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Bekoronázás

Manapság a versenyek korszakát éljük. Az
egész világ egy nagy verseny, jóban, rosszban, szépben, rútban és sokszor megesik, hogy
szép a rut és rut a szép, a költő emlékezetes
igéi szerint. A rekordoknak ebben az idejében
a női szépség se vonhatja ki magát a küzdelemből az elsőségért. Most világszerte^ minden
országban megválasztják a szépségkirálynőt,
vagy, hogy Pékár Gyulának kedvenc nyelvén
fejezzük ki magunkat, a reinet, ezek azután
egyesült erővel áthajóznak a nagy vízen és
Amerikában is szerencsét próbálnak.
Most Vízkereszt ünnepén volt a magyar
szépségkirálynőválaszíás a bűnös Budapesten.
Meg a Duna jege is engedett merev álláspontjából ez alkalommal. • Erre a nagy nemzeti
eseményre egy francia újságíró is lejött hozzánk, bizonyos Maurice Waleffe, akiben
konstruktív orgánumaink Móricot keresnek és
találnak. De ott volt a szépség szabad királyválasztóinali sorában a nagy Pékár Gyula
is, aki legitimista elveinek főntartásával vállalta e nevezetes aktusban az itélőmesteri szerepet. Ha valaki, ugy ö igazán alkalmas és
hivatott erre a megtisztelő szerepre. Hiszen
az ő érett férfiszépsége állott modellt Stróbl
Alajos mester. Arany János szobrának daliás
melíékalakjához, az erőtől és önérzettől duzzadó Toldihoz, aki a pesti Muzeum-kert kései
nevelőnői nemzedékeinek bálványa marad
időtlen időkig.
Pékár Gyula igazán tudja, Iiogy mi a 'Jzép,
hiszen az ő rokokó idilijeiu és empi'-e románcain tanulta meg a széptevés gáláns mesterségét a kilencvenes esztendők boldog és
békés fiatalsága. Mint valami finom és kecses márki jelent meg irodalmunk hanyatló
egén ez a szcp szál férfiú annak idején, párisi eleganciával, okszi'ordi tudással, amerikai méretekkel és spanyol lendülettel. De viszont ő az, aki a jellegzetes faji szépségnek
is egyik jeles ismerője és értője, hirdetője cs
terjesztője. Mert a háborúk és forradalmak
után, fölébredve a latin kulturák mákonyos
álmaiból egyszerre, hirtelenül és váratlanul
a nemzeti géniusz hivő és buzgó misszionáriusa lett ez a Fehér Házi és fehér lelkű
író. Szakított összes addigi irodalmi szerelmeivel és művészeti viszonyaival és mindjárt az ellenforradalom nem egészen rózsaszínű hajnalán dupla
zsidónele
nevezte az
öreg Anatole
Franceot.
Az öreg Anatole
Francé még egy darabig elviselte ezt a szigorú anatémát, sőt nagy a gyanúnk, hogy nem
is ért föl hozzá Pékár Gyula kukorékolása. A
párisi irodalmi szalonokban még csak észrevette Pekárt, mert hiszen lehetetlen volt egy
ilyen jószemű megfigyelőnek észre nem vennie ekkora magassági rekordot, de száz Lampérlh Gézát teszünk egy negyed Szabó Dezső
ellenében, hogy a Crainquebillc
cs
Putois
költője nem kísérte tovább figyelemmel a
Dodó főhadnagy
szerzőjének későbbi fordulatait.
Mindegy, vagy, hogy megint pekári modorban fejezzük ki magunkat, fi donc!, a faji
szépségek nagyszerű hazai barátja az emlékezetes szabad királyválasztó szépségversenyen páratlan iníuiciójának és dívinációjának adta ragyogó tanújelét. Sorra-rendre vonultak el a szépek, a szebbek, és a legszebbek műértő pillantása előtt, piros rózsa, fehér
rózsa, szőke leány, barna, ő szemlélt és ítélt
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a kultusznak oltárán, amely nem ismer faji
és felek^rti ellentételtet. A politika az más,
ott azut.L. rendületlenül kitart egységes meggyőződést mellett, vele ezen a téren nem
lehet kukoricázni, Rothenstein Mórt ő sohase
fogja összetéveszteni Adonissal, vagy Antinoussal, de a Lefkovics Daisy szép szemeiért
miért ne engedne a merev fajvédelmi huszonnyolcból?
És külömben is, ha a magasabb érdekeket
tekintjük, akkor se árt egy kis ekszport a
gyöngébb nemhez tartozó Simonokból és Lefkovicsokból. Lám, az a Molnár, az a
Lengyel,
az a Biró, az a Bródy, az a Heltai is milyen
jól megállották a helyüket azon a bűnös, müveit nyugaton! Hiszen, ha a Pékár Dantonja
egyszer külföldre kerülhetne! De persze, az
átkos internacionalista szövetkezés miatt ez
egyelőre kizárt dolognak tekinthető. Hát legSzegény jó Gyula bácsit most kíméletlenül
és egyértelműen támadják konstruktív orgá- alább a Lefkovics Daisyket hadd küldje ki
numai, ugy írnak róla, mint valami Móricz
néha Pékár Gyula, a trubadurok legitim utóZsigmondról. Pedig ő ártatlan az egészben. da, aki francia királyi szeretők bóditó parÖ a szépség rajongója, aki semmiféle alkal- fömjének illatát szimatolta annak idején a
mat el nem mulaszt, hogy ne áldozzon annak » trianoni kastélyban.
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— szemöldököd
ronthat,
teremthet
és ő, huszárosán és pekárosan, minden ellenkező véleménnyel és fölfogással dacolva, mint bástya
feszült meg a romlott víztorony alján és az
egyik pályázati hölgy láttára kijelentette ország és világ, Incze Sándor és Waleffe Móric
előtt, hogy az illető a magyar faj legméltóbb
képviselője, a faji vonások legerősebb kidombcritója, a faji géniusz legigazabb megtestesítője. Már most kiderült a vallatásnál, hogy
illető hölgyet Lefkoüics
Daisynek
hívják,
nem az angyalok odafenn, hanem az udvarlók idelenn, mint ahogy az első nyertesről is megállapították utólag, hogy ha nem is
azoktól a Simon zsidóéktól származott, akikről
Kiss József irt balladát, de az Azrák törzséhez közelebb áll^ mint a Pékár turáni rokonaihoz

25 foMos ^ide®

Csehországban

Fagylfunám

Jugoszláviában

(Budapesti
tudósilónk
telefonjelentésc.)
Belgrádból jelentik: A fagyhullám Jugoszláviában is eljutott. Kragujevácon 17 fok Celsius hideget mértek, Belgrádban —14 fokot
mutatott a hőmérő.
Prágából jelentik: Az egész országban re-

kord hideget mutattak a. hőmérők. A hőmérséklet mindenütt
husz fok alatt van, a határszéleken
még alacsonyabbat
jeleztek.
Böhmerwaldban 27 fok hideg volt, az északi részeken 25. Prágában
és Brünnben
21 fok
Celsius hideget
mértek.

A szerb diktatúra megöli a pártokat
és bebörtönözi az — újságírókat
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.')
Belgrádból jelentik: A politikai pártok fenmaradásának kérdésében ma Belgrádban döntésre jutottak. A vendőrfőnökség felhívást tett
közzé, amelyben értesiti a pártokat, hogy külön engedélyre
»<an szükség, ha tovább
akarnak működni.
Az engedélyt a közigazgatási
hatóságok adják meg. Felszólítja a pártokat,
hogy öt nap alatt jelentsék
be: akarnak-e tovább működni.
Be kell jelenteni az alapszabályokat, a tagnévsort, a tagok foglalkozását
és lakását. Ha a bejelentés öt napon belül
nem történik meg, alkalmazni
fogják az államvédelmi
törvény
vonatkozó
szakaszát.

Zágrábból érkezett jelentések szerint Devcsics
Krcsimir hirlapirőt, Radics hivatalos lapjának, a
NaroSnl Val-nak a felelős szerkesztőjét sajtóvétség
miatt egyévi elzárásra és 20 ezer dinár pénzbüntetésre Ítélték. Ugyancsak Zágrábban Cesarec irót,
az Embervédelem című folyóirat felelős szerkesztőjét 14 napi elzárásra és 1500 dinár pénzbüntetésre Ítélték.

Feloszlatták a szabadkai tanácsol
Zágrábból jelentik: Vildovics íőzsupán felosi-(atia a zombori és újvidéki városi tanácsot és az
ügyek ideiglenes vezetésével az eddigi polgármestert és a tanácsnokokat bizta meg. Hasonló módon
intézkedett Manojlovics főzsupán Szabadka városában.

Éles viía a francia
Poincaré

megint

„nemzeti

СBudapesti
tudósítónk
telefonjclentése.')
Parisból jelentik: Nagy érdeklődés melleit
ke-dték meg ma a kamarában a kormányprogram vitáját. Az első szónok
Berceant
radikális képviselő volt, aki kijelentette, hogy
pártja azért ment ellenzékbe, mert nem helyesli a kormáni
mai összetételét. A nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatban azt az érdekes kijelentést tette, hogy a radikális párt
eboen a kérdésben bizalommal
van
Brland
iráni, mert mesr van avőződve arról, hogy a

Kamarában
egységet"

Követel

külügyminiszter ügyesen fogja vezetni a tárgyalásokat.
Ezekre a szavakra Briand
fölpattan
helyéről:
— Kikérem
magamnak
ezt a kétszínű
játékot, hogy engem kijátszanak
a
miniszterelnök
ellen! Poincaré és én egyek vagyunk!
Poincaré
is közbeszólt gúnyosan:
— Aligha sikerül egyenetlenséget támasztani
közöttünk!
Ezulán Poincarc
mondott nagyobb beszé»
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elet. Kijelentette, hogy az egész ország támogatására van szüksége és nem nélkülözheti a
parlament támogatását sem, mert csak igy
védheti meg Franciaország érdekeit a jóvátételi cs a külföldi adósságok kérdésében in-

ditott tárgyalásokon. A nemzeti egység mentette meg a frankot is ; most is erre az egységre
van szükség.
Az ülést esti 9-kor felfüggesztették, szavazásra csak hajnal felé kerülhet sor.

Babits Mihályi és Móricz Zsigmondot
Koroda Pá! Indítványa a Petőfi-Társasághoz
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése,)
Koroda Pál ma indítványt nyújtott he a Petőfi
Társasághoz, amelyben kéri, hogy a
kommün
után
a Táraságból
kizárt
Babits
Mihályi,
Móricz Zismonilot
cs P.alágyi Menyhértet
rehabilitálják.

