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Kolumbustól Lavalíg
- Még szerencse, hogy a londoni United Press
informálja hitelezőinket, legalább mi, az adó•sok is megtudunk valamit a magunk helyzetiből. Hogy Laval miről, kikkel és hogyan
tárgyalt Amerikában, azt tudjuk, de hogy
rólunk, nélkülünk ki, mikor, kivel, mit tárgyal, arról nem tudhatunk meg semmit.
Nincs az a rádiócsodalámpa, amelyik
olyan érzékeny lenne, mint a néplélek. Amikor a magyar korona árfolyama ingadozott,
csodálatos megnyilatkozásait lehetett látni a
néplélek >megérzés«-ének. Ha Zürichben a
magyar korona esett, Atokházán ugyanazon a
napon drágább lett a tojás. Mintha az árfolyamok a Herz-féle hullámmal terjedtek volna s mintha cohaerer lett volna minden kisgazda-kebel a széles világon. A néplélek most
i l jólértesült, a néplélek már tegnap tudta,
hogy a népszövetségi megbízottak milyen jelentést tesznek ma közzé, a néplélek tisztában
volt azzal is, hogy a Népszövetség szakértői
mit tanácsolnak a magyar kormányzatnak s
mitől tanácsolják el az ország népét
Soha még halottak napjától nem féltünk
ttgy, mint ahogyan most kell félnünk". Eddig is féltünk a téltől, a tél borzalmai eddig
Is súlyosan nyugtalanították a közhangulatot s az Ínséggel és a hideggel szemben való
védekezés készületlensége — nem a h a r d készéig hiányzik, hanem a municiő, az a muníció,
amit Montecuccoli tragikus monotóniával fogalmazott meg — ugy növelte ezt a félelmet,
mint hunyó nap az árnyékot. De mi volt ez
H szorongás ahoz a rianáshoz képest, ami
most tőri össze a lelkeket? Recseg és ropog
minden, zeng-zug a jégcimbalom és ebben az
ggszakadásos és földindulásos időben a
Szegény ország n e m t u d hő lelkével
dulni.
,

hová for-

Hasábos cikkek hízott betűi ordítják felénk:
meghiúsultak a tárgyalások' Laval és Hoover
között A rombolás ördöge uralkodik ezen a
főidőn ezerkilencszáztizennégy óta s a rombolás ördöge nem tekintheti meghiúsultnak a
francia miniszterelnök amerikai ú t j á t A rombolás sikernek, diadalnak, évszázadokra szóló
eredménynek tarthatja azt, ami most Amerikában — nem történt meg. Amerika egyszer
tőnkre tette már Európát, amikor elárasztotta
arannyal. Azután tönkre tette, amikor elárasztotta fegyverrel. S most harmadszor akarja
tönkre tenni Kevés ember élete nyomán szakadt annyi gyász és nyomorúság erre a főldrfczre, mint Kolumbus Kristóf életének nagy
müve, Amerika felfedezése nyomán. » Miért
borult el homlokod

Kolumbus,

hogy égy

világ

bukkant ki a ködöm — kérdezte csudálatosan
szép versében a költő. Mi már tudnánk felelni a költő kérdésére, el kell borulni a homloknak, ha a mögötte megkínzott agy arra
gondol, hogy mit tehetett volna Amerika és
mit mulasztott el. Amig megtehette volna, elmulasztotta s most, hogy nem teheti meg
többé, most, hogy az aranyfolyam megváltoztatta irányát — a dőre ember azt hitte, hogy
a folyók nem folynak visszafelé —, most már
tenné azt, aminek felvállalására a szenvedő világ minden könyörgése nem tudta rábírni.
Az United Press arról értesiti Magyarország hitelezőit, hogy a magyar kormány ezúttal a fizetések felfüggesztésére nem gondol.
Annyit mi is tudunk, hogy az országnak súlyos külföldi adósságai vannak s annak tudáséhoz sem kell különös beavatottság, hogy. a
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külföldi adósságok kamatfizetési kötelezettséggel és tőketörlesztési terhekkel járnak. A kereskedelmi mérlegünk' passziv s igy az a különbség, ami az exportált és importált áruk
árai között van, nemcsak hogy egyetlen fillért
nem tud szolgáltatni ezeknek a kötelezettségeknek teljesítéséhez, hanem még igénybe
veszi azt a tartalékot is, ami az állam kötelezettségei fedezetéül szolgál. S ilyen helyzetben, ennyi gond kőzött a harminchármas bizottság a — szódavíz- és a hashajtóadóról tárgyal. Irigyelni lehet ezeknek' az uraknak iá grendszerét és lelkinyugálmát A polgárság
lelke felzaklatott, csak a harminchármas bi-

ELŐFIZETÉS! Havonta helyben 3.ZO,
vidéken «• Budapesten 3 - e o , kUHBldön
0-40 pengd. — Bgye* izAm Ara hélkflatnap 16, vatAr- ét Ünnepnap 24 UH. Hlrdelitek felvétele tarifa sserlnf. Megjelenik héllA kivételével naponta rctiqel

zottság tagjai élik a titokzatosság kinai fala
mögött zavartalan nyugalmú életüket
Kolumbustól nagy ut vezet el Lavalig. Világtörténelmi változások zárták le a középkort és nyitották fel az újkort a két utazás
kőzött De — hogy folytassuk a költők idézését —

egyben

hasonlatosak:

mindkettejük

vak volt. Az egyik vak volt s világtalan szeme
India kincseit kereste, vak volt a másik is,
mert nem látta meg, hogy az aranyfolyó medrében vér folyik s világrészek sorsát bizta az
ostoba véletlen kezére. A mai Amerikáért kár
volt elindulni Kolumbusnak s a mai 'francia
politikáért kár volt lerombolni a Bastillet.

NQllvánosságra hozták
a Népszövetség penzoggi bizottságának
maggar jelentését
A telentésröl kiadott rövid közlés szerint egges állami üzemeket bérbe lógnak adni; az állami adösságok végösszege: 1629 mllllö pengő
Nem lesz infláció - NegOrzIk o pengő stabilitását - „ttogqarország
hitele feltétlenül fenntartható
A Népszövetség állandö badapesn képviselőié: Ttfer
Budapest, október 27. Szerdára ígérték, hogy a belföldi búzaár
mesterséget
fehiartás'ára
nyilvánosságra hozzák a Népszövetség pénz- irányultak. A Nemzeti Banknak nagymérvű
ügyi bizottságának magyar jelentését. Ked- hatáskört biztosit mindennemű külföldi kölcsön!
den éjszaka a következő rövid közlést adták felvételének ellenőrzésében. Ezzel kapcsolatki a pénzügyi bizottság jelentéséről:
ban
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Nemzeh fennálló
banktörvényt
tpvizió
áld
tek Szövetségének pénzügyi bizottsága ma egyveszi.
idejűleg Budapesten és Genfben közzétette terjedelmes
jelentését
Magyarország
pénzügyi
A kormány megállapodott a Nenraeti Bankhelyzetéről. A jelentés felöleli a magyar költ- kal, hogy a bankhoz a Nemzetközi Fizetések
ségvetés helyzetét és az állami adósságok, a Bankja jószolgálatainak igénybevételével takülfölddel szemben fennálló más természetű
nácsadó fog kineveztetni.
,
adósságok kérdését, a külkereskedelmi és
A miniszterelnök e nyilatkozata után a topénzügyi mérleget továbbá a bankok' és a vábbiakban megállapítja a jelentés, hogy.
hitelszervezet problémáját.
az Állami adósságok végösszege
Gróf Károlyi Gyula magyar minisztereinők
1629 millió pengő,
és Sf pénzügyi bizottság közt lefolyt megbeszélés után
amely összeg a bizottság nézete szerint aráng.« miniszterelnök
a bizottság
hez levelet intézett,

elnöké- •

amelyben kinyilatkoztatta, hogy a
költségvetést a folyó költségvefési "évben 850 millió pengőre fogja lecsökkenteni, mig a jövő költségvetési évben az állami
kiadások felső
határa
830 millió pengő lesz.

A' kormány kijelenti, hogy meg van benne a
szilárd elhatározás, hogy

az Infláclö minden nemétől tartózkodni fog
és amennyiben a költségvetés redukciója nem
biztosítaná az egyensúlyt, további Csökkentéseket fog végrehajtani. Bejelenti azt is, hogy
az állami üzemek költségvetése is egyensúlyba
hozassék.

Egyes állami özeinek esefleg
magánkézbe fognak adalnL
A kormány felkéri a pénzügyi bizottságot, nevezzen

ki képviselőt,

aki

állandóan

Buda-

pesten fog tartózkodni. A kormány megszünteti mindazon intézkedéseket amelyek csak

tag csekély

és nem

tekinthető

túlzott

eladó-

sodásnak. A közületek, bankok és magánosok
tartozásai, amelyek megoszlanak hosszú-, közép- és rövidlejáratú tartozásokra, megközelítik a 2400 millió pengőt. Ezeknek egyrésze
m á r is Stillhalte

megállapodások

a l á esik. A

külkereskedelmi mérleget a behozatal megszorításával gondolja a bizottság aktiwá tenni, ami természetszerűleg ki fog hatni Magyarország pénzügyi mérlegére Is.
>>11
Rámutat a bizottság annak szükségességére
— folytatja a közlés —, hogy a magánbankok
fokozott

ellenőrzése

a Nemzeti

Bank

által

lehetséges. Végül megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a magyar kormány és a Nemzeti
Bank teljes mértékben osztják a bizottság
felfogását, hogy

a pengő stabilitása okvetlenül
lennlarlassék.
Ismételten hangsúlyozza a devizakiutalás korlátozásának szükségességét, mert ezzel az importot is szabályozni lehet. Magyarország külföldi tartozásainak elintézésére a Stillhaltemeűállaqodás kiterjesztését aiánlia. Ezek leg-

,a!3M> hafhőnápos Időtartamra toll, hogy terjedjenek.
*
Bizonyos vezérelveket 'állapit meg ezután a
jelentés az ilyen megállapodások létesítésére.
'A bizottság határozott véleménye az, hogy

jóakarattal fogadják. Reméli, hogy ar szömsz'é-1 fenyegetésekkel, vagy éjszakai kihallgatásokkal ff.'
dos államokkal kooperálva lehetséges lesz a rasztotta őket?
— Nem kérem — hangzíK a válasz, « igpézz
kereskedelmi korlátozásokat és a devizaforgalom ellenőrzéséből származó alkalmatlan- ur nagyon udvarias volt.
— A vádlottak a legjobb esetben magak dfhm
ságokat kisebb mérvre csökkenteni

Magyarország hlíele feliéilenQI
fenntartható.

