a rendes bevé eleket erre a célra felhasználni.
A polgármester nyil tkozatának a földbérjövedelem csökkenésére vonatkozó része nagyon
komoly veszedelmet árul el Szinte én hetetlen,
hogy a város számvevősége a költségvetés
összeállításakor olyan opliiiaztikusan kezelte
a földbéreke', azonban mégis bekövetkezett
az. hogv a jelek szerint a várts földjei tényleg körülbelül ötmilliárd koronával jőve elmeznek ebben az évben kevesebbet, mint amenynyire néhány hónappal ezelőtt joggal számithatott a közgyűlés.
Annak ide|én részletesen beszámolt a Délmagyarország
arról, hogy a közgyűlés a tanács
javaslatára elrendelte a tu magasnak látszó
foidbérek revízióját. Egynrhtny bérföldömb
bérlői ugyanis tömegesen fo> dúltak a bírósághoz
a bérek leszállításáért
és nagyon sokan le is
mondtak bérletükről. Etek a jelenségek az u óbbi
években baiznosiiott béiföldeken mutatkoztak
leginkább, mert ezeken az árveréseken a licitáló
bérlők hihetetlen magasra verték fel a földbéreket.
Eziel szoros kapctolatbsn sok bérlő a vátost
közvetlenül a fö dmivelésűgyi miniszternél pa«
nassolta be és a kormányt kérte fel a bérek
szabályozására.
A földaivelésügyi miniszter dr.
Fabhyt Isvin miniszteri osziáijtanácsost bízta
meg a panaszok kivizsgáláiával. Dr. Fabinji
litvánnal a polgármester és dr. Taróczy Mihály
tiszti főügyész már többször tárgyalt ebben az
űgybea fenn a fővárosban, mivel azonban a földbérekre vonatkozó iratokat, amelyekkel a város
igizofni tudj', hogy a pana«zkodó bérlik a földárverést ken önként kinálták fel axt a béi összege?,
amelynek most leszállítását kétit, nem vihették
magukkal a földmiveksűgyi minisztériumba, a
polgármester arra kérte a minisztert, hogy az
iratok áttanulmányozása érdekében küldje
le újból Szegedre dr. Fabityl István miniszteri

Adjon Isten, fogadj Isten . . .

hanem egy szamárháttaL Az ára pedig éppen
csak kéthatos.
Afeseli}nagyot szitt a fogán és azt kérdezte :
Mrrrít:/^
— De azért a pénzért az egész fa az
enyém? Mind, ami a szamár hátán van?
— No persze, —• bólintott rá a szamaras
ember.
— Az utolsó darab is?
— De még a legeslegutolsó is, — mosolyodott el Palkó bácsi, azon való örömében,
hogy ilyen figurás kedvében találta a nagy
mordeláb embert.
Azzal fogta a szamárka kötőfékét, bevezette
a borbély udvarába, lehányta róla a gallyat s
tartotta a markát a hatoskákért.
— Ohó — vicsorog rá Bavina —, vegye
csak le kend a nyerget is, mert az is hozzátartozik a szamár terhéhez.
Palkó bácsi riadtan nézett fel a mesterre.
Már mégse való ilyen túlságosan kifigurázni
a szegény embert 1
— Gyerünk, gyerünk! — topogott türelmeilenül a borbély. — Ami fa a szamár hátán
van, az enyém a két hatosért. Igaz, vagy nem ?
Mér pedig a szamárnyereg fából van. Igaz,
vagy nem ?
— Igaznak igaz, — facsarodott el a Zsiros
Palkó szive s ugy hullott a könnye, mint tormareszeléskor, mikor a borbély a nyerget is a
gallyak közé hajította. Még a szamárka is
megcsóválta a nagy kócos fejét és nagyon
felháborodva mondta, hogy „ihá-há". Ami bizonyosan annyit tesz szamárnyelven, hogy
„szégyeld magad, te szemetlen cseh", de

. ./
;
mást is tehetett. Például ezt:
— Ne busulj, édes gazdám, nyereg nélkül
is csak olyan kenyeres pajtásod vagyok én
neked, mint nyereggel.
Ez aztán ebben elmúlt s a borbély már
rég elfeledkezett a szamaras emberről, mikor
egy délután csak bebukik az officina ajtaján
a Zsiros Palkó deres feje.
— Jó napot, mester 1 Hogy méri a borotvát?
— Egy garas, — mondta foghegyről Bavina,
ahogy ráismert az öregre.
— Megborotvál annyiért ?
— Meg is nyúzom.
Zsiros Palkó vakargatta egy kicsit az állát,
aztán behuppant a műhelybe.
— Hát kettőnket mennyiért borotválna meg?
Engem, meg a cimborám ?
— Két garas, — fenegette Bavina a borotvát a fenőszijhoz. De aztán észbekapott és
hozzátette, hogy előre kell ám fizetni.
— Ehol van-e, — olvassa le Palkó bácsi
nyugodtan a garasokat és elvetette magát
a székben urasan. — Először engem tisztítson fel az ur, mert a társam még a hivatalában van.
Meglett az gyorsan, olyan sima lett az öreg
tüskés álla, mint a pólyás babáé. Mikor aztán
jól kigyönyörködte magát a pávatollas tükörben, kiszólt az uccára:
— Jöhetsz már, cimbora!
Rögtön bedugta a rettentő bozontos fejét
a szamárka és nagyot köszönt, mint aki tudja,
mi az illendőség.
— I-ha-há, 1-há 1 — nevetett csúfondárosan
s még a fülét is billegette hozzá.

(.A Délmagyarország
bécsi tudó silójától.) Diplomáciai kötökben éidckes magyarázatát adják
annak, hogy Briand
miniszterelnök, aki heteken át várakozó álláspontra helyezkedett a
frankhamisítás ügyében, miért lépett fel birte
len oly .erélyesen' az Cg\ben. Diplomáciai
kötökben a francia belpolitikai helyzettel okolják meg Briand energikus maga'anását. Briand
szeretni a szociálistákat
a kormányba
való
belépésre bírni. A szociálisták egyelőre taktikáznak, azonban tudtára adták Bríandnak, hogy

támogatásuk, esetleg részvételök fejében a legerélyesebb fellépést követelik a budapesti kor
mdnynál. Briand sietett ezt a szívességet megtenni a szociálisfáknak, annál inkább, n-ivel a
baloldal követelés megegyezik a
szélsőjobb
oldali körök álláspontjával. A jobboldal ugyanis
szintén kOvetelt a fr«r.khamisitás összes részleteinek lisztázását azért, mivel reméli, ho#y ennek során ,német összeesküvésről
t g lebu Ini
a lepel. A frankhamisítás
ügye tehát megerősítette Briand pozícióját a francia
parlamentben.

Nem f e b r u á r 15-ikéig,
h a n e m csak 5-ikéig lehet a h á z b é r t fizetni.
h kincstári haszonrészesedés elmarad.
B a k pest, január 30. Mint közöltük, iz a hir
terjedt cl, hogy a februárra esedékts házbért a
minisztertanács tegnapi batáiozata tlipján február 15-lg lehet fizeinL Erre nézve a népeiét)
miniszter a kővetkezőket mondotta:
— Az a hír, mintha a tegnapi minisztertanács elhatározta tolna a taázblrözetés időpontjának február 15-ig való kitolásit,
nem felel meg a valóságnak.
— A házbért február 5-ig leli megftzetni és
akkor lett volna esedékes a kincstári házhaszonrészesedés törlesztése is.
Bud pénzügyminiszternek azon állítólagos kijelentéséről, hogy ha az indemnitás és a kincs-

tári bázhiszonrésiesedéi eltörlésére vonatkozó
törvényjavaslat február l-ig nem kerül tető alá,
akkor a házhast önrészesedést a második negyedre meg kell fizetni, a népjóléti miniszter
ezt mondta:
— Mindenki tévedésben volt, akt így állUotta
be a dolgot, meri kétségtelen,
hogy ennek befizetésire csak február 5. az esedékes
terminus
i s addig eUg idő van arra, hogy a nemzetgyűlés letárgyalta
az tndmnttdst
is a házhaszonriszesedis
>1törléséről szóló
törvényjavaslatot. Igy biztosra vehttő, hogy a kincstári haszonrészesedést nem kell megftzetni a második
negyedre.

IMMMMIIMMMMM^^

Ötmilliárd koronával csökken
ebben a z évben a v á r o s földbérjövedelme.
A költségvetés felszabadult hárommilliárdját nem a fogadalmi templom továbbépítéséi e használja fel a város. — A bérlők panaszára vizsgálóbiztoat küldőit
Szeged e a földmiveléei miniszter.

Irta: Móra

Ferenc.

Lehet annak vagy hetven esztendeje, hogy
Félegyhózán valami Bavina nevezetű (cseR/
férfiú volt a szegény-fertály borbélya. Hosszú,
vékony, nyakigláb ember volt, ugy, hogy maga
is elfáradt, mire végignézett magán. Más meg
nem Igen nézegetett rá, mert szívtelen, kapzsi,
magának való ember volt és mindig haraphatnékra állt a szája, mint a mérges kutyának.
Egyszer a cseh borbély így télidőben fát
akart venni á hetipiacon. Egy-két szegény
ember árulgatott is ott rőzsét, de Bavinával
egyik se akart szóba állni, mert az a híre
-volt, hogy mindenkit megcsal. Akárkitől kérdezte, hogy hogy a fa, mindenki csak a vállá! vonogatta és azt felelte, hogy már elkélt,
le is van foglalózva.
Utoljára aztán Zsiros Palkóval állt alkuba
a borbély. Zsiros Palkó afféle szamarasember
volt, aki mindent végzett, amiben a szamárkája segíthetett neki. Vizet hordott, téglát hordott, zsákol hordott s ha egyéb dolga nem
volt, kiment a szamárkával a Rabok-tava m^llé
a füzesbe, feltette rá a fanyerget s azt megrakta hulladék targallyal.
Most is ilyen istenadta, magaszedte tüzelőt árulgatott a kis kurta ember, mikor a
hosszú égmeszelő elejbe állt.
— Hogy ez a marék szemét?
— Nem szemét az, kérem szépen, hanem
csupa finom tüzrevaló, — mondotta jámborul
Palkó bácsi.— Nem is egy marékkal van,

1926 január 27.

Botrány m csongrádi közgyűlésen.

„Zsidó tisztviselők milliókat vágnak zstbr*, mig filléreket kapnak a keresztények." — Kiss József sulyos támadása a malom elleti. — Roaenbarg malomigazgató becsület sértési pöre.
itiletet hoCsongrád rendeseit tanácsa város közgyűlé- sát, ugy bogy a biróság felmentő
sén 1925 augusztus 29 én nagy viharok tom- zott a nagyirdekessigü
rágalmazást
pirben.
boltak. A botrány Kiss József képviselőtestületi
A Járásbirósig s felmentő Ítélet indokolásátag beszéde körül robbant ki, aki élesen meg- ban kimondotta, bogy a közgyűlés
hatóságot
támadta a Csongrádi Hengermalom Részvény- k i p e z , ahol a felszólalók,
mint ügyjelek
állatársaságot. A gőzmalom ugyanis egy kérelmet nak egymással
szemben.
Az ilyen batóság
terjeszteti a városi közgyűlés elé, amelyet a előtti tárgyalásnál a közbeszólások
nem bünteközgyűlés teljest'elt is. A hozzászólások során tendő cselekmények.
Rosenberg Ede vádlott
azonban Kiss József éles támadást intézett a mef jegyzését hatóság előtt, folyamaiban levő
malom etlen. Kijelentette, bogy a malom és ügyben, az ü g y j i l r e vonatkozólag
mondotta.
Igazgatósága
felekezeti alapon
á l l . A keresz
A hazudik szó az ügyre vonatkoiik és az nem
tény tisztviselők
hátrányba
kerüllek a zsidó egyéb, mint Kiss József állításának sértő tagatisztviselőkkel szemben,
amit Igazol az a kö- dása s mint ilyen, nem képez büntetendő cserülmény is, Hogy a legutóbbi
haszonrészesedés- lekményt.
ből a keresziiay tisztviselők csak filléreket kapFelebbezés folytán szombaton-, került felebbtak, mig a zsidó hivatalnokok
m i l l i ó k a t . A tendcncióms tármdást számtalan ellenvető és cá- viteli főtárgyalásra ez az ügy.
A szegedi törvényszék felebbvileli Tóthfoló közbeszólás kisérte, amikor a közgyűlés
tanácsa
megsemmisítette
a járásbíróság
felpadsorai köiött jelenlevő, szintén bizottsági
tag, Rosenberg Ede malamigazgató háromszor mentő ítéletéi és Rosenberg Ede válottat ötszázezer korona fő- is ötszázezer
korona
mellék
kiál otta a szónok felé:
büntetésre ítélte, az ítélet végrehajtását azonban
— H a z u d i k , hazudik,
hazudik.
felfüggesztette.
A benső felháborodásból eredő közbeszólás bárom évi próbaidőre
miatt Kiss József sulyos becsületsirlis
cimin
A törvényszék kimondotta, hogy
Rosenberg
feljelentette
Rosenberg
Ede
malomtgazgatót, Ede sértése nem voli jogos, mert az a tárgyaalut a csongrádi járásbíróság vont felelősségre. láson, illetőleg a közgyűlésen nem lehetett
A vádlott malomigaxgató a járásbirósági tár- ügtfél, mert saját gőzmalmának
ügyét tárgyalgyaláson beismerte, bogy bisznáita ax inkri- t á k , ahol ha felszólalt volna,
összeférhetetlenminált kifejezéseket, de azokat jogos
felhdbo
ségbe került volna képviselötag*ágával. Rosenrodásában használta,
mivel Kiss József beállí- berg Ede ez alkalommal tehát nem mint ügytása a milom felekezeti jellegiről igaztalan is fél állott szemben a felszólaló Kiss Józseffel s
valótlan
rágalom
voli. A járásbíróságnál ki- igy a sértést elkövette inkriminált kifejezésével.
hallgatott tanuk megcáfolták Kiss József állítá- Az ítélet jogerős.