Indítványában kifejti, hogy a közgyűlésnek
ki kell mondani, hogy a legközelebb
megüresedendő tagsági helyeket nem tölti be uj tagokkal, hanem
az alapszabályellcncsen
kizárt
tagokat hivja
vissza.

anullah mindent visszavont...
FJiöriäk a védköíelezeííségef, felfüggesztik a női szervezeteket, megszűntetik az
európai ruhaviseleteí

New-Dclhi,
január 11. Az 'Ámniafghan
nevü
afgán lap közli Amunallah király kiáltványát,
melyben két reformja
kivételével a többit visz5zavonja. A Törőkországba küldött diákokat
visszahívják, a Purdah rendszert ismét helyreállítják. Az általános
védkötelezettséget
eltör- •
Uk. A női szervezeteket
felfüggesztik
és az I

európai
ruhaviscletet
megszüntetik.
Az ország 50 neves személyiségéből tanácsot
fognak alakítani, melynek az lesz a feladata,
hogy a törvényt a mohamedán törvényeknek
megfelelően módosítsa. A kiáltványt a törzsek
r
vezetői is aláirtak.
">

e g f szabadkai é j s z a k a i m u l a t é b a n
Szabadkáról jelentik a Délmagyarországnak:
Pénteken délelőtt az egyik éjszakai mulatóban
kettős szereimi dráma játszódott le. Jovanovics
Velikov 22 éves közhuszár megölte Vimicsevics
Maricát, a mulatóhely 17 éves tagját.
A fiatal katona beleszeretett a táncosnőbe, ki
»karfa venni a mulatóból* hogy feleségül vegye, de

kon változtasson. Beszéde további részében a szervezés önzetlen odaadást és fáradtságot igénylő
munkájáról beszélt, amelyért az elismerés lelkes
munkatársait, Plszlray százados-titkárt,
bástyái
Hollzer Tivadart, Tdbisz Imre földbirtokost, Csikós Nagy József ügyvédet, Cssnky Sándor alezredest és Ráca Antalt illeti. Hangsúlyozta a sjeged!
sajtó támogatásának a fontosságát
Lelkes ünneplésben részesitették a vacsorán
megjelent tagok Shvoy tábornokot, aki egymaga
alapította rpeg, hozta össze és virágoztatta fel a
pár hónappal ezelőtt alakult Automobil Clubot.
Az ünneplés után Csikós Nagy József emelkedett
szólásra és azt fejtegette, hogy Shvoy tábornok
nagyszerű szervezőképessége nélkül a munkatársak hiába dolgoztak volna, inert ezt az eredményt
nem érték volna el ennyi idő alatt.
A klub tagjai a hajnali órákig jartö vacsorán
a legmeghittebb hangulatban maradtak együit.

Három és félévre ítéltek
egy ercsi«! orvosi
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelentése.) Székesfehérvárról jelentik: A törvényszék
ma tárgyalta dr. Glazer Zsigmond ercsi-i orvos
magzatclhajtási bűnügyét. A vád szerint az orvos
elhajtotta Deisinger Jánosné leányának magzatát,
a leány a műtét következtében meghalt.
Dr. Gál Jenő védőbeszéde után a biróság este
hirdette kí az ítéletet, amely szerint dr. GlazMr
bűnösnek mondotta ki magzatelhajtásban és gondatlanságból okozott emberölésben é j ezért három
cs félévi börtönre Ítéltei
Vádlott társát, Kiss Istvánt 7 hőaapl börtönre
Ítélte a tőrvényszék. Az Ítélet ellen mindenki
felebbezett.

Csipkecsempeszés miatt
letartóztattak egy berlini
özvegyei

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentésc.)
a leány egy őrmesterhez vonzódott és nem akart
Berlinből jelentik: Berlin társasági életében
Jovanovicshoz feleségül menni.
kereskedelmi
A közhuszár reggel 9-ig a fiatal leánynál tartóz- nagy feltűnést keltett Michaelis
kodott, majd a kaszárnyában ellopott egy tiszti 1 tanácsos özvegyének letartóztatása. Michaelis
revolvert, visszament a mulatóba és megölte sze- i 1912-ben kártyavesztcségek miatt öngyilkos
relmesét. A leány azonnal meghalt, Jovanovics i lett, özvegye ekkor Meránban kézimunkaezután mellbelőtte magát. Állapota reménytelen. üzletet rendezett be. A vádak szerint most inI nen értékes csipkéket és kézimunkákat csempészett be Németországba;

Változatlanul fentartják
a káreseti ét lövedelml adóalapokat
A pénzügyminiszter rendelete

Budapest, január 11. A pénzügyminiszter rende- " évekre, hacsak az illető adózó szabályszerű adóletet adottkí a 10.000 pengőt meg nem haladó álta- bevallás csatolása mellett január végéig adóalaplános kereseti és jövedelmi adóalapoknak válto- jának ujabb megállapítását nem kéri, vagy a
zatlan íentartásárói. E rendeletben utal a minisz- hatóságok az adózót, azért mert a rendelkezésükre
ter arra, hogy intézkedett már aziránt, hogy mind- áUő adatok szerint jövedelme legalább 20 százalékazoknak az adózóknak az adóalapja, akiknek ke- kal túlhaladja a terhére kivetett adó alapjául
resel! adó, illetve jövedelmi adóalapja a 6 ezer szolgáló adójővedelmet, a megállapított határidőpengőt el nem éri, a kővetkező évre változatlanul ben szabályszerű adóbevallásra fel nem szólítják.
Azok az adózók, akiknek adóalapjuk a 6 ezer
fentarlassfk. Az országgyűléstől felhatalmazást kér
pengőt túlhaladja, de a 10 ezer pengőt nem éri
arra a miniszter, hogy a változatlanul fentarihatá
adóalap összeget 10 ezer pengőre termelhesse. cls azon esetben, ha 1028. évre jogerősen megEzért, hogy az érdekelt adózók az adóbevallás kö- állapított adóalapot magukra nézve sérelmesnek
telezettsége alól már a folyó évben is mentesek tartják és ennek ujabb megállapítását kérik, jalegyenek, elrendeli, hogy a kivető közegek mind- nuár végéig csak c kérésüket terjesszék elö, adóazon kereseti adók és jövedelmi adó alapját, akik- bevallásukat pedig kivételesen utólag február vének adóalapja a 10 ezer pengőt nem éri el, válto- géig adhatják be.
zatlanul tartsák fenn az 1020. és a következő

Ünnepi vacsoráé avali&fe fel
a Délvidéki Automobil Club helyiségeit
Shvoy tábornok beszéde az ufprobHémák megoldásáról és a sajtó fontosságáról
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Tegnap este bocsátotta a tagok rendelkezésére
a Délvidéki Automobil Club gyönyörű, modernül
berendezett helyiségeit, amelyet a fáradhatatlan
agitálással dolgozó vezetőség alig pár
hónapi
munka után mintegy varázsütésre teremtett elő.
A klubhelyiség berendezésével az Automobil Club
részben a hivatalos ügyek gyorsabb elintézését,
az egyre jobban fejlődő motorsport népszerűsítését és a motorsport iránt érdeklődők társadalmi érintkezésének elmélyítését célozza. A klub
vezetősége, amely kellőleg nem is méltányolható
munkát végzett, egy olyan berendezésű klubhelyiséget bocsátott a tagok rendelkezésére, amelyet
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az országban eddig még sehol sem rendeztek be.
A hivatalos helyiségen kívül olvasóterem, társalgó, játékterem áll a tagok rendelkezésére.
Tegnap este a város és a vidék előkelőségeinek
jelenlétében avatták fel a klubhelyiséget. A 150
terítékes ünnepi vacsorán az első beszédet dr.
Shvoy Kálmán tábornok-elnök mondotta el. Beszédében vázolta a motorsport fejlődését és hivatását. Rámutatott arra, hogy a Délvidéki Automobil Clubnak itt* vidéken nagy missziót kell
betölteni egyrészt azzal, hogy a tagok gazdasági
érdekeit minden tekintetben megvédje, másrészt
a motorsport népszerűsítése, az ui- és a köziekéqési problémák mcsío'd'Mval a iflcniefii állanoto-

I Hungára első egyiptomi

mérkőzéséi Vesztette

Kairó, január 11. A Hungária első mérkőzését a kariói válogatott csapat ellen miuimálsi
gólkülönbséggel 1:2 arányban elvesztette.
A'
félidőben az egyiptomiak l:0-ra vezettek, A
Hungária
gólját Kalmár lőtte.

Tanuvallomások a dunai csónakázásról
Budapest, január 11. Az Erdélyi-pőr főtárgyaIása pénteken a nagybeteg Fodor István lakásán
folytatódott. A Csáki-uccai ház előtt már 10 órakor hatalmas embertömeg verődött össze, hogy
lássa a szereplőket Erdélyi Bélát azonban nem
vezették elő a fogházból.
Fodor Istvántól megkérdezte a kiküldött biró,
hogy igaz-e az, hogy Erdélyi egyszer rá akarta
fit beszélni arra, hogy vele és Forgács Annával
menjen csónakázni a Dunára és farditsa bete a
vizbe Annátf
— Ez már azért is kizárt dolog — mondotta
—, mert évek óta ágyban fekvő beteg vagyok.
Erdélyi sohasem hivott engem csónakázni, sohasem kért fel arra, hogy vigyem ki csónakázni
Forgács Annát a Dunára.
Elmondotta még, hogy ő valóban akart biztositások kötésével foglalkozni és pénzt keresni és
akkor jutott eszébe Erdélyi Béla, aki nagyon jómódú ember. Majd arról tett vallomást,. hogy
amikor megkérdezte Erdélyitől, hogy miért vette
feleségül Forgács Annát, Erdélyi igy felelt:
— Imádom őti
Egy alkalommal kijelentette előtte Erdélyi, hogy
Annit mindent szed a kölni víztől a kokainig.
Ezután Filó Józsefet hallgatták ki, aki azt mondotta, hogy fentartja azt a vallomását, hogy Erdélyi bele akarta fordítani Forgács Annát a Dunába és hogy ezt Fodor mondta neki. Fodor
Istvánt yaüomásáía megeskették.
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Ha iól aiegy minden — két év miilva megtörténik
a i általános csatornázás elsi kapavágása...
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Az a nagy
nekibuzdulás, amely a csatornázás kiverekedésének
programszerű jelszavával megszülte az úgynevezett külvárosi nagybizottságot, ugy elpárolgott,
ugy elcsendesedett, hogy nyoma sincs már a városban. A bizottság lassankint politikai
pártirodává alakult át és tevékenysége halbicskák, tarhonijaküldeméngek
és újévi cmlékalbumok
szállításában merül ki.
Az általános csatornázás azért problémája
maradt ennek a városnak és égető
problémája
marad mindaddig, amig meg nem oldja a város
megoldásra egyedül illetékes hatósága. Két év
óta beszélnek erről a problémáról, az ufóbbi időben
már alig hallhatóan, de a közönség nem lát semmi
komoly tünetet, amelyből arra következtethetne,
hogy belátható időn belül mégis csak elkészülnek
az uj csatornák.
A hosszura nyúló előkészületek mikénti állásáról érdeklődtünk a polgármesternél,
aki a következőket mondotta:
— A város mérnöki hivatala legközelebb nyilvános előadás keretében ismerteti azt az eredményt, amelyet a szakértőkből összeállított előkészitö bizottság ért el vizsgálódásai és tanul-