A MTI. jelenti: A Népszövetség pénzügyi
bizottságának elnöke értesítette gróf Károlyi
fiz esak attól függ, hogy az eddig hozott és Gyula miniszterelnököt, hogj
még hozandó
intézkedések
teljes mértékben
keresztül

és
elhatározások
vitessenek.

A jelentés azzal fejeződik be, hogy a bizottság nyomatékosan hangsúlyozza a reményt,
hogy Magyarország intézkedéseit a hitelező államokban az együttműködés szellemében és

a

bizottság
budapesti
képviselőjéül
Mr. Royall Tyler-t nevezte ki.

A' magyar kormány a pénzügyi bizottságnak
ezt a választását a legnagyobb megelégedéssel vette tudomásul.

Anglia nagy Izgalommal várja
a választások eredményét

Hzerdin reggelig 220 herOlel eredményéi hozzák nyilvánosságra — Az eddigi
eredmény 59 konzervatív, 16 munkáspárti és 9 liberális
(Budapesti

tudósítónk

telrfonjelentés*.)

Lon-

donból jelentik: Ma reggel nagy érdeklődés
mellett megkezdődtek az angol választások.
Egész A n g l i á b a n példátlanul
tók részvétele a szavazásban.

nagy a válaszSok kerületben

ban

a válaszlók

Az első hirek

85 százaléka

szavazott

le.

arról is beszámolnak, hogy

Hendersont
és Thomast,
vezért
megválasztották.

a két

munkáspárti

Éjfélig 84 kerület sorsa vált ismeretessé,

már délelőtt leszavazott a választók többsége.
Londonban is, ahol nem nagyon szoktak érdeklődni a választások iránt, hosszú sorokban

ebből 59 mandátumot
szerzett a konztrvcitiv
párt, 16-ot a munkáspárt
és 9-et a liberális
párt.

álltak a választók a választási
arrták
elölt.
Feltűnően nagyszámban
szavaztak a nők.

A pártok számarányára csak akkor lehet
majd következtetni, ha reggelig ismeretessé
válik 220 kerület eredménye. Az eredményeket egész Angliában nagy izgalommal várják.

Este 9 órakor a szavazást mindenütt lezárták. Az első megállapítások szerint London-

A szociáldemokrata párt
a statárium és a gyUléstilalom
megszüntetését követeli

Buchlnger Manó a parlament első ülésén napirend előtt Ismerteti a párt álláspontfát
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

A

szociáldemokrata párt választmánya és parlamenti frakciója kedden tartott ülésén foglalkozott a politikai és gazdasági helyzettel
és megállapította, hogy a Károlyi-kormánynak
semmiféle terv; nincsen arra,
súlyos gazdasági
és politikai

hogy az ország
helyzetén
vál-

toztasson és azt is leheletlenné teszi, hogy a
működésére vonatkozó kritika kifejezésre jusson. Ezért megbízta Buchlnger Manót, hogy
a parlament első ülésén napirend előtt szó-

l a l j o n lel a statárium

és a gyüléslilalmi

ren-

delet ellen és követelje, hogy a kormány vonja
vissza ezeket a rendeleteket. Helyesli, hogy a
parlamenti frakció elvi okokból nem vett résaít
a képviselők illetménye ügyiben egybehívott
pártközi értekezleten és leszögezi, hogy a parlamenti frakció tagjai a képviselői illetmények tizenöt százalékáról önként lemondanak. Tiltakozott még a pártvezetőség ax ellen,
hogy az albertirsai választást
hétköznapra
tűzték kL

A detektívek terhelő vallomásokat tettek
a Vay-ügyben
Érdekes leleplezések Litíke és Balássy vallomásáról
Budapest, október 27. A Vay-ügy keddi tárgyalásán először Péchy Erzsi színésznőt hallgatták ki.
— Érdektelennek érzi magát f — kérdezte tőle
Szemák elnök.
— AbszolúteI — felelte a színésznő.
— Pákozdon a vadászat alkalmával Vay Kázmér
rendezett az ön tiszteletére valami nagy vacsorát?
— Égésien egyszerű keretek között mozgott a
vacsora, — felelte Péchy Erzsi.
— Talán nem ott a vadászaton, de másutt rendezett az ön tiszteletére Vay Kázmér nagy vacsorát, pezsgőkkel, drága italokkal, ételekkel?
— Soha!
Több tanú kihallgatása után Littke két alkalmazottját hallgatta ki a bíróság. Az egyik Lázár
Mária hivatalnoknő.
A* elnök: Összeállitott-e ön olyan
jegyzéket,
-tmely azoknak nevét tartalmazta, akiknek a Littke
és Tóth-cég pezsgői küldözgetettt
— Nem tudok róla.
— Megesküszik errel
— Igen, megesküszöm.
— Tud-e arról — kérdi tovább az elnök — ,
hogy a Littke és Tóth-cég állandóan küldözgetett
pezsgőket, zsardinetteket karácsonykor, húsvétkor
és más alkalommal egyes Köztisztviselőknek és
másoknak is?
— Nem tudok róla.

Birkus Hubert magán tiszt visel", z. Littke és Tóth.
cég másik alkalmazottja arról vall, hogy a cég
egyeseknek ajándékokat küldözgetett volna, ő sem
tud. Az elnök ekkor rögtön ráoivassa:
— Az ügyészségen tett vallomásában ön azt állította: »Hallottam, hogy minden évben karácsony,
kor sokaknak küldenek pezsgőt íjándékba.%
— Én ezt nem hallottam.
— Hát akkor miért mondtat
— Én ezt nem mondtam.
— Kem tanította kl magát setiki arra, hogy itt
mit valljon? — kérdezi Szemák elnök.
— Senki.
Vani Sándor, Littke alkalmazottja a következő
tanu.
— ö n az ügyészségen azt vallotta — mondja
az elnök —, hogy 1928 karácsonyán nagyobb
mennyiségű pezsgőt rendelt a cég és azt egyesek,
nek elküldte.
— Én ezt nem mondtam. Nem olvasták fel
előttem az ügyészségi jegyzőkönyvet, ngy írtam
azt alá.
— De mennyire felolvastam — szól közbe Széchy
ügyész.
A kővetkező tanu Homoróczy Röbertné, az
ügyészség tisztviselőnője.
— Milyen bánásmódban részesítette az Ogyészség képviselője a kihallgatások során a vádlottakat? — kérdezi az elnök. Fizikai erőszakkal.

látták a jegyzőkönyvet, igy Littke és Vag Káz.;
mér is.
— Mi állította meg Halassyt a beismerés ben tj
— kérdezi az ügyész.
— A védő odajött — feleli Homorőczyné —j
és azt mondotta: »Mi van veled, Géza, meg vagyőrülve, hogy ilyen vallomást teszelt«
— Tud-e arról — kérdezi az ügyész —-, hogyj]
engem fenyegetések is értek egy beszélgetés at.j
kalmával?
„
— Igen. A szavakra pontosan már nem emlékszem, csak azt hallottam, amikor Medvigy Gál>or
ügyvéd ur azt mondotta, hogy majd sor kerül mé$
azokra, akik most a nyomozást vezetik.
Dődő Károly detektív vallomása szerint mia*j
denkor a törvény keretein belül történt
nytx
mozás, sem testi, sem szellemi erőszak alkalma*
zása senki részéről nem tőrtént. Littkét az ügy és*
a legnagyobb udvariassággal kérdezte ki. Littke
annyira ment őszinteségi rohamaiban, hogy nem*
csak a saját ügyére vonatkozóan vallott, hanem
olyan ügyre fa, amiről a nyomozás kezdetén nem
is volt tudomásunk.
Szakmárg Róbert detektivfelügyelőnek kihaüga.
tása következett ezután, ö hallgatta ki annakidején;
Littkét és Halassyt legelőször.
— Határozottan emlékszem arra, hogy Littke
Kázmér kihallgatása során azt vallotta, bogy Ba.
lássg csendőrszázados előtte súlyosan terhelő ki«,
jelentést tett Vay Kázmérra vonatkozólag. Littké.
nek egyik kérdésére Balássy ezt felette: *agyan
ne tagadd, Vay Kázmér betegre keresi magát, d
a legnagyobb csirkefogó. Hatszobás lakást rendé*
aett be magának, sőt még házat is akar venni.
Ugyan miből telik neki ilyen életmódra. Ha U,
nyitnám a számat, ae egész banda
repülne...«
— Littke Kázmér egyébként szinte könnyekig
meghatva tette előttem ezt a vallomást
— Mielőtt vallott volna, én másfélóra hosszai
a lelkére beszéltem. Ez volt az első beismerőval,
lomása és ezzel indult meg tulajdonképen az egész
nyomozás. Littke könnyek kőzött beismert mindent és később is sokszor hangsúlyozta, hogy
nagyon hálás nekem, amiért kinyitottam lelkiismeretének ajtaját és megnyugtattam ő t Amikor
megkérdeztem tőle, hogy menmji pénzt adott Hu,
lassynak, azt felelte, 28.000—30.000 pengőt jz*.
tátott körülbelül Halrtssgnak. Amikor megkérdeztem!,
tőle, hogy mennyi pénzt kapott ebből Vay, Littke mosolygott és csak ennyit mondott, hogy Halassyt
más utcm ls rekompenzálta,
Littke most felugrik.
il
— Valótlan! Valótlan! fippen ön küldött e! édes.
apám letartóztatására és ezzel terrorizáltak engem.
— Szó sincs rőla — feleli nyugodtan a detefctivfelügyelő —, ön könnyezve vallott. Másfélév,
tizedes tapasztalatom, bogy a gyanúsítottakkal
négyszemközt beszélek, mielőtt vallanak. Littkével
is ez történt. Másfélóráig beszéltem vele, míg végre
vallott, azután bejött a szobába a detektív, bejött az ügyész nr is és ő előttük megismételte ezt
a döntő vallomást.
_
_ Egyébként is — mondja a detekGvfelügyeW
és jegyzeteibe pillant —, Itt vannak nálam « kihallgatások során felvett jegyzetek, ezekből meg-;
állapitható, hogy Littke Kázmér a kihallgatások
során azt is mondotta, hogy Czillér, Gerlóczy
és Bogdánfy sokat tudnának beszélni. Kiderülne,
hogy Vay Kázmér a Titánnál 60.000 pengőt kere.
sett, egyes építkezéseknél pedig még sokkal többet.
Kálmán József detektív elmondotta, hogy l i t t k e
egyenese n direktívákat adott, hol kereshetnek még
büncSe'ekményt a nyomozóhatóságok és hol vannak rejtett visszaélések. A jegyzőkönyveket CziBérnéi szivarozás közben diktálta.
ScLbó István építési rajzoló után Tóth Imre
építész elmondotta, hogy azért adták be felváltva
ae ajánlatokat, hogy ne tűnjék fel, milyen sok
építkezést kap Littke.
Az elnök Tóth kihallgatásának folytatását holnapra halasztotta. Holnap már a bizonyítás kiegészítésére vonatkozó indítványokra és a szakértők
meghallgatására is sor kerül.
Korzó Mozi
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Fehér nővér

egy novícia története, a Fehér apáca testvérfllmje. — Azonkívül

Volt egyszer egy barát
egy szerzetes regény® 8 felvonásban.
ElSvUaok kezdet* 5, 7, 0 órákor.