„Keleti Looarno Hfeil,
amely megteremti a lelkek békéjét."
Fenyő Miksa előadása: miképen érhetjük el a demokrácia diadalát
a gyűlölség és a kaland politikája felett?
A kamarában rendezett értékes előadásciklus
ujabb Jelentős értékű előadással szaporodott.
Szombaton este Fenyő Miksa, a GyOSz igazgatója tartott szélesvonalu, sok mélységbe világító nagy koncepcióiu szabadelőadást „Locarno
és a magyar külpolitika''
cimen. Fenyő Miks»
a tőle megszokott elsőrendű előadói készséggel beszélt rendkivüli éleslátással azokról a
problémákról, amelyek minden újságban mindennap előfordulnak, de a nyilvánosság valóban nem lá j« a kontúrokon kivül a lényeget.
Wimmer Fülöp elnök meleg szavakkal köszöntötte Fenyő Miksát, akinek már szinte második ottbona Szeged, majd Fenyő kezdett bele
előadásába. Eliő szava ban ő is kénytelen volt
foglalkozni a frankhamisítás szörnyű bűnével,
mert hiszen ma ez a merénylet áll minden esemény előtt és felvetette s kérdést, vájjon, amikor ilyen merényletek bombázzák szét Magyarország nehezen megszerzett becsületét, — érdemes-e foglalkozni — Locaraoval.
A felelet
pedig az, hogy a Irankhimisitás a bűn, a merénylet mégis csak elmúlik egyszer, de áll és
él a nagy gondolat,
közeledés a békéhez, a
világok és országok kiengesstelődéséhez.
Ezután rátért a nagy tetszéssel kisért előadásának magvára.
Fenyő mindenekelőtt megállapította, hogy a
népszövetségi okmányban öt otyan pont van,
amelyek valamelyest megvalósítását jelenthetik
a Wiisoni igéknek és ezek vonatkoznak a választott bírósági ítéletekre, azokra a szankciókra,
melyeket a Népszövetség alkalmazhat olyan
tag|ai ellen, akik a döntést fegyverrel
provokálják és végül a kissebbségek védelme.
— Nem sok ez — mondotta —, de hogyha
ezeket becsületesen megvalósították
volna, akkor
másként állana ma a világ sora. De a Népszövetség eddig a győztes államok
policarchiája
volt Semmit ideájából meg nem valósított,
mígnem a világ nyomora meg nem tanilotta,
hogy ez igy tovább nem maradhat:
És ekkor
Jött Locarno.
Locarno nem jelenti Versailles érvénytelenítését, de jelenti azt, hogy a győzők
egyik kezüket leveszik a zsákmányról és hogy Németország meglazult kötelékekkel csaknem egyenrangú félként ülhet le velük a tárgyalóasztalhoz. A locarnoi egyezmény kézzelfogható
oedményei már is Jelentkeznek. A rajnai megszállás csökkenőben van. Németország bele-
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kapcsolódik a nemzetközi politikába és az a
kOiülmény, hogy a politikum csak a nyugati
határok megváttozhatatlanságát biztosítja, egyúttal azt is jelenti,
hogy a keleti határokon
igenis következhetnek be változások és hegy
a sziléziai igazságtalanságot,
a danzigt
abszurdumot egy megfelelő
döntőbírósági
Intézkedés
megváltoztathatja.
— De vájjon — kérdi előadó — a béke
müve ezzel be van e fejezve ? Vájjon az állam*
férfiak nem látják, hogy Európa
nemcsak a
német seben vérzik ? Hogy Trianon
tőrdöfése
éppúgy elüszkösiti testét, mint Versailles ? Hasztalan minden nyugati megállapodás, ha Trianont nem tudják átváltoztatni
egy béke-instrumentummá.
De hogyan lehetséges ez?
— Európa eddig édeskeveset törCdött velünk. A népszövetségi kölcsön cselekedetét
hálával ismerjük ei. Ahhoz, hogy a lelkek
békéje helyreálljon,
semmltsem
tett. Azok a
kombinációk, melyek eddig felmerültek: AusztriaMagyarország gazdasági egyesítése, a dunai
konföderáció, stb. stb. mindinkább Ausztria kedvéért vetődtek fel, illetőleg azért, hogy Ausztria
csatlakozását
Németországhoz
meggátolják.
Fenyő ezu án sorra bírálja eseket a terveket
és megállapítja, hogy addig még csak gondolni
sem lehet megvalósításukra, amig egy keleti
Locarno a lelkek békéjét meg nem teremti.
Nem szabad,
hogy Trianon
továbbra is tabu
maradjon;
nincsen szó vérmes reményekről, álmodozó
irredentizmusról.
De Ishe ségesnek
tart]?, hogy egy döntőbíróság elé táriuk a mi
aktáinkat, arról, hogy a Duna mentén Pozsonytól lefelé 1.000,000 magyar él vérségi, geográfiai és gazdasági kapcsolatban velünk pasztán kigondolt határok álfa! elszakítva és ba
mi azt bebizonyítjuk, bogy a Szatmárnémeti—
Nagyvárad—andi vonalnak migyarsigát ostoba stratégiai
szempontokból
seakítottdk el,
ha elébük tárjuk a Bácska északi részér?, a
baranyai háromszögre vontf&o ó agákat, ak»or
lehetetlen, hogy III változás ne következzen be.
— Ezeknek a nem nagy terűiteknek, kétmillió magyarnak visszacsatolása jelenti ötvenmillió embernek njugtlmis munnáját az euró*
pai kul ura érdekében. É% ezt a viltozást nem
szabad rábízni a történslasi fejlődés immanens
erőire, hsnem aktiv külpolitikával
ksli ennek
lehetőségeit megteremteni. Ha annak idején a
gondolat előkészítésére annyi energiát
fordí-

tunk, mint amennyit
ma vagyunk
kénytelenek
f o r d í t a n i , hogy a frankhamisítást
frankhamisításnak Ismerjék el és mm külpolitikának,
akkor sikerre van kilátásunk.
Es ez nagy dolog
lesz. Nemcsak értékes területeket jelem nekünk,
nemcsak kétmillió magyar visszatérülését, de
Jelenti a nyugati
demokráciának
dbdaldt a
gyűlölség és a kaland p o l i t i k á j a feleit.
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csipkék, szatlagok, gyöngyök stb.
minden kivitelben, óriási választékban

Pollák Testvéreknél

Csekonics ucca és Széchenyi tér. 176

jl6 éven
felüli}
bakfisok
I
jöjjetek el és lássátok, hogy vannak még
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|„gáláns banditák"*
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Hétfőn ós kedden a B E L V Á R O S I M O Z I B A N . {
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HÖLGYEK FIGYELMÉBE 1

G0TTSCH ALL JÁNOS
megnagyobbított H Ö L O V F O D R A S Z A T1

Kölcsey u. 2.

jmanikűr !

|HPlgyfodír Aszalj

újonnan berendezett és
lényegesen
SZALONJA

Kölcsey u. 2.

| HaJfegtésKct
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|Kozmetika J
elkülönített fülkékben. Postiche (hajraunka) müíiefy
Bubifráurák párisi és bécsi mintára. Elsőrendű munka és eltayOs
arak. Előfizetőknek (abonoma) nagy árkedvezmény.
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Jó j ö v e d e l e m r e
tehetnek szert
urak és hölgyek, kik kis hetídijtétei& biztosítást terjesztenek. Kellő eredménynél
külön fixfizetés.
Kezdőket betanítunk. Jelentkezni lehet hétfőn és kedden délelőtt 50-fél 1 óráig

1
Hidréger, Párisi körút 11 'em.
L á t v á n y o s s á g s z á m b a megy

Heim

Antal

Takaréktár ucca & újonnan átalakított és külföldi
mintára a legmodernebb eszközökkel felszerelt

uri és n ő i
Teljesen elkülönített férfi és női osztály. Angol rendszerű állandd
hideg és melegvizszolgáltatás. Elektromos hajszárítás, Kékiénykezelés, „Henné" hajfestés, egyszeri iestés után azonnali színre,
Legmodernebb bubifrizurák, Szépségápolás, Mankuere és
Vizondoláció.
Előnyös bérletrendszer.

Nem szerencsejáték!
N e m véletlen
szeszélyétől függ, ha

Ön is
részesül a majd

koronát kitevő jutalmakban. Öntő? függ, bogy mennyit
Mbi i

Tegye el és őrizze meg jól a csikóüejes fekete
C L U B cigarettapapír fekete borítékjain

«

DBLM AGYAR ORSZAQ

1926 jmuir 31

— Kl ez az ember? — kérdezte az egyik rendőr
a földön heverő, összekötözött dühöngőre mutatva..
— Hát egy munkás. — válaszolt a kolléga.
— Van-e munkája? — hangzott el a második,
Sem a kormány, sem a gazdák nem akarják a költséget fizetni. — Szegedi kérdés. |
— Nincsen annak.
gazdákat értekezletre hívott össze a kormánybiztosság.
Az egyik rendőr közben kiment az uccára éa
A Szeged környéki vadvizek és a Fehér-lé tekinte'ében nem sikerűit megegyezést találni. az első bérkocsit megállította. Néhány perc múlva
egyrészének lecsapolása már 1922. év éta kí- A kormány a csatorna elkészítésének költségeit pedig felpakkolták a tettest a kocsira, két rendőr
mellé ült és megindultak a központi ügyelet felé.
sért. A földmívelési kormány annyira komolyan télies egészében az érdekeltekre akarja dthárt
A részeg munkanélküli véres arcával visszaforvette a terveket, hogy Szegedre Udrdnszky iani s ez ügyben február 1 l-re a földmivelési
dult
ugy nézte végig a meggyérült tömeget,
Zsigmond miniszteri tanácsos személyében minisztériumba ankétot hivott össze. Az érte- mint és
valami díszhintón elrobogó száműzött fejekülön kormánybiztost
küldött
le, aki évek kezletre, amely véglegesen dönt a csatorna delem.
hosszú munkájával
a mult év nyarán ei is sorsának ügyében, meghívást kapott a város
Most talán a városháza szuterénjében álmodja
készítette a levezető-csatorna tervezetét. Ugyan- hatósága és a felsötanyai érdekelt gazdaközön- tovább munkanélküli, mámoros királyságát
ekkor elkészült a költségvetés is, amely mil- ség, ame ynek köréből többen bejelentették már,
liárdos összegeket tűntet fel. Az állsmházfartás hogy részivesznek az értekezleten.
Fclcky Géza provokáltatta
a mai zilált helyzetében természetesen nem
A vizlecsapolő kormánybiztosság reméli, hogy
tndja egymagában megvalósítani a tervezett az érdekelt gazdák anyagilag
Kozma Miklóst.
hozzájárulnak a
ievezetöcsatornát és igy egyrészét az érdekelt mintegy ezer holdat érintő
vizlevezetőcsatornák
(Budapesti tudósítónk telefonjeientése.)
Kozma
gazdákra hárítják át és adó formájában
vetik építéséhez, Csak hozzájárulást
remélhet persze Miklósnak, az MTI vezetőjének ma éles nyilatki rájuk a fizetendő
összegeket. A gazdák az a kormánybiztosság, mert az*, hogy — mint a kozata jelent meg a kormány estilapjában.
első időben örömmel karolták fel a belvizle- kormány kívánja — a gazdák
tisztán a ma- Kozma aljas rágalmazónak és nem tisztessévezetőcsatorna tervezetét, csak amikor az anyagi gukéból
fizessék a kiadásokat,
egyelőre még ges újságírónak nevezte Feleky
Gázát abban
terhekre került a sor, húzódtak vissza és ide- nem igen lehet remélni. Noha a gazdáknak az ese'beo, ha azonositja magát az egyik cikk
genkedtek az eszmétől.
saját érdekűk, hogy a saját költségükön men- szerzőjével. Erre azután a Világ főszerkesztője
A földmivelési minisztériumban az elkészült tesítsék magukat a fenyegető károktól, ha már ma este dr. H a j d ú Marcell és Baross
János
tervezeteket jóváhagyták s csak az anyagiak másképp lehetetlen.
képviselő utján provokáltatta Kozmát.

Lesz-e valami
a Szeged környéki káros vadvizek lecsapolásából ?

Halálba üldözte a nyomor
egy elmebeteg m u n k á s feleségét.
Háromszázezer korona nyugdíjból kellett élnie egy háromtagú családnak.

minden mir őségben, az Összes létező sziliekben
valódi „ T R & M E L L A * selyem harisnyák

P o l l á k Testvéreknél
Csekonics ucca és Széchenyi tér.

Csányi Ferencné a Damjanics uccában lakott. A hotszu ucca utolsó apró házai közt,
udvari, bónapbéres konyhácskában. Az ura
Máv. bádogos munkásTMig az ember dolgoz*
hatott, panasTnélkür haladt a kis csslád élete.
A város körüli f e k e t e t B l d e t c I—5 holdsa darabokban*
A családfenlartó férfi azonban másfél évvel kisebb-nagyobb
t a n y á s b i r t o k o k . szatyorul t c S W k ,
ezelőtt megőrült és elmegyógyintézetbe kerüli. nagyobb vidéki b é r l e t e k , m a g i n és b é r h & E a k a
Egészségesnek, munkaképesnek bocsátolták el, viros minden részében, 40 mii-tói feljebb, I n t W M , OzMak,
Csányi Ferenc azonban már nem tudott dol- P a t r i k A n t a l nyűg áltpt tanácsos ingatlanfor. irodáit
gozni. Munkakép elenni vált és állásából is el- r m r i K H d i a i Szegeden, Attila u. 7. Telefon 5-® és t3-»bocsátották. A nyugbére háromszázezer koronára rúgott havonta s ebből kellett élni a kis
cssládnsk, mert Ctányiékatk egy 16 éves leáideiglenes lakásán rendel napont* fogak,
s ájból ki nem vehető fogsorok szájpadlás
nyuk i i van. Ekkor kezdődött el a nyomor és
nélkül aranyból s aranypótló fémből.
halott urával és serdülő lányával együtt havi vetette előre fekete árnyát Csányi Ferencné
káromszázezer koronából költeti magukat fen- tragédiája. A kevéske pénzből még élelemre
Tisza lajos korul 37., földszint II. udvar
tariontok. A né kűiösésf, sz éhséget tovább már sem tellett. Tüzelőfa, ruházat és más egyéb
(Ref. palota )
TisrtvistlSkw^. kteaHolmSwttaHnak kedvtimény í Slt
nem birts elviselni s az öngyilkosságot válasz- szükséglet kielégítése lehetetlenné válf. A férj
totta megváltásul. Amikor Llpkay Zolián rendőr- a kis konyha egyik szögletében gubbasztó t
fogalmazó kihallgatta, még élt. Eltorzult arccal, egy hosszú éven át, mig az amúgy is beteges
szederjes ajakkal, halál felé tekintő gondola- feleség már nem birts erővel a mosást és vs- készül mint bárhol u.m. r t u ó m a a k á k , a u t ó . éa kocáitokkal teriigerle ki vallomásában azokat as salást. A munka, amely kikerült a kezei közül, ra gtfk javítását és a j u f ó k a t felelősség mellett váliatek
okokat, amelyek
öngyilkosságra késztették. már pins8zra adott okot a munkaadóknak,
Mégcgyszer, utoljára elbeszélte a halál nyu- ugy hogy Csányinéban mindjobban megerősögalma után sótárgó, kétségbeejtő nyomorát. dött as öngyilkosság gondolsls.
Kihallgatása után nébány órával meghalt anélE hénsp végén, smikor a kis csslád már
kül, hogy hozzátartozóitól elbúcsúzhatott volna. napok Ats nem evett, az elmebeteg fér] már
— Háromszázezer korona nyugbérből élni dühöngött, Csányiné menyasszonyi ládájából
nem lehetett — toltak az utolsó — szavai. Éhez- slőkeresett hat dsrsb szublimál-pasziillát és azt
tem, kflzkődiem, dolgoztam éjieteken át és nsm j bevette. Így vált meg életétől, amely derflnbb
volt semmi eredménye. Már asm bitiem oldalát talán sofcssem mutatta meg a 38 évet
élt Csányi Ferencnének.
tovább...

