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A vihar nyitánya

meskednek annak a parancsnak is, amelyik fizetési mérlegünket s a legkiadósabb botrány
az ország érdekében követeli a béke és nyu- sem tesz bennünket külföldi fizetési eszköMit szóljunk ahoz a zenebonás nyitányhoz, galom atmoszférájának megteremtését. Nem zökben gazdagabbá. A nemzet életérdeke kíamivel a parlament őszi ülésszaka megkezdő- sok judicium kell annak megállapításához, vánja azt, hogy egészséges és nyugodt atmoszhogy mit kell az elmúlt tiz év gazdálkodásá- féra tegye lehetővé a parlament komoly mundött? Voltaképen anakronizmus »őszi ülésBzakc-ról beszélni. Ez az ujságirói kifejezés nak lehertételeibő' a világválság kontójára írni káját Erre a parlamentre, amelyik magát
még akkor született meg, amikor volt még s mit kell egyéni számlára vezetni. Amikor alkalmatlannak jelentette ki a ma problémáinak megoldására, úgysem várhat más feladat,
magyar parlamentárizmus. Amióta azonban azonban arról van sző, hogy kikre bízzuk
csak az, hogy a nemzet igazi akaratát kifea magyar törvényhozásban az a meggyőződés sorsunkat és életünket s sorsát és életét ennek
lett ur, hogy a gazdasági válsággal szemben a szerencsétlen országnak, lehet-e akkor a jező törvényhozás megalakulását lehetővé tegye. Ennek a képviselőháznak is lehet törtéa parlament s talán a parlamentáris állam- felelősség kérdését az aktuális feladatok közül
forma is képtelen a harcot felvenni, amióta kikapcsolni? Amikor arról van sző, hogy egye- nelmi missziója, ha átadja helyét a nép választottjainak. A történelmi idők mindenkitől
a parlament maga deklarálta azt, hogy a síteni kell végre a nemzet erőit s a harcoló
mai időkben a törvényhozás feladatainak meg- csapat élére azokat kell kiszemelni, akikben követelhetnek áldozatot, de elsősorban azoka nemzet bizalma találkozik, lehet-e akkor tól követelnek, akik a mai választási rendszerk e l n i nem tud, azóta nincs nyári ülésszak
ék nincs őszi ülésszak, azóta van harminc- azt kívánni, hogy ne tegyünk különbséget azok rel megteremtett politikai hitbizomáuy haszonhármas bizottság és van hatos bizottság, de között, akiket vétek terhe! s azok között, akik élvezői. A nemzeti erőknek s a nemzet erejének koncentrálására van múlhatatlanul
nincs parlamentáris munka, mert nincs par- sürgették a penitenciát?
szükség,
pártszempontok és uralmi tekintelament sem.
Nekünk nehi telik gyönyörűségünk a partek
nem
állhatják
el azt az utat, amit a nemMost végre összeült a képviselőház s hozzá- lamenti viharokban, jól tudjuk azt, hogy a
zet érdeke követel magának.
legizgalmasabb
vihar
se
teszi
aktívabbá
a
tehetjük mingyárt a kétkedés lemondással teli
kérdését: ugyan mivégre? Ha a 33ias bizottság
megfelelt hivatásának, akkor ugyan mi szükség volt arra, hogy a képviselőház összeüljön?
Mert mi ugyan rendkívül fontosnak tartjuk
lazt, hogy a képviselői fizetéseket leszállítsák
i törvényt hozzanak a koronaőrök választásáról, dehát ezért csak nem kell megmozdítani olyan szervezetet, mint amilyen a —
magyar népképviseleté? Ha i harminchármas Károlyi miniszterelnök szenvedélyes Jelenetek közben védelmezte a Bethlenbízottság egy évre száznegyvenmilliőval tudta rendszert — A szociáldemokraták állandó tüntetéssel követelték a Bethlen-kormány
felemelni a közvetlen közterheket s ha a
vád alá helyezését
törvényhozás által alkotott költségvetésből meg
Támadás a statárium és a gyfiléstilalom ellen
tudott takarítani vagy negyedszázmillió pengőt, akkor olyan alárendelt jelentőségű, olyan
ha elakarnák homályosítani azt a tényt, hogy
Budapest, november 4. Többhónapos szünet
piszlicsári kérdésben, mint amilyen a képvi- után rendkívül nagy érdeklődés mellett nyitották a mai katasztrófáüs gazdasági és pénzügyi helyzeselői fizetések megállapítása, osak lett volna meg szerdán délelőtt a parlament ülését A kép- tünk a világgazdaságból eredt és ha a magyar korviselők feltűnően nagyszámmal jelentek meg az
mányt okolnók, hogy gazdálkodása idézte e l ő . . .
bátorsága eljárni.

Tomboló vihar,
izgalmas összecsapások
a képviselőház szerdal Ülésén

Dehát a képviselőházat nem azért hivták
Bssze, hogy letárgyalja a napirendjére tűzött
ügyeket, a képviselőházat összehívták, mert
óssae kellett hivni. A képviselőház elnöke
most a nemzet egyre erősödő akaratának volt
végrehajtója. A parlamentárizmus mellett
aligha tudnánk döntőbb érvre hivatkozni, mint
amilyen a képviselőház összehívása. A korbiánynak nem lehet kellemes azoknak a kérdéseknek tárgyalása, amiket az ellenzék a
képviselőházi vita anyagába bevisz, a többségi pártnak nem lehet kívánatos, ha a multak rendszerének támogatását az ország nyilvánossága előtt felelősségre vonják. Aki í.ralmi szempontokat érvényesíthetett a képviselőház összehívásának sürgetésével szemben,
annak elleneznie kellett ezt a kívánságot. De
uralmi szempontokon, kényelmi és kiméleti
tekinteteken s a pártérdek követelésein tul is
győzedelmeskedett a parlamentárizmus gondolata s a parlamentárizmus ereje. A képviselőházat megválaszthatják a közigazgatási apparátus tettleges részvételével, a választásokat
megrendezhetik nyiltan s a titkos választást
denaturálhatják az ajánlások nyíltságával,
mindegy, ha egyszer van parlament s ami
még ennél is több, ha egyszer van parlamenti
nyilvánosság, akkor a parlament létezésének
puszta ereje elég arra, hogy a parlamenten
kivüli kormányzásnak határt szabjon s a parlament nyilvánossága elé segitse azokat a
problémákat, melyek' miatt mindannyian jajgatunk és sírunk.
S ha már egyszer nem lehet kitérni a képviselőház összehívása elől s ha már egyszer
fel kell függeszteni azt az államkormányzást,
mely a választások nyíltságán s a 33-as bizottság tárgyalásain alapul, máéit nem euaedel-

első ülésen és zsúfolva voltak a karzatok is. Feltűnt az ülésteremben, hogy Bethlen kormányának
volt tagjai nem jelentek meg az ülésen.
Az ülés megnyitása után

Grót

Kürotyi

Gyula

miniszterelnök nagy zajban kezdte meg beszédét
Szükségesnek tartja — mondotta —, hogy az ország elbírálja; támogatni kívánja-e a kormányt,
vagy megvonja tőle bizalmát
— Egy éwel ezelőtt a külügyi tárca vezetését
vállaltam a Bethlen-kormányban és ezzel tanajelét adtam annak, hogy ama célkitűzésükkel, a m a
iyek a Bethlen kormányt vezettek, íeijesen egyeíértefe és azokat az ország, érdekében valónak tartom.
Felkiáltások e szociáldemokratáknál:
— Akkor önnek sincs ott helye! Elég volt, elég
volt! Tönkretették az országo/, /izezveknek egzisztenciáját vették el! Nem mcUók erre a helyre!
Az elnök a fokozódó zajban Esztergályost kétszer is rendre utasítja, olyan nagy a zajongás,
hogy

a miniszter
elnök
szédét

nem iudfa
folytatni.

be-

Büchier József: A nén zsebéből kiloptak 800
milliót 1
Káiolyt végre szóhoz jut és azt mondja, hogy
a Bethlen-kormány céltudatos külpolitikájával nagy
súlyt biztosított Magyarországnak Európa népei
között
— Ho« az eredmény? — kiáltják kórusban a
szocialisták.
Károlyt: Ma minden nagyhatalommal barátságban vagyunk. Ezután arról beszélt, hogy a történelem majd elismeri Bethlen érdemeit. (A jobb.
oldal tapsol.)
Szeder Ferenc: A nylU szavazásnak és a csendőrszuronynak! (óriási zaj.)
Károlyi: örömmel konstatálja, hogy a békeszerződéssel kapcsolatban a belátás mind szélesebb rétegekben és a hatalmak irányadó köreiben is léjésről-léDésre halad előre. Naay hibjüuak tartaná.

A miniszterelnök
beszédét

Óriási

tovább nem

vlöar

tudja

folytatni

tör kl

a szocialista padsorokban:
. .. .
Malasits Géza: Loptak! Csaltak! Panamártak/ 1
Büchier József: Igenis, loptak, csaltak, ez ax
igazság!
Sándor Pál (a jobboldal felé): ilyen hazugságot
nem tehet hangoztatni!
A szociáldemokraták padsoraiból kórusban hang-j
zik : Vád alá! Károlyi miniszterelnök némán á l l
helyén és farkasszemet néz a szocialistákkal.
(
Az elnök enunciálja, hogy Sándor Pált és Peyer
Károlyt rendreutasítja.
Peyer Károly magából kikelve kiáltozza:
— Bethlent állítsák slafárium éle!
A nagy lármából kihallatszik Büchier József
hangja:
_ Hallatlan frivofrás most Bethlen/ védenir
Végre az elnöknek folytonos csengetéssel sí-;
, kerül a zajt csillapítani.
Almásy elnök: Figyelmeztetem a képviselő urakat, hogy az ország igen nehéz helyzetben v a n . . .