Saját érdekében kérjen aiánlatot
KLEIN clmfestStfil. Ilsiliszaeart 10.

tis

A sxinugyi
bisoiistíg
lemondotta
budapesti
Opera&áx
vendégszerepléseiről
A favaslat

szerint

a mostani
szezonban
csalc fjárom
adást tartana
a szint) áz

(A DétmaggarorSzág munkatársától.) A szinügyi
bizottság kedden délután ülést tartott a városháza tanácstermében dr. Pálfy József polgármesterbelyettes elnökletével. Az ütésen Görög Sándor
Igazgató bemutatta októbervégi és novemberi müaortervezetét, amely szerint szinre kerülnek a következő darabok: Miss Amerika, Megöltem egy
embert, az Édes ellenség, Fehér orchideák, Reggeltöl-hajnalig, a Haramiák, őfelsége
frakkja,
Dybuck, Marinka a táncosnő, Szibill és a jelenleg
is műsoron lévő darabok.
A müsortervezethez hozzájárult a szinügyi biaottság, majd megkezdte az operakérdés tárgyalását. A költségvetési vita alkalmával — mint
emlékezetes — többek között felmerült az a kívánság is, hogy a polgármester kezdjen tárgyalásokat Görög Sándor színigazgatóval az operaelőadásokra vonatkozó szerződési megállapodások hatálytalanítása érdekében. A szerződési megállapodás szerint a város húszezer pengfí szubvenciót
ad a színigazgatónak tizenhat operaelőadás deficitjének fedezésére. Ha tehát sikerülne a megállapodás, akkor a szinház nem lenne köteles opera,
előadásokat rendezni, a város pedig megtakart
taná a húszezer pengő
hozzájárulást.
A szinügyi bizottság tagjainak az volt az álláspontja — amint azt a zárt ülés után dr. Pálfy
polgármesterhelyettes elmondotta —, hogy a város hatósága részéről súlyos kulturális engedményt
jelent az operaelőadásokról való lemondás, azonban a mai viszonyok kőzött kénytelen mégis meghozni ezt az áldozatot. Görög igazgató kijelentette,
hogy a maga részérői ragaszkodik az operaelőadásokhoz annál is inkább, mivel már a szervezkedés
alkalmával felkészült rájuk és anyagi áldozatokat vállalt magára. Nyolc kóristával többet szerződtetett é(s szerződtetett egy tenoristát is, hogy
az operai vendégjátékok zavartalanul lefolyhassanak.
A szinügyi bizottság megállapította, hogy a színigazgató a szervezkedés alkalmával tényleg figye-

operaelő-

lembe vette az operaelőadásokra vonatkozó szerződési megállapodást, ezért különböző kiadásai
voltak és különböző terheket vállalt magára. Görög
Sándor viszont kijelentette, hogy tekintettel a város
nehéz helyzetére, hajlandó elállni az operaszub-

150 ezer pengő
folyószámla-hitelt kap a város

Egytill van a 400 ezer pengő, amelyből elsején kifezeílk
(A

Délmagyarország

munkatársától.')

Az

utóbbi napokban lázas izgalom uralkodott a
városi hivatalokban és a város nyugdíjasai
körében. Egészen kedden reggelig ugy volt,
hogy a város november
elsején nem
tudja
kifizetni az alkalmazottak
és a nyugdijasok
illetményeit,
mert u szükséges összeg nem
gyűlt össze a főpénztárban.
A helyzet m á r a

hónap elején aggodalmas volt és a polgármester el is rendelte, hogy a főpénztár csakis
a halaszthatatlan fizetési kötelezettségeket teljesítse, de függessze fél minden olyan számla
kifizetését, amelynek kiegyenlítése elhalasztható. A bevételek azonban minden várakozáson alul maradiak és hétfőn még százötvenezer
pengő

hiányzoL

abból

a négyszázezer

pengő-

ből, amely a november elsején esedékes tisztviselői illetmények, u nyugdijak és a lakbérilletmények fedez&ére 'ett volna szükséges.
Dr. Pálfy József polgárn. "sterhelyettes íróasztalán már készen állt a z p o l g á r m e s t e r i
határozat, illetve a határozat fogalmazványa,
amely szerint a város alkalmazottai és nyűg-

A szegedi helyőrség naponta
száz ínségesnek ad Ingyenebédet
ö l hónap alall tizenötezer ebédet osztanak ki a hadirokkantaknak és a hadviselteknek
November elsején megnyílik a Vásárhelyi-sugárul! fióknépkonyha
(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 )
Dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, a szegedi
vegyesdandár parancsnoka hivatalos beadványban
értesítette a város polgármesterét, hogy. a szegedi
vegyesdandár tisztikara, altiszti kara és legénysége november elsejétől kezdve egészen március
31-ig naponta száz Ínségesnek ad két tá( ételből és
kenyérből készítendő ebédet teljesen díjmentesen.
Az ebédeket a Kórház-ucca 1. szám alatti épületben osztják majd ki. A vegyesdandárnak egy
kívánsága van ezzel kapcsolatban, még pedig az,
hogy az általa adott ebédekre a város népjóléti
ügyosztálya elsősorban hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek, hadiárváknak és egyéb hadviselt Ínségeseknek adjon utalványt
A szegedi vegyesdandár ezek szerint öt hónap
alatt tizenötezer ebédet oszt szét az Ínségesek között
Az ügyben dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy
a kővetkező levelet intézte a polgármesterhez:
>Van szerencsém értesíteni Polgármester urat,
hogy Szeged helyőrség tisztikara, altisztikara és
legénysége a város Ínséges lakosság helyzetén segiteni akarván, november 1-től 1932 március végéig naponta egyszáz ingyenes ebédet óhajt szétosztani. Két fogás és kenyérből álló ingyenes
ebéd a m . kir_ államrendészeti szervek élelmi-

HOLNAP
a „Vége

premier

Willy Forst

a d a l n a k " nagy-

szerű főszereplője, a nők kedvence
u| filmjében a

H í v j o n és J ö v ö k .
című mulatságos vlgtátékban a

Belvárosiban

veneTőtőI, ha k'észkhdásaíM
és a maefSra' vSTtüR]
terhekért bizonyos kárpótlást kap a várostól. Bejelentette azt is, hogy a kárpótlás ellenében 3
operaelőadás rendezésére kötelezettséget vállal.
A bizottság végül ugy határozott és ehez Görög
is hozzájárult, hogy négyezer pengő kártérítés
folyósítására tesz javaslatot abban az esetben, ha a
színigazgató három operaelőadásra kötelezi magát,
ha azonban ezt nem teljesiti, akkor a négyezer
pengőt a város a szubvenció utolsó részletéből
levonja. A kártérítést a bizottság javaslata szerint november elsején kezdődő három hónap alatt
részletekben kapná meg az igazgató.
A szinügyi bizottság javaslata előbb a polgár- j
mester, azután a kisgyűlés elé kerül.

szerüzemében (Kórház-ucca 1. sz. alatt) kerülne
kiszolgáltatásra. Felkérem ennélfogva Polgármester urat, hogy az Ínséges lakosságból 100 főt
és pedig elsősorban hadirokkantat,
hadiözvegyet,
hudiárvát és egyéb katonaviselt egyént november hónapra kijelölni és azok neveit és lakását
vetem mielőbb közölni szíveskedjék. Egyben kérem az érdekelteket utasítani, hogy megfelelő polgármesteri igazolvánnyal november 1-én délelőtt
11 óra 30 perckor a Kórház-ucca 1. szám alatti
élelmiszerüzemnél megfelelő
edényekkel jelenjenek meg. Dr. vitéz Shvoy Kálmán sk. altábornagya
Érdeklődtünk a népjóléti ügyosztályban az ebédosztás problémájának technikai megoldása iránt
és megtudtuk, hogy a katonaságon kivül feltételhez kötötte a félajánlott inség-ebédek kiadását a
megyéspüspök is, aki hetenként kétszáz ebédet
ajánlott f e i elsősorban sokgyermekes családok számára. A vasutasok napi száz, a Pick-gyár heti két
száz ebédet ajánlott fel és az ebédadagok kiosztását teljesen a népjóléti ügyosztályra bizta.
A népjóléti ügyosztályban közölték velünk, hogy
a vásutasebédek kiosztása már megtörtént, kijelölték azokat, akik ezeket az ebédeket igénybe vehetik, beosztották már a sokgyermekes családokat is a püspöki ebédekhez. A katonaság feltételének teljesítése érdekében a rokkanthivatallal állíttatják össze az ínséges hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, valamint az Ínséges hadviseltek kimutatását. Ezt a kimutatást szerdán megkapja az ügyosztály és akkor összeállíthatja azoknak a névsorát, akik a katonai ebédeket fogják
megkapni
Itt irjuk meg azt is, hogy november elsején meg.
nyüik a Hóknépkoayba a Vásárhelyi-sugáruton
az átmenelí otthonban. A fiókkonvhában ezerket
száz adag ebéd kiosztására készülnek föl. Itt kapnak ebédet majd a Somogyi-telep és a Felső város
ínségeset