A mentők rideg, szűkszavú jelentésében
csak ennyi állott: „Ciáayi Ferencné 38 évei
háztartásbeli alkalmazott öngyilkossági szándékból szublimát-pasztillákkal megmérgezte ma*
át. Állapota életveszélyes. A közkórházbs szállották'.
Az ilyen mindennspos feljegyzés mögött,
amely rendszerint a napilapok hasábjain apró
betűvel nyomva szokott megjelenni, megrázó
trsgédis és megdöbbentő életsors bukkant elő.
Az eset élesen rávilágit arra a mélységes nyomorra, amely az emberek soksságát rákényszeríti az öngyilkosság gondolatára. Csányi Ferencné is a nyomor áldozata. Rokkant, élő-
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Föld és házbirtokok!
Dr. 1RITZ SAMU, fogorvos

Kovácsmunkák olcsóbban
Magyarosi KáTvjrukapóin ivat

Kl TUD
ELADNI ?

Hői késimunkát,

tflggőny, ágy- és asztalterítőt,
futót, gobelint, csipkezsebkendőt stb. hasonlót.

Nagy csődület támadt egy harapós részeg ember körfii,
aki véresre marta a barátja lábát és kezét.
lyokhoz nyaltak és fizikai erővel szorították vissza
az embereket. Sokan megunták a dolgot és Ideiégiteüen kíváncsisággal mentek tovább, de mindeo
tizedik lépésnél visszafordultak, hátha mégis megtudhatnak valamit.
A megritkult tömeg aztán mégis megtudta lassankint, hogy mi történt Egy részeg munkás garázdálkodott.
Kollégájával akaszkodott össze az
uccán. Szót szó követett, majd a részeg dulakodni
kezdett cimborájával,
aki nem védekezhetett a kiszámíthatatlan
mozdulatok ellen. Ha ellökte magától a tajtékzó embert, az négykézláb kúszott
vissza hozzá, átkarolta lábszárait és vagy hatszor
egymásután beleharapott lábikrájába.
H a a kezét
kaphatta ei, abba harapott, agy hogy fogai nyomából bőségesen csöpögött
a sáros aszfaltra a
piros vér.
Két rendőr s a vérző kolléga vetette magát
végre a dühöngőre, de alig bírtak vele. Rúgott,
harapott és szitkozódva tiltakozott a hatósági beavatkozás ellen. Végre hosszú és fárasztó küzdelem után lefogták és bevonszolták a kapu alá.
A kíváncsiak természetesen oda is követték az
ucca szenzációját és látták, amint a rendőrök
hasrafektetik a delikvenst és cukorspárgával
kötözik össze nyughatatlan
kezeit. A vérző 0kezű
,,H
A publikum kíváncsisága egyre fokozódott, ami koiléga odafordult a kíváncsiak felé és e'*
|
variatlanu!
vetette
fel
a
kérdést,
hogy
mii
a gyürü fokozatos össxeszorulásában nyilatkozott 1
meg. Végre is a rendőrök erélyesebb rendszabá- nak egy részeg emberen.

Szombaton délután, ugy fél 5 óra felé nagy
csődület támadt a Boldogasszony sugáruton, a
stílszerűség kedvéért egy jóforgalmu borpince előtt.
Először csak három-négy ember állt meg as uccai
szenzáció magja körül, de a gyűrű rohamosan
tágult éa vastagodott, a széle már kiért a sáros
kocsiutra. Sietős dolgu emberek, boltba küldött
cselédek, bundás urinök, maszatos suszterinasok,
sétáló hadfiak kavarogtak az egyre gyarapodó tömegben. A hosszú ucca szinte teljesen elnéptelenedett, mindenki az „eset" színhelyére tömörült,
a rendőrök otthagyták posztjukat és futólépésben
igyekeztek az cmbeigvürü felé.
Senki sem tudta, hogy mi történt, de azért mindenki ott vesztegelt és várta az ismeretlen szenzáció ismeretlen fejleményeit A rendőrök, rövid
Idő alatt három is megjelent és keresztül öklözték magukat az embergyűrűn. Hasztalan iparkodtak szép szóval tágulásra, oszlásra birni a kíváncsiak hadát, senki sem engedett, mináenki szemtanú óhajtott lenni. A gyürü központjában pedig
zavartalanul folyt a hatósági eljárás. A közelállók
csak annyit hallottak, hogy két rekedt hang vitatkozik. Néha hörgés, lihegés váltotta fel a vitát,
majd felcsattanó káromkodás botránkoztatta meg
a
Anyásabbakat.

A fentieken kivül állandóan vásárolok:

szőnyeget, szobrot, modern és antik dísztárgyakat, ékszereket, régiségeket, gYÜjteményeket slb.
cikket.
Postán megtekintésre küldött árat saját költségemen
bérmentve szállítok vissza, ha a vételárban megegyezni nem tudnánk.
Nagyobb

értékű kínálat

esetén

kívánatra

lekűidOm m e g b í z o t t a m a t

Ez nem jár semmiféle kötelezettséggel az eladóra.

A fenti tárgyakért én fizetem a legjobb árat, emellett minden valóban értékes cikkre vevő vagyok.
Saját érdekében őrizze meg e lapot és
közölje címemet ismerőseinek is, kik ezért
hálásak lesznek önnek.
Társüziet: A B B Á Z I A

Fehér J6ZStf

Kiállításokon résztvesz
iamokban
piacokon.

„ B o a « P « « í V.,
S z a b a d s á g tér 5.

R n H a n n i i 1/

1926 január 29.

DELMAQYAR0RS2AQ

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

K /Qf
Vasárnap. Róm. keit. C Hetv. vas. ProI /
testáns C Virg'tUa. Nap kti 7 ira 28
pitikor, nyugttá
16 (ka 59 perekor.
Somogyi-könyvtár záiva. Muzeum nyitva délelőtt
10-«-ig.
Egyetemi könyvtár vasár- és Ünnepnap zárva van.
A színházi előadások délután fél 4 és este fél B
árakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak köztll szolgálatot tartanak:
Qerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Qergely Jenő
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella tér 5 (telefon 819). Moldvánv Lajos Újszeged
(telefon 84(3), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut U.
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.

Szóiat.
— A szerencsésekhez a boldogtalanokról. —
Irta: Rákosi Jenő,

Nem a véres kardot körülhordő herold vagyok
én. Noé fehér galambját tartom a kezemben, hogy
kiröpítsem a magyar vízözön szomorú területéről,
hogy olajággal, a szeretet vigasztaló adományával
térjen meg bo'dogtaian hazánknak e pillanatban
legboldogtalanabb vidékére.
Mindnyájan siratjuk hazánkat. És most ime egy
részére a hazának uj siralom borult. Mi, akiknek
még áll a házunk, akiknek tanyája romban nem
hever, gkik nem siratjuk termőföldbe szórt reményűnket, a zsengéjében elpusztult jövő évi aratást,
mint azok, kikét gyilkos áradat borította el: nem
kell e, hogy meginduljunk, hogy szivünk feldobogjon hajléktalanná, kifosztott bujdosóvá lett testvéreinkért.
Szeretnék olyan nagyot kiáltani, hogy hangom
felverjen mindenkit ez ország határain belül. Szeretném, ha kiáltó szómra visszhang jönne minden
házból, minden palotából, minden szivből. A megaláztatás, a veszteség, a szegénység, amely fojtogat bennünket mindnyájunkat e hazában, ne ridegebbé, ne zárkózottabbá, ne keményszivQbbé te
gyen bennünket, sőt csak annál fogékonyabbá
mások nyomora és megróbáltalása iránt. A tehető?,
a módos, a gazdag, a dúsgazdag jöjjön és adjon
a feleslegéből, hogy áldják és ne irigyeljék a jómódját, a gazdagságát. Aki pedig ludja.mi a szegénység, az ossza meg a falatját azokkal, akiknek
vagyonát, reményéi, kezemunkáját a pusztító viz
elborította. Mindnyájunk feje felett jár a felhő,
esővel, záporra), jéggel, vit ámmal terhelten. Kire
mit bocsát, Ijten tanácsa dönli el. Ember dolga,
hegy akire áldás szál a felhőből, siessen segítségére annak, akire átok hullott belőle.
Hallja meg mindenki, hogy Is'en akarata, hogy
adjunk annak, akit 6orsa arra kényszerit, hogy
kérjen. Akinek száz van, adjon tizet, akinek tiz
var, adjon egye', akinek egy van, adjon egy felet.
Es isten vissza fogja mindenkinek adni kamatok
kamatjával, lelkiismerete békéjével és elméje nyugodalmával. £s akinek gyermeke van, adjon a
a gyermekei nevében, hogy boldogok legyenek;
a gyermektelen pedig nézzen minden magyart
a gyermekének és adja meg a kárvallottaknak azt,
amit a gyermekeinek adna.
Es senki se zárkőzzék el az én kérő és biztató
szavam elől, ugy lesz áldás rajta és áldás a hazán,
amelynek nevében kopogtatok a magyar sziveken.

i trodaf^s.

Bolváfosí MOZÍ
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pénztári

5-82.

— Adónaptár. Február hó 15-lg fizetendők
az 1926. évre járó köztartozások negyedévi
részletei, melyek az 1925. évre megállapított
összegek negyedrészével egyenlíthetők ki, mivel
a folyó évi kivetések még nem történtek meg.
Fizetendő a földadó, háiadó, kereseti adó, társulati adó, jövedelem, vagyonadó, vízdíj és különféle egyházi adók negyedrésze, az alkalmazottak, január havi illetményei után járó kereseti adók az illetményjegyzék alapját. A sionó*
— A fíbruári lakbér. A febmdrl
lakbér- szám 14500-xai egyenlő.
táblázatot t m napilap tévesen közölte. A lakMa dfllnlán Kasa tine Reunlon keretébérbe
ugyanis
ben Bardícz Rózsa és Bende László a szegedi
síinház v. tagjai lépnek fel elsőrendű műsorral,
belekalkulálták a kincstári haszonrészeseTánc rálelt. Farsangi mókák ériékes nyeremédést, amely tulajdonképpen nem fizetendő.
A Dilmcgyurerszág
egy ízben már leközölte nyekkel. Károlyi Árpád zenekarának közrem
a lakbértábtásatol,
de lappéldányai
kivétel nél- működésével.
kül elfagytak, ugy hogy mai számunkban
ismét
— Uj sporf-szerkssztó. A sport-szezonra
leközöljük a táblázatot, hogy azt minden olva- késiül a Hétfőt Rendkívüli
Ú j s á g is, amennyisónk számára hozzáférhetővé
tegyük.
ben holnapi számától kezdve a sport-rovat
— Dr. Tonelli Sándor előadása a Köz- szerkesztését as ismert, kiváló sportszakirő,
gazdasági Társaságban. A Masyar Közgazda- Gábor Arnold veszi át, aki a sport minden
sági Társaság elnöksége dr. Tonelll Sándor ágával a legrészletesebben szándékozik lapjákamarai főtitkárt felkérte, hogy & most folyó ban foglalkozni és közli az egész ország vasárelőadási ciklusban egy előadás tartását vállalja napi sporteseményeit és eredményeit.
— Az iparosok temetkezési egyesülete csak
el. Az előadást, amely a budapesti Tudom ínyegyelem aulajibm fog megtartatni, a Közgazda- január 1 én alakult meg és máris 1200 tagja van.
sági Társaság elnöksége február 16-ilára tűzte Ez az önsegélyző intézmény, amely egy létesítendő
kiván az alapja lenni, ugy
ki a következő címmel: „Európai gazdasági iparosrokkantpénztárnak
látszik megfelel hivatásának. Máris abban a helyhegemónia válság?."
zetben van, hogy az elhalálozó tag családjának
— Az átértékelés. Közgazdasági életünk 300 aranykorona temetési segélyt fizethet ki. A
egyik igen fontos kérdése a különböző köz- és mai taglétszám mellett ez mindössze 5000 korona
magánutazásoknak valorizációja, más szóval megterhelést jelent halálesetenként a tagokra nézve,
átértékelése. Ezzel a tárggyal foglalkozik dr. akik egyéb tagsági díjat nem is fizetnek. Az egyeBeck Salamon ügyvédnek a mai napon a ke- sületnek nem iparosok is lehetnek tagjai.
reskedelmi és iparkamarában délelőtt 10 órakor
A Filharmonikus Bgyeafllet 4. bérieli
tartandó előadása. Dr. Beck Sdámon előadá- hangversenye folyó hó 31-én fél 11 órakor a
sában érinteni fogja a jelenleg érvényben levő Belvárosi Moziban.
aso
bírói gyakorlatot és azt, hogy ebből a gyakor— Egy mérnők bafeiiett a forró gyantálatbél mit óhsjt megvalósítani a jelenleg nemzetgyűlési tárgyalás alatt álló javaslat. Az elő- val telt kazánba. Pozsonyból jelentik: Borzaladás nyilvános és azon az érdeklődőket szí- mas szerencsétlenség történt a PclsGc közelévesen látja a Sz'gedi Kereskedők Szövetsé- ben levő nsgyszabosi papírgyárban. A munka
javában folyt, amikor a munkások rémes kiálgének elnöksége.
tást hallottak. A haiilkiiltás egy forró gyantá— A Dugonics-Tátsaiág falolvasó űléss, val telt kazánból hangzott, ahol az olvasztott
A Dugonics Társaság január 31-ín, vaárnap gyanta 90 fok C alatt forrott. A munkások a
délután 4 órakor nyilvános felolvasó ülést tart kazánban egy felismerhetetlen embert látlak,
a városháza közgyűlési termében a kövitkező »kiről, midőn kihúzták a forró gyantából, kiműsorral: 1. Novelli, irta és felolvassa Réti derült, hogy a gyár fiatal mérnöke, Pokorny
Ödön r. tag. 2. Vesztegzár és rostély 1738-ban József. A szerencsé lenség ugy történt, hogy
Szegeden, székfoglaló előadás, tirijs dr. Rlgler a mérnök a gyantaolvasztáit vizsgálta, amikor
a kazán fölé btJolva, a kiáradó gáztól megszéGusztáv r. tag.
dült és befezuhant a forró gyantába. Bár azonEljegyafa. Gábor Mancika és Székely józsef nal kórházba szállították, felépüléséhez semmi
jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 309 remény.
A Szegedi Polgári dalirda hang versenyFodrászok bálja a Kass-szálló Összes ternyel egybekötött nagy jelmezes táncestélyt ren- meiben február 7-én.
214
dez a Tisza-szálló összes helyiségében, február
—
Az
alsóvárosi
iparoskör
évi
rendes
köahó 16 án kedd ín, farsang u'olsó napján, jelmezben c$ak névreszóló meghívóval lehet be- gyülését folyó évi február 2-án délután három
tartja Szentháromság ucca 45. szám alattt
lépni, Meghívók kaphatók: Vénu G uUGitella órakor
helyiségében.
tér 3, Godó Líjos Kárász ucca 5, Pipp Fereic
Lampel és Hegyi cégnél (Paspőkbazáf-épfiZrínyi ucca 10 és a működő tigoknál. j gyek
let)
harisnyák szenzációs olcsó árakon. 29§
ugyanott.
300
Uj tánekurzusok kezdddnsk Révén
— A Szegedi Önkéntes Tűzoltó Testület tánciskolájában (Tisza-szálló I. em.). Diákok
mgy farsangi bti]i az .Apostolok* pálma- réstére délután 6 órakor, felnőtteknek este 8
termében 1926 február 6-án lesi, este nyolc órakor. A legújabb táncokból magánórák.
órai kezdettel reggelig.
Egyebeknek és csoportoknak egész nap tanítás.
G U Anna női divatterme Korona u. 5, sz. 200 Jelentkezés délután 6 árától.

j

Telefon 11-85.