Ismét
talrengetü
zaf
támad.
— Tiz éve tari már! _ kiáltja Malaslls.
Szeder Ferenc: önök juttatták ide az országotI
— A vádlottak padjára BethlennelI — kiáltja
Malasits, mire a szocialista képviselők ismét kórusban harsogják.
— Vád alá, vad alá!
,
Tiz perc óta nem tudja már folytatni a mtniszterelnöb a beszédét
Gallasz Ágost; Ez komolytalan tárgyalás. Szégyellem magam.
Szeder Ferenc: Szégyelheti magát
... ,
Malasits Géza: Arról beszéljen, hogyan ültessék
Bethlent a vádlottak padjára.
A miniszterelnök még mindig nem jut szóhoz.1'
A szociáldemokraták észreveszik, hogy beszédét
a gvo-'síróknak diktálja, mire ismét tomboló lárma tör ki.
Károlyi Gyula : Megteltünk miudent, hoav javít.

•unk i ^atda.-^i íjtiyzeten.
Felkiáltások a baloldalon: Ad6~m.~lé;e*k?f!
Káro'yl: A boletta nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket és *zt az akeló/ nem Is lehe/ l©
vább folytatni
— Ha a régi kormány helyén maradt volna, az
sem folytathatta volna a pénzügyi politikáját. FI
kell ismerni, hogy maga ® régi kormány sem latoll Usz/án.
Fábián Béla Elég szomorú, ha ez igaz.
Bflchler József: A vádlottak padjára velükt
Károlyi: Költségvetésen kivüli kiadásokkal operálni nem akarunk és a külön alapok kezelését
megszüntetjük.
Dlnich öéf>c Már késül
Károlyi Gyola: Kétségtelen, hogy helyesebb lelt
*olnn ez akkor, amikor még voltak feleslegek, akkor kellet* volna elkezdeni bizonyos takarékoskodást . . .

Az eyésx

baloldal

tapsolni

kezd.

, Károlyi: Elismertem, hogy a beruházások egy
Vésze nem produktív célokra ment H.
— A kormány ügyeinek átvizsgálása céljából
• Népszövetséghez fordult. A Népszövetség pénzügyi bizottsága nem talált mást, mint amit a kormány, a 33-as és a &os bizottság is megállapított
A Népszövetség pénzügyi bizottsága megállapította'
hogy Magyarország hitelképes. Elsőrendű kötelességünk, hogy a pengőt tartsuk. Az adósságokat
• tehetőségek szerint teljesíteni fogjuk, ez a kormány álláspontja.
— A kiadások apasztása és a bevételek fokozása révén kívánjuk államháztartásunk költségvetési egyensúlyát rendbehozni. Ezek keserves utak.
Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy
•»ok a restrlngclófc, amelyeket végrehajtünk, esetleg m m lesznek elegendők.

Keresxtes'nscber
tetenc
belügyminiszter: A gyűlési tilalomra
vonatkozó
rendelet nem érintheti a választási gyűlések szabadságát. Ha bármelyik jelölt kért volna választói
gyűlésre engedélyt, azt megkapta volna. A főispán
jr c;
szeri t
i>a;i a je öltek semmiféle gyű.
lésre engedélyt nem kérlek. (Nagy zaj a szocialistáknál.)
Az elnök csak hosszas csengetés után tud csendet teremteni, miközben több szocialista képviselőt
és Eckhardt Tibort többször figyelmezteti.
Keresztes.Fischer: Ha ez a Jelentés nem felel
meg a valóságnak, akkor a legszigorúbb megtorló
intézkedéseket foganatosítom. Az a célja, hogy a
törvényességet minden irányban fenntartsa és azt
érvényesítse.
Kabók Lajos mentelmi jogának megsértését je.
lentette be azért, mert beszámológyülésre a rendőrhatóságtól nem kapott engedélyt

ötven képviselő kivájisasaia tuieies a riazai össze,
hívni.
Szeder Ferenc és Esztergályos János mentelmi
jogának megsértését jelentették be azért, mert
beszámológyülésre nem kaptak engedélyt
Puky Endre alelnök ezután napirendi javaslatot
tett olyan értelemben, hogy a Ház legközelebbi
ülését ho'i:ap tartja és annak napirendjére a gazdv
sági bizottságnak a képviselői tiszteletdijak leszállításáról szóló jelentését tűzzék ki.
Weltner Jakab

a Népszövetség
Jelentéséi
és az ország pénzügyi viszonyairól szóló jelentés!
napirendre tűzését kérte.
östör József: Nem lehet ezt a jelentést előkészL
tés néi:."> letárgyalni.
Hegymegi Kiss Pál csatlakozott Weltner indítványához. A miniszterelnök a már megtett kormányintézkedések ügyében felvetette a bizalom
kérdését — mondotta Hegymegi —, ezért nagyon
Gál
Jenő
helyes volna, ha a miniszterelnök expozéját napi.
a házszabályokhoz kért szót. Kifogásolta azt, hogy
rendre tűznék. Követelte a statárium megszűntea házelnök többek kérésére nem hívta össze a
tését, mint amelynek már semmi létjogosultsága
Házat.
nincs.
Puky Endre alelnök: A házelnök magatartását
Kelemen Kornél, Szakáts Andor és Hegymegi
annakidején nyílt levélben indokolta meg. Gál Jenő
Kiss Pál szólaltak még fel, majd a többség terfelszólalása nem alapul a házszabályokon, mert | mészetesen az elnök na-iendi indítványát foaadta el.
azok határozottan előírják, hogy az elnök csak I
Az ülés 2 órakor ért véget

00

fokoszni fogjál*
Feltétlenül

a

hajókat

éé

szükséges további
csökkentés,
—
mondotta
Károlyi
Gyula
a pénzügyi
bizottságban

(Zúgás a baloldalon.)
Budapest, november 4. A képviselőház pénzügyi
Károlyi Gyula : Aki nincs áthatva attól, hogy
bizottsága ma délután ülést tartott, amelyen a kor* kötelességteljesítés, a bizalom. . .
mánynak a felhatalmazási törvény alapján tett,
Tovább nem folytathatja a miniszterelnök mert
valamint az ország gazdasági és pénzügyi helyze• baloldalon felzug a felkiáltok:
tére való tekintettel szükségessé vált egyéb ren— Amig ez a rendszer van, nincs bizalom.
deleteiről készült jelentését tárgyalta.
Károlyi: A magyar nemzetnek ez az önmegtarFábián Béla azt kérdezte, hogy a közüzemek
tóztatása, b i z a l m a . . .
azonnali megszüntetésére miért nem terjesztett elő
Malasits Géza. Nincs bizalom!
Károlyi: . . . I d flwria a bajokból vezetni az or- javaslatot a kormány. Kisebbségi véleményt terjesztett elő, hogy a képviselőház ne vegye tndokzágoL
másiui a kormány Jelentését.
A miniszterelnök befejezte beszédét, a jobbGróf Károlyi Gyula miniszterelnök: Az állami
oldal tapsol
és közüzemeket csak olyan kis mértékben kivánja
A miniszterelnök jelentését ezután a pénzügyi
a jövőben fentartani, amennyire közérdekből felbizottsághoz utalták. Következtek
tétlenül szükség van.
a naplrendelöíil
felszólalások:
Farkas Tibor azt kérdezte, hogy » d?flclte: ink
F- Szabó Géza a biatorbágyi merénylettel kapve< kívánja a kormány megszüntetni.
fcsolatban megemlékezett a tüzóltók emberbaráti
Györki Imre határozati javaslatot terjesztett elő,
munkájáról, majd a magyar rendőrség kiváló telhogy a kormány javaslatát egészítsék ki a 33-as
je itményét méltatta. Az egész világ megdöbbenve
bizottság és a hatos bizottság jelentéseivel és
állott a tömeges vasúti szerencsétlenségek tényécsak azután tárgyalják.
vel szemben és csak a magyar rendőrségnek síKárolyi miniszterelnök kijelenti, hogy a kormány
került az újkor Iegocsmányabb bűnügyi problémáa jelentést a 33-as bizottság jelentésétől függetlejára fényt deríteni Ezzel a magvar rendőrség a
nül terjesztette be és nézete szerint a 33-as bizottvilág elismerését és háláját vivta ki.
ságnak áll jogában határozni arról, akar-e egyáltalán jelentést beterjeszteni s ha igen, mikor. Ettől
Gróf Somslch Lajos a szerencsétlenül járt vasuta.
függetlenül most kezdjék tárgyalni a minisztérium
sokról emlékezett meg a biatorbágyi merénylettel
által beterjesztett jelentést
kapcsolatban. Kérte, hogy a hátramaradottakról
Farkas Elemér a jelentést az utolsó évek egyik
gondoskodjanak.
legfontosabb kérdésének tekinti s elsőrangú bizalmi
Buc&lnger
Manó
kérdésnek. Enyhileni kellene
adóbehajtás szi
• kivételes intézkedések ellen szólalt fel. Refor.
goruságál, viszont intézkedni kell, hogy az adómokra van tzükség, nem statáriumra. A statáriális
morál, amely hihetetlenül leromlott, megjavuljon.
intézkedések nem a kormány bátorságát árulják
Fenyő Miksa véleménye szerint az adóemelések
el, hanem ellenkezőleg félelmét. Ennek az intézfokozni fogják a bajokat. A szanálás problémája
kedésnek a politikai következményei sérelmesei;
és súlyosak az országra. Egy halálos ilélelct már
hoztak, azonban a társadalom Ítélete egészen más
volt ebben az ügyben. (Nagy zaj a szociáldemokratáknál.) A rendőrség magatartása, amint az a biatorbágyi merénylettel kapcsolatban is megnyilvánult, munkásellenes volt.
Puky Endre elnök rendreutasítja.
London, november 4. MacDónald miniszterBuchinger ezután példákat hoz fel annak bizoelnök Skóciába utazott néhány napi pihenőre
nyítására. hogy a rendőrség eljárása a szocialisanélkül, hogy elutazása előtt sikerült volna a
tákkal szemben nem volt emberi.
kabinet újjáalakítását befejezni. Általában azt
Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök kijelentette,
hogy a kormány az országban ;e de a a é; rendet
hiszik, hogy MacDónald kénytelen lesz enis fog teremteri. A statáriális Intézkedéseket nagyon
gedni a konzervatívok kívánságának és Nevill?
könnyen elkerülheti mindenki azzal, hogy nem
Chamberlaint
fogja
kineveztetni
Snowden
követ et olyan bűncselekményt, amely statáriális
utódjává, de ezzrd a kabinet átalakítása köbűncselekmény alá esik.