a tisztviselőket

dijasai elsején illetményüknek csak a felét
kapták volna meg, a második felét november
közepe felé.
A város hatósága annakidején tárgyalásokat kezdett a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárral megfelelő folyószámla-hitel biztosítása;
érdekében, ezek a tárgyalások azonban eleinter
egészen kilátástalanok voltak, bár a városnak!
kormányhatósági fölhatalmazása volt a szúk-1
séges összeg kölcsönképen való felvételére.
A takarékpénztár hajlandónak
nyilatkozott
ugyan a pénz folyósítására, de a várostóÜI
bankszerű váltót kivánt, amihez a Nemzeti
Bank is ragaszkodott A város hatósága ezt
a feltételt csak ugy teljesíthette volna, ha a
váltót néhány vagyonos szegedi polgár is alá-;
irja. Ezeknek az aláírásoknak a megszerzéséi!;
meg sem kísérelték, mert nyilvánvaló volt,;
hogy a mai gazdasági viszonyok között senki'
sem vállalkozott volna ilyesféle szívességre aj
várossal szemben. Már-már ugy látszott, hogyi
a helyzeten nem lehet változtatni és a tisztviselők elsején fizetésüknek csak egyik részéi
kaphatják meg, amikor kedden délelőtt meg~
történt a kedvező fordulat. A Csongrádi Takarékpénztár igazgatósága közölte dr. Pálfyj
József polgármesterhelyettessel hogy száz*
ötvenezer

pengő

folyószámlahitelt

rendelke-

zésére bocsájt, azt bármely pillanatban igénybeveheti a város.
Igy most már együtt van az a négyszázezer
pengő, amely a tisztviselők és a nyugdijasoH
kifizetésére kell, az illetmények folyósítása!
elsején

tehát

zavartalanul

megtörténik.

A!

városházán gyorsan elterjedt a kedvező meg-<
oldásnak a hire és mindenütt megnyugtatta!
a kedélyeket
A Délmagyarország munkatársa érdeklődőt!
dr. Pálfy József polgármesterhelyettesnél asiránt, hogy ha a novemberi fizetések biztoj
sitása sikerült is, mi lesz december elsejént
— December már megközelítőleg sem jeleni
olyan súlyos problémát, mint amilyent a
november jelentett — mondotta a polgárme®
terhelyettes —, elsősorban azért nem, merf
november lakbérnegyed, amikor kétszeres a
város illetményterhe. Deoem bérben erre a
célra a novemberi négyszázezer uengő helyet!
csak kétszázezerre lesz szükség. Ez az összeg
pedig feltétlenül együtt lesz december elsejéig
hiszen novemberben folynak be az esedékes
lakbérek, november adófertály is és igy kéfcj
ségtelen, hogy a városnak lesz elegendő beváí
tele a decemberi kötelezettségek teljesítéséről,
Hogy azután januárban, februárban mi leszi
azt nem tudhatja a mai bizonytalan helyzetben
senki.

A szezon legnagyobb kalandorfilmje a
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Nem repríz!
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Rendkívül olcsó helyárak.
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Pénzügyminisztert követeltek
1 2
a képviselőház pénzügyi bizott- I S
ságának ülésén

Budapest, október 27. A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelőtt ülést tartott, amelyen elnökké Ugrón Gábort, második helyettes
elnökké pedig Schandl Károlyt választották
meg.
A bizottság a gazdasági és hitelélet rendeléséről és az államháztartás egyensúlyának
biztosításáról szóló törvényjavaslat felsőházi
tárgyalása során Hadik János gróf által előterjesztett és a felsőház által elfogadott határozati
javaslatot tárgyalta.
Temesváry Imre ismertette a javaslatot
Fenyő Miksa Hadik javaslatához hozzájárult
Károlyi Gyula gróf miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nem tekinthet el
attól, hogy ragaszkodjék a felhatalmazási javaslat rendelkezéseihez, illetve az abban statuált jogköréhez.
Fábián Béla arra kérte a miniszterelnököt,
hogy a népszövetségi
vizsrjáló bizottság jelentését egész terjedelmében
mielőbb
közölje

a nyilvánossággal. Kifogásolta, hogy nincsen
felelős

pénzügyminisztere

fogásolta,

hogy

adóellenőrökké

az országnak. Ki-

magasrangu

nyugdijasokat

Kiss

u c c a .

^

0

K £ r

v e t t

keré

£

Elfogták a szövettolvaj Erdődi Lajosi,
aki miatt Grapka Mihály szabómester
öngyilkosságot követett el
(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt
nyáron megrendítő módon vetett véget életének
Grapka Mihály férfiszabó. A temető mellett egy
Szegedre robogó vonat elé vetette magát, Grapkát a mozdony kerekei halálra gázolták. A megindított nyomozás során megállapították, ho„'v az
életunt szabómester súlyos anyagi gondokkal küzdött. Anyagi nehézségeit még tetézte, hogy Erdödi
Lajos nevü segédje a raktárán lévő tőbbezer pengő értékű ruhaszövetet ellopta. Ez az eset azután
annyira elkeserítette Grapka Mihályt, hogy elkövette végzetes tettét.
Grapka öngyilkossága előtt két nappal feljelentést
tett a rendörségen Erdödi ellen, aki azonban megszökött Szegedről és amint a nyomozás megállapította, a lopás elkövetése után Budapestre utazott, ahol többezer pengőért értékesítette a szöveteket. Budapestről Ausztriába, majd Németországba utazott Erdődi, de itt különböző bűncselekmé-

nyek miatt (etartöztatták. A fogházból Erdődinef
sikerült megszökni, visszament Ausztriába, onnan
pedig Sopronba vándorolt Sopronban fogta el
a rendőrség.
Erdődi eleinte tagadta, hogy ő a tolvaj Erdődivei
volna azonos. A soproni rendőrség telefonon érintkezésbe lépett a szegedi rendőrséggel, ahonnan
pontos adatokat kaptak és ezeknek a birtokában
kétségtelenül megállapították Erdődi személyazonosságát.
A soproni rendőrség a szegedi rendőrségtől kapott felvilágosítások után Erdődit nyomban Szegedre szállította, ahová hétfőn éjszaka érkezett
meg. A rendőrségen kedden délelőtt beismerő oal.
lomást tett, amikor pedig elmondották neki, hogy
Grapka öngyilkosságának közvetlen előidézője I
volt, teljesen megtört. Erdődit átszállították az
ügyészségre.

neveznek ki.

Károlyi Gyula miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy az álláshalmozások kérdését a
kormány rövidesen megoldja, a pénzügyi tárca
betöltéséről
történik.

Déry gépáruházban,

KF.RCKPAROK
RÁDIÓK.
GRAMOFONOK,
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Szőrméket, szörmebundákai a legelegánsabb klvlte ben tartunk raktáron é t mérték
után la legpontosabban készítünk. Alakításokat, Javításokat Jutányos árban vállalunk
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A képviselők fizetése
Budapest, október 27. A képviselői tiszteletdijak leszállítása ügyében ma délelőttre összehívott pártközi értekezleten megjelentek: Rubinek István, Wolf Károly, Thury Béla, Nagy
Emil, Hunyadi Ferenc gróf, Kállay Tibor,
Rassay Károly és Szilágyi Lajos. Gróf Apponyi Albert és Pallavicini levélben közölték,
hogy hozzájárulnak a pártközi konferencia
határozatához. A szociáldemokraták és a demokraták nem jelentek meg a tárgyaláson.
Almásy László, a képviselőház elnöke ismertette a kérdést, majd Rassay Károly kijelentette, hogy nem osztja azt az aggodalmat,
amely szerint a pártközi konferencia a parlament

szuverénitásdt

érinti.

S e n k i sem von-

hatja kétségbe, hogy a konferencia határozata nem sértheti a parlament szuverénitását
most, araikor a 83-as bizottság a parlament
hatalmát abszorbeálva, még a legkisebb tisztviselők fizetését is redukálta. A gazdasági
bizottság jelentése, amely a fizetések redukciójáról döntött, a bizottság határozata után is
a Ház elé kerülhet és azután továbbmenő intézkedéseket is lehet hozni.

Thury Béla szerint a választott tisztviselők
k ö z ü l csak
adni.

az elnöknek

kellene

tiszteletdíjat

Rubinek István közölte, hogy az egységes
párt foglalkozott a tiszteletdíj redukciójának
kérdésével és egyhangú határozattal elfogadták azt
Többek felszólalása után elhatározták, hogy
a pártok
vezetői felkérik
a pártok
arra, hogy november 1-én 15 százalékkal
kentett tiszteletdijat
vegyenek fel.

tagjait
csök-
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A kiskorú gyermekek megdöbbend vallomása édesanyjuk megkinoztatásáril
(A Délmagyarország munkatársától.)
Varga János 42 éves szentesi cigány május 4-én meggyilkolta feleségét. Varga állandóan féltékenykedett
a feleségére, ütötte-verte az asszonyt és azzal
vádolta, hogy egy Lakatos Ferenc nevü cigánnyal
megcsalja. Május 4-én azután a cigánypntriban
alvó felesége; nyakára kőtelet kötött, kivonszolta
az udvarra és ott bicskájával összeszurkálta. Az
asszonyt a bicskázás után továbbhurcolta az istállóba, de az istállóajtóban észrevette, hogy felesége még ét. Erre bicskájával egyetlen vágással
elmetszelte az asszony nyakát. A gyilkosság elkövetése után Varga elbujdosott a tanyák közé,
ott fogták el a csendőrök.

különben is nem tartózkodott Szentesen, abban
az időben katonai szolaálatot teljesített Szege,
den.
Dr. Balázs Sándor ügyész vádbeszédében m &
dositotta a gyilkosság vádját és Vargát hitve*•
társon elkövetett szándékos emberölés bűntetté,
ben kérte bűnösnek kimondani. Dr. Márton József védő Varga elmeállapotára való tekintettel
a vádlott felmentését kérte.
A biróság rövid tanácskozás után Varga Jánost
bűnösnek mondotta ki hitvestárson elkövetett szándékos emberölés bűntettében és 12 évi fegyházra
Ítélte. Varga János az Ítéletben mennyugndott,
védője fellebbezett. Fellebbezett az ügyész is.