mányai során. Ez a bizottság a csatornázás legfontosabb alapelveit határozta meg és utat mutatott a részletes tervek kidolgozásához. A következő lépés az lesz, hogy megbízunk egy kiváló
csatornaépítő mérnököt a részletes tervek kidolgozásával. Ez már költségesebb eljárás lesz, mert
a mérnöknek külön irodát kell megszerveznie
Szegeden és munkájáért a mérnöki kamara díjszabásában megállapított tiszteletdijat kapja. Ha
a tervek elkészülnek, összeállittatjuk azok alapján
a csatornázás költségvetését is. Ha akkorra megnyílik a lehetősége a külföldi kölcsön felvételének, megfelelő kölcsönt keresünk és a közgyűlésnek gondoskodnia kell a csatornázási kölcsön évi
annuitásainak költségvetési fedezetéről. Számitásom szerint ez a kölcsön évente hat—nyolcszázezer pengővel terheli meg a várost, tehát ennyivel kell növelnünk a város évi bevételeit uj jövedelemforrások teremtése által. Ha minden jól
megg, akkor két év múlva megtörténik az első
kapavágás...
A város közönsége ezekután joggal lehet kíváncsi, hogy maga, a csatornázás menngi ideig tart,
ha a tervezési munka előkészítése három évet
emészt fel és a részletes tervek kidolgozására
két esztendőt szánt a polgármester.

llamos és autótaxi karambolja
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Pénteken délelőtt a főposta előtt szerencsés kimenetelű karambol történt. Dobó Lajos 23
éves soffőr indult el a Tisza-szálló elől autójával. A Kup-féle üzlet előtt akart elmenni
autójával és nem vette észre, hogy hátulról
egy villamos közeledik. A villamost, amelynek vezetője Gaál Ferenc volt, már nem lehetett lefékezni. A villamos elkapta az autó

hátsó részét. A villamos azonnal megállt, nagyobb baj nem történt, de ugy az autó, mint a
villamos könnyebben megsérült.
Ugyancsak pénteken délelőtt a gőzfürdő
előtt az egyik Somogyi-íclcp felé haladó villamos kiugrott
a síitekből
cs felfutott a járdára. A rakoncátlan villamoskocsit csak hoszszabb munka után tudták a sinekre visszahelyezni.

A szegedi Rassay-párt határozata
•i Klebelsberg-beszód ügyében
Az ismeretes Klebelsberg—Rassay—Peidl
vita ügyében a szegedi Rassay-párt végrehajtó bizottsága a következő határozatot
hozta:
— Azt a nyílatkózatot, amellyel Szeged város polgármestere Szeged városnak a leadott
szavazatok többségével megválasztott képviselői ellen fordul, a város polgárainak többsége a legélesebben elitéli. A közéleti morál
nevében is tiltakozni kell az ellen, hogy a
városi adminisztráció feje a kijárok dísztelen
szerepét akarja juttatni a független polgárság független törvényhozóinak.
— Szeged város polgármestere évek óta
ézivósan harcol az önkormányzat csorbításáért s példátlan eltökéltséggel küzd azok ellen, akik az önkormányzati jog terén a törvényesség álláspontját akarják érvényesiteni.
S most éppen ő kifogásolja azt, hogy Rassay
Károly képviselőnk
nem tett eleget az önkormányzat védelmét sürgető kéréseinek. Senki
kevesebb jogcímmel ezért nem tehet szemrehányást, mint Somogyi Szilveszter polgármester ur és senkinek ezért kevesebb jogcimmel nem lehet szemrehányást tenni, mint
Rassay Károly képviselő urnák. A polgármester akadályozta meg a törvény végrehajtását a közgyűlés felfrissítése kérdésében s
Rassay Károly harcolta ki a parlamentben a
¡virilisták névjegyzékének kiigazitását s most
az önkormányzatot csorbító polgármester elégedetlen az önkormányzatot védő képviselő
munkásságával. A polgármester vezetésével a
városi tanács akadályozta meg legutóbb is,
hogy a város törvényhatósága az önkormányzat védelmében felírjon a törvényhozáshoz s a
Wi^ l.j jrarxg^gTOCTWii' HÍM J^a.iu n.im-íntkiiij^.f • WBMH

Gyapjú harisnyák

óriési választékban legolcsóbban
<1
Wtoftmann
Ve&sönél,
Csckonics ucc« 4, szám.

polgármester Rassayt támadja azért, mert
nem védi kellő eréllyel az önkormányzatot.
A polgármester csak akkor védi az önkormányzatot, ha támadhatja a város ellenzéki
képviselőit.
— De komolytalanoknak kell deklarálnunk
a polgármester egyéb szemrehányását is. A
polgármester az ellenzéki képviselőknek rójja
fel bünül azt, amit a kormány elmulaszt. A
kormány felelősségét nem lehet áthárítani a
város ellenzéki képviselőire. A tanyai kirendeltségnek Hódmezővásárhelyen történő megszervezésében, a borközraktárnak Kecskeméten történő felállításában, a szegedi ítélőtábla
területe kibővítésének elodázásával nem Rassay Károly, hanem az a kormány mellőzte
Szegedet, amelyiknek Szeged város egységespárti képviselője is tagja. A polgármester
leborul a kultuszminiszter képviselői működése előtt s ugyanakkor hátbatámadja Rassay
Károlyt azért, mert nem küzd elég eréllyel
Klebelsberg
Kunó gróf kormánya ellen.
— Szeged város liberális polgárai, akik a
legutóbbi választáson is bizonyságot tettek erejüknek és tömegűknek tekintélyéről, a legélesebben tiltakoznak a polgármester jogtalan
és indokolatlan beavatkozása ellen, végtére
is Somogyi Szilveszter nemcsak az egységes
pártnak, hanem Szeged többségben lévő ellenzéki polgárainak is illenék, hogy polgármestere legyen. Szeged város liberális polgárai
ezt az alkalmat is felhasználják arra, hogy
Rassay Károlynak különösen az önkormányzat védelme érdekében kifejtett eredményes
parlamenti működéséért legmelegebb köszönetet mondjanak s biztosítsák öt nem csökkenő tiszteletükről, ragaszkodásukról és szeretetükről.
Szeged, 1929 január 10.

A

szegedi
Rassay-párt
vezetősége.

Lilim* GISK
nagy filmje:

Galamb a viharban
hétfőiül a Belvárosi Moziban

Ujabb hamlspengősök
kerüllek a rendőrségre
Nem Szegeden gyártották a hamlsllvé»
nyokal
CA Délmagyarország
munkatársától')
'A'
Délmagyarország
csütörtöki számában beszámolt arről v hogy dr. Berényi
János ékszerész
hamispengőst juttatott el a rendőrségre. A beszolgáltatott hamis pénzdarabot a rendőrség
az állami pénzverdének küldte meg, majd
nyomozás indult meg a hamispénz készítőinek és terjesztőinek elfogására. A rendőrség
nyomozati adatai szerint a
hamispengősöket
nem Szegeden gyártottak.
A terjesztők minden valószínűség szerint vidékről jöttek Szegedre és a hamisítványokat itt próbálták értékesíteni.
A hamis egypengösök terjesztői ugy látszSc
nagyobb összeget értékesítettek Szegeden, mert
a rendőrségnek m á r több hamispengös van
birtokában. Pénteken délelőtt Fürdők
János
nyugalmazott Máv. tisztviselő is megjelent a
rendőrségen és átadott egy hamispengőst,
amelyet emlékezete szerint az egyik Károlyiuccai füszerüzletben kapott. A bemutatott pengős is alumínium ötvözetből készült és így
megállapítható, hogy a Szegeden forgalomba
került liamispengősöket egy helyen
gyár{ották.

Pozsonyban letartóztatták
a szovjet Magyarországra küldött futárát
Prága, január 11. A Lidove Novini szerint
a pozsonyi rendőrség letartóztatta Blitz Ármint, a bécsi szovjetképviselet futárját, akit
Magyarországra
küldőitek
azzal, hogy ikeressen összeköttetést
a magyarországi
kommunistákkai.
Blitz kihallgatása során ugy vallott, hogy
Budapesten valami zsebtolvaj minden pénzét
ellopta és ezért akart visszatérni Csehszlovákián át Bécsbe. A pozsonyi rendőrség Blitzről megállapította, hogy ö szervezte
meg az
1923-iki lőcsei kommunista
felkelést,
amiért
akkoriban el is ítélték, de megszökött.