BM

Január 3'-én, vasárnap

KOPIO MOZÍ Telefon

Január 31-én, vasárnap
Csak

16 éven felttlleknek I UH89

Ramonn Novarró, Barbara La larr és Lew:isHugó Bettauer, f ^ S X n í
Bánatos ucca.
ane g T fiSr Ü t ö r d ö j t o r o n y
(Pária Syblllje.)

Azonkivü,:

i
!

Különös történet b felvonásban.

Erdő mellett nem jó lakni
Vígjáték 2 felvonásban.

i

'
Dráma 9 felvonásban.
! Főszerepben : Eszterházy Ágnes és Werner Krauaz.
j Egyidejűleg: SfflOttft M M A .
KoSsban.
1

Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor

Széchenyi Mozi Í T

11-85. j

Előadások kezdete 3, 5. 7 és 9 órakor

Január 31-én, vasárnap
A .Rin-Tin-Tin'
testvérfilmje!
Az állati értelem is
ügyesség bámulatos produkciója I

A k a t a n
Kalandor történet 6 felvonásban.
Főszerepben:
i a „Rin-Tin Tin*
film kutya-szerepiője.

Y tl <1 D D € R, a csodakutya,
c.
Azonkívül:
! 2 drb. 2 felvonlaos BURLESZK.
;
Elöadásók kezdete 3, 5. 7 és » órakor
m

I

BELVÁROSI MOZI

Teleion:
Irodai 2-58.

É

Február I., 2-án, hétfőn és kedden

| T O ^C^
| A g á l á n s
1

2
I

Telefon:
Pénztári 5-62.

^ D I C K
Azonkívül:

D

q

XS

Z főszereplésével:
b a n d i t a

ó

mint zsoké.

I|
!

|

ff

VSSSŰ^

TURP1N). Kalandortörténet 7 felvonásán.

D

SCOHZŐ m o z i
I
Február 1, 2-án, hétfőn és kedden
I| g g o V O r i & t . felvonásban:
Egy menyasszony kalandjai
5 felvonásban.
Regény 6
§*
&
Telefon
11-85.

Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, annepnap 3, 5, 7 és 9 órakor

9

Telefon
11-83.

I H l O l l

5

8c p

KJ J T M I Y ! ö B C S «

DlflOilfl

felvoaásban

I

fPiEECR* »

Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 úrakor, Qnue^rep I, 5, 7 é» 9 úwükk

_ #

1916 januárul.

0fiL M A G]Y A R 0]R S Z A Q

K i m é s z ucca
14.
t

— A Pusztaszeri Árpád Egyesület nagy
nemzeti báljára az előkészületek széles mederben
és nagy apparátussal folynak. A bál nagy dlssfelvonulással kezdődik, melyben Szeged előkelőségei közül 40 díszruhás pár vesz részi Azutia
következik a régi magyar táncok bemutatása. A
magyar táncokat 20 deli pár táncolja. Lesz kállai
kettős, melyet Nagy Györgyike és dr. Szász Dezső
táncolnak. Budapest egyik legelső táncosa. Fráter
Pál postafőtanácsos a rendezőség felkérésére eljárja a régi magyar szólót. A párok magyar táncait
Kurbos Ili tánctanárnő tanitotta be fáradhataüan
ügybuzgalommal és türelemmel, odaadással. Táncos jegyeket csak elővételben és névreszólólag
adnak ki, amelyek Danner Sándor főrendezőnél
'isza Lajos körút 12. sz.) előre megválthatók.

ICárásx ucca 14.

Ékszer- és óraujdoniágalm megérkeztek. * Ó r i á s i

v á l a s z t é k .

H legkényelmesebb fizetési feltételek
W T Csakis első minőségű árut tartok raktáromon. " V I
Fischer József
* Telefon: 1 5 - 3 8 .
n n o v öRfi- és É K s z c R j n v i r ó n ú n e c v .
Embtiek,

egy

— Káreseti adóbevallás. Az álíalános
kereseti adó, jövedelem- és vagyonadó bevallások ideje a februfir hó, miért is már most fődőre felhívjuk az érdeleit adófizetők figyelmét
ezen körülményre, nehogy a vallomisok beadásának elmulasztásáért a 10—100 százalékig
terjedő birságnak tegyék ki magukat. Részletesen a vallomások beadását elrendelő hatósági
hirdetmény megjelenésekor fogjuk tájékoztatni
az olvasóközönséget a berallás körüli teendőkre.
— Házat akar a kisegltőiakola. Simon József, a gyógypedagógiai intézetek országos felügyelőjének a helyettese, mint kiküldött miniszteri biztos, meglátogatta szombaton Klug Péter
igazgató társaságiban a polgármestert és a tanács fafiiit és elmondotta, hogy a szegedi
ktsegtiőtskola
számára végleges hajlékot akar
szerezni a kormány. Erre a célra már ki is
szemeltek egy aikaímis bérházat. Azt a javaslatot terjesztette elő, bogy a város fizesse ki a
ház véte árát és erre a célra vegyen fel amortizációs kölcsönt, amelyet azután a kisegítő•
iskola számára költségvetésileg előirt négyezer
aranykoronával amortizálhatna. Ha a város belemegy ebbe a megoldásba, akkor a kisegítőiskola fentartásáról a ház vételárának letörlesztéss után az állam fog gondoskodni.
* Vízvezeték javítások és átalakitások Feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Teleion 10—72.

pillanatra . . . 1

A Délmagyarország vasárnapi számában foglal
kozott a halálraszántak intézményes védelmével,
amelynek hivatása lenne a tömegesen előforduló
öngyilkosság! esetek lehelő elhárítása. Huszonnégy
óra alig telt el a cikk megjelenése után, máris olyan
leveleket kaptunk, amelyek ujabb tragikus bizonyságai igazságainknak és annak a gondolatnak,
hogy Magyarországon és így Szegeden is valóban
szükség van egy olyan szervezetre, amelynek
keretében az embereket nemcsak meghallgatják,
hanem rajtuk ténylegesen segítenek, sőt életük és
beteg lelkük újjáépítésében is irányítást kapnak.
Az érkezett levelek közül egyet nyujlunb át a
nyilvánosságnak a maga döbbenetes valóságában:
„Asszonyom I Nincs tehetségein az öngyilkossághoz,
sőt erőm se. Annyit küzdöttem felemelt főve), tisztességgel, emberfeletti erővel az életben, hogy teljesen
gyáva lettem. Igazán az emberek nem is olyan rószszak, de mért ne legyen büszke, hideg, visszataszító
az a szerencsés, kinek csak jót juttatott a sors, mikor
engem meg ennyire sújtott. Özvegy, hatvannégy éves
asszony vagyok, két derék fiam, — még fiatalok —
külföldre mentek most két éve s ők kint az idegenben,
én itthon küldök; hiába. Azaz én megéltem munkám
után, azonban hogy kívánhatja tőlem a jó Isten, hogy
megküzdjem a mostani időkkel? Elvesztettem az otthonomat és most elvesztettem: a kenyeremet. Varrással, javítással foglalkoztam, de most már nem szabad,
mert: nincs iparlgazolványom.
Hatvannégy éves korában az ember mégse menet el tanoncnak, pláne, ha
még pénze sincs hozzá . . . A mu'.t házbérre eladtam
a jegygyűrűmet, de mi lesz most? Pénz éa munka nélkül? . . , Asszonyom I ön foglalkozik az öngyilkosokkal:
kérem, mondja, hogy csinálják azt, én olyan gyára,
olyan egy semmi vagyok I*

Eddig a levél. É3 akik most gondolatban megállnak egy pillanatra — hiszen ezt kértük — és
tűnődve nézik az emberi sorsok sokféleségét, szédületes magaslatait és szakadékos mélységeit:
azokat kérjük, küldjék el segítő együttérzésüknek
bármily szerény anyagi megnyilvánulását szerkesztőségünkbe az otthonát, kenyerét, megélhetését és
most hitét és életét is veszíteni készülő özvegy
úrinő részére. Mi e lelki kézszorításokat készséggel
fjgjuk továbbítani azzal a meggyőződéssel, hogy:
az emberséges emberek értelmében járunk el.

Akik meghívót
még tévedésből nem kaptak, forduljanak a rendezőséghez (telefon 141.).
Fehér 6a ajour hímzésre a varrógépen
teljesen ingyen tanitja meg vevőit a Slnger
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ucca 1. in
— Anyák iskolája. Az Országos Stefánia Szövetség 52. sz. anya- és csecsemővédő intézete
január 31-én délután három órakor a Csongrádi
sugáruti iskolában tart előadást dr. Lukács József
egyetemi tanársegéd, az intézet vezető főorvosa
a csecsemőgondozás és a mesterséges táplálásról.
Belépődíj nincsen.
Petrik Antal ingatlanforgalmi irodáját február
1-én Széchenyi tér 7. szám (Szeged Csongrádi
Takarékpénztár palotája) II. emelet jobbra, helyezi .ál. Telefon: 3—20 és 13—36.
258
— Időjóslás. A Meteorológiai Intézet jelenti;
Hazánkban az időjárás borús, fagypontkörüli hőmérséklettel. Csapadék sokhelyütt volt, de csak
kis mennyiségben. — Prognózis: Túlnyomóan
felhős idő várható, helyenkint kevés csapadékkal,
lényegtelen hőváltozással.
Ültessünk gyümölcsfát! Óriási készlet a
legszebb oltványokból az összes jó fajtákban.
Unghváry József faiskolája. Budapesti irodája:
VI., Andrássy ut 56. Árjegyiék, szaktanács
ingyen.
Mw a
— Az újszeged! lőtér használata. A szegedi honvéd állomásparancsnokság közlése szerint az újszeged! elemi lőteret február 2-án nem használja. A környékbeli földtulajdonosok e napon földjeiken zavartalanul dolgozhatnak.

A z összes áruk mélyen leszállított árban!
Egyes párok a legjobb minőségben
Férfi és női cipők fél és magas
Férfi és női cipők fél és magas
Legelegánsabb kivitelben

Lampal és Hcjfyl cégnél (POspB kbazár-ipD

let) divatos köteti n01 mellényak
296
— üj veraenytá tyaiáaE tart a város a
tanyai vatnt talpfáira. Megirla a Dilmagyirország, hogy a tanyai vasul; talpfáira tegnap
tartották meg a versenytárgyalást, amelyben
tizsnhat cég veit réizt. Értés01 ésünk szériát a
versenytárgyalást meg kell ismételnie a városnak, mert a legkedvezőbb ajánlat — siabálytelan volt.
V a r r ó g é p J a v í t á s o k a t gyorsan és olcsón
eszközöl a Sirtger varrógép részv.-társ. Szeged,
Kárász UCCa 1. SZ.

Séhány páholyjegy még kapható.

no

195.000
250.000
295.000
. . . 39O.000

BUDAPEST IV. Kecskeméti ucca 19. sz„ VI. Andrássy ut 37. sz., VII. Erzsébet körút 36. sz., IV. Kossuth
Lajos ucca 2. SZEGED Kárász ucca 6. szám, DEBRECEN Piac ucca 22. szám.
Mhl37

Tatai

szalonszén

é s tojásbrikett

teljesen pótolja a porosz szenet. Házhoz szállítva megrendelhető

137 I

221

t f É R T É S c é g n é l , P o l g á r u c c a 3. s z á m .