Az ügyészség gyilkosság dffién emelt vádat Varga
ellen, akit kedden vont felelősségre a törvényszék
Gömőry.tanácsa. Varga beismerte a gyilkosságot,
de azzal védekezett, hogy a felesége megcsalta
és ő emiatt féltékeny volt az asszonyra. Igaz, hogy
elvitt© egy orvoshoz és megvizsgáltatta a feleségét,
az orvos nem is talált semmi bajt nála, de ő
nem hitt az orvosi szakvéleménynek és az aszszonyt megölte. Varsa vallomása zavaros és összefüggéstelen v o l t

HANGOS

SZÉCHÉNYI MOZI S S
H o r v á t h M i h á l y u c c u ÍO.
Szerda,

M o x t b a n .

irtm.

csUiöri^R

október 28., 29-én

LIL DACOVER ZKfiSR..

Egy csók,
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A kihallgatott orvosszakértők elmondották, hogy
Varga János súlyos neuraszténiában
szenved,
szinte állati színvonalon áll, aki azonban a tett
elkövetésekor beszámítható állapotban volt
Súlyosan terhelő vallomást tettek Vargára kis.
kora gyermekei, akik elmondották, hogy apjuk
állandóan ütötte-verte anyjukat, aki rendkivül sokat szenvedett a brutális embertől. Varga egyMondáin dráma 9 felvonásban
izben kicsalta az asszonyt a szentesi cigányerd^e
és ott ráparancsolt, vallja be, hogy megcsalta,
Főszereplők i
mert ellenkező esetben felakasztja. Az asszony
tiltakozott a gyanúsítás eUen, mire Varga felhúzta egy fára és ott hagyta. Járókelők uápták le
a fáról.
A két gyereket szembesiiették gyilkos apjukkal, aki valótlannak mondotta gyermekei valloVasárnap
: 3, 3, 7, 9 Hétköznapokon
: J , 7, 9
mását és azt mondottá, hogy a gyerekek la vanPónztár d. e. 10—12-ig
Pénit&r délutta 4 ór&tól
nak tanítva.
Helyárak 30 f.-íől 1 p.-lg.
Kihallgatta a biróság Lakatos Ferencet akivel
5
Varga János gyanúsította a feleségét. Lakatos iA
vallotta, hogy a meggyilkolt asszony unokatestSzent Itlrtn garage elvAllalja aoMk, motorkerékpárok garaglrovére volt és soha nem volt szó közöttük semmiről,
ráslt éa karbantartott. — Ola), benzlnelad&s. — Elteli szolgalat.
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Tizenkétévi fegyházra ítélték a gyilkos cigányt,
aki vad kegyetlenséggel megölte feleségét
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Az alanti árakból meggyőződhet mindenki a cég áldozatkészségéről, melyet t. vevőivel szemben tanusit. N e m se-

lejtes áru csak elsőrendű minőségek, mert „Nem elég h a olcsó, Jó ls
legyen az". Feldiszitett üzletem várja Ont, hogy a legjobban kiszolgálhassam.

Egynéhány ár:

Nehézminöségű atiaszcsíkos nöi nadrág
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Szerda. Rórn. kath. Sim. Juda. Protestáns Sim. Jud. Nap kél 6 óra 36
perckor, nyugszik 4 óra 51 perckor.
A Somogyi könyvtár olvasóterme délelőtt tt-től
It-ig vnn nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével
A muzeum nyitva délelőtt m-től délután léi 1
óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva vasárnapok
kivételével
mindennap
fc—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak; Grünwald Imre, Kálvária-ncca 17. (TeL
1225.) Jnst Frigyes. Petőfi Sándor-sngámt 41. (Tel.
1777.) Temesváiry József, Kelemen-ucca 11. (Tel
1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-ucca L
(TeL 1846.) Selmeci Béla, Somogyi-telep, (Tel.
3425.) Török Márton, Csongrádi-sugárat 14. (Telefon 1364.)
— Vasárnap nem Jelenhetnek meg a napilapok.
'A napilapok
kormányelnöki
intézkedés következtében vasárnap a reformáció
emlékünnepe
fniatt nem jelenhetnek
meg. A Délmagyarortzág kéri összes felett, azokat is, akik szerkesztőségi közleményeket,
azokat is, akik hirdetést és apróhirdetést
kívánnak
megjelentetni, legkésőbb péntekig adják ls a közleményeket, mert ax ünnepi
szám — vasárnap
helyett — szombaton reggel jelenik meg.

— A polgármester betegsége. Dr. S o m o g y i
Szilveszter polgármester egészségi állapota naprólnapra javul. Értesülésünk szerint a hét végén
foglalja el ismét a hivatalát Kedden délelőtt meglátogatta a beteg polgármestert dr. P á l f y ; Jóísef polgármesterhelyettes, aki részletesen ismertette a közigazgatási élet újdonságait és közölte
vele azt is, hogy a városi alkalmazottak novemberi
illetményeinek kifizetése körül támadt nehézségek
megszűntek és az illetményeket a pénztár elsején
zavartalanul folyósíthatja.
— A kereskedők és a hitelügyi rendeletek. Az
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés igazgatósága szerdán délután a kormány legnjabb hitelügyi rendeleteinek kiadásával kapcsolatosan előállott helyzettel foglalkozik. Ezen as ülésen a Szegedi Kereskedők Szövetségét V é r t e s Miksa ügyvezető elnök, az OMKE alelnöke képviseli, hogy
az igazgatósági ülésen hangot adjon a vidéki kereskedelem kívánságainak. Az igazgatósági ölés
eredményéről Vértes Miksa a Szegedi Kereskedők
Szövetségének csütörtökön este fél 9 órakor a
Lloydban tartandó megbeszélésen számol be, mikorra a szövetség tagjait ezúton is meghívja az elnökség.
— Magyar Sándor, • »Justlce tor Hungaryt pllólája megnősült. Budapestről jelentik: M a g y a r
Sándor ooeánrepülő ma házasságot kötött Puskás
Gizellával, Santelli György vívómester elvált feleségével.
— Előadás. A Ferenc József Tudományegyetem
Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya szerdán délután 6 órakor az egyetem III. számn tantermében (Szukováthy-tér 1., II. emelet) ülést tart
Előadást tart Szeiset János középiskolai igazgató »Kazinczy Ferenc küzdelmei nyelvünk jogaiért* cimmel.
— Az Ínség.kcló. A MANSz elnöksége nevében
R a k s á n y i Gyuláné bejelentette a polgármesternek, hogy a MANSz a katolikus tanonootthou 34
árva növendékének, a református és az evangélikus
egyház 8—8 árva növendékének, valamint negyven
szegény gyermeknek karácsonyra ruhasegélyt ad.
A MANSz ezzel kiván résztvenni az inségakcióban.
— Eultwrest. A MIEFHOE külturbizottsága harmadik kulturestjét szerdán este fél 9-kor tartja
meg saját helyiségében. (Kárász-ucca 6.) Dr.
K a l l ó s Károly »Individualpszichológia< cimmel
ad elő. Belépődíj nincs.
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— A hőst s|rok feldíszítése. A hősi temetők gondozóbizottsága meghívja Szeged közönségét november 1-én, Mindszentek napján délután 3 órakor a
belvárosi római katolikus temetőben levő Hősök
sírjainál megtartandó gyászünnepélyre.
Felkérik
Szeged közönségét, iskoláit és egyesületeit hogy]
tekintettel a kegyeletes célra, virág- és gyertyaadományaikkal ngy, mint az előző években, az idéni
is hozzájárulni szíveskedjenek. Az adományokat
— ha legkisebb is — köszönettel fogadja a Hősi
temetők gondozóbizottsága (Boldogasszony-sugámt
a ) , ahol az adományokat október 30-án és 31-én
veszik á t
— Előadás. Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakosztályának elnöksége értesiti
tagjait és az érdeklődőket, hogy második előadói
szakülését október 28-án délután 5 órakor tartja;
meg a II. számn vegytani intézet előadótermében*
a Templom-téren. A szakülés tárgya: dr. N á r a vS z a b ó István: A természetes polymer szénhvdrátok szerkezetéről és dr. S i m k ó Gyula: Csőin
kamagyarországi talaj földrajzi tanulmányaim. Aa
ülésre vendégeket szívesen lát az elnökség. Üléseinők: dr. Frölich PáL
— Térzene. A Hunyadi János 9. honvéd gyalogezred zenekara szerdán 4 óra 30 perctől 5 óra 30
percig a Széchenyi-téren térzenét tart
x >Dóczy.fotelágy«, ottomán, Hidneea.
502
— Meghalt ai elgázolt tápéi ftu. Megírta a Délm a g y a r o r s z á g , hogy vasárnap déhitán az algyői országúton T ö r ö k Sándor 17 éves tápéi fin
a szénásszekérről a lovak közé esett A szerencsétlen fiút a megijedt lovak több méteren keresztül
magukkal hurcolták. Török Sándor súlyos agy*
rázkódást szenvedett, a mentők életveszélyes álla-,
pótban szállították a közkórházba, ahol keddeni
reggel anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, meghalt
x ö n takarékoskodik??! — Igen!! Cipőt Del-Kanál veszek1
— Súlyos autóelgázot&s • szabadkai országúton.
Tegnap este a szabadkai országúton, Tompa és
Kelebía között egy ismeretlen antó elütött egy
embert A balesethez a szegedi mentőket hívták
ki, akik a snlyosan megsérült embert a sebészeti
klinikára szállították. A zsebeiben talált iratokból
megállapították, hogy a szerencsétlenül járt ember:
Szekeres András Somogyi-telepi napszámos. A nyomozás megindult
— Az elcserélt ember. Londonból jelentik:
G o u l d n e y Károly, aki még 1915-ben került egy
angol ezreddel a francia harctérre és ott eltűnt, pán
nappal ezelőtt visszatért Angliába. Gouldney, aki
teljesen elvesztette a harctéren emlékezőképességét, 15 évig élt Délamerikában, ahol Los Angelesben virágzó benzinüzletet alapított, minthogy egy,
anya benne vélte felismerni a harctéren elveszett
fiát. Amerikában meg is nősült Most nemrégiben kezdte elveszteni emlékezőképességét, majdnem
teljesea elfeledte az utóbbi 15 évet és feltámadtak benne angliai benyomásai Hazatért Angliába,
ahol édesanyját haldokolva találta. Az anya még
felismerte elveszett gyermekét Angliai házasságából származott gyermekei nagyra nőttek, egyik
fia már meg is nősült Gouldney személyazonosságát a nyngcfijhivatal is megállapította. Most idegorvosok tanulmányozzák Gouldney Károlyt
X Bútorokat esak Kertésznél! Feketesas uccai.
— Erkfllcsrcndészetl razzia. A rendőrség tegnap
az Alsó tiszaparton a közúti és a vasúti hid között
erkölcsrendészeti razziát tartott amelynek során
15 előállítás történt Nyolc nőt igazoltatás után
elbocsájtottak a rendőrségről, 7-et kórházba utaltak.
x Kérjen mindenütt Gergely kakukffiemkorkat
— A Színházt Élet u j száma a szokottnál is gazdagabb és tartalmasabb. Vezércikket Zsolt Béla
irt, Nagy Endre Hunyadi Sándor .Pusztai szél.
cimü darabjáról számol be, mig a Belvárosi Szinház premierjéről Harsányi Zsolt irt kritikát Háromfelvonásos
darahmellékletül Marcel Pagnol
»Mariusz» cimü világhír® darabját adja.