csak a termelés olcsóbbá tételével közelíthető meg. \
A népszövetségi pénzügyi bizottság adatai helyesek,
a világ és a hitelezők számára nem lesz meglepetés, ha becsületesen bevalljuk, hogy egyelőre fizetni
nem tudunk. Igy tettek más államok is,
Kállay Tibor: Mik lesznek azok az intézkedések, amelyekkel a kormány a budget keretét 850
millió pengőre szállítja le, ami ujabb 30 millió m e j
takarításnak a szükségéi jelenti.
Gróf Károlyi Gyula: Az államháztartás kiadásainak összegét a kormány a végrehajtási redukció után első alkalommal 922 millió pengőben számította, a népszövetségi pénzügyi bizottsággal folytatott tárgyalások előtt már megállapította a kormány, hogy ezek a kiadási keretek a
most folyó költségvetési év első hónapjaiban befolyt bevételeket alapul véve nem lesznek fentarfc.
hatók. FelléUenül szükséges a további csiikken/éS.
A népszövetségi bizottság ugyanerre a megáll®,
pitásra jutott s a bevételek alakulásának ará*
nyában 800 millió pengőben vélte megállapíthatónak a kiadások összegét Belátta azonban a
Népszövetség pénzügyi bizottsága is, hogy, ilyen
nagymérvű csökkentést minden átmenet nélkül nem
lehet végrehajtani, ezért megállapodás jött letre,
hogy az 1931—32. költségvetési évre a kiadások
határa 890 millió pengőben állapittassék meg. A
kormánynak már meg van a terve arra, hogy a
szükséges csökkentést hogyan hajtsa végre. A kiadásoknak ezt a csökkentését a tisztviselői illet-j
mények ujabb redukciója nélkül kívánja megvalósítani.
A többség ezután Györki Imre indítványának el-!
vetésével a minisztérium jelentését elfogadta.

MacDónald
még nem ludta megalakítani kabinetjét

Gaál
Gasxion
felszólalásában azt mondta, hogy a kormányt minden olyan ténykedésében, amely meggyőződésével
egyezik, támogatja. Felhívja azonban a kormány
figyelmét egyes jelenségekre, amelyek alkotmányjogi szempontból nem helytállók. Az albertirsai
választókerületben például lehetetlenné tették a
jelöltek részére politikai gyűlések tartását. Az el.
le tiéki jelöltnek a helyhatóságok a gyűlési tilalomra
való hivatkozással megtagadták minden gyűlés tar.
tását és programbeszédének rímondását. Végű'egv
vidéki lap jogtalan betiltása ellen foglalt állást.

rüli nehézségek még nem értek véget
Ugyanilyen éles harc tört ki a kereskedelmi
tárca körül, amelynek jelenlegi vezetője Sir
Pbilíppe Cunlifje-Lister exponált védővámos
s akinek a helyébe MacDónald mérsékeltebb
gondolkozású gazdaságpolitikust, Sir Walter
Runciman-t szerette volna kineveztetni. A
konzervatívok jobbszárnya azonban, ugy látszik, ezen a ponton is hajthatatlannak mutatkozik, ugy, hogy uem larlják valószínűnek,
hogy az uj m íriszterek kinevezése MacDónald hazatérése előtt megtörténhessék.

Sir Austin Chamberlain helyére, aki nem
óhajt a kabinetben tárcát vállalni, még nem
tudni, ki kerül. Legvalószínűbbnek az a megoldás látszik, hogy MacDónald egyelőre maga
veszi át a külügyminisztérium

vezetését.

Bethlen Bécsben
Budapest, november 4. A kormánypárti képviselők legutóbb arról értesítették Bethlen Istvánt,
hogy szeretnék, ha hazajönne Budapestre- Bethlen
most ártesitelte hiveit, hogy Bécs mellett egyik
szanatóriumban még néhány kúrát kell tartania
és csak a bét végen érkezhet haza.
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Iskolai kézimunkák;
elörajzol&sok nagy vélnutélcbus, leg»*ebb kivitelben Ieuállitott
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Vasárnap reggel
a Kamarai iparos
(A Délmagyarország munkatársától.) A kereske.
de Imi és iparkamarai választások központi bizottsága szerdán délelőtt dr. Pálfy József polgármesterhelyettes elnökletével ülést tartott, hogy megbeszélje az ipari osztály vasárnapra kiirt tagválasztásának részleteit Megállapította a bizottság, hogy a választás november nyolcadikán reg.
peí 8 órakor kezdődik az ipartestületben és egész
át tart, a zárórát a választási elnök. dr.
Pálfy József tűzi k i
Foglalkozott a központi bizottság azoknak a kisIparosoknak a szavazati jogával is, akik a megsemmisített első választás idején még nem töltötték

KesüöétiK
lagválas&iás

ki a szavazati jog elnyeréséhez szükséges önálló
iparűzés egyesztendős idejét és igy nem volt szavazati joguk, de azóta már megszerezték a jog előfeltételét. A bizottság kimondotta, hogy ezeknek az
iparosoknak is van szavazati joguk és nevüket
felvették a választók névjegyzékébe.
Dr. Pálfy József bejelentette a bizottságnak, hogy
a kamara vidéki körzeteiben már megtörténtek az
előkészületek a választásra és igy az egész kamarai kerületben vasárnap befejezik a választást
Tizenöt nap múlva összehívják a kamara régi
tagjait, akikkel közlik maid a választás eredményét

A város földbérpolitikájának hibái
Indllyány a töldbérhátralékok tőkésítésére és ezerholdas gyflntfflcsfts létesítésére
fá Délmagyarország munkatársától.)
Egyelőre
apugodt még a földbérlők frontja. A város. tekm.
tettel a súlyos gazdasági viszonyokra, kíméletesen
hajtja a bérhátralékokat, pedig a bérlők csak
nagyon nehezen fizetnek és ezt a város főpénztára erősen megsínyli A probléma ott lóg a levegőben és az illetékesek is érzik, hogy tenni kel.
lene vatamil ezen a téren, valamilyen módon
taeg kellene oldapi ezt az egyre jobban súlyosbodó
problémát, amely, a költségvetés egyensúlyát állandóan fenyegeti.
Legutóbb, mint emlékezetes, Gál Miksa terjesztett indítványt ebben az ügyben a közgyűlés elé.
indítványának az volt a lányege, hogy a közgyűlés küldjön ki egy kisebb bizottságot a kérdés
flttufcnányozására és megfelelő javaslat készítésére. Felvetette azt a gondolatot is indítványában,
hagy esetleg a városi földek eggrészinek örök"
émo* waló eladásával lehetne megoldani a legsürfefcebb problémákat
• közgyűlés által kiküldött bizottság még nem:
hegdte meg tárgyalásait egyelőre csak az anyaggyűjtés folyik, de értesülésünk szerint rövidesen
Ősséeül és megkezdi munkáját Több javaslat futott
be a városházára, köztük Moldván Lajosé, amelyvA annakidején beszámoltunk. Most ujabban dr.
Beifor Pál tb. főügyész dolgozik egy javaslaton,
amelynek érdekes részletei lesznek. A részletekM i tájékoztatta dr. Pálfy József polgármesterhelfettest is és Pálfy felkérésére kezdett hozzá elgondolásának irásbaíóglalásához. A polgárraesterhelyeftes erről a következőket mondotta:
— A jelenlegi viszonyok között arról beszélni
*em (ehet, hogy a város eladja
földbirtokának
egyrészét, legfőképen azért nem, mert a földingatlannak nincsen ára és nincs vevője. G ál
Mik&a indítványában csak meggondolandó lehetőáfaként említi meg a földeladást A közgyűlés
álltai kiküldött bizottság sem azt a megbízatást
-kapta, hogy a földeladás kérdését tanulmányozza,
hanem igyekezzen megkeresni a város földbirtok,
politikájának hibáit és dolgozzon ki javaslatot a
hibák kiküszöbölésére.
~
— Eveknek az esetleges hibáknak egyik igen
kellemetlen következménye a közel nyolcszázezer
pengős földbérhátralék. Dr. Bokor Pálnak errevonatkozólag van egy javaslala, amely praktikus-

