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A főszolgabíró ur
és a biróság

biróság jelentéktelenségűk, súlytalanságuk s
a közrendre veszélytelen voltuk miatt az eljárás befejezése nélkül megszünteti S Ang, Amióta az egyszerűsítési törvény életbelépett liában valószínűleg nem is maradhatna köf— ez az a törvény, amelyik azzal érdemelte vetkezmények nélkül az, hogy két közhivatal,'ld nevét, hogy komplikálta és nehézkessé tette nok a választók egy csoportjának személyes
[fezt is, ami addig az igazságszolgáltatásban szabadságán ennyire eltérő módon értelmezi
egyszerű és szimpla volt — a büntetőbíróság- a törvény rendelkezéseit s mérlegeli a csenak megvan az a joga, hogy a csekélyebb lekmény súlyát
Nekünk a szőregi választáshoz kevés közünk
fontosságú ügyeket, melyek jelentéktelenséIjgükkel és súlytalanságukkal nincsenek arány- volt, mert ott két egységespárti jelölt állott
ban azzal a gépezettel, amit letárgyalásuk egymással szemben s reánk, akik ellenzéjmegmozdítana, egyszerűen megszüntethetnek, kiek voltunk, vagyunk s attól tartunk: majegyszerü végzéssel megtagadhatják az eljárás radunk is, meglehetősen közömbös volt, hogy
folytatását olyan ügyekben, melyek jelenték- a két egységespárti jelölt közül ki lett légyen
Ijtelenségüknél és súlytalanságuknál fogva a a képviselő. De mi nemcsak pártemberek vagyunk, hanem polgárok is s ami a pártember
jjjogrendre nézve merőben közömbösek,
számára
lehet közömbös, az a legközvetleneb[l Ugyanazon a napon, amelyiken Apponyi
/Albert gróf azt mondotta — nem mondotta, bül foglalkoztathatja a polgárt. Nem mint
tíe hirdette, enunciálta, követelte és igazolta pártemberek, de mint polgárok követeljük a
y- a képviselőházban, hogy az ország becsü- választási rendszernek olyan módosítását, ami
lete védelmében kell követelni a választói
ilörvény módosítását, az ország becsülete nem
engedi meg, hogy ennek a törvénynek rendelkezései szerint még egy választást rendezzenek
Magyarországon, ugyanazon a napon a szegedi
kir. járásbíróság az ügy jelentéktelensége
itniatt megszüntette az eljárást azok ellen a
tíeszki gazdák ellen, akiket a nyári választás
(Budapesti t u d ó s i t ó n k telefonjelenelőtt megbilincselve hajtottak be az ügyész- t é s e . ) Tokióból jelentik: A mandzsúriai j a p á n
offenzíva győzelmesen befejeződött és a j a p á n
ség fogházába.
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Előfizetés: Havonta helyben 3.20,
vidéken 6* Budapesten 3-60, kUlHlldön
6-40 pengfl. — Egyes Mám Ara hétköznap 16, vasár- és Ünnepnap 24 Ull. Hirdetések lel véle le tarifa sirrlnl. MeglelíínV hétlO kivételével nBoonlareonel

választások idején a közigazgatási hatóságok'
kezéből kiveszi a rendészeti intézkedéseket is,
vagy ha ez keresztülvihetetlen, a választások
idejére egy magasrangu birákból s pártokon
felülálló férfiakból álló választási bizottságot
alakit s erre a választási bizottságra bízza
rá a választások legfőbb irányítását S ez l
választási bizottság intézkedjen a választások
kiirása után minden, a választásokkal összefüggésben lévő közigazgatási, rendészeti és
politikai kérdésben. Apponyi Albert az ország becsületére hivatkozik, amikor a választási törvény reformját kívánja. Az ország becsülete védelmében s a polgári szabadság nevében kívánjuk m i is annak az állapotnak
megváltoztatását, amelyikben a főszolgabíró
vasra veretheti s fogházba kisértetheti a választók nagy csoportját, akik olyan cselekményt követtek el, amelyik birói megítélés szerint még arra sem érdemes, hogy a biróság
foglalkozzon vele.

A japánok elfoglalták Északmandzsuria
legfontosabb stratégiai pontját

csapatok

csütörtökön

délelőtt

ének-

és zeneszó

japán haderők főhadiszállását is a városba helyezik á t
Páris, november 19. A Népszövetség csütörtöki
tanácsülésén a szerdai pesszimizmus még fokozódott. A kinai megbízott okmányt szerkesztett, amelyben kéri, hogy a Népszövetség tartson nyilvános
ülést A világ közvéleménye előtt váljék nyilvánvalóvá, hogy a nagyhatalmaknak nincs bAtorságuK
alkalmazni a népszövetségi egyezségokmányt.

'•! Apponyi Albert, akit mindig ünnepelnek', mellett bevonultak Cicikarba. Ezzel Északmandzsuínindig hozsannáznak, de soha nem követnek, ria legfontosabb stratégiai pontia a japánok kecsak azt követelte, hogy az ország becsülete zére került, akik most m á r nem is folytatják tovédelmében a választói törvényt módosítsák vább az előrenyomulást A japánok véglegesen
akarnak berendezkedni Cicikarban és a megszálló
g mi azt mondjuk: hol volt ez a nyári választás még ennek a törvénynek rendelkezéseitől is? A törvény megköveteli ugyan az
ajánlások nagy számát, de a törvény nem
követeli meg, hogy tömegesen hamisítsák az
aláírásokat, a törvény nem követeli meg, hogy
az ajánlási ivek hamisítói büntetlenek maradjanak. A törvény megköveteli azt, hogy a választásokat közvetlenül megelőző napokban a
választásokat befolyásoló plakátokat ne raA népjóléfi miniszter Dréhr Imre mentelmi Jogának felfüggesztéséi kérte
gasszanak ki, de a törvény azt nem engedi
Budapest,
november 19. A képviselőház csütámadások szerinte méltatlanok Bethlen István szemeg, hogy büntetlenül maradjon az a cselektörtöki
ülésén
csak kevés képviselő jelent meg.
mélyéhez. A tőke és a bankok túlságosan önző
mény, amelyik a választások napját közvetlenül megelőzve árulóknak bélyegzi azokat, Napirend előtt Dinnyés Lajos a Dunavölgyi Le- magatartást tanúsítanak a mezőgazdasággal szemcsapoló Társulat csatornázását tette szóvá és arról
»
akik nem a kormánypárti listára szavaznak. beszélt, hogy műszaki hibák történtek, a z esős- ben.
Ezután Désy Géza beterjesztette
S ha nem ragaszkodunk a szegedi példákhoz, idők beálltával állandó árvizveszedelem fenyea :koronaőr
megválasztásáról
ha Dorozsmára, Tótkomlósra,
Szentesre, geti a kunszentmiklósi és dabasi járások lakosMegyasszóra, Hajdúszoboszlóra, Félegyházára ságát.
szóló javaslatot
Felkiáltások a szocialistáknál:
Nagyon fontost
vagy Devecserre megyünk el példákért, köveA napirend első szónoka Petrovácz Gyula volt,
Désy Géza: Akiknek az integritás fontos, akik
telni,, kell azt is, hogy aki megsérti a törvényt, aki Szent Erzsébet emlékünnepélyről szólott, majd
azt akarják, hogy a magyar név megint a Szent
az vegye is el cselekményének büntetését s a kereskedelmi szerződésekkel foglalkozott
Vázsonyi János azt fejtegette, hogy hibás voll Korona jegyében egyesüljön, azoknak ez a javaskövetelni kell azt is, hogy a közigazgatási tisztlat is fontos.
az elmúlt kormány közüzemi nMtikája.
A hibák
viselőknek a választási küzdelemben részt- közé tartozik, hogy
^
Ezután folytatták a v i t á t Kéthly Anna azt hanvenniök ne szabadjon.

Rendszerváltozást követelt
képviselőház bal- és Jobboldala
a csütörtöki ülésen

Amikor Anglia választ, az angol alkotmány
szerint az angol kormány hatalma fel van
függesztve. Anglia miniszterelnöke, az angol
kormányt támogató pártok legharciasabb jelöltjei semmiféle támogatást nem élveznek a
»helyi hatóságoktól*. Angliában az elképzelhetetlen, hogy ellenzéki választókat a pénzügyi halóságok például pontosan a választások előtt hívjanak be forgalmiadójuk' megállapítása végett, Angliában elképzelhetetlen az
is, hogy a gyűlések engedélyezésében a rendőrhatóságot más szempontok vezessék, ha ellenzéki és más, ha kormánypárti választók
kérnek gyűlésre engedélyt. Angliában valószínűleg elképzelhetetlen lenne az is, hogy
vasraverve kísérjenek be a csendőrök választókat a börtönbe, akiknek ügyeit azután a

a rendszer egyoldalú
gyáripari
politikát
folytatott, nem segítette a sir szélén álló
kiskereskedelmet és kisipart és tönkretette
a
mezőgazdaságot.

goztatta, hogy komolytalan a kormányzópártnak
az a védekezési módszere, amellyel az ellenzéki
követelésekre akarja hárítani a túlköltekezések felelősségét. De nem lehet komolyan venni azt a jobboldali felhívást sem, hogy az ellenzék ne politikai
botrányokat rendezzen, hanem gazdasági
szaktanácsokat adjon a kormánynak, mert hiszen ezeket a tanácsokat az elmúlt években sohasem fogadták meg.