Államcsíny Kínában
Sanyhai,
január 11. Csang-Cso-Lin fia,
Csang-Hsueh-Liang,
akit a nacionalista kormány a mandzsúriai kínai közigazgatás vezetőjévé nevezett ki, államcsínyt
követett el.
Megszállta a mukdeni fegyverraktárt és börtönbe vetette Jang-Yu-Tinget, Csang-Cso-Lin
fővezérségének volt főnökét, továbbá két más
mandzsúriai magas állású tisztviselőt, akik hír
szerint vonakodtak magukat alávetni a nacionalista kormánynak.
Mukdenből jelentik, hogy
Jang-Yu-Tinget
ma reggel
agyonlőtték.
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Előrehaladott idény miatt
Női és leány kabátok P 15 lől
Szörmebundák . . . P 190 tői
Szövefruhák . . . . P 10-től
Selyemruhák . . . . P 3 0 fői
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A főispán a kormánytól kéri a budapesti
országul kiirtott eperfáinak pótlását
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr. inkább, mert a Fehértó partja kivételével keAigner Károly főispán a selyemhernyóte- rékvetők sem jelzik az ut széleit s nincs
nyésztés előmozditása érdekében felterjesz- egyetlen fa sem, amely az autóvezetőnek erre
tést intézett a kereskedelmi miniszterhez és tájékoztatást nyújthatna. Tekintettel arra,
átirt a város polgármesteréhez. A kereske- hogy a földmivelésügyi minisztérium a nadelmi miniszterhez intézett felterjesztésében pokban kezdte meg a selyemtenyésztés előhivatkozik arra, hogy a szeged—budapesti ál- mozditása céljából az eperfacsemetéknek a
lami műutat szegélyező eperfákat a kommün magányosok között való kiosztását, arra kéri
alatt Szegedtől Budapest felé számitva mint- a minisztert, hogy rendelje el a müutnak teregy 14 kilométer hosszúságban kiirtották s méketlen eperfákkal való szegélyezését és írazóta ez a miiut esőnek, szelnek, napsütésnek jon át a földmivelésügyi miniszterhez a szükközvetlenül kitéve természetszerűleg gyorsab- séges mennyiségű és minőségű eperfacsemeban rongálódik, mint a fával szegélyezett utak. tének kiutalása iránt.
De az alföldi selyemtenyésztésre, valamint a
A polgármesterhez
intézett átiratában a főközlekedés biztonságára is rendkívül hátrá- ispán a balástyai müut és a jánosszállási ösznyos az eperfák hiánya. Télen a behavazott szekőtö müut gyümölcsmentes (barkás) eperországút a szegélyező ároktól nehezen külön- j fákkal leendő szegélvezésének elrendelését
böztethető meg s különösen este és ködben [kéri.
életveszélyes
a rajta való közlekedés,
annál is

BÁLRA,
Frakkíngek, selyem- és piquémellények, keztyük, harisnyák, nyakkendők, zsebkendők
Í z l é s e s ,
a legszolidabb árak melleit
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uri és női divat üzletében
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Sulyos szerencsétlenség a kisvasul mlait
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Pénteken délután két órakor sulyos szerencsétlenség történt a vasúti hídnál, ahol éppen a
kisvasút haladt a tanyák felé. A vasúti sinek
mellett húzódik el a Winkler-féle fatelep
szálfát hordó iparvágánya. Amikor a kisvasút
ide ért, egy szálfákkal megrakott iparvasut {
jött fel a Tisza felől. A szálfákkal telt kis iparvasutat egy ló húzta, amely annyira megijedt a kisvasúitól, hogy kiugrott
a sinek közül. Harangozó
József kocsis fékezett, de már
nem tudta megakadályozni a szerencsétlenséget. A szálfás kocsi felborult
és a szálfák

Harangozó
Józsefet maguk
alá
temették.
A szerencsétlenség után azonnal értesítették a mentőket, akik csak hosszas munka
után tudták a súlyosan megsebesült kocsist a
szálfák alól kihúzni. A szerencsétlen ember
végtagjai eltörlek, azonkívül sulyos belső sérüléseket szenvedett. Harangozó József tragédiáját fokozza az a tény, hogy felesége gyermekágyat fekszik és most a kis család támasz nélkül maradt.
A rendőri nyomozás során azt igyekeznek
megállapítani, hogy a szerencsétlenségért terhel-c valakit felelősség.

íiz évi fegyházra iiélfek egy gazdálkodót
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi törvényszék Vr'W-tanácsa pénteken délelőtt két végzetes kimenetelű tanyai bicskázás
ügyében hozott ítéletet. Molnár Bagi János sövényházi gazdálkodó 1928 novemberében az
oltani Baksi-majorban mulatozott. A major
vendéglőjéből kijövet összetalálkozott Tóth Já. nos sövényházi lakossal, akivel ellenséges viszonyban volt. Molnár Bagi János amikor
meglátta haragosát, minden szó nélkül odarohant hozzá és arcul ütötte. Tóth János társaságában voll íeleségcfl's, aki dorongot
kapott

árusítja a január 13-iki

Révész
jogyeít.
Szerepelnok: Itóvész Bóla, Móra Feronc, Juhász
Gyula, E. Étsy Emília, Poőr.y Piri,
Bojár Lili, Bardócz Rózsa, Gaizlcr
Lola, Hont Erzsébet, Szórád Ferone,
Nagy György és Szilassy Gyula.

fel és ugy sietett férje segítségére. Molnár Bagi
János erre előkapta bicskáját és tövig belevágta az asszonyba. Tóth Jánosné a helyszínen
kiszenvedett, Molnár Bagi János elmenekült.
A rendőrök csak napok múlva fogták el és
ellene szándékos emberölés címén indult meg
az eljárás.
A pénteki főtárgyaláson a tanuk kihallgatása után a törvényszék megcáfoltnak találta
a vádlott azon védekezését, mintha önvédelemből szúrta volna le Tóth Jánosnét és ezért
10 évi fegyházra
ítélte. Az ítélet ellen Molnár Bagi János xelcbbezést jelentett be.
A másik halálos kimenetelű
bicskázás
augusztus 19-én, Alsótanyán történt. Itt bál
volt, amiután Kántor
János Komócsin
Veronika tanyai szépség társaságában hazafelé
igyekezett. A kis társaság útközben összetalálkozott Bálint Istvánnal. A két legény összeszólalkozott, amelynek hevében Kántor
János
doronggal
leütötte Bálint Istvánt, aki
néhány
perc múlva sérüléseibe
belehalt.
A pénteki főtárgyaláson Kántor
János önvédelemmel védekezett. A biróság beigazoltnak vette a szándékosságot és a vádlottat S
évi fegyházra
itélle. Az ítélet ellen ugy a vád,
1 mint a védelem i'elebbezcst jelentett be.
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A szegedi
magisztrátus
és a
Bánk bán
(A Délmagyarország
munkatársától.')
A napilapok megírták, hogy Szeged magisztrátusa a napokban hozott határozatával csatlakozott Kecskemét város tiltakozó feliratához, amelyben sikra
száll a Bánk bán »modernizálását« célzó törekvések ellen. A szegedi tanács minden vita nélkül
mondta ki a csatlakozást vitéz dr. Szabó Géza
kulturtanácsnok javaslata alapján. A kulturtanácsnok viszont a kecskemáü körirat alapján és szel-'
lemében készítette el javaslatát, amely most tanácsi előterjesztés formájában a közgyűlés elé
kerül. Mivel az irodalmi kérdések iránt érdeklődő
közönség joggal kiváncsi a tanács állásfoglalásának indokaira, a Délmaggarország
munkatársa
felteLte a kérdést néhány tanácstag előtt:
— Miért tiltakozott Hevesi Sándor terve ellen.

Dr. Somogyi

Szilveszter

polgármester:

— Én, a magam részéről nem tiltakoztam volna,
de Kecskemét annyira
érzékeny ezen a téren,
hogy nekünk honorálnunk
kellett ezt a kegyeletes érzékenységet. Az ellen nem lehet senkinek sem kifogása, ha a színigazgatók a szinrekerülő darabok egyes jeleneteiben bizonyos technikai változtatásokat végeznek, a lényegbeli változtatásoknak azonban nincsen létjogosultságuk.'
Biberachból nem Ie'r>et modern ficsurat csinálni.
A Bánk bán ugy szép, ahogyan van, eredeti hi-'
báival, szépségeivel együtt. Mindenki tudja, hogy
van a világon szebb épület is a szegedi csonkatoronynál, mi mégis ragaszkodunk hozzá, szeretettel őrizgetjük eredeti formájában, mert hatszáa
esztendős a múltja.

Vitéz dr. Szabó

Gcza

kultartanácsnok:

— Én minden tekintetben magamévá teszem
Kecskemét város határozatát és megállapításait
A száz esztendővel ezelőtt megirt Bánk bánt nem
lehet most kivetkőztetni abból a
formájából,
amelybe Katona József öltöztette. Az irodalmi
szakértők, a kritikusok bizonyára találnak ebben
a formában hibákat, azonban mi, a laikus közönség ezeket észre sem vesszük. Amíg bele tudunk
illeszkedni a darab hangulatába, addig nem szorul az modernizálásra, különben sem olyan régi
meg a Bánk bán, hogy időszerű lenne az átalakítása.

Dr. Pálfg

József

tanácsnok-intendáns:

— Katona József emléke megérdemli, hogy
gyönyörű alkotása érintetlenül maradjon meg. A
Bánk bán átformálására szerintem egyébként sincs
különösebb ok. Megértem Katona József szülővárosának hangulatát, amikor tiltakozik Hevesi
Sándor szándéka ellen, amely körülbelül annyit
jelentene, mintha valaki Vörösmarty költeményeinek patinás nyelvezetét akarná átidomítani
a mai modern nyelvezetre.

Rack

Lipót

pénzügyi

tanácsnoki

— £n azért csatlakoztam a tiltakozáshoz, mert
Katona Bánk bánját kezdettől fogva olyan tökéletes, olyan kiváló irodalmi alkotásnak ismerjük,
hogy szükségtelen minden változtatás rajta. Már
az iskolában azt tanultuk, hogy a Bánk bán az
igazi dráma klasszikus példája. Ha modernizálnák,
akkor elveszítené eredeti szépségeit.
g . p . » £3 azt akar'«,
№51 Sä hogy