nak látszik. Bokor elgondolása szerint a bérlök
hátralékát tőkésíteni kellene ugy, hogy a bérlők a
tőkésített tartozás törlesztési részleteit negyven félév alatt űzetnék viasza. Mivel a földbérleti szerződések rövidebb időn belül is lejárhatnak, a törlesztési kötelezettséget nem fűznék egyetlen bérlő
személyéhez sem, hanem magához a földhöz és
ha a földnek uj bérlője lenne, annak szerződésileg
vállalnia kellene a törlesztési részletek további
fizetését A város ezt a tőkésített követelését alkalmas időben leszámitoltathatná és így a bérlők
nagyobb megterhelése nélkül hozzájuthatna követeléséhez. Érdekes megállapítása Bokor Pálnak az,
hogy a városi földbérlők bérhátraléka már 1895-ben
i* meghaladta a bérjövedelem negyven százalékát,
ame'ynél ma »em nagyobb. Ebből pedig az következik, hogy a földbérhátraléknak nem a gazdasági
válság a szülőoka, illetve nem csak a gazdasági
válság, hanem a földbirtok politika rejtett hibái.
— Javaslatának második részében dr. Bokor
iPál a belteljes gazdálkodás lehetőségének biztosítását kivánja. Ezt szerinte csak a földbirtokos
város teheti meg, még pedig ugy, hogy, a bérlőket
legalább is átmeneti időre ingyen trágyával, gyümölcsfacsemetékkel látja el. A városnak kell megállapítania azt is, hogy melyik dűlőben milyen
gazdálkodási mód a legelőnyösebb és a mezőgazdálkodás melyik ágazata a legkiíizetőbb. Szerinte
az állattenyésztéssel Szeged környékén megfelelő
eredményt nem lehet elérni. Erre alapítja harmadik
javaslatát, amely talán a legfigyelemreméltóbb. Azt
javasolja, hogy a város hasilson ki ezer holdat
a közlegelőkből, azt tizholdas keskeny parcellákban
adja ki megbízható gazdálkodóknak öt évig teljesen díjmentesen, de azzal a kötelezettséggel,
hogy az egész földet öt év alatt egységes, exportképes gyümölcsfajíákkal telepítsék be. ö t év múlva
adja át a bérlöknek a parcella leiét öröktulajdonul
és teljesen díjmentesen, a másik felét pedig adja
bérbe. Igaz, jíogy igy a város ötszáz hold földet
elveszít de a megmaradó ötszáz hold értéke a
gyümölcstelepités következtében megsokszorozódik.
Elmondotta még dr. Pálfy József, hogy Bokor
most dolgozza ki javaslatát, amely azután a bizottság elé kerül és a bizottság részletesen megvitatja
majd minden részletét

Izgatás miatt kétheti fogházra Ítéltek
egy apátfalvai tanárt
MI történi a kaszinóban kártyázás körben

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Az

apátfalvai kaszinóban ezév tavaszán kilencen
kártyáztak. Köztük volt Bugyi Gyula középiskolai tanár, malomtulajdonos is. Kártyázás
közben az akkori politikai eseményeket vitatták meg, igy a spanyol forradalmat is. Dr.
'Nóvák József pénzügyi fogalmazó ugratta Bugyit, aki a vita során éles kijelentéseket tett
A dolog kitudódott és Bugyi Gyula ellen az
'állam

és a törvényes

rend

elleni

izgatás vét-

sége miatt bűnvádi eljárás indult. Az'ügyészség Bugyi Gyulának kártyázás közben elmondott szavából « következőket inkriminálta:
— Spanyolországban
már megkezdődöttf jönnek ide is, keletről, nyugatról és véget vetnek
ennek a rendszernek. Bárcsak jönnének
már,
legalább az álláshalmozőkat
és a mammutfizetésüeket sajálkezüleg
piszkálhatnám
ki
és

akaszthatnám fel... Nem kell félnem tőlük,
a kommunizmus csak segilhet rajtunk.

Ezekért a kijelentésekért szerdán vonta felelősségre a tanárt a szegedi törvényszék VHdtanácsa.
Bugyi vallomásában elmondotta, hogy jó
hazafi, ő szokta a hazafias beszédeket tartani Apátfalván, a háborút több kitüntetéssel
végigharoolta is a kommunizmus idején fegyveres ellenállást szervezett a kommunisták
ellen. A kaszinóban barátságos
beszélgetés
folyt, Nóvák heccelte ő t Mint Gaál Gaszton
hü harcosa és a legutóbbi választások során
a nagylaki kerület ellenzéki jelöltje tisztában
volt a politikai helyzettel. Azért mondotta,
szinte ijedten, hogy keletről és nyugatról is
jönnek a kommunisták. De hozzátette azt is,
hogy ő nem fél, mert legalább a mammutfizetésüeket és az álláshalmozókat ő fogja
kipiszkálni... De a beszélgetés tónusa humoros volt
,.,...*,
VHd elnök megkérdezte itt a tanártól, hogy

qsikép értelmezte a » kipiszkál rrí< szÖ£ 'és 5I-;
talában miért akarta ezt termi
Bugyi tanár elmondotta, hogy az ő meggyőződése az, hogy amikor az
rek vannak munka nélkát,
nélküliség
egyre nagyobb
kor erkölcstelen
dolog a

országban
százezamikor a mnnkaméreteket őtt, akmammutfizetés
és

az állás halmozás, mert ha eeeket megszüntetnék, sok ezer nyomorgó család betevő falathoz jutna.
.
\. r _ T _
— Szivemből,

lelkemből

utálom

ezt a

mai

rendszert, — mondotta — annál is inkább,
mert ennek terheit, mi, az adózók érezzük
meg legjobban.

,

.

,

Végül tiltakozott az ellen, hogy őt kommunistának nézze bárki is, kijelentette: hogy,
borzad a kommunizmustól és csak a puszta
név hallatára is összerázkódik.
A biróság kihallgatta azt a Ktenc férfit,
akik' a beszélgetésnek fültanúi voltak. Dr.
Veszelovszky Károly orvos azt valkrtta, hogy;
a tanár óhajtotta a kommunizmust és kijelentette, hogy ez esetben az álláshalmozókat
elintézné. Kijelentését annak tulajdonította,
hogy az utóbbi időben mint roppant hiu és
nagyravágyó ember, politikailag nem tudott
érvényesülni és ez elkeserítette. Elmondotta
még, hogy Bugyi
munista.

inkább

ébredő,

mint

kom-

TJngváry Imre forgalmi adóellenőr handabandázó embernek ismerte a tanárt, aki szeretett nagyokat mondani. Valószínűleg most
is elszólta magát, mert vagyonos, polgári gondolkozású emher. aki távol áll a kommunista
tanoktól.
.
-r . -,
Dr. Nóvák József, aki sz egész vitát provokálta, azt vallotta, hogy Bugyi kifejezetten
óhajtotta a kommunizmust, valószínűleg azért,
mert nincs megelégedve a mai helyzettel. Bugyi beszédén felháborodott, sőt figyelmeztette is, hogy ne beszéljen egy uri kaszinóban
ilyeneket A' beszélgetés, szerinte, ^nem tréfás hangon folyt le.
_
,—
Dr. Koreck Aurél tanti kijelentétte, hogy
évek óta haragos viszonyban él a tanárral.
Bugyi beszédjén mindnyájan megbotránkoztak. Kada

Arnold, Imre

József és Molnár

Já-

nos vallomása után Cseh Ernő ügyész a tanár megbüntetését kérte, mert sserinte kétségtelen, hogy a tanár a kommunizmust óhajtotta, a mai rendszert ezáltal kivánta megdönteni és ugy gondolta, hogy ez esetben ő
maga ítélkezhetne a mammutfizetésaek fölött. Nem is fontos, hogy a vádlott maga kommunista-e, vagy sem, sőt éppen az a legveszedelmesebb ember, aki kividről
jó hazafinak mutatja magát, de belülről azt a látszatot kelti, mintha Moszkva fizetett ágense lenne is barátságos
beszélgetés közben csepegteti el a tanokat.
_ _

A védő beszéde után a tanár felmentését kérte, mert — amint mondotta — az eset miatt
rendkivül szégyenli magát a megye uri társadalma előtt és nem szeretne megbélyegzett
kommunistaként hazatérni
A biróság bűnösnek mondotta ki Bugffi Gyulát és U napi fogházra itélte, de at Ítélet végrehajtását
3 évi próbaidőre
félfüggesztette és
a mellékbüntetések
kiszabását is mellőzte,

A biróság az ítélet indokolásában kimondta,
hogy nem szükséges a bűnösség megállapításához az, hogy a vádlott szándéka mire irányult és hogy vájjon az, amit elmondott,
meggyőződése volt-e, teljesen elegendő, hogy
az a kifejezés, amelyet használt, alkalmas
volt az izgatásra. A bíróságnak is az a meggyőződése, hegy Bugyi riem kommunista, csupán egy elszólás
miatt került a
vádlottak
padjára.