Ez a politika nem számolt az ország agrárjellegével. Csak a gazdasági társadalom boldogulása lehet
a végcél, a polgárság, a parasztság és a munkásság
összefogásával lehet megtalálni a kibontakozás alapját. A moratóriumot, amit a gazdaosztály száKen
ászervállozásra
van
szükmára adtak, a kisiparosnak és a kiskereskedőnek
ség.
is meg kell adni. A vámunióról szólva kijelentette, hogy Csonkamagyarország és a kis Ausztria
máskülönben
nem lehet a belföld és a külföld
gazdasági egyessége nem jelentene mást, mint
bizalmát helyreállítani.
Ezután a választási visszahogy két koldus ugyanazon az uccasarkon koléléseket sorakoztatta fel és hangoztatta, hogy a
dulna. Ezután a 6-os és a 33-as bizottság munkákartelek az utóbbi időben egyre nagyobb erővel
ját birálta.
törtek előre.
Kelemen Kornél: H a a szociáldemokraták a leHerczeg Béla szerint az elmúlt évek
parlaventeintézményt támadják, akkor egy dudát fújnak
menti vitáiban az ellenzék mindig többet kövea csehekkel A munkanélküliség segélye kérdésételt, mint amennyit meg lehetett valósítani A

fcen e l t é r i a kereszténypártnak ázzál az Í
I
Í
S
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pontjával, hogy a segélyeket hatósági uton kell
kiosztani. Különben a kormány belátására bizza
az inségakció lefolytatását. Nem szabad könnyelmüen vádaskodni, mert, aki alaptalanul, vagy hamisan vádaskodik, kell, hogy ennek következményeit ts viselje. Most a Darabont-kormánnyal egy.
színvonalra akarják lerántani a Bethlen-kormányt,
pedig szerinte Bethlen István 10 esztendőt szentelt Hetéből ennek a nemzetnek, hogy a forradalom romjaiból az országot talpraállitsa. (Az egységes párt erre zajosan éltette Bethlent) Ezután
azt mondta, hogy hagyjanak fel a vád alá helyezési játékkal, ha pedig vád alá akarják helyezni
a Bethlen-kormányt, ne csak azért kiabáljanak,
hogy mások hírnevét sárba rántsák, hanem cselekedjenek is és tegyenek konkrét vádinditványt,
hogy kimutassák a vádak alaptalanságát (Ujabb
zajos helyeslés a jobboldalon.)

Sándor István szerint a bajok forrása az, hogy
éveken keresztül többszáz millióval több
adót szedtek be, mint amennyire az államnak szüksége volt.
Ezután a Bethlen-kormány különböző beruházásait bírálta és kijelentette, hogy azoknak Igen
jelentős része inprodukth beruházás volt és most

drága valutákkal kell visszafizetni a beruházásokra felhasznált kölcsönöket.
Koródy Katona János javasolta, hogy küldjenek
ki parlamenti bizottságot a trafikengedélyek felülvizsgálására, mert nem helyes, hogy nagy nyűgdijjal rendelkezők is engedélyt kapjanak.
Károly. Gyula miniszterelnök ezután törvényjavaslatot terjesztett be
a kUlfölál

fizetési
eszközök
fe
leütése
és a külföldi követelések tárgyában.
A* elnök bejelentette, hogy

be-

Ernszt Sándor népjóléti miniszter Dréhr
Imre volt államtitkár mentelmi jogának felfüggesztését kéri a Háztói
(Mozgás, izgalom az egész Házban.)
A napirendhez Szakáts Andor szólalt fel és bizonyitotta, hogy ellenzéki oldalról mindig takarékosságot követeltek.
Peyer Károly személyes kérdésben felszólalva
visszautasította Koródy Katona János állításait
Koródy Katona volt az, aki illetéktelen előnyöket
élvezett az OTI-nál, mint annak tisztviselője.
Váry Albert tiltakozott Szeder Ferencnek az ellen
• kijelentése ellen, mintha ő egy vármegyei gyűlésen a leventeintézményrőt elítélően nyilatkozott
volna.
Szeder Ferenc, Vdr y Albert, Koródy Katona János, Peyer Károly ujabb felszólalásai után Czettler
Jenő elnök figyelmeztette a képviselőket, hogy
sz országgyűlést ne használják fel sremélyeskedésre.
Gál Jenő kifogásolta, hogy
Dréfir
Imre
mentelmi
fogának
felfüggesztésére beérkezett kérelmet a Házban bejelentették. Ezáltal előzetes találgatásokra adtak
okot, a kérdést egyenesen a mentelmi bizottsághoz
kellett volna utalni.
Az elnök kijelentette, hogy maga sem tartja
helyesnek, ha ilyen ügyben találgatásokra adnak
alkalmat, éppen ezért a vitát ebben a kérdésben nem is engedi meg és az ügyet a mentelmi
bizottság elé utalja.
Következett Eckhardt Tibor
sürgős

interpellációja

a pénzügyi és kereskedelmi miniszterhez az ásványolajtermékek piacán tervezett kényszerkartel
ügyében. Részletesen foglalkozott az ásványolajfinomítás kérdésével és hangsúlyozta, hogy a finomító vállalatok nagy illegális haszonra tesznek
szert. A tervezet igyekszik ezeknek a vállalatoknak kizsákmányolási lehetőségeit méc
korlátlanabbá tenni.
Varga Imre pénzügyi államtitkár ideiglenes válaszában hangsúlyozta, hogy a részvénytársulás
bevezetésének vezető motívuma az, hogy az állam
bevételeit szaporítsák. A tervezet biztosítja a kincstár jövedelmét de megvédi a fogyasztók érdekeit is.
Az ülés fél 4 órakor ért véget.

Takarékoskodni akar?
Ne dobja el hibás
hó vaöif sárclpölf?
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PÁRISI NAGY Í R U H Í Z SZEGED,
Ctekonlct-u. é* Kltt-u. t a r o k .

Valódi Asplrin tabletták a Baywkweszttel felülmúlhatatlanok fejfájás,
fogfájás, rheuma és mindennemű meghűléses megbetegedéseknél.

B miniszterelnök bejelentette az egységes pártban
a nyugdijreviziőt
Budapest, november 19. Az egységes párt elnöki
tanácsa csütörtökön este értekezletet tartott amelyen gróf Károlyi Gyula az inségsegélyek kiosztása
ügyében megnyugtató kijelentéseket tett. Az értekezlet este 6 órától féi 9-ig tartott. Utána pártértekezlet volt.
Pesthy Pál elnök bejelentette a miniszterelnök
megnyugtató kijelentéseit és egyben kérte a pártot,
hogy az idő előrehaladottsága miatt ezzel ma ne
foglalkozzék s döntését néhány napig tartsa fenn.
A pártértekezlet Igy határozott
Farkas Elemér hangoztatta, hogy mindenki elismeri a nyugdíjtörvény revíziójának szükségességét, hangsúlyozta azonban, hogy szükség volna annak kijelentésére, hogv a szerzett iogokat a revízió nem érinti.
Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök válaszában
hangoztatta, hogy a nyugdíj kérdést sem lehet kihagyni azoknak az intézkedéseknek sorozatából,

amelyek az államháztartás egyensulvban tartása
szempontjából szükségessé váltak.
Pintér László kéri, hogy a ki nem adott OFB
földek bérbeadását sürgette, majd Dréhr Imre
bejelentette, hogy a Ház holnapi ülésén ügye megvizsgálására parlamenti bizottság kiküldését kéri.
A körülményekből következtetve a fegyelmi bizottság előtt való kihallgatásáról lehet szó, 6 azonban
ennek Illetékességét el nem ismerheti, mert államtitkár volt, akinek felelőssége azonos a miniszteri
felelősséggel. Tisztelettel és bizalommal viseltetik a fegyelmi bizottság iránt, de véleménye szerint
felette, mint tőrvényhozó felett csak a parlament
ítélhet ha pedig vádolhatónak találják, ugy a
független magyar biróság.
Pesthy Pál javaslatára az értekezlet ugy határozott, hogy érdemileg nem foglalkozik a kérdéssel, mert nem akar prejudikálni a Ház döntésének.

Uj javaslat
a külföldi fizetési eszközök bejelentéséről
Aki a bejelentési elmulasztja: ötévi fegyházzal büntethető
Budapest, november 19. Károlyi miniszterelnök a
képviselőház csütörtöki ülésén törvényjavaslatot
nyújtott be a külföldi fizetési eszkőzök és külföldi követelések bejelentéséről. A javaslat a bejelentési kötelezettség alá eső külföldi fizetési eszközök, értékpapírok és külföldi pénzértékekre szóló
követelések bejeléntésén a törvény kihirdetését követő napjától számított 15 napra következő uj
határidőt állapítja meg.
A tőrvényjavaslat kimondja, hogy a bejelentési kötelezettség nem teljesítése, vagy tudva valótlan adatnak a bejelentése bűntett és öt évig ter- '
jedhető fegyházzal büntetendő, ha pedig a kötele-

zettet csupán gondatlanság terheli, a cselekmény.]
vétség és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő.]
A törvényjavaslat felhatalmazza a kormányt a
Magyarországon lakó magyar állampolgárok és a!
Magyarországon székelő jogi személyek külföldön
lévő, a korábbi rendelet szerint bejelentés alá
nem eső minden vagyonának és külföldről eredő
minden jövedelmének és e jövedelmek forrásainak
bejelentését rendelettel elrendelhesse. Aki az erre
irányuló rendeleten megszabott kötelezettséget megszegi, vagy kijátsza, vétség miatt hat hónapig
terjedhető fogházzal büntetendő.