— Jugoszláv vízumok kiállítása. A szegedi
kereskedelmi és iparkamara megállapodást létesített
Részletfizetésre
a szerb-horvát-szlovén kir. kereskedelmi képvise- siállitok kárpitosmunkákat
lettel a Jugoszláviába utazni kivánók vízumának
BALOS SÁNDOR 4
kiállítása dolgában, ami a jelenlegi állapottal
Lajos sogám! 6.
szemben lényeges könnyítéseket tartalmaz. A meg- Kossuth Telefon
885.
állapodás értelmében nevezett kereskedelmi képviselet vizumkérvényblankettákat bocsátott a kamara Menijasszonijl ajánrendelkezésére, amelynek kiállítása és kamarai /iálrifl zománcedény és konyigazolvánnyal való ellátása eseién az érdekeltek U U K U 1 hafelszerelési kirakakiváló gazdag választékái
nem tartoznak a vízum kiállítása céljából a buda- tom
becses figyelmébe ajánlom. —
pesti jugoszláv követségnél személyesen jelentkezni, Özánid dozeef zománcbá2a, belhanem útlevelükre a vízumot a kamara utján is városi huscsaraok mellett 8
megkaphatják. A vizumok kiállításáért 190.000
korona, továbbá 10.000 korona postadij fizetendő.
A szegedi érdekeltek vízummal ellátott útleveleit
a szerb-horvát-szlovén blr. képviselet kézbesítés
céljából a kamarának küldi vissza, mig a Szegeden KürfoJ Géza üve jczéai vállakivüii, de a kamarai kerületbe tartozók útleveleiket lataMérey u. L Tel 9-57,
postán közvetlenül kapják meg. Ezt a megállapodást a szerb-horvát-szlovén kir. kereskedelmi képviselet a menetjegyiroda szegeSl fiókjára is kitervarrógép, kejesztette, amely ugyanilyen módon a nem keresrékpár, grakedelmi, vagy ipari ügyekben utazók vizumkérvémofon, gyernyeit intézi el. Ilyenek utazásuk célját más módon
mekkocsik,
(orvosi bizonyítvány, családi ügy, hagyatéki ügy
gumi és szerestb.) tartoznak igazolni.
lék részletre is
Vatuti filídőátlomáa a belvárosban Kárász S z f i n
és Kölcsey ucca sarok. Telefon 12—00, 254 « n

if M l
tMen ral

Sehol olcsóbban

Igen tisztelt vendégeim és jóbarátaim általános
kívánságára

a Kőbányai Polgári Serfőzde
világhírű és közkedvelt

Szent István idénysörét
m é r e m ld.
ÍZLETES MAGYAR KONYHA.
NAPONTA HALPAPRIKÁS ÉS SULTHAL.
FIGYELMES KISZOLGÁLÁS.
Mérsékelt á r a k .

Társas összejövetelek és bankettek részire külön termek

díjtalanul.

Mély tisztelettel

Bohn utóda Knappé János
132
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SzAK—SzTK tréningmérkőzés lesz kedden
a SzAK pályán, A február 14-én induló futballszezon előhírnöke lesz a kedden délután 2 órakor
megtartandó SzAK—SzTK tréning mérkőzés as
ujszegedi sporttelepen. Néhány heti egyéni tréning
után ez lesz az első csapat-tréningje mindkét
együttesnek. Egyelőre csak a SzAK-ot láttuk dolgozni és megállapíthatjuk, hogy dacára az erős
téli időjárásnak, a piros-fekete legénység jó kondícióban van.
BT tanácsülés. Szerdán este tanácsülést tart a
BT, amikor a különböző bizottságokat fogják megválasztani.

Epe- és májbetegségnél, epekő és sárgaság
eseteiben a természetes „Ferenc József keserűvíz a
hasi szervek működését élénkebb tevékenységre
serkenti Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az
rítt honi ivókúra különösen hatásos, ha a Ferenc
József vizet kevés forró vizzel keverve, reggel éhomorra vesszük be. Kapható gyógyszertárakban,

Sogériákban és füszerüzletekben.

— KAC-bál, SzTK-bál. Szombaton esle rendezte a szegedi Kereskedelmi Atlétikai Kiub szokásos farsangi bálját, amely a legteljesebb siker
jegyében folyt le. A szegedi kereskedővilág reprezentánsai valamennyien megjelentek a bálon. A
táncot „Sárgára van a KAC kapu festve" pattogó
dallamára
Vértes Miksáné kezdte meg Tarján
illéssé1. A megjelent előkelő és nagyszámú közönség soraiban oti volt a város képviseletében Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos. A vig táncmulatság még a késő hajnali órákban is együtt
tartotta a táncoló fiatalságot, amelynek végül is a
rendezőség 5 órakor korhelylevessel kedveskedett.
A bál nagy sikeréért főleg Kordát, az egyesület
áldozatkész elnökét illeti a dicséret.
Ugyancsak szombaton este tartotta meg a Tiszában az SzTK nagysikerű bálját. Igen jó hangulatban a kora reggeii órákig maradt együtt a díszes,
nagyszámú közönség és a bál sikere arra késztette az egyesületet, hogy a jövőben minden szezonban megrendezze bálját a többi sportegyesület
mintájára.
Vasárnap este a sportbáfak sorát a Zrínyi fényes és minden évben sikerültebb álarcos bálja
koronázza be.

h színház heti műsorai

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A cigányprímás.
Vasárnap este: Annabál. Bérletszűnet.
Hétfőn: Annabál. Bérletszűnet.
Kedden délután mérsékelt heiyárabkal: A nóta vége.
Kedden este: Annabál. Bérletszűnet.
Szerdán: Annabál
Bérletszűnet.
Csütörtökön délután rendkivül mérsékelt helyárakkal:
Bánk bán.
Plnz-ponff-verseny. Nagyszabású ping-oong-versenyt
Csütörtökön esle: Annabál. Bérletszűnet.
rendez a Szegedi Atlétikai Klub február 2-án a TiszaPénteken: Farsangi lakodalom. Operabérlet 11.
szálló nagytermében délelőtt 9 órai kezdettel. Szeged
Szombaton délután ifjúsági előadás: Pántlika.
város legjobb játékosai iognak küzdeni egymással*
Szombaton este : Annabál. Bérletszűnet
különböző versenyszámokban. A versenyen női és térő
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal, Déri Rózsi egyes, vegyes és férfi páros számok nyernek leboayovendégfetléptével: Fala rossza.
litást. Tekintettel a nagyszámú indulóra, a versenyVasárnap este: Farsangi lakodalom.
Bérlet A. 12. rendezőség nyolc versenyasztal felállításáról gondosPremier.
kodott, ugy hogy még a délelőtt folyamán a döalő
küzdelmekre is sor kerül. A versenyt kiegésziti még a
Színházjegyét a DÉLMAQYARORSZAO Jegy- vigaszverseny.

— A tSszkeiek kívánságai- Kopasz Antal röszkei
plébános népes deputádót vezetett szombaton délelőtt a polgármester elé és elmondotta, hogy a röszkeiek a gyalogjárók kikövezését, a főút sarának eltakarítását, a házak előtti títekfSIdek eladását, a
Templom tér parkositását éa a rokkantak számára kikijelölt házhelyek kicserélését kívánják a várostól. A
polgármester kijelentette a ktildSttségnek, bogy azokat
a kéréseket, amelyeknek elintézése saját hatáskörébe
tartozik, teljesíti, a többit pedig pártolólag terjeszti a
Aáros tanácsa elé.

Porosz szén. Kelenbank. Telefon 66.

M

— Sakk animáltán. Dr. Burger Béla folyó hó 31-én
délután 3 órai keddettel, az Oroszlán uccai Otthonkávéházban, egyidejűleg játszik az összes jelentkezőkkel A résztvevők sakkot hozzanak magukkal, tét nincs.
A győztesek a Magyar Sakkvilág egy-egy számát kapják jutalmul.

Könnyű kereset

Műszaki különlegességek gyára, elsőrangú cég keres
leépitett hivatalnokokat, volt tiszteket stb. helyi és
körzetképviselet részére. Ajánlatokat „Magas proVÍZÍÓ 6097" jeligére S l k r a y M l r d e t S - l r o d A b a
Budapest, VI., Vilmos császár ut 33. kérünk. Mbí3S

Egyetemi hallgató, perfekt
német levelező, fél napra
foglalkozást keres. aCimk i a d ó b a n .
l o a t a p i o s és Tóth
rekiamvállalata

&

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

S S a á g J L gép- és gyorsirónő állást keres. 778

Megkeresést . N é m e t "

jeligére a kiadóhivatalba.

MEZ

Kiválóan alkalmas
Felhizlalásra
Kávé édssitésére
Főtt tisztára
Kompét készítésére
Vajas kenyérre
Dié mellé
a

legeoésMégetebb « • a legtáplAlObb
cwmeoe-ílelmlsiet,

kapható a

Központi Tejcsarnok Rt.
nöklejcsaraokafban.
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A Zsoldos magántanfolyam
SüSapest. VII., Dohány ucca 84. Telefon J. 124—47.
Magántanulók részére irt tankönyv kiadványaira és
jegyzeteire vonatkozólag részletes felvilágosítás nyerhető az intézet megbízottjánál,

Sseged, Hullám ucca 8. szám, I. emelet 9. 112

irodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306.)

* Zitta Emma mint Carmen. Nem szoktunk
ifjúsági előadásokról irni, ezúttal azonban a szinház fiatal és ambiciózus sEtistanője jutott olyan nagy lairásokat, sokszorosításokat soronkivűl is jutányosán
feladathoz, amely megérdemli, hogy a teljesítmény- eszközlünk. Uj és használt iri gépek kedvező részlethez méltóan megemlékezzünk rűla. Zitta Emma
fizetésre is. Qyári árak.
ugyanis a Carmen címszerepében várakozáson felül
jl _
_
_
JL Szeged, Széchenyi tér 8.
Telefon 363.
371
biztosan, jól, kifejezően énefcelt és játéka is ügyesen i r o g e p • " >
domborította ki a Carmen alakjának jellegzetességeit. Szép és mindenki által méltányolt sikere volt.
* Koncz dános világhírt! hegedűművész
szegedi hangversenye február 9-én, a Tiszában,
a Belváros közepén C l a d Ó
jegyek Harmóniánál.
Bővebb felvilágosítást ad A B O N Y I K Á L M Á N
* Harmónia IV. bérleli hangversenye február
252
Feketesas ucca 18.
17-én Schlammadinger Erny közreműködésével.
* A clcányprtmáa. Kálmán Imre rendkivül bájos
A jóforgalmu Maros uccai

Szép fizlethelyilyiség

és melódikus operettje raajdélután mérsékelt helyárak
mellett kerül szinre.
* Annabál. Mint előre volt látható, az .Annabál*
meghozta a színháznak az igazi kasszasikert, amit ml
sem bizonyít fényesebben, mint az, hogy a hét színházi előadás közfii ötször az .Annabál* van műsoron.
Héttőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton
van ezen a héten műsoron és csakis azért szenved
megszakítást a sorozatos előadásaiban, mert a most
már teljesen késs .Faraangi lakodalom" nem várhat
tovább a bemutatásra. Az egész városban másról sem
beszélnek, mint az .Annabál* szenzációs sikeréről, az
.Amsabál* nagyszerű kiállitásáról és az .Annabál*
derűs témájáról és fülbemászó melódiáiról.

Hánn-féle

családi

fiparvendéglő

o k o k b ó l sürgősen
Ügynökök díjazva.

eladó.
314

Pénzszekrény
302

helyszűke miatt olcsón eladó.
Bővebbet 4-42. sz. telefonon.

* Farsangi lakodalom. A .Farsangi lakodalom*
pénteki bemutatója Szeged kultureseménye. Poktini
Ede és Víjda Ernő vigoperája ma már az egész művelt
világ elismerését megszerezte és a világvárosok operaszínpadjai csaknem kivétel nélkül műsorukba vették a
.Farsangi lakodalom* bemutatását. A szegedi szinház,
az egy drezdai operát kivéve, elsőnek mutatja be Budapest után a u Farsangi lakodalmat'.
A .Farsangi lakodalom" bemutatója méltó lesz a dalmű értékéhez. Az
opera-ensemble valamennyi tagján kivül résztvesz az
előadáson az egész müvészszemélyzet, hogy a legapróbb szerepek is vezető srinészek kezében legyenek.
* A Fanangi lakodalom rendkívül nehéz és fárasztó
előadása miatt péntektől kezdődőkig másodnaponként
kerül szinre és pedig pénteken, vasárnap és kedden.
* Kedden délután mérsékelt helyárakkal: .A nóta

vége

Csütörtökön délután rendkivül mérsékelt helyárakkal: .Bánk bán-.
*
* Szombaton délután ifjúsági előadás: ,A pántlika"

Sport

i a

i s .

i s

Kárász ucca 1.

Isaáf olcsón kiphaló

MD

friss f e j - l á b

Bojkottal fenyegette meg a BT az MLSz-t.
Egy bajnoki mérkőzésen töném az ősszel, hogy
OHncsák szöv. birőt rgyik játékos egy tumultus
alkalmával megütötte Az ügy a biró feljelentése
folytán a fegyelmi elé került. Itt a bizottság kihallgatta a biró által megnevezett játékost, aki
tagadta, hogy megütötte volna a bírót. A fegyelmi
virágos, gyümölcsös és szőlő b é r b e n ,
bizottság erre a bizonyítási eljárást nem folytatta
rögtön e l f o g l a l h a t ó lakással.
tovább, hanem befejezte az ügyet anélkül, hogy a
megsértett bírónak elégtételt adott volna. Felebbe- LUSZTIG ERNŐ, Tisza Lajos körút 53. száaizés folytán az ügy a tanács elé került, ahol azt a
Béli és esküvői
határozatot hoztak, bogy újra való kivizsgálás
végett a fegyelminek visszaküldték. Ez már régen
történt, de Isten tudja miért, az akta valaliol
mélyen pihen és nem került a fegyelmi elé. A BT,
miután okkal és joggal a sérelmes ügy elintézését
kivánja a futballszezon megkezdése előtt, most
Ixléses kivitelben készít a
átirt az MLSz-nek és értesiti, hogy amig az
Délmagyarország
Hírlapés Nyomdavállalat
Rt
Petőfi
Sándor sugárut
1.
Telefon 16-34,
Orincsák ügy elintézve nincs, az SzTK-pályát,
ahol az incidens történt, bojkottálja, illetve az oda
kisorsolt mérkőzésekre birőt nem ad.
Horváth fi. László még nem játszhat a SzAK
csapatában. Az őszkor térdsérülést szenvedett
Horváth II. a hossza téli pihenő alatt sem gyógyult meg egészen. Könnyű futó-tréningei már bir
venni, de a bajnoki mérkőzésekre a SzAK még
egyelőre nem tudja kombinációba venni. A beckállandóan kapható
234
pár ezért Beck II. és Horváth I. lesz a tavaszi
vasúti
hid
mérkőzéseken a bajnokcsapatban.
„ A L F Ö L D " szalámigyárnál, mellett.