veSe bal,
M&lm&r Ján©ss
az vegye meg
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1 helys
Eddig háromezer hold bérletet vizsgállak meg
(A
Délmag yarország
munkatársától.')
A gálatot. A város hatósága ettől a vizsgálattól
csengelei városi földek bérlői — mint isme- nem kevesebb, mint hatvanezer pengő főidretes — még a nyár vége felé panaszos kül- bércsökkenést vár. A polgármester ugyanis
döttséggel keresték fel a földmivelésügyi mi- ennyit jelentett be ezen a cimen a belügynisztert és azzal vádolták meg a földesúr- miniszternek az 1929. évi városi költségvetés
várost, hogy kiuzsorázza bérlőit. A város ha- tárgyalása alkalmával. Ebből pedig az követtósága erélyesen tiltakozott a vád ellen és kezik, hogy a csengelei bérlők tényleg töbadatszerűen bizonyította, hogy Szeged föld- bet fizetnek, mint amennyit azok a gyönge
birtokpolitikája mindig szociális volt, hogy minőségű és termőképességü csengelei homoklényegesen kevesebb bért fizetnek a szegedi földek kibirnak.
bérlők, mint a környékbeli magántulajdonú
A bizottság működését valószínűleg csak a
földek bérlői. A miniszter mégis felszólította jövő hónapban fejezi be. Értesülésünk szerint
a város hatóságát, hogy vegye revízió alá a eddig két dűlőt vizsgált át. Ebben a két
csengelei bérleteket és ha lehetséges, enyhít- dűlőben 2500—3000 hold föld, tehát körülsen a nehéz sorban lévő bérlők helyzetén. belül háromszáz bérparcella van, mert a bérA tanács háromtagú szakértő bizottságot letek legnagyobb része tizholdas. Arról, hogy
küldött ki Csengelére. Ez a bizottság a mult a bizottság a már megvizsgált bérletek körül
hónapban kezdte meg működését. Végigjárja mit talált, jelentést állítólag még nem kapott
az összes csengelei bérleteket és minden bérlő a város hatósága.
panaszát meghallgatva a helyszínen tart vizsMHMJWHiWWiil^ IftHiWMiftWiMiFI MétMt
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" S / H P Szombat. Róm. kath. Árkád vt. Pro. | — Iparosok részvétele a mezőgazdasági kiálliM/ M&* testáns Ernő. Nap kél 7 óra 45 perc- 1 tásokon. A szegedi kereskedelmi és iparkamarákor, nyugszik 4 óra 32 perckor.
| nak egyik legutóbbi teljes ülésén R u c s e s Károly
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél- I makói kamarai tag indítványt terjesztett elő, hogy
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—lAl-ig, í a kamara lépjen érintkezésbe az Országos Magyar
délután zárva.
aGzdasági Egyesület igazgatóságával aziránt, hogy
Egyelem! könyvtár (központi egyetem I. eme- az általa rendezni szokott tenyészállatvásárok és
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
mezőgazdasági gépkiállítások alkalmával a vidéki
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar- kisiparosok térdiját szállítsa le. Az OMGE igaztanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. gatósága honorálta a kamarának erre vonatkozó(Tel. 352.) Moldvány Lajos* Újszeged, Vedres u. lag előterjesztett javaslatát és közölte, hogy vidéki
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-Ut kisebb iparosok részére bármely kis területnek
II. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) az igénybevétele esetén is négyzetméterenkint az
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 50 négyzetméternél nagyobb kiállítások részére
megállapított 5 pengős térdijat engedélyezte. KüZakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)
lönösen közérdekű bemutatások esetén kérelem
— 23 fokos hideg volt Kaposvárott. A Meteoro- formájában a kiállításon résztvenni szándékozó
logiai Intézet jelentése: Hazánkban a hideg foko- iparosok még ezen túlmenő engedmény megadását
zódott de a Dunántulon most is erősebb volt a is kérhetik.
fagyj mint a Tiszántúlon. A Dunántulon leghidegebb volt Kaposvárott, —23 fok Celsius, mig a
Tiszántúlon —14 fok Celsius volt a legnagyobb
hőmérséklet Mátészalkán. Egyébként jobbára derült, helyenkint ködös az idő. Budapesten délben
a hőmérséklet —17 fok Celsius volt. Jóslat: Felhősebb és helyenkint ködös idő várható a fagy
lassú gyengülésével.
— Szegedi időjelentés. A szegedi egyelem földrajzi intézetének meteorologlai állomása jelenti,
hogy pénteken Szegeden a hőmérő
legmagasabb
állása —3.4 fok Celsius, legalacsonyabb
—9 fok
Celsius volt. A barometer adata a tengerszinre
redukálva 770.0 mm., tehát az előző nap óta
8.5 mm-t esett. A levegő relatív páratartalma
reggel 91, délben 78 százalék volt. A szél iránya a
föld közelében reggel északi, délben délnyugati
volt s erőssége 1. A tegnapi pilotballonészlelés
adatai szerint reggel 8000 méter magasbau a szél
iránya észak-északkeleti s erőssége 6 volt
— Gycmántlakodalom. Ritka családi évfordulóhoz érkezett el egy derék, öreg szegcdi házaspár.
K o p a s z József, a Wínkler-cég portása és felesége. Az öreg házaspár most tartja meg gyémántlakodalmát, egybekelésük hatvanadik évfordulóját. A jubiláló házaspárt nagyon sokan keresték
fel üdvözletükkel.
x Bach — fa, szén, koksz — a régi szolid cég.
BELVÁROSI
tenuár 12., 13-ín
EB@S©res

de§

Sk m o s z k v a i

x Mi a G. F. B.? — nem egyéb, mint a legnagyobb magyar selyemharisnyagyár márkája. A
hölgyek ma mar úgyszólván kizárólag a G. Fi
B. selyemharisnyát keresik, mert tudják, hogy a
használatban ez a legjobb és legolcsóbb. Ez a
meglepő olcsó ár természetesen csak azért lehetséges, mert a G. F. B. magyar gyártmány és
mentes a horribilis vám- és fuvarköltségektől, ami
a külföldi gyártmányokat megdrágítja. A minőség
nagyszerűségének demonstrálására és a külföldi
gyártmányok kiszorítása céljából a Pollák Testvérek cég nagyobb mennyiségű hibamentes ezüstnyomásu G. F. B. selyemharlsuyát hoz forgalomba
minden létező divatszinben, 3 pengő 75 fillérért
párját. Ezek a r<:ndkivül olcsó árak január 10.
reggeli 8 órától nyolc napon lesznek érvényben
PoPák Testvérek Széchenyi-téri és Csckonics-uccai
üzleteiben.
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x Az SzTK holnap, vasárnap este 9 órai kezdettel tartja évi szokásos bálját a Tiszában. Az előjelek szerint ez az estély lesz a szezon legsikerültebb báli estélye.
229

x Divatos korcsolyázó szvellerek és
egyéb kötöttáruk dus választékban Iárapel és Hegyi cégnél. Gyári árak!
2os
x Dr. Ilallyasy Sándor ügyvéd irodáját Szeged,
Mikszáth Kálmán-ucca 16. sz. a l a t t megnyitotta.

MOZI
K O R Z Ó
Szombat, vaiáraap Január 12., 13-án
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Egy táncnsnS 6s egy nagyhrrerg szerelmi X3 Era <3, rf/5»
regénye 10 felvonásban,
Azonk.vül
STSii d Q u i
Előadások todefe 5, 7, 9, vasár- ÉJ ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor

I

<»ü 15 «»en JelCücImeü:
Szombat, vasárnap

ragyogó alakosával:
filmen 8 felvonásban.

Cs

Fflszerep'ó-

Else Jerusa'em
vliághi'ü regenve
Azonkívül:

Greíe Mosheim.

Vig;:fd*t a felvonásban. ~
p6o/..repl >: TOM MOORE.
Eladások kezdele 5, 7, 0, vasár- is ünnep ap 3, 5, 7, 9 órakrr

Szeneden muíaifák be —
Zilahy Lafos uj darabját ?
Az egyik budapesti
estilap irfa pénteki számában:
»Mint ismeretes, Amerikában és Angliában az a
szokás, hogy főképen azokat a darabokat, melyektől nagy sikert várnakj először egy vidéki színpadon mutatják be és csak azután mutatják be
Newyorkban, illetőleg Londonban. Ez a rendszer
gyakran előfordul Németországban is, ahol legutóbb például Pagnol darabját mulatták be több
vidéki színpadon és csak azután került a so_r a
berlini premierre.
Ugy értesülünk, hogy rövidesen nálunk is meglesz az első vidéki sühraufführung* egy olyan
műből, amelynek pesti színpadon van a helye.
Zilahy Lajos vállalkozott
arra, hogy
legújabb
darabját, amelyet természetesen egyik előkelő fővárosi színpad is lekötött, átengedte a szegcdi
színháznak,
hogy ott tartsák meg az első bemutatót. Zilahy Lajos a szegedi előadás után
óhajtja aztán elvégezni azokat az apró változtatásokat, amelyeket egyébként a próbákon szoktak
ellátni a szerzők. Tarnay Ernő, a szegedi színház igazgatója, ugy tervezi, hogy Zilahy Lajos
darabját társulatának legjobb tagjaival és pesti
vendégszinészekkel mutatja be.».

x Safái kötöttárugyárunk „íönyörö
korcsoSyagarnilura modelldarabjaii gyári
áron árusítjuk. Lampel és Hegyi.
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— Tüz — az ágy alatt. Salgótarjáni jelentés^
szerint H a j d a r a Andrásné, egy bányász fele-'
sége, szénáért ment a tanyára és ezalatt az idő
alatt a gyermekei a rájuk zárt ajtó mögött a
szobában a kályhából kiszedték az izzó szén-parazsat és az ágy alá rakták. Az ágy tüzet fogott
és a keletkezett füsttől és gáztól a három gyermek megfulladt. Az asszony ellen megindították:
a vizsgálatot.
x Szemüvcgjavitások Liebmannál, Kelemen-u. 230
— Az OMKE adóankétja. Az Országos Magyar
Kereskedelmi Egyesülés január 22-től kezdve február 18-ig folytatólagosan adóankétet rendez a kővetkező programmal: Január 22-én: Elnöki megnyitó. Tartja dr. Glücksthal Samu felsőházi tag,
az OMKE főügyésze. Közterhek és az értéktőzsde,
előadó dr. Éber Antal, a Magyar—Olasz Bank vezérigazgatója. Február 4-én: A forgalmi adók és
a kereskedelem. Előadó Székács Inir<^ az OMKE
alelnöke. Február 11-én: Az általános kereseti,
jövedelem- és vagyonadó problémái. Előadó dr.
Tury Zoltán m. kir. közigazgatási biró. Február
18-án: Az adóadminisztráció és a jogbizonytalanság forgalombénitó hatása. Előadó dr. Bodrogiig
József, az OMKE titkára. Az egyes előadásokat
mindenkor este fél 6 órakor a Lloyd Kaszinó
helyiségeiben (Budapest, V., Mária Valéria-ucca
12.) tartják meg.
x Valóban elegáns estélyi és báli cipők közismerten jó minőségben és olcsón Del-Ká-nál kaphatók. Kárász-ucca 14.
69
x Képkeretek legolcsóbban Frcimannál.
21
— Szombaton csto érkezik Szegedre Révész Béla,
aki vasárnap délelőtt a Korzó Moziban fogja
ismertetni legújabb Ady-munkáját. Szegeden első
ízben tartanak ilyen irodalmi és kulturális jelentőségű matinétj amely iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. Ady Endre és Révész Béla legszebb
müvei szerepelnek a műsoron kiváló előadók interpretálásában. Külön érdeklődésre tart számot
J u h á s z Gyula előadása a miniatűrök költőjéről, amelyben foglalkozni fog Ady Endre és Révész
Béla szoros és elmúlhatatlan emlékű barátságával is. A matiné fél 11 órakor kezdődik, jegyek
válthatók a D é l m a g y a r o r s z á g Aradi-uccai
jegyirodájában 50 fillértől 1 pengő 60-ig.
x Modern irodalom s művészet jelentős munkái
megtalá'hatók »Mentor« könyvszalonban, Dugonics-tér 11.
233
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u g y illatánál, mint boraxtartalmánál fogva kitűnő hatású.
Csak zárt üvegekbon kapható a
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Farkasok a szegedi tanyákon
és a kurzuslapban