R szabadkai törvényszéken jelentkezett egy legény,
aki négy évvel ezelőtt Szegeden megölte kedvesét
( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n jelent é s e . ) Szabadkáról jelentik: Csütörtökön délelőtt
egy izgatott parasztlegény jelent meg a tőrvényszé
ken azzal, hogy feljelentést akar tenni önmaga
ellen,
mert

1927-ben Szegeden meggyilkolta
kedvesét.

a

A parasztlegényt a vizsgálóbíró elé vezették, aki
előtt megmondta, hogy Sárkány Józsefnek hivják,
24 éves ókanizsai lakos. 1926-ban ókanizsán megismerkedett Holló Ferenc kiskunhalasi parasztgazdának Rozália nevü leányával, aki egy kanizs.ii
orvosnál szolgált Megszerették egymást, de később a leányt apja visszahívta Magyarországba.
A leány Szegedre került és itt szolgálatba lépett.
A legény 927-ben átszökött a határon és meglátogatta Szegeden a leányt, akit kérlelt, hogy menjen
vele vissza Jugoszláviába. A leány erre nem volt
hajlandó. Emiatt összevesztek és a legény, felindulásában szerelmesét agyonszúrta.
A gyilkosság elkövetése után Sárkány József
vpszaszékatt Jugoszláviába, közben katonáskodott
és most került ismét haza ökanizsára, de állandó
lelkiismeretfurdalásai voltak. Almában mindig a
meggyilkolt leányt látta maga előtt Könnyíteni
akart a lelkén és ezért jelentkezett most a bíróságon. A vizsgálóbíró a legény vallomását jegyzőkönyvbe foglalta és elrendelte a letartóztatását

A legény beismerő vallomásáról, amelynek csak
hézagos részletei kerültek a nyilvánosságra, valószínűleg értesíteni fogják a szegedi rendőrséget is.

A s l

idö

SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének
meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő legmagasabb állása
5.0 fok Celsius, legalacsonyabb 0.8 fok Celsius. A
barométer adata nullfokra és tengerszinre redukálva reggel 764.1 mnt, este 767A mm. A levegő
relatív páratartalma reggel 100 százalék, délben
94 százalék. A szél iránya északkeleti, erőssége
3—5, a lehullott csapadék 5 milliméter volt.
BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este
10 órakor: A Nyugateurópában uralkodó enyhébb
tengeri légáramlás napközben csak lassan terjeszkedett kelet felé, ugy, hogy Középeurópában még
mindig fennáll a száraz, hideg Időjárás. Hazánkban több helyütt még az 5 Celsius fokot sem
érte el a déli hőmérséklet. Prognózis: Erősebb 1
éjjeli lehűlés, pénteken már borultabb, de száraz idő

telefonon keresztül. Most a telefon csengője a
titkári szobában szólal meg először és onnan csak
akkor kapcsolják be hozzá, ha tényleg csak •
polgármester intézheti el a kérdéses ügyet
— Ez bizony j ó lesz igy, legalább nem zavarnak majd annyian, — mondta elkomolyodva.
Lassankint benépesedett a szobája. Egymásután
fiscetteK
b e S z e g e d i e n
jöttek a főtisztviselők, hogy üdvözöljék betegségéből fölépült főnöküket, aki elmondotta, hogy egyeA kamatamnesxiia
miatt ax idén negyedmillió
pengővel
több lőre még csak próbálgatja az egészségét, kíváncsi
adóifiszettek ki, mint tavaly — fsyolcszáx adóxó kapóit
kamatrá, hogy bírja e már a munkát.
— Bizony, ugy érzem — mondotta —, hogy viamnesxtiút
gyázni ke" még egy ideig, mert hát nem vagyok
(A Délmagyarország munkatársától.) Isme- zalékos késedelmi kamatot fizetnek', a be- teljesen rendben. Sejtem, hogy mikor kezdődött a
retes, hogy pénzügyminiszteri rendelet értel- hajtási illetéket elengedik. Azok' az adózók, baj. A Nagyszeged-párt tartott ülést. A tisztviselők
fizetésének leszállításáról volt szó. Nagyon izgatott
mében mindazok az adózók, akik julius 1-től akik november 30-a után december végéig
adóhátralékban voltak,
kamatamneszliában fizetik be együttesen kezelt adóikat, hat szá- volt a hangulat Indulatba jöttem, jelszólaltam én is.
részesülnek, ha a hátralékot november 15-ig zalék késedelmi kamat mellett teljesíthetik Beszéd közben hirtelen ugy éreztem, mintha a mei.
megfizetik. Ez a rendelkezés lényeges könnyí- a befizetéseket ugyancsak a behajtási illeték lemben valami átugrott volna a baloldalról a Jobbo l d a l r a . . . Ebben a pillanatban be is rekedtem.
tést jelentett, mert az adóhátralékok után mellőzésével.
Akkor kezdődött, akkor kezdett ugrálni a szivem...
fizetendő késedelmi kamat évi 12 százalék.
— Az adófizető közönség legnagyobb része
Ezután békéscsabai pihenéséről beszélt A fiánál
Az adóhivatal forgalmát — amiről vasárnapi nem tudja — mondotta dr. Hammer Fidél —, volt dr. Somogyi Miklósnál, a csabai vasút felszámunkban beszámoltunk — a kamatam- hogy azok az adózók, akik november előtt ki- ügyelő-mérnökénél. Nagyon jól érezte magát Sonesztiarendelet lényegesen fokozta. Azonban fizették adótartozásukat és e tartozásaik után kat játszott a legkisebb Somogyival, a tizenhároma könnyítések ellenére is még mindig sokan a szabályszerű évi tizenkétszázalékos kése- hónapos Miklóskával. »Véletlenül« egy u j fénykép
vannak, akik adóhátralékaikat nem tudták ki- delmi kamatot is kiegyenlítették, ha a városi is akadt nagyapja tárcájában. Büszkén mutatta
egyenlíteni, ezért két nappal ezelőtt ujabb adóhivatalnál jelentkeznek, akkor a felszámí- meg. Kis amatőrkép, a legkisebb Somogyi édesrendelet jelent meg, amely az adóbefizetések tott és már befizetett késedelmi kamatot és anyja mellett áll és vidáman kacag a fényképezőgép bolondos lencséjébe. Nagyon büszke a gyöhatáridejét különféle
kamatkedvezménnyel behajtási illetéket az adóhivatal oly módon nyörű emberfiókára a nagyapja. Féltékenyen dugmeghosszabbította.
rendezi, hogy az adózók javára irja. .
ja vissza a képet a zsebébe.
Dr. Hammer Fidél, az adóhivatal vezetője
— A 800 adófizetőnek, aki a kamatamueszMost komolyabb dolgokról esik szó. A földbéreka kamatamnesztiás befizetésekről a követke- tiát igénybe vette, ily módon körülbelül 8000 ről, a fizetésekről, az adókról. Atisztviselőkmegzőkben tájékoztatta a Délmagyarország mun- pengőt irt javára az adóhivatal. Érdekes, hogy nyugtatják, hogy nincs aggodalomra ok. A dolgok
katársát:
a város csak 350 ezer pengő adóra számított szépen rendbe jönnek, nem lesz ba] elsején mm.
— Hát ne is legyen, gyerekek — mondja
— A kamatamnesztiarendelet megjelenése november folyamán, de az adózók olyan élénk
azután
—, mert egyelőre rátok h á m i a neheze,
Óta november első felében kereken egymillió
tempóban teljesitik a fizetéseket, hogy már
fin csak olyan vendég leszek egy darabig a város,
pengőt fizettek be együttesen kezelt adókban eddig is nagyobb összeget szállított be az adó- h á z á n . . .
a városi adóhivatal pénztárába. Szükségadó- hivatal a város pénztárába. A befizetések biKözben bontogatja felszaporodott postáját, érban a hónap első felében 370 ezer pengőt. *A
zonyossá teszik azt is, hogy a város december deklődéssel nézegeti a leveleket és igazgatja az
mult évnek ugyanebben az időszakában egy1-én zavartalanul eleget tud majd tenni fize- illatozó ibolyacsokrokat a vizespoharakban.
millióegyszázezer
pengő volt a befizetés, tetési kötelezettségeinek.

n o v e m b e r

e l s ő

1 millió
és 37© e s e r pengő

hát most november első felében negyedmillió pengővel többet fizettek be, mint a mult
évben.
— A kamatamnesztiát körülbelül 800 adózó
•ette igénybe, miután azonban még mindig
sok a hátralékos adózó, az ujabb rendelet
ujabb kamatkedvezményt biztosit. A rendelet
szerint azok az adózók, akik november 16-a
után november végéig kifizetik a folyó év
víégéig együttesen kezelt adóikat, háromszá-

f e l é b e n

adói
ssLüteségaüói

Érdeklődtünk aziránt is, hogy megjelent-e
egy olyan rendelet, amely szerint a nagyobb
összeggel hátralékban levő adózókat kipelsnr
gérezik. Dr. Hammsr Fidél kijelentette, hogy
van ilyen rendelet. Eszerint azoknak az adózóknak a neveit, akik kétévi előírásnak megfelelő adóval tartoznak és tartozásuk a tízezer pengőt eléri, közhírré teszik, de ezenkívül
a hátralékok behajtását is a legszigorúbban
kell szorgalmazni.
,

Cifitörfdfcre virradóra
három betörést követtek el Szegeden
A z s á k m á n y : élelmiszer