cmragoi terménytőzsde zárlat. irányzat barátságos. Buza decemberre 57 ötnyolcad—57 háromnegyed, márciusra 61 egynyolcad, májasra 62 egyketted—62 ötnyolcad. Tengeri decemberre 38 háromnegyed, márciusra 40 háromnegyed, májusra 42
hétnyolcad. Z a b decemberre 24 háromnyolcad,
márciusra —.—, májusra 27. Rozs decemberre 42
egynegyed, márciusra 45 egynegyed, májusra 47.

M n l o t

DraKuIai

Zürichi drvlza zártat. Páris 20.09.25, London
19.96, Newyork 510.12, Brüsszel 71.25, Milánó
26.32.5, Madrid 15.25, Amsterdam 206.50, Berlin
118.25, Bécs —.—, Szófia 3.70. Prága 15.10, Varsó
57.17.5, Bud'ipest 90.02 5, Belgrád 9.05, Bukarest
3.04.

és

Mftívéssei

Dr. Szabó Juci Titkos Ilonával. Dr. Szabó Juci
komoly sikert hozott F o d o r Lászlónak. Egészséges, friss a hangja, megirigyelhetné még a pusztai szél is, holott a szerző ezt a klinikán és boncasztal mellett nevelkedett, tengerimalacok bábjátékának tapsoló, emancipált asszonyembert alapjában véve még a szellőtől is óvja. Világért se
engedné kisiklani a diüzsánsz vonalából, csak éppen a menetsebességet kurblizta a sinzeppelin szá'zadához s a szabadszerelem stációin keresztül vágtatott nagyanyáink fodros szoknyája mellé. »Mert
Budapesti terménytőzsde zárlat Buza 77-es tiszahát engem igy neveltek« — mondja a törvényridéki 10.65-10.95, 78-as tiszavidéki 10.80—11.10,
telen férj, aki házassági törvény után kiált Szép
79-es tiszavidéki
10.95—11.25, 80-as tiszavidéki
szál emberek, boldogan legel rajtuk az erény sze11.00—11.30, rozs 10.80—10.90, takarmányárpa I .
me. Fodor László ragyogó dialektikája, az egyszerű
16.00—16 50, I I . 15.75—16.00, sörárpa felsőmagyarproblémának nagyTatőrő illúzióját épiti fel jatékáországi 19.00-22.50, egyéb 17.50—19.00, z a b I . ban. Haladó világnézettel indul doktorkisasszonya,
18.25-19.00, I I . 17.75—18.00, tengeri 15.75-16.00,
de összeomlik a férfi ölelő karjaiban és könnyes
korpa 10.10—10.20,
különleges minőségű 80-as
szemmel néz Kuthy Bálintné pozíciójából a tátiszavidéki buza 11.50—12.50. Irányzat tartott, •
vozó dr. Szabó Juci után. Érdekes, finom, halk,
forgalom élénk.
tehetséges darab. T i t k o s Ilona itt egészen áthangszerelve játszott Regiszterei mélyen csengő
cellohanggal szóltak, különösen amikor fellelhette
Szabó Juci átváltozása szerint az asszony meleg
iz r
], ö éore
hangját, lüktető szivét. Szép tüze van művészeH i t m u u u csőtészta utolérhetetlen.
tének, érzésével, humorával odacsalogatja játékához a sziveket. Ebben a színjátszásban nemcsak
ősztőn, szellem is él. Ezúttal kellemesebb környezetben láttuk művészetét C z o b o r h a nem is
teljes temperamentummal, de igyekezettel játszott,
Ba r n a Anci ugyanígy, Z i l a h y n a k voltak figyen o v e m b e r
l-re
k a p h a t ó .
lemreméltó gesztusai és E g y e d Lenke tehetsége
Tudatozódnl lehel:
javát vitte az előadásba. A közönség elragadtatással tapsolt Titkos Ilonának, sokszor szeretettel
hivta függöny és vasfüggöny elé és szép est emlékét vitte m a c á v a l
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Lőw Lipót ucca 19. sz.

Harmónia hangversenyek
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Bnranyl dr.—Szatmári kétzongorás hangversenye
november 5-én a Tiszában. Érdekes és szórakoztató
műsor. Jegy 1—5 P-ért a Délmagyarország jegyirodában.
Gugliehnettf árfa es dalest november (2.
Dohnányf hangversenyen egy töltő toll találtatott igazolt tulajdonosa átveheti a Harmónia Zrínyi ucca 5. alatti igazgatóságánál.

&> ( a

.3

Guglielmetti nov. 12.
ária- és dalest a Belvárosi Moziban.

Raktártulzsufoltság miatt

14 eltádlőberenüeztst

önköltségi áron
áruba bocsájlunk.
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bútoráruháza Klauzál tér 1
Vételkőtelezettség nélkül meggyőződhet alkalmi árainkról. §

Szerdán este 8 órakor
,
A mosoly országa. Romantikus nagy operett S felvonásban. Szövegét írták Ludwig Herzer 6s Fritz L6hner. Fordította Harsány! Zsolt. Zenéjét szerzetté Lehár
Ferenc. Rendezi Remete Géza. Vezényli Beck' Miklós.
Lichtenfels Ferdinánd gróf tábornok Rónai Imre, Lka,
a leánya Kondor Ibolya, Pottensteln-Hatfalndy Fereue
gróf haszárföhadnagy Sass Imre. Hardeggné, a nagy.
nénje Utl Giza, Tábornok Benedek Andor, Inai Csonka
Antal, Szu-Csong herceg dr. Pártos István mv.. Mi, nA.
vére Kiss Manyi, Csang, nagybátyja Zilahy Pál, Fn-LI,
Uinai követségi titkár Gaál Ferenc, Föeunnch Vágó
Arthur, Gárda tiszt Tompa László.

DrakUlfl!
Jön

A Magyar Nemzett Bank hivatalos árfolyam*
Jelentése; Angol font 21.25-22 75, Belga
frank
79.15—80.15, Cseh korona 16.84—16.98, I V n í r 10.06—
10.16, Dollár 568.50-572.50, Francia frank 22.35—
22.65, Holland forint 230.10—231.90, Longyol zloty,
63.35-64.15, Leu 3.39—3.49, Léva 4.08-120, U r a
28.95—29.75, Német márka 135.00—136.00, Svájci
frank
111.35-112 35, Amsterdam
230 50—231.90,
Belgr.ld 10.10.5-10.16.5, Berlin 135.20—136 00, Brüszszel 79.45—80.15. Bukarest 3.40—348,
London
21.95-2275, Milánó 29.25—29.75, Newyork 569.80—
573.20, Páris 22.44-22.58, Prága 1688—16.98, Szófia
4.11-4.19, Varsó 63.55—64 35, Zürich 111.65-112 35.

MÜRD3S

SZÍNLAP

A mosoly országa mai,
előadásán lép fel
ismét a szegedi színházban a budapesti vendégszerepléséről hazaérkezett K ' s s Manyi. Szu-Csong
szerepét dr. Pártos istvan szegedi énekes játsza,
aki a m u l t héten emlékezetes nagy sikerrel kezdte
meg operaénekesi pályafutását ebben a szerepben.
Elejétől végig feszült f^gilotn és érdeklődés tartja
hatalmában a közönséget a z Államügyész cimü
bűnügyi színjáték csütörtök és péntek esti előadásain, amelyeken a vezető szerepeket Eőry Erzsi,
Zátony K á l m á n é» Lengyel Vilmos, a budapesti U j
Szinház kitűnő színészei játszák.
Szombattól kezdve mlndrn este Miss Amerika.
Legnagyobb sikerű magyar operettrevü. Szombaton
maga Elsemaim Mihály, az operett zeneszerzője ve.
zényli a zenekart.
CsfltArlftkön déftilán a Hamburgi menyasszony,
rendkivül mérsékelt helyárakkal. (Katona előadás.)
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Megöl,
lem egy e m b e r t (A Newyork szépe előadása elmarad.)

J
^

f

J

szép bútor gyári áron
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Szegedi Bútorgyár R. T.
Cserzy Mihály u. 11. sz.

a

Sport

A Szeged FC
készül a vasárnapi derbire
A bajnoki szezon közepén, a hatodik fordulóban érkezik el a Szeged FC a legnehezebb küzdelemhez, a Turul-Ya\ való találkozáshoz. Szeged egész sporttársadalma tudja, hogy
ettől a meccstől függhet csapatának sorsa és
ezzel magyarázható az az izgalom és az az
érdeklődés, amellyel a I I . liga derbimérkőzését várják.
A Szeged FC eddigi öt mérkőzésén Komoly
leckét vett abból a stílusból, amely nélkül
a II. ligában eredményeket elérni nem lehet.
Edzett csapat lett a Szeged FC-ből, éppen
arra a tulajdonságra tett szert, ami I . ligás
korában hiányzott belőle. Egységessé kováesolódott és a stilus mellett a lelkesedéssel sincs
baj.
,
. . .
Komoly derbimeccs lesz a vasárnapi találkozó, amelynek a győztese a legkomolyabb
esélyekkel pályázhat az elsőségre. A Szeged
FC lelkiismeretesen készül a mérkőzésre, kedden megjött Gross is, akinek vasárnapi sérftlése nem bizonyult súlyosnak és játéka biztosítottnak tekinthető.
.
.
A Turul jobb gól arányával jelenleg a Szöged előtt áll a tabellán és éppen ugy, mint
a Szeged, tiz ponttal rendelkezik, nem vesztett még pontot. A Szeged FC-nek el kell hóditania mindkét pontot: meg kell nyernie vasárnapi hatodik mérkőzését is.