Megvüéglijáü

a szegedi városházái

Azok a gyanútlan szegcdi polgárok, akiknek
kezeügyebe akad az elvetélt kurzus szegedi orgánuma, pénteken reggel borzongó háttal olvashattak egy három hasábra kiterjedő tudósítást. Ez
a tudósítás szörnyű és véres realizmussal arról
számolt be, hogy milyen rettenetes viaskodása
volt Nagy Sándor alsótanyai öreg juhásznak a
farkasokkal. Ezek a kiéhezett, vérszomjas toportyánférgek, a különlegesen fejlett technikájú tudósítás szerint, megtámadták Nagy Sándor öregbéres birkanyáját pontosan szerdáról csütörtökre
virradó éjjel és kevés híja volt, hogy magát, a
szerencsétlen juhászt is szét nem tépték. Megbízható helyről szerzett információnk szerint a
szörnyű eset olvasása közben sok borotválkozó
beleszaladt állával az éles pengébe, sok békésen
kávézó kávéházi vendég pedig ijedtében lenyelte a
kávéskanalat A mentők többizben kivonultak. A
pánik hosszú ideig tartott es amikor az első
halálos rémületből felocsudlr'; az emberek, csodálkozva böngészték a többi szegedi újságot, mert
a farkasnak legfeljebb csak a színház műsorában
akadtak halvány nyomára .
Aztán lassankint kiderült minden.
A íeleséggyilkos Szeutháromság-uccai pék
Az eredeü tudósítás keletkezésének története itt
büntetését a tábla Is helybenhagyta. A tábla
következik.
S k u 11 é t y-tanácsa pénteken tárgyalta B o z s i n
Néhány szegedi rendőri rIporLer ballagott dideVoin Szenthárornság-uccai pékmester bünügyét, aki regve, fázósan a néptelen, fagyos korzón. Előzőa rnnlt év február havában feleségét borzalmas leg reménytelenül hajszoltak valami megírni való
kegyetlenséggel megölte. B o z s i n Voint a törvény- szenzációt, de a rendőri krónika lapja ezen a
szék 12 évi fegyházra Ítélte. Az elitélt felebbezést napon üres maradt.
jelentett be az ítélet ellen. A tábla Skultéty-ta— Hát mi is történhet ebben a nagy hidesben?
nácsa a törvényszék ítéletét h e l y b e n h a g y t a . — sopánkodott az egyik.
Az ítélet ellen a vádlott semmiségi panaszt jelen— Hát éppen történhetne valami, ha akarna —
tett be és igy az ügy végső fokon a Kúria elé j ábrándozott a másik —, csak az a baj, hogy nem
kerül.
akar. Például megtörténhetne, hogy Alsőtanyára
x Korcsoljáit Krachtusznál köszörültcsse, Kos- betörnének a farkasok és megtámadnának valasuth Lajos-sugárut 20.
71 milyen birkanyájat Milyen szép tudósítás lenne
abból, ha az öreg juhász testi épségét is veszéx Telefonon „Kéry-auíólaxii" szám nélkül kérjen j.7 lyeztetnék és csak az utolsó, pillanatban kapna
— Behajtási költségek a részletben lizetsif, vagy segítséget.
halasztást nyert adók után. A fizetési halasztás és
S a fantáziák működése megkezdődött, szine•részletfizetési kedvezményt nyert adózók, akik a zödött, formálódott az elképzelt téli szenzáció.
'(fizetési halasztás, vagy részletfizetési kedvezmény
Amikor már nagyon s?ines vt>Lt, a társasághoz
«"eltételeit betartják, a fizetési halasztás, vagy részcsatlakozott egy fiatal újdondász, aki csak néhány
letfizetési kedvezmény engedélyezése után, kizárószót hallott a meséből, de mái* szaladt is vele
lag biztosítás céljából foganatosított zálogolások
és nagy titokban informálta a szörnyű esetről kolután adóbehajtási illetékkel meg n e m terhel- légáját, a szegedi kurzuslap volöntőrjét. Annak
h c t ő k.
azután nem kellett több hozzá. Kikanyarította
x Révész-tánciskolában uj tánckurzusok kezdőd- belőle a hátborzongató tudósítást.
így irtok ti — mondaná Karinthy Frigyes, Tönek. Esti csoport kedd, péntek és vasárnap fél 0
mörkény idejében viszont igy fejeznék bc ezt
órakor. Vasárnap délután és este táncgyakorlat.
az irást:
Jelentkezés naponta este S órakor.
»Egyébkent üdv és Kuűorásáv Notusav.«
Augusztusban, Szent István napján, feltűnést keltett az a gyönyörű panoráma, amelyet a Duna
budai partja nyújtott. A várat, a Mátyás-templomot, a gellérthegyi Citadellát erős fényű reflektorokkal világították meg és a fényárba vont épületremekek, gyönyörű, felejthetetlen látványt nyújtottak. Most valószínű, hogy rövidesen Szeged is
kap kóstolót ebből a pompás éjszakai látványosságból. Buóc: Károly műszaki tanácsos, a városi
mérnöki hivatal gépészeti osztályának vezetője
előterjesztést tesz a tanácsnak a szegedi városháza
kivilágítására. Előterjesztésében hivatkozni fog
3rra, hogy Szegedből az éjszaka megérkező idegenek semmit sem láthatnak, a város szépségét
pedig nagy mc'rtékben fokozná, • ha legalább a
városháza épületét megvilágittatná a város. Néhány ujrcndszerü, crősfényü vülanylámpával meg
lehelne oldani ezt a kérdést. A költség minimális,
a lámpák óránként nem fogyasztanának el együttvéve husz fillér áru áramnál többet. Buócz tanácsos néhány napon belül terjeszti a tanács elé
érdekes javaslatát.

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. S-71.
— Az Ipartestület szerda esti elöljáróság! ülésével kapcsolatban K e r t é s z JózSef annak közlését kéri, hogy ö B ó z s ó János volt ipartestületi
ütkárt sohasem ismerte és igy titkári működését
sem kritizálhatja. A reá vonatkoztatott kijelentését is csak másoktól hallotta.
x Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tű-, olaj- és
fonalszükségletét nálunk fedezi,
¿inger-varrógép
alkatrészek elismerten a legjobbak! Singer varrógép fióküzlet Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mellett)
6
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Kezdődő érelmeszesedésnél a termeszeíes „Ferenc J ó z s e f keserűvíz ugy az alhas!
pangást, mint a renyhe emésztési gyorsan és
enyhe mődon megszÖpfpK A oya' orinfí orvostudomány ve7érei a f e r e i l C M Z S € l vizet
azért becsülik olyan nagyra, meri ez a szívbalosoknál is szabályozza a gyomor- és bélműködési, aminek következtében ez étváoy
növekszik és az ellenáüóképesség fokozódik.
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és
füszpriizletekben.
B.1

S&in&áx é s
Harmónia hangversenyek:
Karinthy Frigyes
előadása vezeti be a Szegedi Leány^gylet 23-iki
nagy művészestjét, amit a Tisza dísztermében
tartanak. Jegy a leányegylet tagjainál. Közreműködők R o s t i Magda operaénekesnő, Ascher
Oszkár előadóművész és Kollár Pál zongoraművész.

Szenígyörgyi László
hégedüestje 17-én, este S. Tisza. .Tegy 1.50-től.

A színházi iroda hírei
A farkas. Molnár Ferenc minden egyes vígjátékának szinrehozatala nemcsalrMagyarországon, hanem a világ minden jelentős színpadán a közönség
legnagyobbfoku érdeklődését kelti fel. A Liliom
és A testőr után ma este a harmidik nagy Molnár-vígjáték, A farkas kerül a szinház műsorára.
A vigjátékegyüttes legjelesebb erői teljes felkészültséggel várják a ma esti felújítását ennek a páratlanul szellemes, mulatságos és fordulatokban bővelkedő vígjátéknak, mely állandóan visszatérő
müsordarabja a nagy színpadoknak. A farkas ma
este premierbérletben, hétfőn A. bérletben kerül
szinre.
Ma délután ifjúsági előadás: Három a kislány.
Ma délután dr. Ocskaj Kornél vendégfelléptével
ifjúsági előadásul a Három a kislány kerül szinre.
Vasárnap este: Dorottya. Három zsúfolt ház
után vasárnap negyedszer kerül szinre Kacsóh
Pongrác posthumus daljátéka, a Dorottya, melynek szegedi bemutatója az egész ország figyelmét
Szegedre terelte. A főszerepeket Á. Harmath Hilda,
Sz. Patkós Irma, Hont Erzsébet, mint vendég,
Dayka Margit, Szórád, Bihari, Arany, Szakáts, Szilassy és Veszély játszák.

Kötött kabátok, pulloverek

41
legolcsóbban
l i o i f m a n u D e z s ő n é l . OpVonlc<; ucca 4. sz.

Szegeden« a t!sza Lalos körúti piac legforgalmasabb helyén
231

Üzlethelyiség

berendezéssé együtt

á t a d ó , esetlen az uj, modern berendezés kQISn is
eladó. Választ .Forgalmas helyen" jeligére a kiadóba.

SZEGEDI SAKKÉLET.
Viszon!ela№ak árkedvezmény!

193

Munkáscsaládok!!!!
Önök szerelik a ]ó izü,
békebeli módra készült

j Ha a környékbeli kereskedőnél nem Yoina
Ikapható, ugy 5 fellát is h a z a k ü l d i k ! }
Tisztelettel

Bokor János

Fial

Mibszálh K&mán ucca 10. Telefon 519.