(A Délmagyarország munkatársától.) Három betörést követtek el szerdán éjjel Szegeden. Kovács
Mihály öthalom-uccai füszerkereskedő boltjának
uccai külső ajtaját feszitették fel az éjjel és már
éppen hozzáfogtak az üzletbe vezető másik ajtó
zárának a leveréséhez, amikor a zajra felébredt
a tulajdonos és elkergette a betörőket. A betörők
azonban üres kézzel még sem távozlak, magukkal vitték a két ajtó közé kitett — két kiló borjúhúst és egy kiló marhahúst.
Nem volt szerencséje annak a betörőnek sem,
aki Csengeri János Szatymaz-ucca 7. szám alatti

Polgármesteri

fűszerüzletében kísérelt meg betörést. Az udvar
felőli ajtón mászott be az üzlethelyiségbe, becsomagolt egy kilő kolbászt és éppen a halas hordóból lakmározott, amikor Csengeri észrevette, hogy
üzletében valaki jár. Beszaladt a boltba, mire
a tettes elmenekült.
A Török-ucca 6. szám alatt követték el a harmadik betörést, ahol Feldmann Janka lakásán az
éléskamrát teljesen kifosztották. Még a lábosokat
is elvitték.
A rendőrség mindhárom betörés ügyében megindította a nyomozást

vizit a városházán

(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 )
Csütörtökön délelőtt megszólalt a polgármesteri hivatal telefonja. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester hivta föl a hivatalát és arra kérte dr. Rőtli Dezső aljegyzőt, hogy küldjön egy városi autót a lakása elé, mert föl akar látogatni hivatalába. A városházán percek alatt elterjedt a polgármester bejelentésének a hire, a gépirókisasszonyok valósággal
megrohanták a Széchenyi-tér virágos kofáit és percek alatt összevásároltak minden ibolyacsokrot. A
virággal azután elborították a polgármester Íróasztalát, amely hetek óta gazdátlanul várta Somogyi
Szilveszter gyógyulását
A polgármester tizenegy órakor ijjt föl lakása
előtt az autóba és meghagyta a soffőrnek, hogy
először a fogadalmi templomba vigye. A templomban egynegyed órát töltött el, azután átment a plébániára és meglátogatta Bezdán József püspöki
helynököt, a Belváros u j plébánosát, aki nagy
örömmel fogadta a váratlan vizitet. A plébániáról azután a városházára autózott a polgármester. A tisztviselők az ablakból lesték érkezését

és vácták, hogy mikor ér föl hivatalába. Sokáig
hiába várakoztak rá, a polgármester ugyanis először a könywivői hivatalba ment és ott Dékány
Sándor főszámvevőhelyettestől aziránt érdeklődött,
hogy milyen arányban folynak be a földbérek. Közel félórát töltött itt és csak akkor ment föl a
hivatalába, amikor részletesen megismerte a város pénzügyi helyzetét
Mosolyogva lépett be azután rég látott hivatalába. Barátságosan üdvözölte a mellette dolgozó tisztviselőket és szelíden összeszidta a kisasszonyokat, amiért redukált fizetésüket virágvásárlásra pocsékolják. Arca kissé sápadt volt, amikor
leült íróasztala mellé, de néhány perc múlva viszszakapta szinét. A szokatlan lépcsőjárás fárasztotta eL
Távolléte alatt hivatala meglepetést készitett
elő számára. Mellékállómást szereltetett föl telefonjához. Az uj, kapcsolós készüléket azonnal észrevette és érdeklődve hallgatta jegyzőjének magyarázatát hozzá. Azért szereltették fel ezt a készüléket,
hogy. ne zavarhassák minden apró-cseprő ügyben

Csökkenteni akarják
a bíróilag megállapított ügyvédi költségeket?
(A Délmagyarország munkatársától.) Ügyvédi körökben feltűnést keltett az a hir, hogy egy bizalmas intézkedés arra utasítja a bíróságokat, hogy
a bíróilag megállapított költségeket a jövőben 30
százalékkal mérsékeljék. A hir szerint a napokban
érkezett egy ilyen tartalmú levél a szegedi törvényszékhez és ez a levél olyan utasítást is tartalmaz, hogy a birák a 30 százalékos csökkentésen
tulmenőleg még kevesebbet is megállapíthatnak,
ha ugy látják, hogy. a felek anyagi viszonya ezt
megkívánja.
Az intézkedés nagy megdöbbenést keltett ügyvédi körökben és amennyiben a hir megfelel a
valóságnak, erőteljes mozgalmat kívánnak indítani az amúgy is súlyos helyzettel küzdő ügyvédtársadalom létérdeke védelmében.
\ i

Hó
Budapest, november 19. Tegnap ujabb nagy lecsapódások voltak. Már nemcsak a hegyen volt
havazás, hanem egyes alföldi állomásokon is. A
fővárosban összesen tizenegy milliméter volt a
csapadék, a Duna—Tisza kőzött sok helyütt husz
milliméternél is több esőt mértek. A nyugati határszélen már tegnap délelőtt megszűnt az eső, az
ország középső vidékei azonban csak ma éjszaka
kapták meg a javulást keleten pedig még m a
reggel is esett az eső.
A hegyeken igen tekintélyes mennyiségű h ő hullott. A Svábhegyen ma reggel öt centiméter hó
feküdt, a Dobogókőn pedig huszonnégy centiméter.
A Mátrában is körülbelül 20 centiméteres hó van.
Lenn a síkságon nem volt éjjeli fagy, annak
ellenére, hogy nappal is csak kevéssel állott a
hőmérséklet a fagypont felett.

Széchenyi Mozi
Péntek, szombat, november 20 én és 21-én

Csak 16 éven felülieknek!
Müsoriorlódás miatt csak 2 napig
Claude Farrére „flkl ölt" e. regénye filmen

Bosporusi éjszakéák
Nagyszabású dráma 10 felvonásban
FSssoreplík:

Conrad Veidl és Heinrich George
E l ő a d á s o k 5, 7. 9 ó r a k o r .
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Belvárosi Moziban

A magyar filmgyártás dicsősége
a szezon l e g n a g y o b b a l k a r *
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K legnagyobb magyar színészek G O Z O N,
B E R E G I ,
J A V O R,
P E T H E S,
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Előadások:
MAKLÁRY,
5. 7 és 9 órakor.
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A kalandorfilmek

Magyar beszéd, magyar
ének, m a g y a r tánc
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KORZO MOZI

Híradó

gyöngye!!!

A TENGERI
FARKAS
JACK LONDON vil&ghlrO regényének film változata 9 f-ban
Főszerepben:

MILTON SILLS
Amerika legnagyobb Jellemszlnésze
AzonkivQl:
A c s o d a m e l l é n y , bohózat 2 felvonásban

Az aacheni borzalmas bényakalaszlréf a
aktualitás 1 felv.-ban

és a F o x h í r a d ó .

Előadások 5. 7, 9 órakor

Hét vagon inséggabonát oszlanak ki
a jégkárosult alsótanyai gazdáknak
(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 i t ó l )
az inséggiabonát a kisvasút állomásai kőzött osztA földmivelésűgyi miniszter rendelete alapján Szeják szét és az állomások továbbítják a környékged hatósága összeírta azokat az alsótanyai gazdábeli gazdáknak. A hét vagon búzát ezért a Tiszakat, akiknek termését nyáron elverte a jég és akik
pályaudvarra kérik. Innen azután átrakják a klsbejelentették igényüket az inséggabonára. Ezt a ga- vasntra és tovább szállítják rendeltetési helyére.
bonát batpengős árért bocsájtja a földmivelésűgyi
Most bonyolítják le a burgonyavrtőmag akciót
miniszter a károsult gazdák rendelkezésére és az
is a gazdasági egyesület utján. A rossz termés, az
akció lebonyolításával a vános hatóságát bízta meg.
elemi csapások és a nehéz értékesítési lehetőségek
A bejelentett igényekről a város hatósága kimumiatt a város földbérlőinek nagyrésze rendkívül
tatást készített, azt föl terjesztette a földmiveléssúlyos helyzetbe került A legtöbb már fölélte minűgyi miniszterhez és kérte az igényelt gabona kiden készletét sőt a vetés céljaira félretett termést
utalását A miniszter m á r régebben értesített© a
is. A gazdasági egyesület ezért elhatározta, hogy
várost hogy az inséggabonát kiutalta és a Futurát
akciót indít a vetőmagvak biztosítása érdekében.
bízta meg a szükséges gabonamennyiség szállítá190 mázsa kiüti burgonyát rendelt Mosonmegyéből
sával. Most a Fut urát 61 is megjött az értesítés,
mázsánként tizenhárom pengőért miután ősszeirta
hogy a hét vagon gabona rendelkezésre áll, azt
a gazdák igényét Volt olyan gazda, aki csnk ötven
minden pillanatban ulnak indíthatják, a város c a a k ^ k i l ó vetőmagburgonyát igényelt, de olyan is volt,
aki hatvan mázsára jelentette be az igényét A
azt közölje, hogy hova küldjék.
Szegeden már a gabonakiosztás tervezetét is ki- kiüti burgonya a napokban megérkezik és azt
ugyancsak a kisvasút utján osztják szét az igénydolgozták. A tervezet szerint — mivel a gabonalők között
igénylő gazdák túlnyomó nagyrésze alsótanyai —

Y f / O r f )
Péntek. Róm. kath. Val. Félix. P r o v m t € s t á n s
Jolán. Nap kél 7 óra 10
perckor, nyugszik 4 óra 19 perckor.
A Somogyi kfinyvtAr olvasóterme déleifftt 10181
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével.
8—1 óráig; könyvkőlcsőnzés ugyanezen időben.
A muzeum nyílva délelőtt |«-től délután fél f
órátg.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva vasárnapok
kivételével
mindennap
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel.
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-kőrot 20. (Tel2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3- (Tel. 1359.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46. Csillag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasszony-sugárut 31. Tel. 21-25. Selmeczi Béla, Somogyi-telep.
Tel. 34.25

Kéitily Anna vasárnap beszámoló
beszédei mond Szegeden
A szociáldemokrata párt közli, hogy Kéthly
Anna országgyűlési képviselő 22-én, vasárnap
délelőtt 10 órakor a Korzó Moziban tartja beszámolóját A beszéd iránt nagy érdeklődési
nyilvánult meg.
— Ottó mise a fogadalmi templomban. Pénteken
délelőtt 10 órakor a belvárosi templomban Ottó
születésnapja alkalmából Bezdán József pápai pce.
látus, püspöki helynök szentmisét pontifikál. —
Szombaton délelőtt 10 órakor I. Ferenc József halálának évfordulója alkalmából Bezdán prelátus
a fogadalmi templomban rekviemet pontifikál. A
rekviemen a hatóságok képviselői is megjelennek.