Az ítéletben a tanár megnyugodott.
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Nyolchónapi börtön kitöltése
után érdekes ujrafelvétel
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi
törvényszék VUd.tanácsa szerdán foglalkozott Tóth
Jánosné, tiltott műtét miatt jogerősen
nyolchónapi
börtönre elitélt alsóvárosi bibeasszony újrafelvételi
kérelmével. Tóth Jánosné ellen az alapperben az
volt a vád, hogy Kóródi Julianna szentmihályteleki
leányon tiltott műtétet hajtott végre. Az asszony
tagadta a vádat, de Kóródi Julianna vallomása
alapján nyolchónapi börtönre Ítélték. Elitélték a
leányt és Bózsó István gazdálkodót, a gyermek
apját ls. Tóth Jánosné a büntetést letöltötte é«
kiszabadulása után újrafelvételi
kérvényt nyújtott
be,, amelyben előadta, hogy őt tulajdonképen a
konkurrencta juttatta
bőrtönbe.
A szentmihályteleki Vér Antalné ugyanis régóta
Irigykedett rá, mert a szcntmihálytelekiek szívesen keresték fel őL Amikor kipattant ez a bűnügy,
ucy beszélte meg Kóródi Juliannával, hogy Tóth
Jánosnéra fogják a bűncselekményt, amelyet tulaj,
donképen Vér Antalné követett el. Vér Antalné ezzel kettős eredményt ért el: elintézte konkurrensét
és megszabadult tettének következményeitől Vér
Antalnénak ezt az ügyet annál is inkább sikerűit
nyélbeütnie, mert Bózsó Istvánnal, az apával rokonsági viszonyban állott Tóth Jánosné mindezek
igazolására tanukat jelentett be. akiket a vizsgálóbíró ki is hallgatott.
A szerdai tárgyaláson dr. Scháffer Lajos b i r ó
ismertette az uj vizsgálat eredményét A vizsgálóbíró előtt több tanu érdekes vallomást tett
Igy Nácsi Jánosné szegedi asszony elmondotta,
hogy Kóródi Juliannát kiszabadulása után látta
a hatósági munkaközvetítőben. Kóródi Julianna
egy nővel beszélgetett, akinek elmondotta, hogy
Vér Antalné hajtotta
rajta végre a műtétet ét
Tóth Jánosnét m á r csak ezután kereste fel a lakásán, de nem találta otthon. Azt is mondotta Kóródi Julianna, hogy Vérnével való megállapodása
értelmében Tóthnét mártotta bele az ügybe. Hasonlóképen vallott Mucsi Jánosné is, aki ugyancsak
tanuja volt ennek a beszélgetésnek. Szécsg Ferenc
hentessegéd a Stefánián beszélgetett a leánnyal,
aki azt mondotta, hogy Vérné működött közre
a műtétnél. Nagy János asztalossigéd és egy tanyai
kocsis is igy vallott
A biróság rövid tanácskozás után agy határozott, hogy mivel az eddigi adatok valószínűvé teszik, hogy Tóth Jánosné ártatlanul
szenvedte el
a börtönbüntetést,
az ujrafelvételnek helyt
ad,
nyilvános főtárgyalást tűz ki, amelyre megidézi
a tanukat és ezek kihallgatása u t á n fog ítéletet
hozni.
Belvárosi

Mozi

Csütörtöktel vasárnapig

Merénylet
az Orient expressen
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Háromévi fegyházra Ítéltek
egy okirafhamisitó, csaló földmivesasszonyt
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Egy egy- { tette, mert Csőkéné 210 pengőt elsikkasztott tőkű
szerű parasztasszony állott szerdán a szegedi töra másik feljelentésben Vér Jánosné panaszolta ha1
vényszék Habermfmn.tanácsa
előtt ravasz módon
Csőkénét 120 pengős csalás miatt. A megindult nyo>|
keresztülvitt csalásokkal vádolva. A m u l t év febmozás során érdekes dolgokat állapítottak
ruárjában történt, hogy Petrik Antal ingatlanforKiderült, hogy Csőkéné nagybátyja feleségének
galmi irodájában megjelent egy magát Nyári Jáhére is követett el csalást. Ugyanis ő volt az, ai
nosnénak nevező szentmihályteleki földmivesasz.
Petrik Antalnál Nyáriné nevében jelentkezett
szony és elmondotta, hogy kölcsönt szeretne felhamis váltók alapján a 2500 pengőt felvette,
venni valamelyik szegedi banktól. Előadta, hogy
derült az is, hogy az asszony furfangos m ó d
Szentmihályteleken értékes ingatlanai vannak és a
az esküdtet is becsapva, szerezte meg a szeméi;
felvenni szándékozott 2500 pengős kölcsönt ezekre
azonossági okiratot Csöke Sándorné ellen nég\
lehetne első helyen betábláztatnl. Petrik személyrendbeli okirathamisitás
és háromrendbeli
csal
azonossági igazolványt kért az asszonytól, aki
büntette miatt indult meg a bűnvádi eljárás.
másnapra hozott is egy ilyen irást Ábrahám KödA szerdai főtárgyaláson Csöke Sándorné mindenI
men Imre nevű esküdtől. Mivel igy minden rendbetagadott. Kijelentette, hogy nem ő volt az, aki
lévőnek látszott, Petrik átvette Nyárinétól a válNyáriné nevében felvette a kölcsönt és igy n e m
tókat és eüntézte a 2500 pengős kölcsön ügyét,
is ő hamisította a v á l t ó k a t Rengeteg tanu vonult
amelyet a bank annak rendje és m ó d j a szerint
fel a tárgyalásra, akik terhelő vallomást tettek
bekebeleztetett Nyári Jánosné ingatlanaira.
Csöke Sándornéra. A biróság bizonyítva is látta
Nemsokkal a kölcsön lebonyolítása után Csöke
bűnösségét és háromesztendei
fegyházra
ítélt4
Sándorné 40 éves szentmihályteleki földmivesaszCsöke Sándorné az itélet ellen, a bűnösség meg.
szony ellen két feljelentés is érkezett a rendőrállapítása miatt fellebbyést jelentett be.
ségre. Az egyiket Hári Jánosné orosházai asszony

Vegylisztitó
Y J .

és kelmefestő fióküzletemet
aiói*átheí*eztem Károlyi-ucca 4. szám M
Kérem a címre Qgyetn! 1

e

Csütörtök. R ó m . kath. Imre herceg.
Protestáns Imre. N a p kél 6 óra 48
perckor, nyugszik 4 óra 38 perckor.
A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt tOtSt
12-ig van nyitva vasárnap, ü n n e p n a p kivételével
8—1 óráig; kőnyvkölcsőnzés ugya nezen Időben.
A m u z e u m nyitva délelőtt lt-t0I délután fél 1
óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem ! . emelet) nyitva vasárnapok
kivételével
mindennap
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (TeL
1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (TeL
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31.
(Tel. 1062.) Lőbl Imre d r , Gizella-tér 5- (TeL
1819.) Moldván Lajos, UJ
Vedres-ucca 1.
(Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somc 0 ;I-tclep. (TeL
3425. szám.)
— Debrecenben 51 százalékos • pőtadó. Debrecenből jelentik: Debrecen takarékossági bizottsága
ú j b ó l letárgyalta az átdolgozott költségvetést és
megállapította, hogy a város 1932. évi deficitje
1.1754576 pengő, amit 50 százalékos pótadóval fedeznek. — Ülést tartott Miskolc város takarékossági
bizottsága is. Megállapították, hogy a tisztviselői
illetmények redukciójánál a város 302 ezer pengőt
takarít meg.
— A decemberi érettségi vizsgálatok. A szegedi
tankerület reálgimnáziumi tanulói részére a decemberi pótló és Javító érettségi vizsgálatok a szegedi
állami Klauzál Gábor reálgimnáziumban lesznek
és pedig az írásbeli vizsgálatok december 9.. 10.
és 11-én, a szóbeli vizsgálatok december I S én.
A tanulók a vizsgálatot megelőzően november
25-ig kötelesek a saját intézetük igazgatóságánál
jelentkezni és fényképes személyazonossági igazolványukat beadni.
— Felajánlások az inségsr^xitésre. W a g n e r
Ernő és dr. W a g n e r Jenő bejelentették a népjóléti ügyosztály vezetőjének, hogy 500—500 pengőt
fcocsájtottak a katonai parancsnokság rendelkezésére a katonaság által adott inségebédek számának hússzal való emelése céljából. A kívánságuk
csupán az, hogy erre a husz ebédre a népjóléti
ügyosztály lehetőleg elszegényedett kereskedőket
és iparosokat jelöljön ki. Az ebédeket a katonai
ebédekkel együtt osztják Iá.
— Vasárnap felolvasó ülést tart a Duguflics
Társaság. A Dugonics-Társaság 8-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel a városháza közgyűlési ter.
mében felolvasó ülést t a r t Műsor a következő:
F a l t a Marcell: A trianoni orvos. H e g y i Ist
ván: Fecskék a porban című novellaciklusból
B u d a y Árpád: R o m á n könyv a magyar művelődésről. M ü l l e r Vilmos: Az altatás felfedezésének száz éves fordulója.
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— A főispán névünnepe. Szerdán délelőtt rend*
kivül sokan jelentek meg a főispáni hivatalban, 1
hogy üdvözöljék dr. A i g n e r Károly főispánt nérJ
ünnepe alkalmából. A főispán azonban nem vm!6
a hivatalában, hivatalos ügyek elintézése végett}
Budapestre kellett utaznia.
— Vasárnap revíziós nagygyűlés fcsa
A Revíziós Liga szegedi osztálya vasárnap revizid
nagygyűlést rendez Szegeden éppen ugy, m i n t s
ország minden részében. A nagygyűlésen követeli
fogják a békediktátomok revízióját és tiltakozz
fognak az ellen a külföldi híresztelés ellen, amelj
szerint Magyarország lakossága a gazdasági ny*
moruság miatt megfeledkezett volna a revízW
mozgalomról.
— EmtékMp a >Ré0 Gárda* szegedi k i r á n d u l *
sáréi. A MAC úgynevezett » R é # Gárdá«-ja, ameljfi
nek tagjai a mult év májusában Szegedre r á a .
dúltak le, kedden este vacsorát rendeztek Budapesten. A vacsorán művészi kivitelű egdéklapol
nyújtottak át Berzenczey Domokos műszaki f S
tanácsosnak, aki a szegedi kirándulást megszervezte
és Szegeden kalauzolta a gárda t a g j u t
r Bútorokat csak Kertésznél! FeketesasweK.
— A Zsidó Nőegylet ma tartja tOO-ik hólabda
uzsonnáját a Kass különtermében, melyre a n &
egylet tagjainak minél számosabb megjelenéséi
kérjük. Háziasszonyok: V é r t e s Miksáné, H o l I i
Samuné.
111
z Kérjen m i n d e n ü l ! Gergely kakukfiimikortíat,
— Elfoglak a győri banditát Budapestről je«
lentik; Ma reggel Zirc mellett egy vadőr elfogta
és átadta a csendőrségnek K ő s z e g i Istvánt, a
sok ország rendőrsége által ismert győri banditát
Kőszegi eddig több, m i n t 40 évi fegyházbüntetési
kapott, de mindenünnen sikerült megszöknie. Leg.
utóbb Székesfehérvárról szökött meg. Menekülése közben két vasutast ütött le, most is csak
ugy sikerűit elfogni, hogy a vadőr a puskájával
fejbevágta. A csendőrök a székesfehérvári ügyész,
ség fogházába vitték