A Szegedi Sakk-Kör mesterversenyét elciké&zitobizoltsága ma este 9 órakor -. körhelyiségben
ülést tart Ugyanakkor tagértekczletet tart a kör,
amelyre ezúton is minél nagyobb «zámban való
megjelenést kér a vezetőség. A mai összejövetelnek különös érdekességet kölcsönöz Tóth László,
a Magyar Sakkvilág szerkesztőjének ittléte.
A körbajnoki verseny utolsó fordulója hétfőn
este S órakor kezdődik. Az izgalmas verseny
finise hatalmas küzdelmet hoz, mert az utolsó
húzásig nem lehet biztosan tudni, hogy Konrád,
Pauer, Soóky közül ki fogja a bajnokságot nyerni.
Száu tay és Lőwinger pillanatnyi letörése folytán
egyforma eséllyel pályáznak a negyedik helyre
rajtuk kívül Becker, Rosenberg, Sandberg, Sporer, Kmetyó. A helyezéseknél is egy nem várt
nyerés, vagy remis teljesen felborithatja a számításokat és a verseny teljes lezárásáig itt sem
lehet még jóslásokba sem bocsájtkozni.
A vigasZverseny Politzer elsőségét hozta, aki
szívós játékával megérdemelten nyert
Szűcs,
Wcisz. Köves, Reich, Kasza, dr. Lusztig, Manheim helyezés fedi az erőviszonyokat.
A ma esti összejövetelen, Valamint a Mtfő cJi
versenyen vendégeket szívesen lát a Irőr.

szükségletét (selyem és brokádban) míg
a készlet fart, mér

.berdve!
a legmagasabb igény is kielégíthető

ucca

s z á m

r a k t á r á b a n .

alatti
201

T
wmmmm.

3939 január 13.

FÖIRES

^vn^-m^nn

rI&MBraUPQ^áh

*

Jb/ffétven
lessálItfott
áraRIi
Mikádók, Paleíol-iéltlí.Tbáíok, Bőrkabátok, Szőrmés-Mlk6d6k ős ülsíereh, Gyermeli-féükööáíok, Öltöny Ei:, 3p®rí-nadrási>K óriási vétaszíékban.

Leltározéss nneiQen leszállított áraH 5

40

clsOrenfiO mérteK sátáni auges Eri szsü&sűg!

Uadíó
A nagyobb
mai

leadóállomások
műsora

a vasárnapi boxmeccsct

Budapest, 0.15: A Temesváry—Kerpely—Polgártrió hangversenye. 9.30: Hirek. 12.20: Schraramelzene. 14.30: Hirek. 17.10: Gatlay-Gaibel Sándor
iroíjalmi előadása: A világirodalom remekei. 19.30:
József főherceg müvének ismertetése. 20: Készletek Puccini »Pillangó kisasszony« c. operájából.
21.40: Hirek. 22: Rigó Jancsi és cigányzenekarinak
hangversenye. — Bécs. U : Zene. 16: Hangverseny. 18; Kamarazene. 20.15: Carl Lafite: »Die
Stunde« zenés egyfelvonásos színműnek előadása.
— Brüsszel. 17: Tánczene. 18.45: Zongorahangverseny. 19: Gramofonzene. — Frankfurt. 13.15:
Hangverseny. 16.35: Hangverseny. — Hamburg.
11: Gramofonzene. 16.30: Georg Herbst hcgedühangversenye. - 2 L O London és 3xx Daventry.
15.30: Mona Quayle (alt) és Glyn Dowell (tenor)
hangversenye. 22.35: Tánczene közvetítése a Savoy
Hotelből. — Leipzig. 12: Gramofonhangverseny.
22.30: Tánczene. — Milánó. 17.20: Gyermekkarének. 21: Egy opera közvetítése a Scala-szinházból.
— München. 14.30: Szórakoztató zene. 18: L. Evanell mandolinhangvcrsenyc.
21.10: Szórakoztató
zene. — Zürich. 16: Zene. 19: Harangjáték. 19.17:
A zürichi mandolin- és gitárzenekar
hangversenye.

A következő nyilatkozatot kaptuk:
>A vasárnapi boxmeccsre vonatkozólag mlndon
ellenkező híreszteléssel szemben ki kell jd.'ü lenünk, hogy a szóbanforgó meccset Szeged szab.
kir. város Testnevelési Felügyelősége rendezi a
leventék részvételével, igy tehát a MÖSz-ncí; a
mérkőzést bctUtani nincsen jogaésnemisáll módjában. Ami Milton Róbert indulására vonatkozik,
arra a kőzelnapokban vissza fogunk térni, ugyanis
nevezett szegedi szerepeltetése most van folyamatban a szövetség előtt, tehát betiltása még meg
sem történhetett.
Az az állítás, hogy a versenyt a Szegedi >ITE
rendezi, téves, miután azt a Testnevelési Felügyelőség saját hatáskörében a Icventealakulatok részvételével rendezi.
Gullreund Egon személyét illetőleg ki kell jelentcnückj hogy nevezett nean osztrák állampolgár,
hanem 10 cv óta magyar állampolgár, melynek
legfőbb bizonyítéka az, hogy Ievrnte.oktató és helyőrségi tréner.«
Ferencváros—FC Oporto 5:3 (2:2). A magyar
bajnokcsapat utolsó mérkőzését Qportóban legerősebb ellenfele ellen is megnyerte és ezzel befftjezte túráját.
A JZrínyi« Kereskedelmi Atlétikai Club vasárnap
délelőtt fél 10 órai kezdettel a Magyar-Hollandi
Biztosító Ivárász-uccá 8. szám alatti irodájában
választmányi ülést tart. Tárgy: A közgyűlés előkészítése és több fontos tárgy.
Uj romániai csatár ajánlkozik a Bástyához. A
név egyelőre még t i t o k , do annyi már kiszivárgott, hogy az illető már volt válogalott és ma
Románia egyik legjobb játékosa.

javítás szakszerűen a legolcsóbban.

jgik és Pollik

Tábor ucca 8, (Adópalotával szemben).
i l l a n d ó a k k u m u l á i o r í ö l t é s
é j f é l - n a p p a l !

A Társadalombiztosító lesz ezután a szövetség^
biztosítás helyett, mert a kormány ezt tette kötelezővé. A klubbokra ez igen tekintélyes terhet róJ
Például a Ferencváros január 1-től havi S00 pengőt fizet ezen a címen.
A llocskay túráján a legtöbb gólt, tizenegyet,
Semler lőtte.
Kispest—33-as ligameccset, mely február i7-én
került volna döntésre, a két klub közös elhatározással cl fogja halasztani.
Bécsben ezután nem lesz rendőri kirendeltség
a futballmérkőzéseken, mert a rendőrség i n g y e n
látja el a rend fentartását.
A PLASz meg az MLSz is tiszteletdijat ajánlottak
fel az asztali tennisz-világbajnokságra.

F

A

Helyőrségi bál január 12-én a Tiszában.
SzTK-bál január 13-án.
A Szegedi Atlétikai Klub és a Bástya bálja január 19-én, este 9 órakor a Tisza-szállóban.
Jogász-bál január 26-ikán.
Pusztaszeri bál február 9-ikén a Tiszában.
A »Tisza« evezősegylet álarcos- és jelmezbálja
január 19-én a Kass-kávéházban.

felszerelések
legolcsóbban

Déry Ede gépáruházában
Szeged, Kis ucca.

cégiül!
mert nálunk mindenkor jó és megbízható minőségű harisnyát
olcsón vásárolhat.

január 19 reggel 8 órától
>fr
® 99

ezíistjegyü — hibamentes

szavatolt minőségű.

CssteS
az összes divatszinekben.

!s és
Széchenyi fér.
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«m

Szened

sz. Ttir. városi

Szombat esto

i 8 órai kezdettel.

Farkas

szin&áz
Premicrbőrlot.

íigjátek 3 felvonásban. Irta: Molnár l-'erene. Rendezi: Vándor Andor.
Személyek:
Kelemen
— — '—
Vilma
— — — —
Szabó György
— —
A kegyelmes asszony
Ti ittenié
— — —
Mikhál hadnagy
—
Zágon hadnagy
—>
Főpincér
— — —.
Pincér
—, — —.
lialos
— — — —
H. titkár u r
— —•
Micike méltóságos —
•faníka — — — —
Egy lakáj
— — —i
Szakácsné
— — —
Szobalánv
— — —

Főidényi László.
Komjáthy Mária
Kovács Károly
UU Giza
Herczcgli Vilmosné
Szakáts Zoltán
V. Végb Károly
Rónai Imre
Rónai Béla
Burányi László
Vágó Arthur
Egyed Lenke
Kiss Böske
Csonka Antal
Vargha Teri
llkó Emmi

íí)2!7 f á n ü ¿ t l i Í Z .

Ingyenes
bámzőianfoiyam
varrögépvevőknek
megnyílik f. hó 15-én

Déry Ede

gépáruhézáltfm

Szeged, Kis ucea,
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USfcépkereftezöés Bcéokereskediő vállalati 138
Horthy Miklós ucca 2. (A Knlhirpa'otával szemben).
Mindennemű képkeretezés! és üvegezés! munkák a
legolcsóbban.
Tök3rü?egekfcő! és W a n d e l k e r e / e k f i ö l
nagy raktár.
Tulajdonos: T á f e S t f o J g | f Ő >