Az idö
SZEGED: A szegedi egyetem fötdrajzi
intézettnek
meteorológiai obszervatóriuma
jelenti, hogy kedden Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 5JÍ
fok Celsius, legalacsonyabb 3J8 fok Celsius_ A ba.
rometer adata nnllfokra és tenger szinre redakShm
reggel 763A mm., este 762.5 mm. A levegő relatív
páratartalma
reggel 100 százalék, délben 100 szá.
zalék. A szél iránya északkeleti, erőssége i—i,
A lehullott csapadék 20 milliméter.
BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti ette
10 órakor: A hideg északi levegő teljesen elborította a kárpáti medencét. A mai nap folyamán
körülbelül 18 millimétert kitevő eső hullott,
Sop.
ronban havazott, prognózis: Elénk északkeleti szél,
sok helyütt ujabb esők.

Borzalmas öngyilkosság

i

Budapest, október 27. Ma délben az Alföldiucca 18. számú házban félnyitották özvegy
Bizig Jenőné, egy tanitó özvegyének lakását,
mert a szomszédok már hosszabb idő óta nem
látták eltávozni a lakás lakóit. A konyhában
holtan találták özvegy Bizig Jenőnél, aki átölelve tartotta 9 éves leánykáját. Az orvosi
megállapítás szerint az özvegyasszony, akinek férje egy éve halt meg, körülbelül 15
nappal ezelőtt mérgezte meg magát és leányát. |

/

tm

Mindenkit meg h ó d i t a

fifi'

KÖTÖTTÁRU K E L E N G Y E

GpÖ

KÜLÖNLEGESSÉGEK
pullowerek
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szveííerek »lb.

így és asztalnemiiek
JSL

S e l y e m és
alsó ruházati cikkek

I t a l f é l e

Legdivatosabb ingpuplinok
Baby-kelengyék

Minden párért szavatosság.
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FÉRFI K A L A P O K
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

m i n d e n létező divatszinben

minőségben

bttrkeztyiik

Divatnyakkendök, gallérok stb.
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HARISNYA

J1L

pécsi gyártmányu

r e n d k l v t l l olcsó Arakon.

BEMBER^SELYEM

Sifonok — Vásznak

Hamerli

SAPKÁK

magyar* gyártmányú

P a p l a n t . Paplanlepedők

E / O E R N Y O K

Gyermek-ruhácskák

MESE OLCSON

Pollák Testvérek

Alapítva

1905-ik

évben

A REGI SZEGEDBŐL AZ IIIDA
NrOnlkák emberekről, dolüokrOl

Irta: S L S l I Q € t h U
11
Tele volt konzervatív tulajdonsággal, anélkül, hogy maradi lett volna. Idősebb emberek
emlékezhetnek még rá, hogy Pálfy Ferenc
nyugdíjazása után, mikor a polgármesteri szék
betöltése vált aktuálissá, Kállay Albertnek nem
Lázár György volt a jelöltje, hanem Tóth
»ál főjegyző.
— Lázár itt hagyta a várost, elment képviselőnek, magyarázta ez az álláspont, nem
méltányos hát, hogy most megakassza a tisztviselői kar előmenetelét.
A tulajdonképpeni oka az volt, hogy tartott
Lázár egyéniségétől. Tóth Pál a pontos, bürokratikus, lelkiismeretes, mindent tudó hivatalnok,
maga is a takarékosság nagymestere, szó nélkül is megérzi, mit akar Kállay s azt vakon
teljesiti. Ugy ragaszkodik a törvény betűjéhez,
hogy később, a darabontkorszakban az lesz
a veszte. Vele soha nem lehet kellemetlensége,
ellenben Lázár felül nem biztos.
— Nem szeretem a toronyalatt a zseniket,
mondta egyszer Lázár. A zsenik mindig bajt
csinálnak, ha nem maradnak meg a maguk
munkakörében. Elég egyetlen vezérlő akarat.
Valahogyan igy gondolkozott, még ő előtte,
szinte vele kapcsolatban, Kállay is. Lázárnak
nem lehet azt mondani, hogy: igy akarom,
tedd meg, mert nem fűlik hozzá a természete.
Saját elgondolásai vannak, alkotó erő, nyughatatlan temperamentum, aki sokat álmodik,
mikor Szeged naggyáfejlesztéséről van szó.
Már pedig fejlődik minden magától is, a dolgok rendje szerint, fölösleges a siettetés. Abból
csak baj lehet, uram bocsáss meg, pótadóemelés is!
Ettől rettegett a legjobban, ebbe a keretbe
kellett mindent beleszorítani, — intetts Fajka
János főszámvevőt, aki minden délelőtt megjelent a sarokszobában, elreferálta a város
helyzetét, az eseményeket, köztük sok olyasmit is, ami nem tartozott szorosan véve a
közigazgatás dolgaihoz. Más pletykának mondaná, de már hogy volna az, mikor itt csak
információk adásáról van szó és kinek kell
informáltabbnak lennie, mint a város élő lelkiismeretének, a főispánnak 1
Pálfy Ferenccel nem volt soha baja,
— Fercsikém. ezt igy gondoltam...
— Nagyon jó gondoltad, Albertem, ugy lesz.
Pálfy drága, dédelgetett disze volt a városnak, az az angol alkotmány szerint való király.

V l l m O S

aki reggelenkint álmélkodva olvassa az újságban, hogy nini, milyen furcsa proklamációkat bocsátottam én ki tegnapi
Egy törvényszéki tárgyaláson, ahogy felmutatták az aláírásával ellátott nyugtát, ami
elsikkasztott pénzről szólt s megkérdezték, nem
emlékszik-e rá, hogy ki vette át tőle aláírás
után a nyugtát? — a világ legszelídebb mosolyával válaszolta.
— Naponta annyiszor kell aláirnom a nevemet, hogy aláírnám én a magam halálos Ítéletét is.
Épp ugy magyarázták bele, hogy nyugdíjba
kell mennie, otthagynia öreg tintatartó]'át, érchamutartóját gyufástul s Kállay remélte, hogy
»kihozza« Tóth Pált. László Gyulára nem igen
vetett, csak Lázártól tartott. A 263 szavázatból aztán Lázár 151-et kapott, Tóth Pál C6-ot,
László 46-ot
Azért nem lett baj. Kállay a legjobb, a leginkább megértő, a város fejlesztésében, szeretetében vele versenyző munkatársat kapta meg
Lázárban.*)
Szegedi környezetét a legdemokratikusabb
alapon szervezte meg Kállay.
A r*gi szegedi urak közül Pálfy Ferenc,
Szluha Ágoston és Lázár Györgyön kivül alig
• Jellei.ző sorokat Ir Lázár az árvizr61 szóló könyvében Kálhyról:
• Kállay .'.Ibert nem tartozik a nagyszabású kezdeményező szellemi képességek Sorába. Inkább az a tiszta,
erős, megve rt?getlwt!o" : ..„ fónnszárnyaló, de mélyen szántó 'elismerő és ltélőtehetség az 6 adománya,
melyet magya.- parasztésznek nevezünk s melynek legmagasabb állt: ti férfiúi lángelmévé szublimált fokozata
a haza bölcse voltc,
•Nemes, oko. vérbeli magyar konzervativizmusa, a
szolidaritás, a ; íegbjzható tartósság aranyát vegyitette
abba a sokezerfé e anyagból kevert amalgamiába, mélynek bonyolult, n m egyszer kétséges kémiai folyamatából diadalmas e--élmény gyanánt állott elő a modern,
a mai Szeged«;
• Mint ember, elv pillanatra nem kelti fel a rokonszenvet. nem gerjeszd fel maga irányában a szeretet melegét. Viselkedésének és gondolkodásának előkelőségét,
modorának kiméi tségij' nem kapirkálja az első találkozáskor a szegedi ember konciliáns, olykor pajtáskodó,
modora. Ugy néz ki. mintha nem önmagát akarná megismertetni, hanem ő akarná kiismerni azt, kivel érintkezik. Hosszabb idő, többszőri érintkezés kell ahhoz,
hogy kiismerjük mindig korrekt, nemes gondolkodásét,
a ridegnek feltűnő külső alatt egy msiegen érző i^emes
sziv verését De akkor azonban nemcsak becsüljük,
hanem szeretjük is...<
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Impregnált műselyem nöi ernyők
nagyon tartós, divatszinekben . .
Strapaernyő, női v. férfi . . . . *
L ripsz anyagból női
férfi
. .
J ó félselyem
.
.
. .
Legjobb félselyem ,
.
. .

I*
*
"
**
**

12.5.50
7.50
7.80
Q.50

tegeződött valakivel. Ez is nyilván ugy történt,
hogy annak idején még Pálfy Ferenc tegezte
le először a kis miniszteri fogalmazót, viszont
Szluha és Lázár képviselők is voltak az idők
folyamán. A képviselőség pedig mindig jogol
adott Magyarországon arra, hogy per tu beszéljen valaki a miniszterekkel, legalább is, amig
a mandátum tartott.
— Hogy sikerült a választásod? — kérdezi
az anekdotában a kegyelmes ur valakitől.
— Hát biz én megbuktam a régi kerületemben,
(Folvt köv„)

Nyiliiér
Nyilailcossat
Rosenfeld István, a szegedi Gompactor köny*<
kötészet volt társtulajdonosa a cégtől kivált,
miért is a cég nevében senki neki ne hitelez^
zen, viszont esetleges tartozásaiért felelősséget
nem vállalok.
Szeged, 1931 november 28,
Tisztelettel Szegedi Compactor könyvkötészeti müintézet. Szeged, Kelemen ucca 2. sz.
Katona Lajos,
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR J Ó Z S E F .
Nyomatolt a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállafnl Rl. könyvnyomdájában.
Felelős (i7?nivp7r!ő: Klein Sándor.

