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4 cseh orientáció
Ma még nem tudjuk ellenőrizni, vájjon mi
hisszük-e csak, hogy a magyar—oseh közeledés
az európai politika karácsonyi eseménye, vagy
az európai politika is annak tartja azokat a
nyilatkozatokat, melyek ennek szükségességét
hangoztatják. Az kétségtelen, hogy ez a cseh
orientáció a magyar külpolitika irányának
gyökeres megváltozását jelentheti. A magyar külpolitika eddig az olasz barátság szempontjainak kötelezéseit tartotta szlem előtt s
nagyjában minden tájékozott ember tisztában van azzal, hogy ennek a barátságnak
szaldója mit mutat, mik az aktívái és mik
a passzív tételei A feltűnő azonban az, hogy
amikor az elmúlt kormányzat működéséről
mérleget csináltak, majdnem minden tétellel
szemben, amit a belpolitika s a gazdálkodás
számlapján találtak, a külpolitikai sikereket
állították szembe. Igaz, mondották, hogy gazdasági téren sok balfogás történt, igaz, ismerték el, hogy a beruházások nem mindig voltak
hasznosak s nem is mindig megengedettek,
igaz, hogy a költségvetésen kívüli kormányzás
csak a vagyoni dézsmától nem messze járó
adóztatással ellensúlyozható, de ezzel szemben
áll — nem Belgrád bevétele, hanem a külpolitikai sikerek eredménye. Ezek a külpolitikai sikerek az olasz barátságban kulmináltak. Senki nem akarja Olaszországot megsérteni s ha Olaszország barátsága támogatta
országunkat, akkor ezért a támogatásért hálát
is akarunk érezni, de amikor mindazzal szemben, arai a belpolitikában s a gazdasági politikában sajnálatosan történt és talán még
sajnálatosabban nem történt a külpolitikai
sikereket állítják oda egyetlen vagyontételként, akkor mégis csak vizsgálni kell ennek a
sillernek értékét, amikor más irányt, más utat,
más módot és más eszközöket akarunk választani
A magyar ellenzék hosszú évek óta sürgette
a szomszédállamokkal való megegyezés politikáját A magyar ellenzék külpolitikai koncepciója nem az olasz barátság megteremtésében és féntartásában látta egyedül a magyar külpolitika feladatát, ez a külpolitikai
koncepció a szomszédállamokkal való megegyezés utján igyekezett kiszélesíteni azt a
gazdasági lerületet ami a magyar ipari és
mezőgazdasági termelés produktumainak felvételére alkalmas. A régi s a közjogi keretek
által biztosított gazdasági egység helyébe a
vámszerződésekkel biztosított gazdasági egysépet akarta tenni a magyar ellenzék külpolitikai programja. Az elégtétel meg van,
de mit ér? Az elégtétel megvan a belpolitikában és külpolitikában egyaránt. Az ellenzék évek' óta és éveken keresztül sürgette
a legszigorúbb takarékosságot, az ellenzék évek
óta követelte az állami javaknak, az adóbevételeknek a legszigorúbb takarékosság követelményeinek megfelelő kezelését: röviden: a magyar ellenzék évek óta sürgette azt, amit a takarékosság lerén a mai kormány elvégez. De
a magyar ellenzék évek óta sürgeti azt a külpolitikai programot is, amit most Bethlen István gróf hirdet s követelte éppen Bethlen
István gróffal s Bethlen István gróf pártjával szemben.
Ha valóságos parlamentarizmus lenne, akkor természetesen elképzelhetetlen volna az,
hogy egy politikai párt szakit eddigi politikai
módszereivel s az állami javak kezelése s a

külpolitikai orientáció tekintetében egyszerűen
kisajátítja azt, amit eddig vele szemben az
ellenzék hirdetett, sürgetett és minden adódó
alkalommal követelt A politikában általában
arra szokták bizni a program megvalósítását, aki a programot vallja és hirdeti. Az a
társadalom, amelyik a magánjog szentségén
épült fel. a szellemi termékek kártalanítás
nélküli kisajátítását nem ismerheti el jogszerző ténynek.
Dehát ennek a mai uralmi rendszerben nem
tulajdonítunk különös gyakorlati jelentőséget.
Mi feltétlen hívei voltunk és feltétlen hivei vagyunk a szomszédállamokkal való barátságnak s van bennünk annyi objektivitás, hogy
ennek szükségességét, fontosságát és sürgősségét akkor is elismerjük, ha most Bethlen

István gróf is hirdeti az általunk évek ót*
vallott törekvések helyességét és fontosságát.
Régen be kellett volna látni, hogy ennek az
országnak nem dekoratív külpolitikára van
szüksége, hanem olyanra, ami kenyeret ad
s munkaalkalmat teremt, mert ha kenyeret
ad és munkaalkalmat teremt akkor a valuta
biztonságnak, sőt az integritásnak szolgálatában is többet és eredményesebbet végez,
mint a legragyogóbb dekoráció s a legszínesebb drapéria. Ez az 'uj külpolitikai orientáció, ha valóság lesz belőle, kétségtelenül
át fogja hangolni az egész magyar közéletet
s rekünk, akik több szabadságért küzdünk s
a liberalizmus hivei vagyunk, nincs okunk tartani ennek a belső áthangolásnak sem tényéttől. sem eredményétől

A háborús tartozások mélyítik el
a világválságot
Hoower és az amerikai kongresszus harca a Jóvátételi konferencia előli

Anglia moratóriumot fog kérni háborús adósságainak törlesztésére ?
linből jelentik: Kellemetlen feltűnést keltett
a berlini sajtóban az a hir, hogy az Egyesült
Államok

kormánya

vonakodik

képviseltetni

magát a küszöbön álló jóvátételi és adósságrendező konferencián és hogy Amerika nem
hajlandó
sára.