Hitelképes egyéneknek részletfizetésre Is!
MimwM»mn I I W I T M M — — H — a — —

Autó- és traktornpngerbloVVok

Zürichi deviza zárlat: Paris 20.31, London 25.20
egyketted, Ncwyork 510.57 egyketted, Brüsszel 72.22
cyyketted, Milánó 27.1S egynegyed, Madrid S4.SG
egynegyed, Amsterdam 208.57 egyketted, Berlin
123.47 egyketted, Bécs 73.07, Szófia 3.74 háromnegyed, Prága 15.38 egynegyed, Varsó 5S.20, Budapest 99.62.>. Belgrád 9.12 ötnyolcad,
Bukarest 3.12.
Budapesti valuia zárlal: Angol font 27.70—27.85,
Belga frank 79.52.5—79.82.5, Cseh korona 16.92—
17.00, Dán korona 15255—153.15, Dinár 9.96—
10.02, Dollár 570.55-572.55. Francia frank 22.45—
22.65, Hollandi forint 229.45-230.45, Lengyel zloty
64.10—64.40, Leu 3.41-3.47, Lira 29.85—30.10, Német márka 135.97.5—136.47.5, Norvég korona
152.45—153.05, Osztrák schilling 80.40—80.75, Spanyol pezeta 93.35—93.95, Svájci frank 110.15—
110—55, Svéd korona 152.90—153.15.
irányzat: A inai rendezési napon tekintettel
arra, hogy az elmúlt üzléti héten az irányzat
túlnyomóan lanyha volt, inkább fedezési vásárlásokat bonyolítottak le, ami már nyitáskor is
barátságos irányzatot eredményezett, ösztönözte
még a piacot az amerikai szilárdság is. Igen jő
hatást gyakorolt a piacra az a körülmény, hogy
a német bank kamatlábát leszállították. Az áremelkedés csaknem az összes papíroknál 1—2
százalék árnyereséget eredményezett. Közvetlenül
zárlat előtt azonban realizációs hajlandóság nyilvánult meg és ennek következtében az árnyereségek
egyrésze elveszett. Egyes esetekben még árveszteségnek is helyt adtak. A zárlati nivó csak az
értékek egyrészénél magasabb az utóbbinál. A forgalom ma élénkebb volt az irányzat, zárlatkor
csendes.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es tiszavidéki 23.95—24.15, felsötiszavidékii 23.80—24.00,
egyéb 23.55-23.75, 78-as tiszavidéki 24.20—24.40,
felsőtiszavidéki. 24.05-24.25,
egyéb 23.80-24.00,
79-es tiszavidéki 24.45-24.60, felsőtiszavidéki 24.25
—24.40, egycb l'i.05—24.25, 80-as tiszavidéki 24.55
—24.70, felsőtiszavidéki 24.25- -24.50, egyéb 24.15
—24.25. Rozs pestvidéki 22.00-22.10. Zab I. 24.25
—24.50, közép 23.75—24.00. Tengeri 26.50-26.75,
egyéb 25.65- 25.90. Irányzat barátságos, a forgalom

köszörülését

le<jmodernebb hercercsiszolígépén végzi
M u r k a I . é s T s a l , Vadász ucca 1.
H c n g e r c í l s z o I A s , u | ducattvuzA«, lelje»
generAl n é g y n a p a l a l l ké«ztll.
52

Félfehér kenyér . 26 fillér
Fehér kenyér . . 30 fillér

Kohn B e n f i n e i , Pciőfi Sándor sugátit 3 Tel. 3-21. 210

ketted, m á j . 107, j u l . 101 egyketted.

Csinosan bútorozott szoba
kiadó. Kölcsey ucca 10.,
I. 10.
Bútorozott szoba,
fürduszobahasználattal 15-ére L'iadó. Kárász u. 14., I. 4.

L a k á s - Üzlet
Egy szép nagy 2 tükörablakos szoba, konyha cs
spájz,
fáskamra,
mosókonyha, pince, padlás, elköltözés miatt lelépés uélkul azonnal átadó. Báró
Jósika u. 24., I . 9.
tékások:
232
Kirísz uccíban 2—3—4—5 szobi • lakások, I. era. mode-nek,
Berlini körút. BStc- neci. Bo'dopasszony »ugárut. Boc«kay ucca,
Timír, Fodo* irca, Kos'u'li Latos sugátu'on összkomfortosak.
Kálvária nccldan 2 szobá« télies
modern azonna'ra és máiusrz.
K"»ponfi LakáskfSzvetilS l-nda,
Dugonics tér l.Stüts. Tel. 11-63.
Belvárosi üres garzon szo.
ba, viz, gáz, villannyal, radiatorfötéssel kiadó. Közelebbit Szentgyörgy u. 12.
Házfelügyelő.

Foglalkozás
Mérlegképes kőuyvelőnö
gyors- és gépíró azonnali
belépésre állást keres. —
> Szerény« jeligére.
Deutsche Erzicherin sncht
Vormittagsstelle.
Angebote
unter »Verlásslfcbt.

Ez nem uj a nap alatt,
hogy Geiéul
c s o k

bác&tnáí a Kilós

a legjobbak-, legszebbek,

naran-

do a legolcsóbbak

is, A t t i l a u c c a 3. szí&ití.

234

S ó $ h e r l n g
lejes ét; ikrás r.agvbi>n és kicsinyben

Kertész Hdolftsál,

ÍKí

régi, jómenefelü szálloda, vendéglő, báYéhár.
jogfolytonossággal, é p ü l e f e k b e l , 63 méter beépített
uccafronttal, nagy borpincővel, remek nyári kerttel,

1929 február l-ig 45.090
pengőéri eladó. Vételhez

18.000 P szükséges, többi

évclüg íUríeszíheíő.
vebbet M é z e r h

Bőódá-

ban,
Horthy M . ucca í?.
(Kultúrpalotánál.)
226

bor

fniit •er-ésii. itorj- i peagit

dr Doioj&a IcnO ffildbiriokos,
Kálviria ucca 14. számú házinál kapható.
1ST

Eladó egy faragással és
csiszolt üvegekkel díszített
teljesen felszerelt komplett
lakkcsiszolt hálöszobabutor
Bira festéküzlct Szt. István tér 6.

nagy választékban, leszólíilo't árban
27
Wiesner,
Arad' u. 6.

Menyasszonyi és
alkalmi
liándékokkal megrakott kirakataimat n W l t m eni senVi e' ne
mulassza Sz&n'ö z- máncSruhár,
Be'váro«! htncs'rnok mellett. 24

menyasszony

Jobbmíníenesleány
január 15-iM belépésre kerestetik. Tisza Lajos körút
33, földszint 2.
214
Megbízható
fiatal
leány
ügyvédi irodába elmenne.
Levelek »Megbízhatót jel.
a kiadóba.

és n vnapi a fndek árgyak zománcedények. (JntOit edénvek
Alpacca evísz-rek leeo'csóbban.
Kohn Jenő edényárul'za
Tisza Lajos *»rai 55. (Mihályi
tüszeres
roe'letM
36
Egylóra való csukott batár
jutányos áron eladó. Winter kefegyárban. Kossutli
Lajos sugárut 109.

BÚTOR

Mindenes főzőnőt j ó bizonyítvánnyal keres Pollák
oicwin a készlt'nél 73
közvelilési Arat meglokarU]«
Polgár ucca 1. szám. -TeIentkezni 12—2-ig.
Margii ucci i2.
Sertést géppel
pörzsölök
Teljesen
u
j
zongoraszék
és
bázaknái. — Tudakozódni
Farkasnál, Kesstiüi u. 21. kottatartó jutánvosan eladó
Kárász u. 14., III. 14.
Férges bútorát a féregtől
és petéktől megtisztítom ¿3
kitisztítom isen
jutányos
Jól szituált uri fiu ismeretáron. — Tud. Komáromi,
ség hiányában ezúton keMóra ucca 33.
resi egy intelligens,
jó
megjelenésű fiatal teljesen
független urileány diszkrét
Alkalmi
véielehi: barátságát. Részletes vábérházakban, családi há- laszt »Hálás« jeligére a
zakban. háztslkekben. avll- kiadóhivatalba kérem.

5pitser«,IlorlpaTlelep-

frregrenn
kilója 8 0 f i l l é r n

Teioamok

flókte)csamoka2ban.
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mülcsösökben: legelőnyö-

sebbon közvetiti M é s e r
ingatlanforgalmi
irodája,
Horthy Miklós ucca 2.
(Kultúrpalotával szemben)

Narancs kilója 80 fill B l I T O
Cásslónál
Mandarin „ I pengő Slnger
Duplavérnarancs ffi
20

legolcsóbban kedvező tizeíés. ¡éllé elekkel fs kapható

F>keie«as ucca 15. szítn.

Felelős 8W-rke»z»3: l'AS'MOEt J Ó Z S E F .
N y o m a tolt a kiadótulajdonos
f)élniasvrri>rs7.áil
Hírlap- és N y o ü t d a v á l l a l a t Rt. k ö n y v n y o m d á j á b a n .

.Tásznagykunszolnok megye ec^ik rendezett tanácsú városában p i a c t é r n é l

Egy 2 lámpás rádió eladó.
Cgyes fiatal n ő kiszolgáló
Puskás u. 18. Rókus.
kisasszonynak elmenne. —
Szehöníi sz»bt>
Leveleket »Cgyes« jel. a
kiadóba.

közepes.

Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza nyugodt
Márc. 117 egynegyed, máj. 120 egyketted—háromnyolcad, jul. 121 háromnegyed—ötnyolcad. Tengeri tartott. Márc. 92 háromnegyed, máj. 95 ötnyolcad, jul. 97 háromnyolcad. Zab alig tartott.
Márc. 49 'háronnyolcad, máj. 49 hétnyolcad, jul.
<1S háromnyolcad. Rozs nyugodt. Mára 101 egy-

Alliul^i
vételi
Biztos vagyonszerzés!

Hafdunál,
C s e k o n l c s

u c c a

3 .
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s z á m .

FODOR»'
Rókusi fatelep Vasasszen'péter ucca 4 .

Telefon 11-72.

11-72.

S z * > 3 z a p r l t o f f t ű z i f a 1 0 0 fcg,-ként P 3 ' 8 0
hasáöfa
„
„
„ 3*20
235 j
j 21*
Házhozszállítás 20 IPlér.
f f i i Mii. unemü lOzclóonyaa hasonló olcaó árban kaphalól

2S

Emmi jeligére levél van a
kiadóban, kérem átvenni.

Kitűnően házias ebédkoszt
hentétkezésre,
jutányosán
kapható. Tud.; 872. tel.

Társai

Rereieíc

napv'öv* il l a l á S m é n y ve-

zérltépviseleíéhez és
bevezetéséhez, élelmes.

Somogyi-telep 6. u. ".05.
Jó módoru. Szegeden |cbb
számú ház elutazás miatt családoknál nagv Ismerel1200 pengőért átvehető.
s^gael biró úriember vagy

Hasábos

hölgv személyében 1000 P
készpénzzel. Iroda, rak ár
van AlÁn'ntoksi kérek;
„Vezérképviselet feligere Mfizer irodához
Horthy Mlklós-u. 2. 2ca

és vágott tűzifa,
reterta faszén
csoma• J C telefon
golva Is
hivésra
minden mennyiségben arrunal
szállítható
2

QEUTSCH és KLEIN csg

Zongoraoktatást, gimnázisták tanítását garantált Jő.
előmenetellel vállalom. Vitéz u. 4.. II. 8.

Két darab 170—180 kilós
sertés eladó. Kereszt ucca
3S. u i m .

Kitűnő házias
ebédkoszt,
kívánatra Diaétás is, uricsaládnál,
kihordásra is
u«KaiA. Telefon 574.

Popper uu da Aranv János u. 13.