— Lukács György Szegeden. Amint értesülünk*
L u k á c s György v. b. t. t szombaton este Szegedre érkezik, hogy résztvegyen a vasárnap délelőtt
egynegyed 12 órakor a városháza közgyűlési termében tartandó revíziós nagygyűlésen. A gyűlés
iránt nagy az érdeklődés, Lukács György a küL
politikai helyzettel kapcsolatban be fog számolni
a revizió állásáról és a várható eshetőségekről.
A liga szegedi osztályának vezetősége kéri Szeged
polgárságát, hogy a gyűlésen minél nagyobb szám.
ban jelenjenek meg.
— Szüneteltetik a gazdasági továbbképző »sM>látait. A Magyar Híradó jelenti: Emszt kultusz,
miniszter ngy intézkedett, hogy a l<!s tanulólétszámé
mai biró gazdasági irányú továbbképző népiskolák működését szüneteltessék. A miniszter intéz,
kedése szerint amely évben ezentúl az iskolaköttelesek száma a 4(Vet el nem éri, abban az évben
a gazdasági irányú továbbképző népiskola működése megszüntetendő.
— A kolozsvári kereskedők vlllanysztrájfcja Kolozsvárról jelentik; Az itteni kereskedők többizben
mozgalmat indítottak a rendkívül magas villanyáramdíjak mérséklése érdekében, de a vállalat
„Gyűlöltem a feleségemel tönkretette életemet"
igazgatósága elzárkózott ezelől. A kereskedők leg(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szabó
azzal a gondolattal, hogy hazahívom, élünk utóbb kijelentették, hogy ha november 15-ig nem
György 41 esztendős csanyteleki földmives 4 tovább együtt és igy legalább eláll keresetétől.
kapnak választ, megkezdik a villanysztrájkot és
esztendő óta különváltan él feleségétől és gyer- Hivtam az asszonyt, de kereken kijelentette, bojkottálják a drága villanyáramot. A villanymüvek elutasították a követelést, mire a kolozsvári
mekeitől. A biróság az asszony ós a gyermekek" hogy nem jón. Amikor ezt hallottam és láttam
kereskedők az üzlethelyiségekben és kirakatokban
részére tartásdijat itélt meg, amit a földmives őt magam előtt kihivó, gyűlölt arcával, elönnem égetnek villanyt hanem gyertyát és petróleumnem szívesen fizetett. Állandóan üldözte emiatt tötte agyamat a vér, nem tudtam többé urala feleségét, ahol találta, megverte, legutóbb kodni magamon. Előrántottam késemet és vag- lámpát. A villanysztrájk már harmadik napja tart.
— Ujabb adományon a klsrongyosakcióna Szántó
egyhónapi fogházat kellett elszenvednie azért, dalkozni kezdtem vele. Nem tudtam, hogy
József
5, Ujszegedi Kendergyár r t 20, dr. Raskó
hová
csapok,
hol
érem,
mert
el
voltam
vamert bottal véresre verte az asszonyt. A mult
Istvánné 20, belvárosi plébánia 25 pengő.
hónapban pedig rohamkését magához véve, kulva. Csak akkor tértem magamhoz, amikor
x Kérjen mindenütt Gergely kakukfiienikorkM.
meghallottam, hogy kis fiam felébred és hanfelkereste feleségét és rövid szóváltás után
— A Délvidéki otthon elnöksége felkéri a délgosan
sírt.
Nem
akartam
megölni...
szurkálni kezdte. Az asszonynak azonban sikevidékieket, hogy a Revíziós Liga vasárnap délelőtti
rült súlyos sebeivel elmenekülni a dühöngő
Dr. Gyuricza*Sánáor orvosszakértő a sérü- tiltakozó nagygyűlésén jelenjenek meg mindanyember elől. Az ügyészség hitvestárson elkövelésből és a használt eszközből megállapította, nyían.
tett szándékos emberölés bűntettének
kísérlete
hogy Szabó György cselekedete alkalmas volt

Három évi fegyházra ítélték a férjet,
aki összeszurkálta felesését

miatt indított bűnvádi eljárást a gazdálkodó
ellen. Ügyét csütörtökön tárgyalta a szegedi
törvényszék Gdmörf/-tanácsa.
Szabó György beismerte, hogy feleségét öszszeszurkálta a rohamkéssel, de tagadta, hogy
megölni akarta volna.
— Négy év óta különváltan élek a feleségemtől — mondotta —, aki ez idő alatt arra
törekedett, hogy tönkretegyen. Perrel támadott
meg minduntalan, feljelentett, ahol csak lehetett és vagyonomból teljesen kiforgatott. Utá-

arra, hogy felesége életét kioltsa.
A biróság Szabó Györgyöt házastárson elkövetett szándékos emberölés bűntettének kísérletében mondotta ki bűnösnek és 3 esztendei fegyházra itélte. A biróság enyhilő körülménynek vette a vádlott felindult lelkiállapotát.
— Ne tegyenek tönkre! -- kiáltotta Szabó
György az ítélet hallatára. — Nem vagyok
bűnös, nem akartam megölni.
Szabó Györgvné és az ügyész az ítéletben
lom, gyűlölöm
a feleségemet, látni sem aka- megnyugodott, Szabó György ellenben fellebrom többé és ha messziről is megpillantom, bezést jelentett be.
olyan indulat fog el, hogy alig tudok uralkodni
magamon. Tönkretette az kelemet és még
mindig

folytatja

üldözését.

— Az eset előtti napokban egy ezer pengős
keresetet adott be ellenem. Erre felkerestem

Raffai-étteremben

minden pénteken f) a r c s ó s
&alóazclé
turóscsuásóval
1* 2*— Szombaton este bableves füstölt hússal SO f i l l é r .

F r i w i t t l t Cigtaypi»Of«nTe. ros'-Alyor bécsi « « l e t adagis 9 0 UH.

Előadás a bánkull leletről
Bánkuton februárban homokásás közben egy lovassirra bukkantak. A sírban egy 30 és 40 év közötti nő feküdt lovával együtt. A lelet ő; szerdán
este az Egyetemi Barátok Egyesületében
dr.
Banner János tartott előadást.
— A leletek kőzőtt — mondtatta — a n ő csontváza mellett talált ékszerek voltak a legérdekesebbek. Különösen nagy értékkel bírt egy bronzból
készült tükör, amely Európában egyedülálló. A
tükör hátlapja két egymást üző halat ábráz»l,
amelyek között nyiló virágok és virágbimbók vannak. A szakirodalom különböző helyekről öszszesen nyolc ilyen tükröt ismer. Nincsen kizárva — mondotta dr. Banner —, hogy a bánkuti
lelet csak a tatárjárás idején került Magyarországra, de az sincs kizárva, hogy már a kalandozások korában.
Az előadást a nagyszámú hallgatóság élénk tetszéssel fogadta.
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A Széchenyi
Mozi t hozzáfűzött
várakozásoknak
eddig
becsületesen
megfelelt.
Repertoárja
minden
kritikát
elbir.
Jobbnál-jobb
műsorok
gyönyörködtették
a közönséget,
ugy
hogy ma már a köztudatba
kezd átmenni:
jó
műsor, jó leadással,
kitűnő
akusztikával
csak
a Széchenyi
Moziban
látható.
A
Széchenyi
Mozi mai műsora
*B0SP0RUS1
ÉJSZAKÁK«
egyike
az
irodalmi
filmcsemegéknek,
irta
•Claude
Farrére,
főszereplők
Conrad
Yeidt és
Heinrich
Georg.
Ezen
film
müsortorlődas
miatt csak két napig lesz bemutatva,
mert a
kővetkező
műsor
a szegedi közönség
részént
nagy
meglepetés
lesz.