Kellemes

nyaraló

meghívókat

F r i s s c s ü l ö k 11.500
F r i s s f e j - l á b 10.000
K ö r ö m . . . . 6000

10

DELMAQYARORSZAQ

Könyveli
Tamás Aladár: A partok elindulnak. Nem
tudjuk elismerni azt, hogy az uj művészet kialakulásához először meg kell alkotni a programot.
Es ez az oka annak, hogy az uj költők legtöbbje
nem ér el a tömegek szivéhez és agyához: mert
programokra
ipitenek. Az kétségtelen, hogy uj
művészetre van szükség, amely nem elégszik meg
a meleg fotelbe omló „gyönyörködtetés"-sel. Uj
művészet kell, amely átfogja a nagy, igazi emberi
gondolatot, amely agitál és ágál az emberi eszméért
és amely elér és megfogja a tömegek . szivét. A
régi művészet tovább gőgicsélésére nincsen szük-

1926 január 31.

j , amikor partok omoltak össze és világok
semmisültek meg. A tOmeg lesi, várja, nézi az uj
művészetet, amely ui tömegeket hódit meg az
emberi eszméknek. Talán — gondoljuk — Tamás
Aladárnak, a fiatal poétának is lesz valami része
az uj magyar művészet megformálásában. Versei
zugnak és törnek, olykor lüktetnek és érzik a kollektív emberi szemlélet. Csak nem szabad normákon járni, beszoritva a programok korláttal közé...
Könyve világos sugárral mutat be a ma fiataljának
lelkébe és talán Tamás meg fogja találni az utat
és kapcsolatot — a tömeg lelkéhez is. (v.)
Benedetto Croce : A politika elemei. A nagy
olasz filozófus sokoldalú vizsgálatai közben eljutott a politikához is, persze nem a szó köznapi
értelmében, mert ő tanulmányaiban a politika

M M M M M M W M Í M Í M Í ^ ^
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Közüzemi pótlék

Tiszta bér

ZS V
.
r—.
o

43

>»
wen
c

05
1
.
2
3
4
5

6
7

8
9

10
20
30
40
50

60
70

80
90

100

200
300
400
500

600
700

800
900

1000

százaléka 14500 koronás
szorzószámmal
3118
6235
12470
18705
24940
31175
37410
43645
49885
56120
62355
Í2470Ö
187050
249400
311750
374100
436450
498850
561200
623550
1247000
1870500
2494000
3117500
3741000
4364500
4988500

van

435
870
1305
1740
2175

2610
3045
5480
3915
4350
8700
13050
17400
21750

8120
9135
10150
203QO
30450
40600
50750
60900
71050

26100
30450
34800
39150
43500

81200
91350
101500
203000
304500
406000
507500
609000
710500

812000

913500
1015000

5612000
6235500

nincs

lakbértáblázat.
K

Á

S

Házmesterpénz
a tiszta
lakbér
2 százaléka

O

K

.

Részletfizetés esetén
fizetendő
Házmesterpénzzel
tebruar 1-en a tiszta bér '/,-a
fizetendő
4- a közüzemi pótlék
azon lakások
március
április
azon
lakások
után, melyekben vízvezeték
után,
1 én a
1-én a
amelyekben
tiszta bér
tiszta bér
v a n
vízvezeték
'/,-a
V, a
nincs
házmesterházmestervan
pénz nélkül

218

508
1015
2030
3045
4060
5075
6090
7105

A

Fizetendő összesen
azon lakások után,
amelyekben viz*
vezeték

az alapbérnek

" I

filozófiájának legnagyobb problémáit foglalta össze
abból a célból, hogy alkalmat adjon az olvasóknak azok végiggondolására. Egy mély és eredeti
szellem szól ebből a könyvből a művelt emberhez. felmutatja előtte a politika erkölcsi jellemét.
Különösen megragadők a könyvhen azok 2 feje
zetek, amelyek Machiavelli és Rousseau politikai
eszméit fejtegetik s példát adnak arra, bogy miképpen lehet és kell végiggondolni a politika
filozófiájának történetét. Minden müveit ember
gondolkodik politikáról s ezért minden müveit emberhez szól korunk egyik legnagyobb gondolkodójának ez a kis könyve, amelyet Révay József kitűnően fordított magyarra. A Franklin-Társulat
Kullura és Tudomány sorozatában megjelent könyv
ára kötve 37.500 korona.

3626
7250
14500
21750
29000
36250
43500
50750
58005
65255
72505
145000
217500
290000
362500
435000
507500
580050
652550
725050
1450000
2175000
2900000
3625000
4350000
5075000
5800500
6525500
7250500

3336
6670
13340

20010
26680
33350
40020
46Ő90
53365
60035
66705
133400

200100
266800
333500
400200
466900
533650
600350
667050

62
125
249
374
500
623
748
873
998
1122
1248
2494
3741
4988
6235
7482
8729
9977
11224
12480
24940
37410
49880
62350
74820
87290
99770
112240
124800

3688
7375
14749
22124
29500
36873
44248
51623
59003
66377
73753
147494
221241
294988
368735
442482
516229
590027
663774
737530
1474940
2212410
2949880
3687350
4424820
5162290
5900270
6637740
7375300

1548
3094
6188
9280
12374
15466
18560
21654
24749
27841
30945
61880
92800
123740
154660
185600
216540
247490
278410
309450
618800
"928000
1237400
1546600
1856000
2165400
2474900
2784100
3094500

pénzzel

1610
3219
6437
9654
12874
16089
*
19308
22527
25747
28963
32193
64374
96541
128728
160895
193082
225269
257467
289634
321930
643740
965410
1287280
1608950
1930820
2252690
2574670
2896340
3219300

1258
2514
5028
7540
10054
12566
15080
17594
20109
22621
25145
50280
75400
100540
125660
150800
175940
201090
226210
251450

1039
2078
4156
6235
8313
10392
12470
14548
16628
18707
20780
41560
62350
83130
Í03920
124700
145480
166280
187070
207800
415600
623500
831300
1039200
1247000
1454800
16628Ö0
1870700
2078000

1039
2078
4156
6235
8313
10392
12470
14548
16628
18707
20780
41560
62350
83130
103920
124700
145480
166280
187070
207800
415600
623500
831300
1039200
1247000
1454800
1662800
1870700
2078000

Metropol
Budapest, Rákécxi ut 56
(a

M e i r o p o l - s z á l l o d a

mellett.)

Farsangi reklámáraink
Flanelt
f , , * , ^

13.8oo
g

r

e

n

a d i n

Crepe de Chine
100 cm. széles

.

- • •

111,S1:30.«oo

89-5oo

Lammé selyem KáeT
pazar színekben . 89.5oo
Ajándékba kap
minden vevő
3 méter I-a trancia
cémagren»dint, ha
bevásárlása
5Cűi000 K-át
eléri.

Budapest, Rákóczi ut 56.
(a

M e t r o p o l - s z á l l o d a

mellett.)

Farsangi Qccassió
Liberty szatin, selyem fényű . 23.8oo
Cérnagrenadin ,co
pompás mint. francia áru

.

^O.ÖOO

Mosott sifon II.800
Kelengyevászon
I8.800

\

Köztisztviselőknek külön 57o engedmény.
Vidékre mintákat küldünk.

Mbi54
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Hunyadi János
természetes keserűvíz

a v i l á g orvosi tekintélyei á l t a l a j á n l v a .

Mhi 31

huzunk a minta mel eti; e>t otthon is meg
lehet csinálni és igen jó hatást érünk el vele.

A szép legyező
amely egyszersmind olció is legyen, a bekövetkező bálakra pávaioliból készül. Félmagaiságban egymás alatt vésony virágdrót köti Ö3sze

B É C S I LEVÉL A L E G Ú J A B B DIVATRÓL.
Sikkes bársonyruhák.
Senki sem kételkedett abban, hogy a bársonyruha megjelenésű* pillanatától kezdve közkedveltségnek fognak örvendeni, mert egy divat,
amelyet már rigtól fogva nélkülöztek, csak
nóveü a vágyakozást iránta. A sokféle bársony
már évek óta kerüli a divatkirakatokat, kivéve
néhány nagyon hatásos estélyi szint, amely a
tavalyi farsangon hangadó volt. Akkor azonban
csak néhány elvétve előforduló modellről volt
szó és nem általános divatról. Ebben a pontban az idei megjelenése lényegesen kü önbözik
a tavalyitól, mert az idei egyáltalán nem képviseli a .nagy" es'élyt, inkább a hatásos
látogatóruha és színházi ruha körében használják. Mindenkor, akármilyen célra öltöznek is a
hölgyek, nagyon jó! festenek bársony uhában
ÉS azért nem csoda, ha ragaszkodnak hozzá.
Azonkívül a bársony, pann és velursiffon olyan
simulékony anyagok, hogy a jelenlegi egyenes

A felsörész érdekes szegődisze, amely egyúttal
övül is szolgál és a harangszerüen leomló
és oldalt kiugró rakások két résire osztják a
ruhát. Az egyik mezőnyt fémfonállal (róissfára
bronzot, zöldre ezüstöi) stiizált mintázással
töltik be, mig a másik me<öny üresen marad.
A himzés el is maradhat, ha élénkebb színből
válás ttjuk a ruhá*.
Eredeti szlahdzi ruha az utolsó kép. Itt főleg az volt a vezérötiet, hogy maradék csipkéknek adjanak terel. Az alkalmazásút nagyon
eredeii A cakkosan haladó öv hangsúlyozza a
hoblrakást, a mélyen a karra nyúló vállrész
utolsó divat, csak vékony nők hordhitják, a
buggyos ujja pedig eredetien üt el sz eddigi
formáktól és uj divatnak alapozza meg az
útját. Ha selyetncslpkii
akarunk kombinálni,
ugy a ruha sünére fesjük. Ha vastag csipkéről van szó, megtartjuk természetes színében.
Hatásos dolog, ha a csipkéken fémszálakat

a tollakat, amelyeknek fogója szaruból vag
ezüst lamé sialatból van. H i ehhez még a
ruhának, vagy jelmeznek pávatoll mo'ivutnii
vannak, ami nagyon divatos, kés* a legharmonikusabban kiegészített toalett.

Az uj pamutsapka
már csak azért is érdeklődést érdemel, mert
minden hölgy könnyűszerrel és j5 hatással
lehetőleg minimális i d í alatt elkészithe i. Az
uj tipus filcnek, iparművésze i cél ikra használt
horgolással történő kombinációja, még pedig

olyképpen, hogy a fej maga erős anyag
van, mig a széleit kézimunka vesti körül,
előállítás igen egyszerű. Veszünk egy egyei
filccsikot, amely félolyan széles, m'nt a hö
fejbősége és össiehorgoljuk a két nyitott old
riszt, mialatt a horgo ást folytatjuk a himlői
és hátsó fejen. A sapkát bojttal diszitjűk
hoizá hasonló sállal hordjuk.
H lI M 7 Í C T
minden más kézimunkát és
I l i . 1 J L . L 9 ( f
lá»t a legmodernebb minták
elismert legszebb kivitelben és legjutányosabb áron
kézimunka üzlete
Szeged, Takaréktár ucca

HÜL&ER ERZSI

vonalat is méltóképen tudják reprezentálni.
Csábi óak a világító színei is, amelyeknek
ragyogó fényét és egyszersmind decens hatását
egy anyag sem képes kihozni. A vörös éa lila
divattónnsai ulólérhetetlenek, a zöldnek Ifilömböző változatait és fénylő kéket különféle csipke
kombinációval nagyszerűen lehet színházi ruhának elkészíteni és a köiépszinek, mint rózsasxin, galambszürke vagy rózsafa mindenki tetszését megnyerték. A bársony egyébként magában i i mutatós és azért könnyen nélkülözi
r díszítést. Csak níhány középszin kívánja
a mintázást és erre a célra különféle hímzéseket, fém-applikációkat vagy csipke-betéteket
alkalmaznak. Kétségkívül legelegánsabb a sima
velurs ffonruha. Az utolsóelőtti modellünk ezért
tartózkodik mindennemű dísztől és kizárólag
a vonal szépségében mutatkozik. A fe sőrésie
egyenes, princeszszabásu, amelynél a nyakkivágás világos gaze-betélje figyelemre méltó.
Érdekes az elől húzott öv, amely ugy az elülső,
mint a hátulsó részben csokorral fejeződik be.
A szoknya egyszeri! kerek szabású erősen
harangos. A ruhihoz, tekintettel arra, hogy
nélkülöz minden díszítést — élénk szinü bársonyt lehet venni. A borvörös, va?v világító
zöld mindenkor szépet mutat, ha
"-éizt
és az ujjának húzott alsó díszét tes
ból csinálják.
A semleges szine miatt (rózsafa,
söld) a mátodik modell, amelyet
ma'atunk be, már nem nélkülözi;

>
i

előrtj;
alap|<
készíti
1. szi

{FEBRUÁRI HÁZBÉRÉT VISSZAKAPJA
®

ha akkora összeg erejéig vásárol, amennyi a házbére. Február 16-áig, vagyis

I amig az
8

I 2sT Q" "ST 23 IbT-ILT ^

ZE? tatt

az egyik nap teljes bevásárlási összegét visszatéríti a
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| Gummi és Bőriparé, Linoleumipar
RÉSZLETFIZETÉSRE IS
készpénzárban vásárolhat az előrehaladt idény folytán.
Gyermekruhák
. .
Téli Mikodó
Szőrmés Mikádó . .
Divat Ragián
. .
és
m i n d e n f

. .

K 200j>oo
K 500.ooo
. . K l.OOO.ooo
. . K 700.ooo
é l e
f é r f i

Férfi öltönyök
. . . . K
500.ooo
Nutrla sport bunda
. . K 2,000.ooo
Velúr női kabát v. bél. . K SOOjooo
Divat boák
K
200.ooo
és
női
t é l i k a b á t o k .

EIau Ignálz, Kelemen u. 5.
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Üzletek, műhelyek, r a k t á r a k
1917. évi
alapbér
egész

Tiszta bér

Közüzemi pótlék

az alapbérnek

negyed

6

50

százaléka 145C0 K-ás
szorzószámmal

évre

2
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000

Fizetendő összesen
üzlet stb. helyiség után
olyan házban, amelyben
vizvezeték

0-5
3625
1
7250
2
14500
3
21750
4
29000
5
36250
6
43500
7
50750
8
58000
9
65250
72500
10
145000
20
30
217500
40
290000
362500
50
435000
60
70 507500
580000
80
90
652500
725000
100
200 1450000
300 2175000
400 2900000
500 3625000
600 4350000
700 5075000
800 " 5800000
900 6525000
1000 7250000

435
870
1740
2610
3480
4350
5220
6090
6960
7830
8700
17400
26100
34800
43500
52200
60900
69600
78300
87000
174000
261000
348000
435000
522000
609000
696000
783000
870000

R á d i ó

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
31,

vasárnap.

(A városnév utáni számi

hullámhossz.!