x Száraz tűzifa és prima tojásbrikett m i n d e d
mennyiségben házhoz szállítva kapható Szenes!
Ferertf Damjanich uccai telepén (gázgyár mellette
vagomételekben árkedvezmény.
42S|
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Szegedi Bútorgyár R.
Cserzy Mihály u. 11.
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nyoz4-meatcr és képkeretezó. Apponyi A. (Iskola) a. 14.j
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Iparosi,

Bécsben leleplezték
a kommunista hamisítványok európai központját
(Budapesti
tudósitónk
telefonjelenlése.)
ben több ládában szintén ezerszámra találtak
Bécsből jelentik: A bécsi rendőrség titkos hamisított útleveleket. Egy harmadik leleplekommunista nyomdát leplezett le, amelyben zett üzemben már teliesen kész útleveleket
ezerszámra gyártották az útleveleket és ha- foglaltak le.
mis okmányokat. Ilyen óriási arányokban dolA rendőrség szerint ezzel a sikerült fogásgozó hamisító központ meg nem. szerepelt a sal leleplezték a kommunista hamisítványok
rendőrség krónikájában.
európai központját. A hamisítványok hajA hamisító központ egy Klose nevü német szálnyi pontossággal utánozzák az eredeti okállampolgár IX. kerületbe!i lakásán működött, mányokat és még az illetékes hivatalnokokahol a legújabb tipusu nyomdai gépeket ta- aláírásai is tökéletesen sikerültek. A különlálták. A nyomda mellett egész raktárt fog- böző aláírásokat országok szerint kartotékokba
laltak le, ahol rengeteg útlevelet, keresztle- csoportosítva találták meg. Az összes európai
veleket, állampolgárságot, igazoló.okmáuyokat államokon kivül még néhány délamerikai állam útlevél kiállító közegeinek az aláírása is
találtak.
. . . .
A központi üzemen kivül a XXIX. kerület- i szerepel a kartotékokban. A rendőrség edben is lepleztek le egy melléküzemet, amely- dig fiz gyanúsítottat vett őrizetbe.

Széchenyi

Moziba

Szíráfhol a gólp!
m a , csütörtökön utólfára

Gyengélkedés Idején, különösen ha a
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes
»Ferenc József* keserűvíz fájdalommentes
székQrOlést és kielégítő emésztést hoz létre.
Hires nőorvosok a legnagyobb elismerés
hangfán irnak a valódi Ferenc József vízről,
mert ez a kritikus korban is hosszabb időn át
alkalmazható, anélkfil, hogy kitfinö eredménye
változnék. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben
kapható.
B. I
— Kövek a síneken. Kiskunfélegyháza vasútállomás vezetője arról értesítette a csendőrséget,
hogy a kiskunfélegyháza—szolnoki vasútvonalon
a vasúti sínekre a motorvonat elé ismeretlen tettesek kődarabokat raktak. A csendőri nyomozás
megállapította, hogy a köveket a sínekre valószínűleg két gyermek tette, akik Tiszaujfalu felől
Kiskunfélegyháza felé haladtak. Kilétük megállapítására folyik a nyomozás.'
— Ellesett párbeszédek. Ezzel a cimmel szelle.
mes rovatot találunk az U j I d ő k e heti számában, amelyben két kitűnő regény is folyik. Az
egyiket C s a t h ó Kálmán irta, a másikat S t r e e t e r A l d r i c h . Nagyon szép elbeszélést irt ebbe
a számba S n r á n y i Miklós és T e r e s c s é n y i
György stb., stb.

22-án országos iparos nagygyűlés lesz Budapesten
Budapets, november 4. Az Ipartestületek Országos Szövetségének országos választmánya szerdán
dé'n'án ü'ést tartott, amelyen ?app József elnök, Tihanyi Kálmán (Újpest), Simonovszky Sándor (Salgótarján), Samu Lajos (Nagykanizsa), Kalmár Lajos
(Aszód), Mayer Bertalan (Kaposvár), Schneider
János (Pápa), Gubicza Sándor (Orosháza), Körmendy Mátyás (Szeged), Tar Béla (Újpest), Kovács
Mihály (Békéscsaba) és mások felszólalásai után
egyhangúlag elhatározták, hogy november 22-én
Budapestre országos iparos nagygyűlést hivnak ösz.
sze, továbbá, hogy küldöttségileg fel fogják keresni gróf Hadik Jánost és felkérik, hogy 'egyen
az iparosok segítségére az egység megteremtésében.

Azldő
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének
meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 13.8
fok Celsius, legalacsonyabb —0.8 fok Celsius. A
barométer adata nullfokra és tengerszinté redu.
kálva reggel 775A mm^ este 772.2 mm. A levegő
reUztiv páratartalma reggel 95 százalék, délben
60 százalék. A szél iránya keleti, erőssége 2—3
volt.
BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este
•10 órakor: Hazánkban derült ég alatt a hőmérséklet
melegedésnek indult és csaknem általánosan jelen,
tékenyen meghaladta a 10 Celsius fokot. Prognó.
zis: További lassú hőemelkedés, még jobbára de.
rült égboltozat, reggeli ködök, déli légáramlás; péntekre nyugat felől növekedő felhőzet várkató.

Sport

ÁLLANDÓAN
TISZTA
levegő, kellemes meleg, abszolúte
higienikns le«r a lak4sa, konyhája,
ha kályhijftt és tttzhelyét

VERDERBER

v a s Q z I e t é b e n szerzi be.
Feketesas u . 15.
Csfkágói terménytőzsde zárlat Irányzat szilárd.
Buza decemberre 64 egyketted—64 háromnyolcad,
márciusra 68 egynegyed—68 egynyolcad, máj isra
69 ötnyolcad—69 háromnyolcad. Tengeri decemberre 44 egynegyed, márciusra 47, májusra 49.
Zab decemberre 26 háromnyolcad, márciusra 28,
májusra 29 egynyolcad. Rozs decemberre 47 hétnyolcad, márciusra 51, májusra 53.

és

KEAC—Kisteleki TE 4:0 (1:0)
A hétköznap dacára is elég szépszámú közönség
nézte végig szerdán az egyetemi csapat és az amatőr első osztály egyik sereghajtójának bajnoki találkozóját A KEAC biztosan nyerte a mérkőzést,
de azért formája nem elégített ki. A gólokat Solti
IV. (2), Tóth és Ágoston lőtték. A mérkőzést Klein
Annin vezette.

Az amaíőrbainokság derbimeccséi
vasárnap Szegeden fáíszák le
Az amatőrök őszi fordulójának finise vasárnap
megkezdődik. A legérdekesebb meccset Szegeden
játsza le a KEAC a Kecskeméti AC-cal és ennek
a mérkőzésnek az eredménye eldöntheti az elsőség kérdését is. A KEAC és a KAC körülbelül
egyenlő játékerőt képvisel, igy a csapatok között
hatalmas küzdelem várható.
Érdekes, hogy a KEAC ezt a sorsdöntő mérkőzését nem saját pályáján
játsza le, hanem a
KAC-ot a SzAK-pályára viszi, ameiynek másik eseménye szintén egy igen fontos bajnoki mérkőzés
lesz a SzAK és az UTC kőzött Miután a Szeged
FC vasárnap nem játszik itthon, bizonyos, hogy a
kettős bajnoki mérkőzést szépszámú közönség nézi
végig.

Müvésszet

Kétzongorás hangverseny. Ma este érdekes hangverseny lész Szegeden: dr. B á r á n y i János és
S z a t m á r i Tibor kétzongorás koncertje. A két
pianista együtt végezte el a zeneakadémiát és most
hosszú évek után elhatározták, hogy nj szint pröbálnak belevinni a kétzongorás kamaramuzsikába.
S z a t m á r i Tibor megjárta Bécs, Berlin, Róma,
Milánó, Páris, London, Hága hangversenvdobogóit és most Bárányi Jánossal internacionális rádióprogramra készül. Programjuk nyitánya ma este
lesz Szegeden; a legértékesebb originális müveket
választották ki, bemutatják D e b u s s y egy kétzongorás szvitjét amit Magyarországon még nem
játszottak, de a többi szám is igen értékes. Weioer
Leó, Radnai Miklós és még több magyar zeneszerző eredeti kéziratot ajánlott fel a két piamstának. S z a t m á r i Tibor egyébként ezen a
koncerten mutatkozik be a szegedi közönségnek.

Harmónia hangversenyek

Bárányi—Szatmári ma nyolckor
A két neves zongoraművész együttes hangversenye
elsőrangú művészi élmény lesz. Remek műsor.
Jegy 1 pengőtől.