Erdélyi irodalmi est
Szeged város közönségét szokás megvádolni azzal, hogy nincsen érzéke az irodalmi problémák
i r á n t Ez a vád, ha máskor nem, hát csütörtökön
este megdőlt két erdélyi iró látogatott el ide,
az Alföld szivébe, hogy elmondjon néhány szót
nem is az egész magyar, hanem az erdélyi magyar irodalomról. És a városháza közgyűlési termét zsúfolásig megtöltötte a közönség, amely mindvégig feszült érdeklődéssel hallgatta a műsor minden s z á m á t
„
Az »Erdélyi Irodalmi Est«-et a Szegedi Székely
Fiatalok Erdélyi Kollégiuma rendezte és a lelkes
kollégium felkérésére dr. Szalay József, a Dugonics-Társaság elnöke tartott hozzá bevezető előadást Tamási Áron, az erdélyi, a székely Írógárda egyik legtehetségesebb tagja, az erdélyi magyar irodalom uj, bátor jelszaváról, a
tvallani
és vállalni« csatakiáltásról értekezett és megállapította, hogy a mai irodalmat, ugy a magyart, m i n t
az erdélyit, a hittelenség és a gyávaság jellemzi.
A kinai fal nem Budapest és Kolozsvár között
fekszik, hanem a fiatalok és az öregek k ő z ö t t
A nagyhatású előadás u t á n Szckdyhidy Adrienne,
a szegedi szinház tagja adott elő néhány Adykölteményt igen nagy sikerrel, m a j d Ligeti Ernő,
a kolozsvári Keleti Újság szerkesztője olvasta feí
Darzsling cimü novelláját. Igen nagy sikere volt
Ignátz
Rózsának, aki az erdélyi népdalgyűjtemény néhány bájos darabját ismertette meg a
közönséggeL
Ligeti E r n ő Az erdélyi irodalom eszménykereséséröl tartott komoly, értékes előadást. Foglalkozott a transylvanizmus problémájával, megállapította, hogy az erdélyiség mindig
baloldaliságot,
progresszivitást jelentett és jelent ma is. Ismertette
a mai erdélyi irodalom tagozódását és megállapította, hogy Erdély és Magyarország kőzött felbonthatatlan kulturközösség van.
T<Xray Ferenc az erdélyi költők verseiből adott
elő nemes, átütő erejű művészettel. Végül Tamási
Áron Rendes feltámadás
chnü novelláját olvasta
feí.

Ujabb bankbukás Berlinben
Berlin, november 19. A berlini Bank für Handel
u n d Brundbesitz AG, melynek tőkéje 2,000.000 márka, m a bezárta pénztárait.

Amerikai sJilusu betörők
.. Vásárhelyen
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Vásárhely
lakosságát néhány nap óta egy nagyszabású betörőbai*da nyugtalanítja. Szerdára virradó éjszakán Turjánban hat helyre törtek be gyors egyniásíjfánj. azonban sehol sem értek el eredményt,
mindenütt idejekorán megzavarták őket és igy
üreírkézzel voltak kénytelenek eltávozni. A rendő^*ég a vakmerő betörések ügyében azonnal nyomozást indított, de mindössze azt sikerült megállapítania, hogy a betörők tanyai legények voltak.
A betörők szerdán éjszaka ismét munkába léptek
és teljesen amerikai módszerrel dolgoztak.
A
Bocskai-uccában valamivel éjfél felé elvágták az
uccai villamosvezetéket,
mire az egész környékre
sötétség borult. A sötétség beállta után a házak
kapuinál alakok jelentek meg, akik behatolni igyekeztek a házakba. Egyik-másik háznak a kapuját
is feszegetni kezdték, amikor váratlanul rendőrök
érkeztek. A betörők a rendőrök láttára futásnak
eredtek. A lakók segítségével bekeríteni igyekeztek
a menekülőket, de azok pillanatok alatt eltűntek a környék sötét mellékuccáiban.
A vásárhelyi rendőrség <"»resi a vakmerő betörőJtotda tagjait.

— Dinnyés Ferenc műtermi kiállítása, D i n y n y é s Ferenc festőművész vasárnap délelőtt nyitja
meg műtermi kiállítását Szentháromság-ucca 4.
szám alatti műtermében. A kiállítás nyitva naponta délelőtt 10 órától este 5 óráig.
x Hócipőért, hócsizmáért, sárcipőért menjünk
DelKa-hoz.
— Tudományos előadás a Munkásotthonban. A
szociáldemokrata párt közli, hogy dr. S z e p e s i
Imre pénteken este 7 órakor a Munkásotthonban
(Hétvezér-ucca 9.) tudományos előadást tart »A
munkatudomány« címen.
x H a Budapestre u t a z i k , első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest VII., Dohány-ucca 44.) menni. Ott m á r
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 p e n gőért nemcsak
megfürödhet
hanem
j ó l m e g is r e g g e l i z h e t
ig

4 szegedi kereskedelem
és a gabonaériékesiiés
A Szegedi Kereskedők
Szövetségének
gabona,
szakosztályától
a következő sorokat
kaptuk;
Tekintetes Szerkesztőség! A Délmagyarország csütörtöki számában tudósítást közölt a szegedi mezőgazdasági bizottság üléséről. A bizottság jelentése többek kőzött kifogás tárgyává teszi, amiért
>a Futura csupán kisebb gabonatételek megvásárlására nyer megbízást jóllehet a gazdák még
tekintélyes készletek felett rendelkeznek*. Nem tudj u k milyen tendenciát szolgál a jelentésnek ez a
megállapítása, azonban kétségtelen, hogy tájékozatlanságra mutat a gabonaértékesítéssel kapcsolatos része.
Közismert tény, hogy Szegeden állandóan képviselve vannak az ország legnagyobb gabonaexport
cégei, a legnagyobb osztrák malmok bevásárló
szerve, amelyek a helyi kereskedőkkel és helybeli malmokkal együtt nemcsak Szeged határbeli,
hanem részben a szomszéd megyék termésfeleslegének tekintélyes részét megvásárolják és tulnyomórészben szegedi átrakással h a j ó n továbbítják. H a tehát a gazda tekintélyes készleteit bármikor értékesíteni kivánja, ugy a szegedi airahivatott gabonakereskedőknek, malmoknak és exportőröknek, mindenkor a legmagasabb
napiáron,
minden nehézség nélkül eladhatia terményeit, bármilyen
mennyiségben.
Az idei tiszavidéki j ó l sikerűit termés és forszírozott exporttevékenység folytán Szegeden keresztül a fentemiitett cégek és vállalatok közreműködésével közel hat-hétezer vagon buza és rozs
került eddig megvásárlásra
és továbbításra.
Szükségesnek tartottuk, hogy a mezőgazdasági
bizottság jelentésével kapcsolatosan, fenti, a tényeknek megfelelő adatokkal szolgáljunk.
Vagyunk teljes tisztelettel: A Szegedi Kereskedők
Szövetségének gabonaszakosztálya. Rosenstock elnök.

FILMEK

A kék bálvány

JEL

w

c s u k o t t uszályban a Stefánia alatt El«jegyezhető Baoh cégnél. Telefon 11-26. 225
— Kulturest. Tegnap esterendezte a M I E F H O E
ezévi hetedik kulturestjét Az estén T a b á k Gyula
tartott előadást »A művészi alkotás okai és körülményeid cimen. Gesmey Bora, Ábrahám Magda,
Strausz Sándor, Winter Aladár és Pollák Imre
szavalták és adták elő Tabák néhány versét, novelláját és színdarabját Az előadást nívós vita követte.

SZEGEDI

Filmpremier a Belvárosi Moziban.
Nem Ufa, P a r a m o u n t vagy Metro Goldwyn
attrakció, de a becsületes magyar akarásnak, ma-'
gyar filmprodukciónak első komoly terméke. Nem
a kápráztató keret, a görlhadseregek felvonulása
és a márkás filmsztárok fémjelzik A kék bálványt,!
kizárólag a neves magyar színészgárda n é h á n y
kiváló reprezentánsának szereplése biztosltja a darab számára az elismerést amely feltétlenül kijáraz első magyar hangosfilmnek.
A kéli bálvány témája szabályos szerelmi his-:
tória. Az elkényeztetett trösztvezér leánya bel©.1
szeret a csinos, de pénztelen farmerbe, romantikus
találkozások és jelenetek u t á n kiderül, hogy a farmer nem is olyan szegény, mert időközben a rokonok visszaszerezték a dobra került bácskai kétezer h o l d a t Hepi end. Bónyi Adorján regényéből
irták a filmszcenáriumot és h a a főszereplők nevei
között olyanokat találunk, m i n t Beregi Oszkár, Jávor
Pál, Vendrey Ferenc, a pálmát mégis csak az epizódszereplőnek kell n y u j tanunk, Gárdonyi Lajos ameríkai jasszlegénye szenzációs alakítás. Olyan p a z í r
figurát formált Heckmannból, hogy az a magj ar
film egyik legmaradandóbb értéke lesz. Sárosival
és Gózonnal humort, derűt és jókedvet visznek a
filmbe. Makláry Zoltán kínaija különálló klaszszist képvisel.
A kék bálvánnyal a magyar hangosfilm is el-,
indult hódító útjára. A siker feltétlenül biztató,
néhány jelenete egészen nagyvonalú, a rendezés is
igen ötletes dolgokat p r o d u k á l t Telt ház élvezte a
hatásos és szép filmet
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Sszin&ás
és
Műrésze/
Őfelsége frakkja
Határozottan j ó l szabott frakk, régi, j ó l bevált
suitt után csinálták, sokszor próbálták m á r az
ilyen királyi mflliőkben. A próbababák pedig türelmesek, Illíria, Montenegró és egyéb ilyen hasonló
romantikus fekvésű, vadregényes hirü, rövid diplomáciai csápokkal ellátott ós gyenge rendőri felügyelet alatt tartott kis országocskák sokat elbir.
nak, még azt is, h a operettet szabnak reájuk. Vagy;
ez talán még svungban is tartja némileg európai
egyensúlyukat? Elég az hozzá, hogy L a j t a i La-:
jos és B é k e f f i István megpróbálták elővenni
ezt a régi j ó sémát ő f e l s é g e f r a k k j a anynyira j ó l sikerült hogy még az olyan testhez álló
sikkes, kedves, tehetséges hölgy, mint Silvia hercegnő is menten beleszeretett Öh Montenegró, óh
Illíria! Oh szegény dinasztia! Ht azonban mégis
valamivel enyhébb volt a szituáció, m i n t anno
dazumal Lehár idejében, amikor egy, varázskeringőre is szükség v o l t hogy, helyre álljon a
•csendség és nyugalomság*. Ma elégnek bizonyult
egy igen csinos, fülbemászó (és benne is maradó)
tangó és minden komplikáció e l ü l t