Budapest 546. Délelőtt 9.30 órakor: Hirek, közgazdaság. 10 órakor: Zenés nagymise a belvárosi plébániatemplomból. Délután 3 órabor; Bergengócz bácsi
mesél. (Zsombők Zoltán iró). 4.30 ómkor: Kabaré. 1.
Szemere Qyula. Bevezető konferansz. 2. Uray Margit:
Zongora, magyar nóták. 3. Sárossy Mihály: Gitárdalok. 4. Vidor Ferike: Masamód dalok. 5. Szemere
Qyula: Kuplék. 6. Kondor Ibolyka: Chansonok, zongorán kiséri Komjáthy Károly zeneszerző. 7. Ferenczy
Károly: Dalok. 8. Szemere Qyula konferál 9. Vidor
Ferike: Cselédnóták. 10. Sárossy Mihály: Orosz románc, olasz szerenád 11. Kondor Ibolyka: Chansonok, zongorán kiséri Komjáthy Károly zeneszerző. 12.
jerenczy Károly: Kuplék. 13. Tréfa. |átszák: Szemere
Gyula, Forgács Jenő, Vidor Ferike és Ferenczy Károly
Szemere Qyula számait Szlatinay Sándor zeneszerző
kiséri. Az egyes számok körött Szemere Gyula konferál. Rendező: Forgács Jenő. 6 órakor: Szlatiniy
Sándor zongoraelőadasa. 6.20 órakor: Tánczene. 6.30
órakor: Hangverseny. I. Goldmarck: Hegedűverseny.
Előadja: Országh Tivadar hegedűművész. 2. a) Wagner: Grálmonda; b) Laurisin—Ady: Bölcs Má un meséje; c) Nem adom vissza . . . Énekli: Laurisin Lajos,
zongorán kiséri: Laurisin Miklós. 3. Weber: Agatha
áriája a Bűvös vadász cimü operából. Énekli: Saboli
Anna operaénekesnő, zongorán kiseri: Polgár Tibor
zeneszerző. 4. Bizet: Duett a Carmen cimü operából.
Előadják; Saboii Anna és Laurisin Lajos operaénekesek, zongorán kiséii: Polgár Tibor zeneszerző. 5. a)
Massenetr Méditatior; b) Chopin-Hubermann: Va'se;
c) Francoeur-Kreisler: Sicilienne et Rigaudon. Előadja: Orszáfch Tivadar hegedűművész, zongorán ki-

P h i l i p s csövek Szeged

és környéki vezéi képviselete,
magyar és német
99

készülékek, alkatrészek minden bevált

gyártmányban

Antennaszerelés, rádiókészülékek szakszerű javítása,
behangolása. Á l l a n d ó akkumulátortöltés dinamóval!

mindennemű

villamossági

S Z Ö L L Ő S
villamossági

cikkek^

< incs

218
4060
435
8120
16240
870
24360
1305
32480
1740
40600
2175
48720
2610
3045
56840
3480
64960
3915
73080
4350
81200
162400
8700
13050
243600
17400
324800
21750
406000
487200
26100
30450
568400
34800
649600
730800
39150
812000
43500
87000 1624000
130500 2436000
174000 3248000
217500 4060000
261000 4872000
304500 5684000
348000 6496000
391500 7308000
435000 8120000

ROVATVEZETŐ) SZÖLLÓS KÁJtOLT.

Január

van

szerelések.

K Á R O L Y

3843
7685
15370
23055
30740
38425
46110
53795
61480
69165
76850
153700
230550
307400
384250
461100
537950
614800
691650
768500
1537000
2305500
3074000
3842500
4611000
5379500
6148000
6916500
7685000

TELEFON 14-31.

A házbér
házmesterpénzzel
egy üit olyan
házban,
amelyben
vizvezeték
van

72
145
290
435
' 580
725
870
1015
1160
1305
1450
2900
4350
5800
7250
8700
10150
11600
13050
14500
29000
43500
58000
72500
87000
101500
116000
130500
145000

4132
8265
16530
24795
33060
41325
49590
57855
66120
74385
82650
165300
247950
330600
413250
495900
578550
661200
743850
826500
1653000
2479500
3306000
4132500
4959000
5785500
6612000
7430500
8265000

Részletfizetés

esetén

február 1-én a tiszta bér '/»-a
és a közüzemi pótlék

fizetendő

házmesterpénz nélkül

bázmesterpénzzel

nincs

március
1-én a
tiszta bér
'A-a

1644
3288
6574
9860
13148
16434
19720
23008
26294
29580
32868
65734
98600
131468
164334
197200
230068
262904
295800
328668
657334
986000
1314668
1643334
1972000
2300668
2629334
2958000
3286668

1716
3433
6864
10295
13728
17159
20590
24023
27454
30885
34318
68634
102950
137268
171584
205900
240218
274504
308850
343168
686334
1029500
1372668
1715834
2059000
2402168
2745334
3088500
3431668

1427
2853
5704
8555
11408
14259
17110
19963
22814
25665
28518
57034
85550
114068
142584
171100
199618
228134
256650
285168
570334
855500
1140668
1425834
1711000
1996168
2281334
2566500
2851668

1208
2416
4833
7250
9666
12083
14500
16916
19333
21750
24166
48333
72500
96666
120833
145000
169166
193333
217500
241666
483333
725000
966666
1208333
1450000
1691666
1933333
2175000
2416666

olyan házban, melyben vizvezeték
van

8éri: Laurisin Miklós. 6. Gounod: Duett a Faust cimü
operából. Énekli: Saboli Anna és Laurisin Lajos
operaénekesek, zongorán kíséri: Pogár Tibor zeneszerző. 7. Stradelia: Ária: Énekli: Lamisin Lajos
operaénekes, zongorán kiséri: Laurisin Miklós zeneszerző. 8. a) Dvorak—Kteisler: Szláv táncok; b) saintSaéas: Havanaise. Előadja: Országh Tivadar hegedűművész, zongorán kiséri: Laurisin Mikl6s zeneszerző.
9. Csiky Jiaos: Enyelgés, dr. Szily Pál: Rövid a leveled . . . Énekli: Saboli Anna operaénekesnő, zongorán kiséri: Polgár Tibor zeneszerző.
Bécs '3 . Délelőtt 11 órakor: Szimfónikus hangverseny. Délután 4 órakor: Zenekari hangverseny.
Berlin 505 és 576. Délelőtt 1I.30-12.5Ü óráig: Térzene. Délután 2.23 órakor: Sakk. 4.30 órakor: FelOlvasás. f> órakor: A rádiózenekar hangversenye. Este
7.-5 órakor: Szovjetoroszorszég kulturélete (előadás).
8.3) órakor: A rádiózeresar hangversenye.
Hamburg
392.5. Délután 4.30 órakor: A német opera
története zenei bemutatásokkal. Este 7 órakor: Angol
nyelvóra. Este 8 órakor: Der Kuss am Nil. Hans
Hansen 3 felvonásos operettje. 10 órakor: Tánczene.
Münster 410. Délután 4 órakor: Rajnai hangok.
Este 8.20 órakor: Schubert-emlékünnep. 9 órakor: Die.
Schwarzhöier, rádiósziLdarab. 10 órakor: Tánczene.
Boroszló 4 8. Délután 5 órakor: Schubert hangverseny. Este 8.10 órakor: Tarka-est. 10— lt óráig:
Jazz-band.
Lipcse 4'2. Délután 4 órakor Tánczene. Este 8.15
órakor: Klasszikus operettrészieteic.
Königsberg
4*3. Délután 3.30 órakor: Mesék. 4.23
órakor: La Serva Padrona. Intermezzo Pergolesetöl.
5.30 órakor: A rádiózenekar hangversenye. Este 8
órakor: Wiltiam Schürff zongorahumorista víg estje.
9.30 órakor Tánczene.
München 48 . Délelőtt 11.31 órakor: Kamarazene.
D&lután 4 órakor: Hangverseny. 5.15 órakor: A csók.
Smetana 2 felvonásos operája. Este 8 órakor: Norvég est.
Prága 36P. Délután l—S óráig: Kamarazene matiné.
5- óráig: Öiórai zene. Sextett. ' .15 órakor: Német
nyeWü.leadás. Este 8.'.2 órakor: Hangverseny. SexteU
és Jan Konstantin operaénekes.
Brünn 750. Délelőtt 10—H óráig: Matiné. Este 7 8 óráig: Hangverseny, t. Massenet: Phaedra. 2. Delibae: Coppelia. 3 Dvorák: Szláv táncok. 4. Rubinstein:
Torreádor, Andalúzia. 5. Mascegni: Rózsa.
Róma 425. Délelőtt 10.30-11 óráig Egyházi zene.
Délután 2 - 3 óráig: Zene. 5.33-í óráig: Zene. Este
8.4) órakor: Részletek az Álarcoshalból.
Páris 175C. Este 8.15 órakor: Előadás. 9.45 órakorRádió jazz.
London 3S5 és Daventry 160o. Délután 4.30 órakor:
Hangverseny. Este 9.15 órakor: Zene. 10.15 órakor:
Schubert hangverseny.

április
1-én a
tiszta bér
V.-a

1208
2416
4833
7250
9666
12083
14500
16916
19333
21750
24166
48333
72500
96666
120833
145000
169166
193333
217500
241666
483333
725000
966666
1208333
1450000
1691666
1933333
2175000
2416666

Értékpapír magánforgalom. Az irányzat az egész
délelőtt taitózkodo volt, túléli tevékenység nem fejlődött ki, a hangulat barátságos. Árfolyamok: Magyar
Hitel 300, Földhitelbank It6, Kereskedelmi Bank >51t.
Pesti Hazai l?o , Viktória 82, Kőszén 730, Fegyver
4-tői, Ganz-Danubius 183', Rima l l í , Ofa 4 C, Cukor
139 , Őstermelő 198, Győri bór 80, Reszvénysör 695.
Valuta- éa devizapiaci magánforgalom. Dollár
7 45;, Bukarest 31.51, London J47US0, Milánó 2875,
Newyork 713ÖÍ, Páris 2692, Prága 2114, Wien 1U0.5U
Züiich 13153.
Zürichi tőzsde. Nyitási
Páris 19.65,
London
2 23.—. Newyork 519.-, Brüsszel 23.60, Milano
isO.SáOSO, Amsterdam 2C&-, Berlin 123X5,
Wiec
J.0l>73.i0, Szófii 3£7*0, Prága 1535, Varsó 72.50,
Budapest SM072.65, Bukarest 2.3250, Belgrád 9.15.
Zárlati
Páris 19.60.
London 2522.75, Newyork
M9.~, Brüsszel 2160, Milano 23.90, Amsterdam
m . - , Berlin 123.Í5, Wien 00)073.13, Szófia 15750,
Prága 15.35, Varsó 72.50, tiadaptti ÜM72J55,
Belgráo 9.15.
karest 2.3250.
Terménytőzsde. Az irányzat búzában barátságos,
egyebek tartottak. A forgalom normális.
hivatalos árfolyamoki Muza 76-os taxsridéki 3 25—
£950, felsőtiszai 39ü0- 3925, fehérmegyei 3850 - 3875,.
pestvidéki 3873—3900, egyéb dunántuli 3320—3875,.
77-es tiszavidéki 3975-4010, felsőtiszai 39^0-3973,
fehérmegye' -9S0-3925, pestvidéki 3925 - 3950, egyéb
dunántuli 3900-1925 78-as Uszavidéci 4(Ki0—4025,
felsötisvf 3975 - 4üÖü fehérmegyei 3925—3950, pestvidéki 3950—397J, egyéb dunántúli 3925 -3950, 79-es
tiszavidéki 4Q«5-4w50, felsőÜSM 4000-«025, fehérmegyei 39*>ü—39?'pestvidéki 3975-40JC, egyéb
dooántuH 3950—3975, rozs 2350-2375, takarmányárpa 401-25C0, sórárpa 3009 - 3400, zab 2550 2600,
tengeri 1800-1825, köles
1953, korpa 1700-1725.
Felelés szerkesztő i F R A N K J O Z S B F .
Nyomatott a kiaió tulajdonos Délmagvarország Hir la pés Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában. Szeged.

Tízezer korona a friss fej-láb
Húszezer korona a friss disznósajt

kilója a Pick-szalámigyárban, a Felső; iszaparton és a Belvárosi üzletben, Jókai u. 12, «

Perzsaszőnyegek

A februári házbér
ne ejtse k é t s é g b e i

jutányos

BORSSZEM JANKÓ

áron

vállalata

S Z E G E D , SZÉCHENYI TÉR & *

Házmester pénz
a tiszta
lakbér
2 százaléka

stb.

ff

Szönyegipur

kaphatók.

Javítást

is

vállal

Gábor
Szeged, Szent István

tér 6. Telefon 9-74

Elfelejti minden
gondját
ha elolvassa a

szenzációsan

mulattató

uj

számát!
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10. számú keresztrejtvény

b a j n o k s á g

Készítette: Rosenthál Imre

Rovatvezető: Lusztig György

VÍZSZINTES SOROK:
2. A rovarok átalakulásának egyik alakja. 4. Az
örök kételkedő. 5. Nép. (Egyik királyunk kedvenc népe).
6. XVI. századbeli magyar reformátor vezetékneve. 11.
A kereskedő szereti, ha tele van áruval 16. Kártyajáték. 17. Tagadószó. 19. Állóvíz. 21 A nyugati mongolsághoz tartozó kalmükök egyik törzse. 22. Tisztítószer. 23. A rovarok rendjébe tartozik. 25. Kettős mássalhangzó. 26. Völgy idegen nyelven. 28. Zenei kifejezés. 30. Becézd női név. 32. Szív idegen nyelven. 33.
Helyhatározó rag. 34. Iparos 37. Hires német zoologus vezetékneve. 39. Helyhatározó rag. 4 . Házi állat.
42. „Isten ostora". 43. Annyi, mint roham. 44. Körülbelül latin röviditése. 46. A rabra mondják. 47. Az
ész szinonimája. 5A. Osztrák határváros. 53. Csomagolnak bele. 65. Ital. F6. A magyar hiszekegy első sora.
57. Borotválkozó eszköz márka. 58. Indulatszó. 6 1 .
Távol keleti pénznem. 61. Személynévmás. 62.,Háborújáról hires régi város. 65. Dán csatorna az Északiteegerbe. 69. A Kaméliás hölgy írójának vezetékneve.
73. Evőeszköz. 75. Hires magyar sebészorvos vezetékneve. 76. Igekötő. 77. Német fosztóképző. 78. Időhatározó. 79. A Kis-Szunda-szigetek legnyugatibbja. 81.
Francia drámairó vezetékneve. 83. Modern technika
vívmánya a hajózás terén 85. A paratölgy külső kéréből készítik. 87. A társasviszony idegen nyelvű röviItése. 88. Nótában megénekelt női név. 89. XIX. századbeli magyar természettudós vezetékneve. 90. Ez is
folyadék. 91. Valakinek a felesége. 93. Itt, idegen
nyelven. 94. Lalin kötőszó. 95 Se nem tegnap, se nem

3

holnap. 96. Névelő. 98. Csapadék. 99. Szabad hely.
101. Helysatározószó. 103. A haszontalan növény. 105.
Időegység 1C6. A vadász teszi. H8. Szigetcsoport az
Arafura tengerben 110. Hatalmas kelta nép. 112. Sokaknak gondot okoz ez az elmélet. 114. Fegyver. 117.
Mulatóhely. 18. „Bácsi" tájszólással. 1 9. Ázsiában és
Afrikában használatos súlymérték. 121. Melléknévi igenévképző, 122. Ebből áll a beszéd. 123 Megerősített
hely. 125. Minden árunak van. 127. Építő anyag. 129.
A madarak királya. 130. Női hangnem. 132. Szellemi
munkás. 134. Gyümölcsből készitlk. 135. Mássalhangzó
fonetikusan. 137. öreg ember. 138. A Kárpátok egy
részének mellékneve. 139. Szomszéd állam pénzneme.
141. Derékon viselik. 142. A gazdátlan kutya. 143.
Végtag. 144. Ilyen Kőrös is van.