Guglielmetti nov. 12. Mozi
A színházi iroda hírei

Zürichi devizazárlat. Páris 29.16, London 19.17.5,
Ne w york 512.75, Brüsszel 71.40, Milánó 26.45. Madrid 45.30, Amsterdam 206 60, Berlin 121.70, Bécs
—.—, Szófia 3.71, Prága 1522.5, Varsó 57.20, Budapest 90.02.5, Belgrád 9.05, Bukarest 3.05.
4 Magyar Nemzett Bank hivatalos árfolyamje'cntése: Angol font 20.30—21.80, Belga frank
79.00—80.00, Cseh korona 16.84—16.98, Dán korona —.—, Dinár 10.02—10.12, Dollár 568.50—572.50,
Francia fr a nk 22.25—22.55, Holland forint 229.45—
231.25, Lengyel zloty 63.35-64.15, Leu 3.38—3.48,
Léva 4.C8—4.20, Líra 28.95—29.75, Német márka
135.00—136.00, Svájci frank 110.90—111.90, Norvég
korona —.—, Osztrák schilling —.—, Spanyol pezeta —.—, Svéd korona —.—, Athén —.—, Amsterdam 229.85-231.25, Belgrád 10.06—10.12, Berlin
135.20—136.00, Brüsszel 79.30—80.00, Bukarest 3.39—
3.47, Konstantinápolv —.—, Kopenhága —.—, Mad.
rid — , London 21.00—21.80, Milánó 29.25-29.75,
Newyork 596.80—573-20, Osló —.—, Stockholm
- . — , Bécs —.—, Páris 22.41.5—22.55.5, Prága 16.8816.98, Szófia 4.11-4.19, Varsó 63.55—64.35. Zürich
111.10-111.90.
Budapesti terménytőzsde zárlat. Buza 77-es tiszavidéki 11.10—í 1-50, 78-as tiszavidéki 11.23—11.65,
79-es tiszavidéki 11.40—11.80, 80-as tiszavidéki
11.45-11.85, rozs 11.65—1180,
zab i . 18.7519.00, I I . 18.40--18.65, különleges minőségű buza
80-as tiszavidéki 12.25—13.00. Irányzat hanyatló,
a forg .lom közepes.

Miss Amerika még csak háromszor van ezen
a héten műsoron, ma, holnap és vasárnap délután,
a női főszerepekben Kondor. Ibolyával és Kiss
Manyival.
. _
..
Szibill. Évek óta ostromolja a közönség a színházi irodát a SzibHl előadásáért Az igazgatóság
most engedett ennek az általános óhajnak és mü.
sorra tűzte minden idők legszebb operettjét, A
Szibill szombaton és vasárnap kerül szinre. Főszereplők: Kondor Ibolya, Pogány Irén,
Kiss
Manyi, Ajtay K. Andor, Misoga László, Vágó Arthur
Két rendkívül mérsékelt helyánt előadás: Ma
délután A mosoly országa, szombaton déhitán a
Csodadoktor.
Az Édes ellenség, hétfőn, kedden, szerdán kerül
szinre.
_
Cs. Sz. K. (Csalódott Szerelmesek Klubja) csütörtöktől kezdve minden este Delly Ferenc vendég,
felléptével.
A jegyek árusítását a jövő heti előadásokra is
megkredle a színház nappali pénztára.
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PALOTÁBAN.

ÉKS2?erell, óráfát
iavitassa az V t v ü s n é l l
f.

M o l n á r ,

Káráss

ucca

Vésések olcsón t
12.

szám.

A Rftil SZEGEDBŐL
hl BISA

nírörcíUaSí craDereJíröl, tiolgohrél

irta: s i. s z 1 ü e l h u V i l m o s
16
Haioii polgármester portréja
Szeged mindig szerencsés volt a polgármestereivel. akiket legjobb fiai közül válogatott
ki. 1867-ben Réh Jánost választották meg, aki
1185 szavazatot kapott, mig Osztrovsz'.cy József, a város követe, később kúriai tanácselnök, csak 890-et. Osztrovszky azért bukott
meg. mert meg akarta váltani a Back-féle vízvezetéki hálózatot. Szörnyű bün volt ez akkor
a jó nép szemében, hogy valaki vizre prédálja a pénzt. De voltak más »forradalmárc
ötletei is. Sürgette a meglehetősen kietlen,
deszkapallókkal járhatóvá tett, Széchenyi-tér
kikövezését s be akarta hozni a piaci helypénz-szedést. Olyan felháborodást keltettek a
tervel, hogy még egészen bizalmas több hive
is elpártolt tőle. Ezzel a választással kezdődött a fehér (Réh). meg a zöld (Osztrovszky)
cédulások harca s tartott Ízléstelenséggel, demagógiával tarkitva nagyon sok éven át.

Apróhirdetések
A .iArcIkezO napra csak délután r> óráig fogad el
apróhirdetést • kiadóhivatal
Antalnál
bérfídxvélel
Emeletes erkélyes bérháj Széchenyl-tér mellett megfeleli bérjövedelemmel 45 000 pengőért
megvehető, Ufjyvéd u ralinalt különösen e l ő n y ö s
Szép szoba, esetleg ellávétel. Betváresl 4—5—6 szotással úriembereknek kiadó.
bás kertes, nri modern maqánDeák Ferenc ucca 18.
hftzak, belv&rosl nagybozamu
modern bérházak. n| adómentesek Is. alkalmi vételek MéSzép uccai butorozott szoba
z
e r Iroda dltal. Horthy M.
lépcsőházi bejárattal kiadó.
n. 2. (Kultúrpalotánál.
5
Honvéd tér 3., I. emelet
Télikabát hibátlan, fekete
Dutorozott szobát abszolút
eladó. Apponyi a. 29., földdiszkrét kulőnbejárattai keszint 5. udvarban. Délelőtt
resek. Ajánlatokat csakis
9—11-ig.
ármegjelöléssel • Diszkrét'
jeligére a kiadóba.
Kü'önbejáratu butorozott
szoba, fürdőszobával azonnal kiadó. Róssutb ucca
18., bal.
i
Kü'önbejáratu uccai bútorozott szoba azonnalra kiadó. Valéria tér 11., ajtó 3.
Butorozott szoba olcsón kiadó. Érdeklődni a kiadóhivatalban.

Olcsón kiárusít

finom női és férfi fohérnemüeket, harisnyákat, keztyüket, csipkéket, vásznokat, asztalnemlleket, zsebkendőket
K e l e n g y e h á z ,

Hölgyek

Doh&nyz&s leküzdésére
csak NIkoronos széJSb-

f lg ye l m é b e l
Szenzációs leszállított
árak mellett tartós ondolálás. Elsőrendű hajvágás. Szives
pártfogást kér Herédl Gizella hőlgyfodrász, Párisi
körút 80.
114

lllés biztos. Ingyen pró-1
bát tegyen
105

líorona
Illotszertarban,
Boldogasszony sugárút 9.

ÍStfftkfi szerény bérért;
n o v e m b e r

l-re

kapható.

Tudakozódni lehel:

Lőw Llpói ucca 1Q. sz.

MisbutoraszfaEos műhelyemet, i
mely 20 éven át Pulcz
alatt volt,

tábornok-ucca

15. szám!

áthelyeztem

Deák Ferenc-ucca 25/a. szám alá. Elfogadok megbízást mindennemű
asztalosmunkák elvégzésére.;
Készítek ugy polgári, valamint a legkényesebb
Kelemen ucca 3.
igényeket kielégítő lakberendezési bútorokat
Modern diófa ebédlő készen, önköltségi árnál;
Újszegeden a Tisza partolcsóbban is eladó.
ján egy telek eladó. Erd.
Tisztelettel ÖVEGES 4 N D I U S müasztalos.;
Újszeged, Tárogató u. 26. 112

Házeladás

folytán Kolozsvári-tért volt GoKQ'ónbejáratu elegáns búgyelek-féle, Jó karban levő 2
torozott szoba, fürdőszobak
használattal azonnalra kimérsékelt
árért azonnal kiadó.
adó. Kölcsey u. 11., II
Tudakozódni Felhő ncca 20.
a ajtó.
Füszerüzletben.
118