A Békeffiek törzse m ó k á r a termett nem halnak meg, ha szeretnek, inkább talán, h a nem süthetik el egy-egy j ó viccüket Mivel utóbbi korunk
ragályos nyavalyái mellett orvosilag elő van írva,
még örömmel is fogadjuk őket ós tapsolunk nekik.
Aradi és Híd uccéban
L a j t a i muzsikusi erényei t ö b b operettből j ó
emlékezetünkben vannak. Az őfelsége frakkjában
is találunk friss ritmusu táncszámokat meleg dallamu énekszámokat; j ó m u z s i k á t amely, határozottan kedves operetté emeli ezt a királyi frakkot.
A görögök azonban látszatra nincsenek j ó viszonyban az Illiriaikkal. Olyan dermesztő hideg
Vérfes Szénkereskedelmi rt. 284 fogadtatást rendeztek tiszteletükre, hogy, megfagyott a lehelletünk is a nézőtéren. Igy csak náthát
lehet kapni, de nem kedvet a színházba járásra.
A rendezésben is terjengett a szegényszag. Néhány szál statisztával fejedelmi proklamációkat,
nagy finálét rendezni még se lehet. Mindent csak
nem illik a közönség jóakaratára bizni. Ha az opea 3 sonka védjegyű sonkapác, mellyel
prágai módon füstölhetjük disznórett tartja a színházat viz fölött, legyen legalább
öléskor sonkáinkat és husnemüindiszes és szeretni való. Áldozzon reá az igazgató.
ket. — Egy
adag
7O f i l l é r
K o n d o r Ibolya eleganciája, illúziót keltő jáés 2 pengő.
Szegeden a követtéka, éneke, P a l l a y
Manci izlése és sikkie,
kozö helyekon szerezhető
be:
B a r n a Anci és M i s o g a duettje tetszett a köD a n n e r "Péter Fia.
Marzönségnek. A j t a y kellemes játéka, V á g ó becsülcovlts
CafOS
ftiszerkeresk,
letes alakitasa, E g y e d Lenke és S a s s szereMlödlyt
Adolf.
Gerle
és Tsa.
Birscöl
lése járult hozzá a tapsokhoz.
Testvéreit.
R ö m e r >«&lós.
Scfrleslnger
füszor és csempe, Boda
Bertalan.
Vafda
ImA kisszámú közönség tőle telhetőleg igyei.ez'«t,
re és Tsa flro2'*ria, valamint gyógyszertAi-akbwi, dro- j tapssal kitölteni az üresen maradt széksorokat *s )
gériákban és hiszoriizletekben. Há valahol nem kapná,
sokszor hjvta fö^góny. elé a szerapMtonl M a jelen {
ugy forduljon a főraktárhoz Baross
Illaísxertár
tevó satre&ctt
l «.
G y ő r , hol 1 és 5 kilós ooouMgok is kaphatók.
«

Kályha Vargánál

nagy raktárak

Tűzifa

fuvartételekben

Boldogasszony sugárut 17.

Szakácsművészet szenzáclój'a

A színházi Iroda híre!
Ma este: Őfelsége frakkja.
A bérlet
Szombat délután: Newyork szépe. A legelső revü,
Inprázatos kiállítással rendkivül
mérsékelt helyár-ak mellett.
Szombat éjje : Csókpirulák. A legszelle.nescbb farncia bohózat. Első éjjeli előadás. Kezdete 11 órakor.
Vasárnap délután: Szibill.
Mérsékelt
helyárak.
Vasárnap este: őfelsége
frakkia.
Vasárnap éjjel:
Csókpirulák.

il RIGI SZEGEDBŐL Apróhirdetések
AZ HIBA
A következő n a p r a

Ifrúnlhák emberekről, dolgokról

Irta: SZ. $ Z 1 g C 1 11 U

VllmOS

26
Budapesten szinte máról-holnapra
nagy
ember lett. >A j ó palócok*, meg a »Tót atyafiak* gyöngyszemei eredetileg a Szegedi NaplóSZÍNLAP
ban jelentek meg, habár az irodalomtörténet
fffcltége frakkja Operett 3 felvonásban, előjátékkal. Irta
feladata megállapítani, hogy nem láttak-e napBékeffy István. Zenéjét szerzetté Lajtai Lajos. Rendfii Remete Géza. Vezényli Endre Emil. Személyek:
világot még előbb, apróbb fővárosi lapokban,
Márta főhercegnő Egyed Lenke. XVI. György, a fia Ajamikor
Mikszáth
Budapesten
tengődött?
S y K. Andor, Eleonóra, a leánya Pallay Manci, Lipót
Kötetbe gyűjtve azonban a beérkezettek elefőherceg Vágó Arthur, Silvta, a leánya Kondor Ibolya,
jére sodorták írójukat. Mikor egyenkint jelenírőf Pontatovszky Tasziló adjutáns Sass Imre, Don
tek meg, hát tetszettek, hogyne tetszettek volna.
IVdro, spanyol táncos Misoga László, Lola, a partnerKapott is értük sablonos dicséretet, hogy bájos,
nője Barna Anci, Az ezredes Tunyoghy Péter. A főmeg kedves, meg szép, de másnap már uj esepincér Tompa László, A portás Mngyarits László, Az
mények kötötték le az emberek érdeklődését
üzletvezető Burányi László, Komornyik Gaál Ferenc.
Az előbb azt említettem, hogy nem igen
szerette Szegedet. Tény, hogy körülbelül az
egyetlen, Szegedről elszármazott iró volt, aki
sosem ajnározta távozása után a várost s nem
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legszebben, legjobban
kívánkozott vissza látogatóba, mint akáréa legolcsóbban készít a
hányan, akik rosszul érezték magukat, ha egy
hónapban legalább egyszer nem mentek »haza«.
Pedig épp annyira nem volt szülővárosuk
bnbakllnlUAIn
SZEGED, Csokonics noea és Kiss ucca sarok.
Szeged, mint Mikszáthnak. Épp csak, hogy
néhány szép esztendőt töltöttek el a falai
között. Kerestem sokat ennek az okát s nem
tudtam másban megtalálni, mint abban, hogy
elindult egyszer Szegedről a dicsőségbe s nem
szívesen gondolt vissza élete legszegényebb
korszakára, amikor súlyos betegen, anyagi gonA Szeged FC összeállítása
dok apró megalázkodásában, egészen egyedül
A Szeged FC vasárnap — mint ismeretes — a élt itt. Hiszen abban az időben a feleségétől
llákospalolával játszik Pesten, egyelőre még biis elvált éppen az anyagi gondok miatt. Csak
zonytalan pályán. A Szeged FC vezetősége érdekes
később esküdtek meg újból, mikor jó helyzetbe
összeállításban jelölte ki azt a csapatot, amely
került

DADAlAflTÁSONAI

Párisi Nagy Áruház

Sport

vasárnap felveszi a küzdelmet a palotáink ellen. A
vezetőség ugyanis Grosz és Havas közé a centerbe
S'-emlert állitotta. Ideiglenesen ezért Harmal került a jobbszélra, Havas a jobbösszekötőbe és
Gr»*z a balösszekötő posztiára. A csapat összeállítása a következő:
Pintér — S c h m i d t Emmerllng — Riesz, Tóth,
Polyák — Harmat, Havas, Stemler, Grosz, Kronenberger. Tartalék: Puzsin. A Szeged F C csapata szombaton délután utazik Budapestre.