FÜGGŐLEGES SOROK:
1. Petőfi vers első sora. 2. Tornaszer. 3. Magyar
méltóság volt. 6. Egyik miniszterünk vezetékneve. 7. A
perzsa hitrege egyik halálangyala. 8, Az ebédlő egyik
bútordarabja. 9. Igerag. 10. Latin praepositio. tl. Másként fényit. 12. Kicsinyítő képző. 13. A „Bánk bán"
egyik alakja. 14. A szerelem istene. 15. Nyelvtani fogalom. 16, Római alvilági isten. 18. Valaminek aszinejava, idegen nyelven. l 9. Ázsiai fensik. 21. Senki sem
szereti, ha ez éri. 22. Legönzetlenebb az anyai. 24.
Annyi mint visszkeresetet indít. 27. Idegen nyelv névelője. 20. Sziámi pénz. 29. Nap idegen nyelven. 30.

Agabona és terményüzlet

A U T Ó

minden ágában, ugy az üzleti részben, mint az adminisztrációban, könyvelésben, levelezésben teljesen jártas, önálló diszpozicióképes

6 hengeres, 4 hidraulikus
kerékfékkel.
Minimális üzemfogyasztás.
22-50,
24-65,
27-75 lóerős tipusok Vidéki utakra legelsőrangu, konstrukciójánál,
rugózásánál
és erejénél fogva.
Mhi35

tisztviselő kerestetik.
Csak elsőrendű erő ajánlkozása jöhet tekinfe be.
Mindenre kiterjedő, részletes ajánlatokat a lap kiadóhivatala „Állandó állás" jelige alatt továbbit. 289

Másként pusztít. 31. Egekbe száll. 3\ Kémiai jel. 35.
Kicsinyítő képző. 36. Tiltó szócska. 37. Helyhatározó
rag. 38. Gyakori rövidités. 40. Angol sörfajta. 41. Irány.
45. Nem fő. 46. Ilyen a harmatöntözte rét. 48. Törpék
neve. 49. Kereszt a jelképe. 50. A gondolkodás székhelye. 51. A Rhone jobbparti mellékfolyója. 52. A
szabadságharc egyik vezére volt. 54. Minden Ima Így
végződik. 59. Régi palesztiniai város. 61. Más szóval
diák. 63. A börtönök lak- ja. 64. Az a bizonyos török
férfi név. 65. Hevesmegyei nagyközség. 66. Férfi név.
67. Róna idegen nyelven. 68. Viszonylagos. 69. Burgonyakeményitőből készült festékkeverésre szolgáló
por. 70. A nagypapa öröme. 71. A hordók felső lyukának bedugására szolgáló dugóféle. 72. Az újságban
betűk alkotják. 73. Fürdttnk benne. 74. Kerti szerszám.
80. Folyó évben latin röviditése. 82. Kémia jel. 84.
Személynévmás 86. Mássalhangzó fonetikusan. 92. Ilyen
lap is van. 93. Angol társas kocsi. 97. Ilyen a kemény
tél. 98. Kötőszó. 1U0. A csillagok lakhelye. 102. Német
személynévmás, 101. Abrak. 105. Minden eleven teszi.
107. Személynévmás. 108. A vőlegény párja. 1C9. Komoly játék 111. Vulkánikus anyag. 112. Erdőben sok
van. 113. Helyeslés idegen nyelven. 115 A hunokkal
rokon nomád nép. 116. Kerek szám. 119. Nemesi rang
rövidítése. 120. Igekötő. 124. Földmunkás teszi. 126.
Annyi mint sir. 128. Erdei állat. 129. Nélkülözhetetlen
ásvány. 131. Angyalfajta 131. Ölni is lehet vele. 133.
Állati lakhely. 134. Papír méret 136. Az egyszerű
gépek egyike. 137. Kémiai jel. 140. Legtöbb latin szí
így végződik. 14'. Ilyen apa is van.
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APRÓHIRDETÉSEK
.Úriember* jeligére levél
van a kiadóban.

lakis
Bútorozott szobit ba kiadui akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 6000
korona.
Csinos uccai szoba azonnal kiadó. Széchenyi tér
7, I. em. 15.
Kfilönbejáratu, egészséges,
tiszta bútorozott szoba úriembere ek olcsón kiadó.
Szűcs ucca 4.
2
Elegáns bútorozott szoba
két urnák kiadó. Dugonics
tér 11, hl. 7.
Különbé járatú szoba 1 - 2
személy részére kiadó. —
Báró Jósika ucca 14, ajtó 1.
Egy különbejáratu uccai
bútorozott szoba kiadó.
Petőfi ucca 8, !I. 9.
Különbé járatú butoro ott
udvari szoba kiadó. Tisza
Lajos körút 71. Tudakozódni ugyanott a házmesternél.
Kültri be járatú, 3 egymásba
nyi ó bútorozott szoba ki*
adó. Vidra ucca 5.
Kfilönbejáratu szoba, viz.
villary bevezetve, kiadó,
esetleg bútorozva. Tudazódni lehet ugyanott a
házmesternél, Tisza Lajos
böiut 71. alatt.
Szépen bútorozott szoba
uri embernek kiadó. Deák
Fercnc ucca 18, em.
Lakdat bérelhet, kiadhat
vagy cserélhet apróhirdetés
utján, lo szóig 6ooo kor.
korona.

H i n k a , állta
Alláat kaphat apróhirdetés
utján. — l o szóig 4ooo
korona.
Perfekt gyors- és pépirónó
gimnáziumi
érettségivel
félnapra állást foglalna.
Ügyvédi irodában is. Ajánlatok .Perfekt gyorsírónő* jeligére a kiadóba.

Nagy
g 2
—

M

J

TélikabáiBk, Szövetáruk,,
Raglánok, ,Télikabát
Nadrágok, Gummi köpenyek

Szoba, kooyhaberendezés
és egy varrógép elacó.
Kórház ucca 7. sz.
Ház eladó I Újszegeden
újoncán épült kétszobás
lakással, a:ónnal átadó.
Aromás mellett jobbra,
harmadik ház.

Levlexést is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6ooo korona.

PETRIK

n M l l n O L

U.

/•

O b i

ISTVÁN
762

borplncéjét,

lUZneiyeket

Wagner-fürdőben

Megnyílt

ZSARKÖ IMRE épület- és bútor-

J

nagy halvacsora

Másfélméter magas, 35 méter hosszú

Oktális
Nevelönőt,
háxitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést lo sióig 4CC0
korona.

317

d r ó t k e r i t é s keményfaoszlopokkal olcsón eladó.
Felvilágosítási ad ABONYI rövidárus Fekeiesas u. 18.

Perzsaszőnyegek

jutányos

áron kaphatók.

is

vállal

€€

Szőnyegipar

SZVATON ES KUCSES

Jogi sseninárium sikeresen előkészít mindenféle
vizsgára. — Felvilágosítás
nyerhető Szeolháiomság
ucca 59.

Az ipar, a kereskedelem és mezőgazdaság ideális erőgépe a

Szeged,Szent

István tér 6.

Telefon9-74

LINCOLN F O R D FORDSON
a u t o r l z á J t Képviselet

SZEGED, Feketesas u. 22. Tel. 14 28.
Használható szántáshoz, vetéshez, boronáláshoz, csépiéihez és minden munkagép
meghajtásihoz. Minden talajon könnyen és biztosan haiad. Vontat mindenn mQ jármüvet, autópótkocsit Nagy
teljesítménye mellett alacsony üzemköltséggel dolgozik. Üzemanyag petróleum
vagy nyersolaj.

Elid>«
Használt ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés utján. 10 szóig 6000 korona.

Ara: K 5 9 , 0 0 0 . 0 0 0
pint 2 százalék fsrga'ml aM.
BaktérrAI a z o n n a l
S E A I I l l h a t ó ! Kívánatra
Üzemben bemutatjuk. Kedvelő
Szetétl feltételek.

Eladó egy szobabútor.
Megtudható Kálvária ucca
24, a mosodában.
1

raktár

Javítást

** Gábor

G l n n á z i n m i érettségivel középiskolai tanulók
korrepetálását
vállalom.
Cim a kiadóba „Korrepetálás* jeligére.

miatt!!

OK

Heform6,u- p0,0,
gózfSrdtvct

E£m

° ~

Termelő
Szövetkezete

kivitelben szobafestést, mázolást, butorfényezést és
aranyozást mérsékelt árakon.
22. és Korona utca 13 szán.
,
Telefon 942.

BÚTOR
HAVI BEVflSHRLHSOKRfl

nagyáruház, dúsan felszerelt választékos raktár mübutorokban, Slavonia tömörfa szobákban, hajlított székekben
S C H A P P E R T E S T V É R E K Szeged, Feketesas u. 19.

fűszeráruk, főzelékfélék, lisztek é s
m i n d e n n e m ű háztartási cikkek legjutányosabb á r b a n h á z h o z száltitva

. r. import hasábos tűzifa

46.000

szemben.

^/csfémuníxísd

Feketesas-utca

Levelezés

W

Raktáron tartok kész takarék-

Versenyáruház

készít elsőrendű

legnagyobb választékban I I I / Á R Á Q 7 I I 1 Q 7

és jutányos árban

Menyasszonyok részére

m é l y e n l e s z á l l í t o t t árban keiQlnek eladásra.

Szeged1

W

amely 1913—1915-ig a Kálváriánál, Stáció uccában
33 éves magányos uriaszvolt és a háború alatt szünetelt. Ismét Rie0*
szony ajánlkozik házvenyitotta Felsővároson, Római körút
zetőnőnek, an> ahe'yettesKülönfélék
14 sz. alatti házában, ahol a tisztán kezelt zamatos
cek, gazdaasszonynak, a
borok már 12 ezer K-tól palackokban is kaphatók.
gazdaság bármily ágában
Társat talál, ha apróhirVétel
jártas, aprójószág, tebén,
detésben keres, lo szóig
kert, kitűnően főz, varr. Jókarban levő zongorát 6ooo korona.
Levelet .Szeretem a gyer- megvetelre keresünk. Ajánmekeket* jeligére a ki- latokat: Postafiók 108.
Társat keresek feltétlen
adóba kérek.
közreműködéssel, szakérnagy választék svájci hímzésekben
telem nem szükséges, 15
Hálószobát, ebédlőt vagy
Lanfce néni a közkór* egyéb bútort vehet kéz
millió koronával, amely 2 L U S Z T I G ERNŐ, Tisza Lajos körút 53. szám.
házat elhagyta. — P r i v á t
hónap alatt visszatérül. —
alatt jutányosán apróhirápolást (és masszír oiást
Bővebbet Lakásközvetitö
detés utján, lo szóig 6ooo
iroda, Dugonics tér 1, —
vállal, Sziliéri sugárut 46.
4 S S « l i n l n n k n 4 na#y választékban, a iegmesszebbSzüts.
H2
Rádiót 4 5 csöveset kefelelősséggel MJildranemfl ,
Hátvezetönónekajánlkozik
reeek kölcsön vagy meg'
k a t o s m u n k á k , valamint autoközépkorú jobb nő intel i- vételre. Bagi, Széchenyi Olcsó gfzfürdö nőknek a
génhegesztést a legjutányosabban készítek. R o v á t s L a j o s
gena idősebb úrhoz vagy tér 6, I. em. balra
épfllet- és mfllakatos mester, Pálll ucca 27. szám.
atw
urnóhöz, vidékre is. Főzésben, baromfi tenyésztésben
m nden . z e r d á n délután és h i t Uzletheluliég
t a n e g é a z n a p 3ooo korona,
teljesen jáitas. Meghívásra
Ozleteladás legegyszerűb- ruhával 6000 korona. Minden
házhoz megyek. .Jobb nő*
szomb ton délután meleg meÓOT1LIEB
NŐVÉREK
jeligére a kiadóba.
2 ben apróhirdetés utján bo- ri encefürdSk férfaknak.
2/7
nyolítható le. — lo tzóig
fehérnemű és női divatterem
313
Keresek vidékre egy ügyes 6ooo korona.
Gyermek| Kossuth Lajos sugárut 10. Telefon 613.
női kalapossegédet. JelentPénz
és munkáscipők
kezni Madách ucca 8, délatndaa színben és nagyságban a
előtt 9-12 óráig.
Kölcsönt kaphat és kínálUfljobb Bűnöségbea 157
hat
apróhirdetés
utján,
lo
Q C ^ t o I n C munkál legolcsóbban vállaL Tanonc flzeIi teliigens nemet kisaszÖ { V . Kohn M6r- édi><Bxtelében Síéckeayl tér, Bérbás.
l a l U O téssel felvételik. Petőfi Sándor sugárut 60.
szony csak délutánra azon- szóig 6ooo korona.
nali alkalmazást nyerhet
elentkezni d. u. 2—4-ig
iocskay ucca 7. sz.
1
Hétfőn
este
Mindenest, szakácsnőt
vagy szobalányt a leg- Kitűnő rizling bor NAGY BÉLA zenekara közreműkökönnyebben kap, ha felad
désével. Szives pártfogást kér p n H n r
lA-rcaf
egy apróhirdetést lo szóig M a r s t é r 1 6 s z é m r U U U r J U Z b C l
4ooo korona.

a raktáron lévő női és férfi szövetek, selymek, flanelek, barchetok, 2
3 .: ®
s
kazánok, vásznak, slffonok, frenchek, flanel- és selyemkendők
só- S"

-a

1926 január 31.
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MIHÁLYI ADOLFNAL.

K telepen;

vágott

fa

56.000

K szállilv* I

WINKLER TESTVÉREK

Dréher Korona

naponta friss csapolás,
meleg zónák kaphatók

Katona István

vendéglőjében,
Feketesas ucca
9. szám.
33