Cladó ékszerekéri,
hamis csontfogakéri, brllliánsérl és
zálogteoyekért l e g t ö b b e l f i z e t
Gáspár.
MlKsxállj
Kölmön-u.
12. sx.

Poloska és molyirtást

2

teljes szavatossággal Szesreden a

Lakásfertőtlenltö Vállalat

Cián-Irodája végzi

Dugonics tér 12. Telefon 31-77

Elfi- és miivirái^oszoruk
készítésére előjegyzéseket fe veszUnk leno'Cs^bb
áron afánlunk koszorúk kötése'hez babörlr.veltti,
páfrányt, mOvIráglevelet é s virágot. > Iadás kicsinyben és nagyban.
379
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Széchenyi lér 15.

A n t a l

cég

(Sék Csillag mellett.)

Apróhirdetések

A követkcztt nnpra esak délnlán S óráig fogad e!
apróhirdetést • kiadóhivatal

Szép szoba úriembereknek,
eseUeg ellátással kiadó. —
Deák Ferenc ucca 18., I.

Kiadók
modern nj bútorozott garzoa, egy 2 szobás lakások
izonnalra Bercsényi tiz
Lecbner-tér mögött a*
I.épcsőházi, két egymásba
nyíló uccai bútorozott szoba elő- és niosdósaobával
telefonnal 1-ére kiadó. —
Margit ncca 21.

Főzni tudó mindenes Jó
bizonyítványokkal bejárónénak ajánlkozik. Osz v. 50.
Stnicc-kendők kötését olcsón vállalom. Megkeres*.
seket »Jutányost Jeligére kérek.

Lakás - Üzlet
Ktlónbejárahi butorozott
szoba, külön előszobával kiadó. Sebes, Polgár ucca 20.
Érdeklődni 10-12-lg.

Mindenszentekre

Egy vagy két szép szoba
lépcsőházból, bútor nélkül
kiadó. Reich Erzsi Széchenyi tér 17.

Jó bizonyítvánnyal rendelkező szobalánynak elmenne, esetleg mindenesnek la.
Megkeresések > Szorgalmas*
jeligére a kiadóba kérem.

Kiadó azonnalra
szobakonyhás, kamrás és egy Mindenesnek ajánlkozik főzni tudó Ieény. gróf Apponyi
szoba, kamrás lakás. Csett. 18., kenyérüzlet
megi n. 7. Érdeklődni Bocskai n. 7. alatt
MegMahatő,
flaUl
Mfartww
Modem «ri lakás 4,
leg 3 szobás földszintes, aa
eddigi árnál olcsóbban november l-re Hadó. Vitéz
ucca S.

Műhely

Kényelmes butorozott sz©.
ba fürdőszobával kiidó. —
Kossuth ucca 18., bal.

vagy üzlethelyiség lakással vagy anélkül kiadó.
Somogyi u. 12. Bővebbet

Belvárosban magasföldszint! kftlönbejáratu, elegánsan bútorozott' uccai szoba
fürdőszobával kiadó. Tömörkény ncca 8.

nél

főző nőt
M f t m k . Jelmtkent Tina Isr
jos kőrot 46. ITT. 11., déleWtt
I I őrAI*.
419

ö O Á S - VETE'L
Blxományt
Ustleiemei
ithelyeatem Ttam Lajos körnt
48, m. slA, (Toli Oalkős hőlgyf o d r t n Umlethelyisége.) Antik
bátorok oleeőArnsltAsa.

"Pollák Testvéreié-

Széchenyi tér.

Sirkeretek,

Kétszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel. esetleg Irodának, ugyanott két szobából álló irodahelyiség (emeM
i
n
d
e
n k
é
n
y
e
l
e
m
m
e
l b
e
r
e
n
d
e
- teten) kiadók. Érdeklődni
f>zv. Aigner Nándornénál,
már 9 pengőért is kaphatók
Szétbenvi tér S. az., d e.
rtnvembor bő l-re kladő. Meg8—11-ig,
d.
n.
4-8
óráig.
tekinthető n « n T*Jo» körot
RlfSIdi Ceraentáru16. m . 11. délslőtt 11-tg. Telen u i n i i l (Bankegyeelle'.)
fon 11-46.
410
a l O f H a i Méret neca I5|b.
Kölcsey ncca
T e l e f o n 12-31. 188
KftlAnbejáratn uccai búto4. sz. házban 4 szobás mározott szoba azonnalra ki
Oldalkocsis motorkerék,
sodemeleü lakás m&lnsra
sdó. Valéria tér 11., ajtó
párat veszek. »Jó márkát
vagy korábbra ls bérbe3. szám.
jelijére a kiadóba.
adandó Wagner cégnél M

síremlékek,
sírkeresztek

bútorozott szoba

qyortvák
TakaréktilzhelYek

felelőséggel — hitelképeseknek
réssletre ls
168

Szabó

lakatosnál

Kossuth T«Joa-engárnt 20.

íróasztalt

iiháiws
kónyve'éshez megvételre keresünk. Reitter Lip6t és
Tárta, Takaréktár
3. « •

Száraz

tűzifa,
»zén,
brikett

házhoz szállítva magrendelhető A l f ö l d i Cement
á r n g y á r n á l (Bankegyesfilet) Mérei ucea 15|b.
T e l e f o n 12-31. 188

Alkalmi

bútorvásár!
8séf> és nagyon olosó, a»g l a »

nilt m o d e r n b ú t o r o k
tniltlM. A l k a l m i B u t o r c é a r n o k V i l í r t a tér
és Mlkszéth K t t m i a noes sarok

Alkalmi
bérfidzvétell
Emelete* erkélye* bérfcAx
ehenyi-t.ér mellett megfelelő bérjövedelemmel 45 000 pengőért
megvehető, O f l r y p é d uraltn a l c kfllönSeen
előnyős
vétel. Betvéraal 4 J - « s r o

bás kerfes, arl modern atgtihtzak. belvlrosi nagykozamu
modern bérhAzak. n| adómén-

mécsesek
legolcsóbbak 360

Slnger Bélánál

Tisza Lalos kftot 38.

n. 2. (KnltnrpalotAnAl.

2B3

Eladó használt, jókarban levő bútorok. Rudolf tér 14.
sz. Tud. a házmesternél.

KÜLÖNFÉLÉK
Elegáns
iérfiru&áKat
hozott anyagból la,
valamint átalakításokat ot>
csón késsll
Welnberger
nriszabA
Kelemen neoa 2.
9

Modern ebédlő, lányszoba
ebédlő, csillár, kályhák, gáz.
tüzhaly, előszobaszekrények
minden elfogadható árban
eladók. Révai a. 8. 4. m.
ss
3-8 óráig.

Fát fűrészelek

1 liter

DOB
kihordásra

50

géppel aprítással

Frlsehmaon™ 23-73

Ax A l f ö l d l e g n a g y o b b
tábla Üveg r a k l A r a !

KőrOsl Géza
tlvegezésl vállalat
Szeged, Mérei ncca 8 .
Telefan 19-57.
SS

fértes

BUDAPEST
lezlat<9

CCorvta ArohAzx&l szemben.) el
készít olcsón résxletre ŐSOMVOT*

fillér

Kucskánál
Kossuth Lajos sugárul 91.
Vadász ncca sarok. 269

lezsk 1». alkuim! rételek M é -

t e r I r o d a óllal, Horthy M.

•Szenvedő
Jettsine I
vél van a kiadóban.
Intelligens,
/.nvgjelcnfcí.
jómódú urlfiu
keresi csinos, Intelligens
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Árverési hirdetmény.
AMhutt biróaégi végrehajtó ax 1881. én LX t-e. KB. S-a érte'méaea ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. (ArásbfrősAg 1930.
évi 447903)2 az. végzése következtében dr. LOBI Sándor tlgyvéd
Altat képviselt Dömötör Ármin javára 1800 pengő és járulékai erejéig
1930. évi október hó 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utlén lelfllloglalt i s 1006 pengőre becaQlt kövelkeiő ingősAgok, a. m.
házi bútorok nyilvános árverésen eladatnak. As átverés n alább
megnevetett tuglaliatdk javára ts elrendeltetik, amennyiben kövelelésflk még lenn A I.
Ezen árverésnek a szegedi ktr. (ArAsKrOsA* 1930. évt Pk. 5S3Í4.
száma végzése tolytin 1800 pengő iCkeköveteéés, ennek 1930- évt
szeptember hó 20. napiától járó 9 százalék kamatai és eddig ösasxesen 24L05 pengőben birAllag már megAllspIlott s a még
rDlendö költségek erejéig
íjéig Szeged, Bihari
Blhsn ncca 4. >zám
szám alait leendő
loganatosltásAra 1931. évi okt. hó 28. napjának d. e. 11*46 órája
hatArldöQI kltDzetlk és ahhoi a venni aiándékozók oly megtegrzénel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok a i 188 . évt LX.
tc. 107. a 108. S-aá értelmében készpénzfizetés mellett * legtöbbet
ígérőnek, itakség esetén becsAron alul la el fognak adatni.
Elsőbbséget Igénylők ezen igénylikét legkésőbb ax árverés
kezdéséig belelenleni tartósnak. Az árverés csak akkor
• to*»nstoBltva. ha bármelyik fél, legkésőbb ax Árverést n a l l i t I s t i *
elöltl kSxnapoa bojrlenlt, hogy niepfartásAt kívánja s ebben ss
esetben az Árverés akkor Is meg lesz tartva, ba a ktvámágot döterlesxtö fél nincs jelen. (193a évi XXXiV. t-e. 11. §.|
Ha a végrehajtás hlvafalbM volt toginatosltva. ax Árverés ax érdekellek köibenJAráxa nélkül is meg leax tartva, ba mindenik végrehajtató és végrehsjiást sxenvedö ellenkező kívánságot nem nyíl»Anlr. <1930. évi XXXIV. t.<. 72. § .
*»H Pjegert. 1931. «v« szeptember M 25. napján.

•v. OA1 ktr. blr. vtarekajW.
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Becz Mihály gépraktára
Szeged, Rudolf-lér 5.
Holherr-Schranlz-Iéle mlndennemB mezőgazdasági gépek. Valódi Helios, Meldlnger, Redlvlvus kályhák, Paschkaféle redőnyök. Standard ívlámpák, különféle petróleum ItfzAk, kályhák éa
hősugárzák
m

Valódi Schember mérlegek.
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