A jubileuma mégis kiforgatta s örökös cinizmust mutató lelke tele volt meghatottsággal.
Mintha érezte volna, hogy az országos ünnepet
megelőző szegedi ünnepségen látja utoljára a
várost, amelynek temetésén épp ugy részt vett,
mint az újjászületésén. Addig csak szegedi
motívumokat himzett bele novellái szőnyegébe
a Gilagó cigánnyal, a bodomi rét selymes
füvével együtt akiket hasztalan helyezett át
Nógrádba, szegediek maradtak mégis.
A Móraváros! Torna Egylet szombaton este 8
órai kezdettel az egylet sportfelszerelésének jaSzegedre megérkezvén. Lázár György polgárvára Katalin-bálat rendez Sántha István vendégmester, régi jó barátja, karon ragadta és vitte
lőjében (Szél- és Remény-ucca sarok).
kifelé a perronról.
Gömbölyű szeme, amely soha semmit el nem
árult, legkevésbbé azt a feneketlen mese-tavat,
amely felszívta a más által nem is sejtett
kincseket — látszólag közömbösen siklott el
az alsóváros paprikafüzéres házain, a ferencrendiek öreg templomán, mikor azt mondta
Zü'llchl dovizazárlat. páris 20.14, London 19.40,
Lázárnak.
Newyork 514.75, Brüsszel 71.45, Milánó 26.525, Mad— Kérlek, most ne szólj hozzám.
rid 43.80, Amsterdam 206.60, Berlin 122.20, Bécs
Lázár, abban a hiszemben, hogy Mikszáth
71.50, Szófia 3.72, Prága 15 25, Varsó 57.50, Badaaz üdvözlő beszédtől iiedt meg, sietett megpesl 00 82 5, Belgrád 9.06, Bukarest 3.05.
nyugtatni.
A Magyar Nemzed Bank híva a'os árfolvam— Ne félj. Lesz rá holnap elég alkalom.
jeien«é»e: Angol font 20.45—21.95, Belga frank
78.70—79.70, Cseh korona 16.86-17.00, D á n ko- Kocsira ültek, hajtottak befelé az éljenzők
sorfala között. Mikszáth rágta a szivarját, csak
rona —.—, D i n á r —.—, Dollár 568.50—573.50, Francia frank 22.15—22 45, Holland forint 228 45nézett, — de ki követhetné a tekintetét?
230.25, Lengje! zloty 63 35—64.15, Leu 3 38—3.48.
— Te Kálmán..I.eva 4.08—4.20, Lira 28.90-29.70, Német márka
Csak kezdené Lázár, de nem jut tovább, mert
135.00—136.00, Norvég korona —.—, Osztrák schilMikszáth árnyalati idegességgel rászól:
ling —>.—, Spanyol pezeta —.—, Svéd korona —.—,
— Jő, jó, de most ne társalogj velem.
Svájci frank 110.65—111.65, Amsterdam 228.85—
Aznap nem is váltottak több szót. Néha meg230.25, Athén —.—, Belgrád —.—, Berlin 135.20—
fordult Mikszáth a kocsiban, nyilván valami
136.00, Brüsszel 79.00—79.70, Bukarest 3 38—3.46,
uj házat vett észre, kereste az emlékeket hogy
London 21.15-2195, Milánó 29.20-29.70, Newyork
569.80-573.20, Páris 22.27-22.43, Prága 16.88—16.98,
mi volt egyszer annak a helyén, jöttek egyeSzófia
4.12-4.20,
Varsó
63.60-61 40,
Zürich
nest, akárcsak egyik remek, megirt, alakja,
110.62.5-111.48.5.
Kászonyi kapitány, akinek útjával a körutasBudapesti terménytőzsde zárlat. Buza 77-es tiszajellegbe épitett várost jellemezte, — azután
vidéki 11.10—11.50, 78-as tiszavidéki 11.25—11.65,
hamar lepihent.
79es tiszavidéki 11.40—11.80, 80-as tiszavidéki
Aki reszketve vágyakozik a csend után, csak
II.50—11.85, korpa 11.10—11.20, különleges minőaz
tudja megérteni, miért nem tudja ünnepe
ségű buza 80-as tiszavidéki 12.40—13.00. Irányzat
estjén a legjobb barátját sem meghallgatni.
jól tartott, a forgalom közepes.
Benne akkor is a régi, betegséggel, szegényCMkúgói termény löz.sde zárlat Buza tartott, deséggel küzdő, az érvényesülést újból előlrül
cemberre 60 ötnyolcad—60 háromnegyed, márciuskezdő ifjú Mikszáth élt, aki magába akarta még
ra 63 egyketted—63 ötnyolcad, májusra 65 egyneH»ed—65 háromnegyed. Tengeri tartott decemegyszer inni a multat.
(Folyt, köv.)
berre 45 háromnegyed, márciusra 48, májusra 50.
Zab szilárd, decemberre 27 egynyolcad, márciusra
->.—, májusra 29 ötnyolcad. Rozs tartott, decemIxrre 51 egyketted, márciusra 55 ötnyolcad, májusra 57—57 egynyolcad.

o n k délután

«próhlr<lei<'-t

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR J Ó Z S E F .
Nyomatait
a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap- és Nyoindavállalat Rt. könyvnyomdájában.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

[TTT
Sarok üzlethelyiség azonnal kiadó, továbbá két,
esetleg 3 egybenyíló szoba bútorozva, ügyvédi iro.
dának, orvosi rendelőnek
igen alkalmas. Kossuth L
sugárút 9.
B . i H i T T s m ^ O F l
Négyszobás modern lakás
májusra, esetleg
azonnal
kiadó. Deák Ferenc u. 18.

Teljesen modern
3 és 4
mellékhelyiséa-

gel, május l-re kia d ó . Tudakozódni Fenyő Testvérek Attila
10

B ő h

m n é

Ut Üzletében,
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Tisza Lafos körűi 48

Szekreterek, Íróasztalok, vitrinek, sublódok,
könyvszekrények és mindenféle régi bntorok rendkívül olcsón kaphatók*

Aranyat,
ezUttOl

és zálogcédulát
veszek

m a g a s

á r o n .

Rosenberg
ékszerész,

szobás lakás, min-

ucca

fogad el

Á Ö Á S - V É T E L
•liffl

den

'

» btnrlóh'vnfal
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4 szobás modern lakás
átadó, azonnal 1917 lakbérrel, esetleg bútorozva. Érdeklődés 1—3 között Polgár ucca 1., I .
em. 4.
2—3 szobás modern lakást a Belvárosban olcsó
bérért keresek. »Decemberre« jeligére.
Modern lakás, 2 és 3 szobás részből összevonva v.
kü!ön, igen olcsón kiadó
Szentgyőrgy u. 12. sz.
Kiadó 5 szobából álló helyiség, irodának, üzletnek.
Dugonics tér 2.

i

Kirolyl-u. 1 Városi bérház

Eladó keveset használt
fehér zománcos gázkályha. Részletbe is jeligére.
Keveset használt motor,
kerékpárat keresek. Oldalkocsival. jeligére.

Veszek ss*
lfjnstgl, mesés és Mackó könyveket, továbM szépirodalmi éa
tudom&nyos müveket a legmagasabb irban. Qrtlnwald könyvkereskedés, Horthy M. ncca 2.

Tehermentes, jövedeU
mező emeletes ház modern lakásokkal megvételre kerestetik a Belvárosban, ügynökök kizárva. Leveleket a DéL;
magyarország
kiadóhivatalába >364« jeligére. :

KÜLÖNFÉLEK

Esőernyőkef
l a v l f a n l é s A t h u x n l el-

vállalok és szakszerűen
készítek.
56

Sllbermann

f: ><5>Í!>—7**- -Kl
Fiatal segédet ki a kiraesernyökésii ő
katrendezéshez is
ért,
P i l s p ö k u c c a 2 1
keres rőfös üzlet. >GyaElsőrendű munkát;
korlott« jeligére.
Cgyes, főzni tudó bejárónőt keresek. »Urihaz«
jeligére.
Mindenest j ó bizonyítványokkal keresek. Jelentkezés reggel 9—10-ig
Szent Mihály u. 7.. d r .
Bárányi.
Bejárónőt keresek a dél.
előtti órákra. Jelentkezés 8 órától Teleki u. 1.
Intelligente deutsche
Frau übernehme sofort
Nachmittagstelle zu Kin
der von 2 h bis 7 h
oder Stunden »Sofori«.

Bőrkabátok,

női és férfi, mérték ut&n,
kabátfestés, javitás, vízhatlan festékkel készül.
C s o r d á s börruha*észllömester, Salka-u. l l .
i<*
Egy

8—10

hónapos gyer- j

meket gondozásba vennék
Feketéné, Kántor u. 5.

gan'W'M'
Inlelligens, magas, szőke
urifiu ismeretségét kére.'
sí csinos, fiatal barna
leány. Levelet Intellgens
jeligére.

12779-1931. vh. szám.

Th.8

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. >02- §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hoev a szegedi kir. lár*sblrősA« 1931. ]
évi 4896 azámu végzése következtében dr. Sa'gó (Jvuia ügyvéd
által képviselt Schalz M és Fial Javára 62-40 pengő és láru'éltal ere- j
jélp 1931. évi málus hó 15-én toganMosllutt k'eléaltéal végrehajtás
ut|4n eiaifogla t és 1430 pengőre becsült kővetkező Ingóságok, u. m,
hí?i fcu'orok, ny'lvános árverésen elídalnak. A i átverés az alább
megnevezett fugl»l«»tók (avára Is e'rendettetik, amemyit'en követelésük még lemá I.
Ezen érvéréinek a szépedI kir. i«r'sMWV*4q 1931. évi Pk. 48205.'
szlmu végzése 'olylén 46-40 pengő "'kekö'e'elét, ennek kamalal
és eddi? ösjszesen 37*29 pengőben bl'őilag már megá'lapllott s a
még felmerülendő költségek ere'élp Szeged. Zerge u. 19. az. a. leendő í
t.jganato-itásári 1931. november 20 napiánat délelőtti egynegyed 10
órája határidőd! kitdzetlk és ahhoz a venni szándékozok "ly meg|egvzéseel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok ar. 188 . évi LX.
tc. 107. s 108. §-ai értelmében készi>énzHzetés mellett a legtöbbet
ígérőnek, szükség esetén bacsáron alul Is el fognak adatni.
Kelt s«eged. 1931. évi október hó 30. naoMn.
D r . v . H o r v á t h , kir hir véirrehalfő.

2SíftkR szerény bérért

azonnalra kiadó
Tudakozódni lehel

Lőw Lipót ucca 19. sz.