Uri- és hőlgyfodrász üzletemet
Széchenyi

ter 3. i z é m a l ó l

,

A Felsőváros végén, a Vereskereszttó meler™- p é k s é g
áthelyeztem
S
lett volt a Réh-nyaraló. (A tó azóta kiszáradt,
szérűskert van a helyén.) Másnak nem is volt
Kelemen
ucca
7. szám
alá (Steiner
hangszerész mellé). — További szives pártfogást kér
itt nyaralója, de ehhez ötven holdnyi szántóEladó Kálvária u. 4. számú
Szép bútorozott uccai szoba
föld ls tartozott. Itt tartózkodott lemondása
Halmos fodrász utóda, Voitekné
után Réh János kora tavasztól késő őszig, egy, vagy két személy ré- ház 401 négyszögöl telekszére kiadó. — Fürdőszoba,
kel, jókarban levő épületekcsak azután költözött be a Dugonics-utcai há- zongora. Zerge ucca 27., kel, viz, villany minderütt, 95 3- Ifin vh szám
n«
zába.
emelet
kevés pénzzel átvehető. Érd.
árverési
hirdetmény.
ugyanotl a tulajdonosnál.
Palotás Fausztln meséli, akivel sürfl érintAlulírott bírósági végrehaltó az 1881 évt LX. tc. K^- g-a értelmé.
ben ezennel küzhlrré tezzt 'IOIW « szegell ktr. lárásblróság 1930.
kezése volt, hogy mikor a 18 éves János fia
Lakás - Üzlet
évi 20397. szimu végzése következtében dr. Slnger István üg;vM
váratlanul meghalt, beszüntette mindenkivel Szoba-konyhás uccai, alsó,
(avára 36 65 pergő és lárul'kal ereiéi? 1931. évi lunlus bó 24-én
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt éa 36S0 penaz ismeretséget, még legbensőbb embereivel száraz lakások Kálmán u. jó márkájút venníh. — toeanatr^lto».
gőre becsdIt következő Ingóságok u. m.: fürdőépület és rádió
Cim : Feketesas ucc-v 15.
nyilvános árverésen eladatlak. Az árverés az alább megnevezett
ls. Szeged dolgaival pedig nem törödött. Kü- 4. kiadók.
n„ 1 4 .
1
1
7 foglallatAk javára ls elrendeltetik, amennyiben követelésük még
lönös elvei voltak.
Kétszobás udvari lakás ki' T z m árvertsnek » szegedi kir. járásbiróság 1931. Pk. 50508.'
— Szeged egy krajcárral se tartozzék bárki- adó. Dáni ucca 4.
—<mu végzése
folytán
eddip összesen 7'6ö pengőbenIM bíróilag
..
iii i
— X >-«..- - wi - . z z IrKlIoA/fttlr
CwaMAfl
nek, Így lesz a magyarság bevehetetlen bás- Kiadó Zákány uccában szoIdeális levelét vegye á» Még
tyája. A pénztára legyen állandóan tele pénz- ba, konyha és mellékhelyi- ma, kérek választ jelzett
határidőül kitflzeMk és ahhoz venni szándikorók olv megjegyzéssel
zel, hogy bármely vívmányt nyomban meg- ségekből álló lakás azon. cimen.
hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. LX. tc. 107, 108.
naira. Tudakozódni Puskás
szerezhessen, közszükségletet kielégíthessen.
§-al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígértnek szükucca 20.
ség welén * becsáron slul Is el lógnak adaíni.
Ki volna hajlandó szóra,
Rettenhetetíen kuruc volt. Valaki egyszer naKe't Srevrd, 1931 év! oW. hó ÍZ n«p|án.
koztatni szabad idejében
gyon dicsérte a korán sikerek szárnyára ke- Kárász a. 15., I. em. 4 független asszonykát »HáD r . B o é r kir. blr. végrehaltó. |
szobás modern lakás, 1600
rült ifjú Szloha Ágostont.
. ..
zasság nincs kizárva* jel- • M H B H a H M ^ ^ n a a a B n M H H H a a ;
P évi bérért azonnalra kiigére
\
— Csak az a nagy hibája, felelte rá Réh. Hogy
Szeged sz. kir. város ipanstanouciskoiájának
adó, esetleg bútorozva is.
felügyelg-bizottsága.
i
egyik őse. Szluha Ferenc nádori itélőmester, Bővebbet Köves] ügynökség.
Két középkorú müveit úrivolt az, aki a pozsonyi gyűlésen indítványozta Kárász u. 16.
100. szám. 1931—1932. tanév.
ember hasonló komoly uri4s elfogadtatta a pragmatica sanctiót
nök diszkrét, érdeknélküli,
tartós barátságát k?resi.
1873-ban a függetlenségi párt felkinálta neki
Foglalkozás
kjméijenek. —
a szeged-elsőkerületl mandátumot. A küldött- Deutsches Fráulein zu 5 •Kalandornők
Kellemes délutánok' jelA szegedi községi leányiparostanonciskolai óra.
séget szívesen fogadta, de nyomban kijelen- jáhrigem Mádchen für igére e lapban jelezve
adótanerők választására vonatkozó felügyelő-bizottNachmittag
von
4—7
g
e
tette, hogy semmi kedve a köz-szerepléshez.
sági határozatot a nagyméltóságú Vallás- és Köz-!
sucht — Bartos Buchhand— Az anyaagi helyzetem sem engedi meg, hing.
okattásügyi m . kir. Miniszter u r 765—0/27—1931.
számi' rendeletével hatálytalanítván, ezen óraadói
hogy képviselőséget vállaljak. Pesten nem tudmegbízatásokra ujabb pályázatot hirdetek.
Fiatal ügynököt fűszeresek
nék megélni a napi öt forintból.
Siessen
A BO.OOO—1924. sz. VKM. rendelet 41. §-a értei-'
A küldöttség vezetője, a fehércédulás párt látogatására felveszek. Petőfi s
megcsináltatni
Sándor sugárut 41., I. em.
mében pályázhatnak legalább elemi iskolai képe0óé
s
sárclptífét
egyik sokat szereplő tagja, a mellét kezdte
2. 1 és 2 óra között.
mert olcsóbb, mint szezonban I
sítésű tanerők, de iparostanonciskolai közismereti,1
döngetni lelkesedésében.
FORRÓ
qummlfavlióvagy rajzi továbbképző tanfolyamot végzett tani-'
bizonyítvánnyal gyerÜzem felolős«ó(t mellett vál— Tenkintetes uram, majd pótoljuk ml a Jó
tók, valamint főiskolai készültségü és a megfelelő;
lalja. Kossnth I.ajos sugárut 29.
mektelen házaspár egyszetöbbit.
szakképzettséggel biró tanerők, végül a rajztanirűbb lakást keres, takarítás,
Réh János arcát elöntött a vér, minden arisz- mosás, esetleg kertgondo- 1000 pengő magánpénzt ke- tásnál az iparművészeti .iskola ötéves tanfolyamagas kamatra Pénze
mát végzett szakerők előnyben részesülnek.
tokratikus érzésének megszégyenítése volt ez zásért Kálvin tér 5., a resel:
biztosítva. KonioW ajánl*,
az egyébként jóindulatu ajánlat. Végig mérte házmester.
A megbízatás az 1931—1932, 1932—1933, 1933—34.1
tet — iBonitásc jeligére
tanéveket magában foglaló hároméves ciklusra szóL
tekintetével a szónokot s csak annvit mon- Bejárónőnek ajánlkozik főz- Kötveti'.őt dijazrk.
Felhívom azon tanerőket, kik ezen óraadói megnitudó, rend-, tisztaságdott gúnyosan:
bízásokat
elnyerni óhajtják, hogy hiteles okmászerető
leány.
Gr.
Apponyi
— Kendtek?
u. 18. Kenyérüzlet
nyaikkal felszerelt, 2 pengő értékű okmánybécipő
Azzal elfordult, még csak kezet se fogott a
lyeggel szabályszerűen bélyegzett, a felügyelő-bizottSzolid leányka szobalánydeputáció tagjaival.
sághoz címzett Írásbeli kérelmeiket 1931. évi novemspeciális
fásítá1871-ben mondott le az állásáról, mert az nak elmenne Habók M„
ber h ó 14 én déü 12 óráig az Eötvös-uccai tanoncVaspálya ucca 15.
sát
legolcsóbban
1870. évi 42. t.-c. életbeléptetése után Szegedre
iskola igazgatóságánál adják be.
R&cz cipész
főispánt neveztek ki s a polgármester ebben Gépírni tudó irodakisaszElkésve érkezett, okmányokkai fel nem szerelt,
64
bélyegtelen kérelmek nem lesznek figyelembe véve.
az önkormányzati jog sérelmét látta.*) Talán szonyt keresek. — > Lehet F e k e f e s avénml
j acca 21. &x.
Szeged, 1931. évi nc zember h ó 3-án.
az egyetlen polgármester volt, aki nem állt kezdő is« jeligére
Elveszett 10 brilliáns kőből
fényképező gép elé. Nehéz ma már megállaálló 1 drb függő. Becsületes
Dr. TonellI Sándor
ADÁS - /ÉTEL
pítani, hogy miért tette, elég abból annyi,
megtaláló jutalomban részeV4
elnök
sül. Bocskai ucca 4., II.
hogy ellentállt minden kísérletnek.

Töltőtoll,

Pályázati hirdetmény

csizma

• Semmi kifogásom, mondta, Dán! Ferene személye
ellen. De Szeged Táros polgársága engem választott meg
első tisztviselőjének, én vagyok Szeged feje és vezetője,
az állami hatalom képviselőjének nem vethetem alá magamat
( F o l y t . !<öv.)

Felelős szerkesztő: PASZTOK JÓZSEF.
Nyomnia tt a ktadóKiUJdono* Défmagyarorszftg
Hírlap- és NyamfetfHalat Rt. kBayvnyomd&Jában

Felelős övr s w r t J : Klein Sindor.

Tüzelőanyag

legjutáuyosabban,
minden
menn.vi égben házhoz szállitva

emelet jobbra.

Félix

Zoltán

rendQ kárpitosmunkák Korona Illatszertára
készítése és javítása 31

szakszerűen, olcsón
Dacsónál
Tisza Lajos körút 48 Tele- SZEDRESI kárpitosnál
fon 19-08.
' 384 Szentmihály n. t. Fodor n. sarok
Príma olkimámHi raktáron.
Két darab kétszárnyas aj.
tót és kifogástalan fürdőElveszett fehér, barnafoltos,
szoba-berendezést keresek.
vak foxi. Lengyel bútorVadász, Szentháromság u.
üzletben átadható jutalom
2. sz.
ellenébea

Hajós cukrász mellett.
Boldogasszony sugárut
9. sz.
Raktáron tartja az összes bel- ÓS Ifi11íöldl
szépségápolást
clkkek e f , Illatszereket,
ötízlartásl,
fésll,
kefe
és
gumiárukat.
I n g y e n e s Illatszer b e m tatás.
Árban,mlnőségben meglepetés