háborús

követeléseinek

tartozásoknak a megfizetése
'(Budapesti mélyíti el mind.
jobban a válságot
Washingtoni jelentés szerint

a leszállítá-

A berlini lapok utalnak arra, hogy a Yonng!erv Amerika érdekeit is szolgálja és hogy az
Egyesült Államok szintén haszonélvezői a német jóvátételi fizetéseknek. Főleg a szociáldemokrata Vorwárts támadja élesen az amerikai kongresszust és az adósságok rendezésének kérdésére utalva, felveti azt a kérdést, mi lenne, ha az adós államok, egyszerűen közölnék közös hitelezőjükkel, az
Egyesült Államokkal, hogy beszüntetnek min-

Hoower elnök
kedden hosszabb tanácskozást folytatott SUmson államtitkárral a küszöbön álló jóvátételi
konferenciáról. Hivatalos körökben ugy tudják'
hogy Hoover nem veszi tekintetbe

a kongresz-

szus állásfoglalását és ha ugy találja, hogy az
USA részvétele érdekében állana az országnak, még abban az esetben is kiküldené az
Egyesült Államok delegátusát, ha a kongreszszus más véleményen lenne.
Washingtoni kormánykörökben biztosra veszik, hogy
Anglia rövid időn belül
moratóriumét
kér a jövő nyáron esedékes háborús
tartozásainak
törlesztésére.

den fizetést és egy centet sem
törlesztőnek
többé háborús tartozásaikra,
mert ezeknek a

Laval és MacDonald találkozása
Ltusanneban lesz a fóvólélell konferencia ?
London,

december 29. A Daily

Telegraph

vezett összejövetelével.

V a l a m e n n y i l a p lehet-

diplomáciai levelezője tudni véli. hogy TmixiI ségesnek, a legtöbb valószínűnek, egyesek bizminiszterelnök
nem tartja szükségesnek, hogy
a jóvátételi konferencii csszrülése e'ö'l MacDonalddal tanácskozást folytasson. Az angol mi-

tosnak tartják

hanem a kritikus
den problémájára

a

a találkozást. Az Echo de Paris

mai számában fentartja és megerősíti tegnapi értesülését, de azt is jelenti, hogy a hiniszterelnök részéről formális meghívás ugy vatalos és formális meghívás még nem érkesem történt. Sir Leiyh-Ross a kincstári hiva- zett meg Párisba, de ez nem változtat azon
tal megbízásából azonban a jövő héten vissza- a tényen, hogy a találkozóról a két kabinet
tér Párisba. hogy a francia kormánnyal az között tárgyalások folynak. Pertinax azt irja,
ünnepek előtt megszakított tárgyalásait foly- hogy Laval Fleurieau londoni francia nagykövet u t j á n bizalmas levelet kapott
MacDotassa.
A Daily Herald párisi tudósítója szerint a naldtól. Ez a levél nem csupán a küszöbön
jóvátételi konferencia nem Hágában, hanem álló konferencia összehívásáról szólott, hanem'
barátságos kérdést is tartalmazott aziránt, vájLausanneban
fog összeülni és m u n k a k ö r e nem
csupán a szorosan vett jóvátételi kérdésekre, j o n nem volna-e ajánlatos a konferencia előtt
!

világgazdasági
helyzet minki fon terjedni. Tcrmésze-

e « n ez attól függ, vájjon az angoloknak sikerül-e a francia kormányt rávenni a konferencia munkakörének ilyen kiterjesztésére.
Páris, december 29. A párisi sajtó igen
behatóan foglalkozik Laval és MacDonald ter-

két Icormányelnök

találkozása.

Laval

mi-

niszterelnök Pertinax szerint a hét végén fog
dönteni,

elmenjenne

Londonba,

vagy sem, A

Matin ezzel szemben azt állítja, hogy a francia'miniszterelnök tiz nappal ezelőtt valóban
kapott MacDonaldtól egy bizalmas levelet de
ebben a levélben szó sem volt meghívásról.

tudósit

R Pen Klub szózata a világ valamennyi kormányához
a politikai és vallási foglyok érdekében
lásl okokból vetettek börtönbe. Szabadjon megjegyezni, hogy Ilyen esetben a kormányok külőnősen kötelesek ügyelni arra, hogy az emberiesség
törvény cin sérelem ne essék. Egyben nyomatékosan
felhívjuk a kormányok figyelmét arra, hogy mi
sem kelt a világon olyan ellenérzést egy országgal szemben, mintha tudomására jut, hogy ott
sanyargatják a politikai, vagy vallási foglyokat és
hogy az ilyen sanyargatások na^piikban előbb,
vagy utóbb világszerte közismertekké válnak.«

Budapest, december 29. A Pen Klub a világ
filameimyi kormányához a kővetkező szózatot intézte:
>Mi alulírottak tagjai, vagy tiszteletbeli tagjai
a p«n Klub nevű politikamentes Írói világszövetségnek, amely szövetség 35 különböző nemzetből
4000 irót képvisel, tisztelettel fetkivfuk valamennul
kor mán ff fim rímét a következekre:
Időről-időre megdöbbenti és felzaklatja a világ
lelkiismeretét, hogy egyik-másik országban olyan
embereket sanyargatnak, alik-t politikai és val-
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(A Délmagyarország munkatársától.) A választójogi tőrvény értelmében a választók névjegyzékének kiigazítását minden év végéig be kell fejezni.
A kiigazítás munkálatait, mint minden évben, az
Idén i« megkezdték már az év legelején és a
munka imost Is az év végéig tartott. A névjegyzéket • körponti választmány kedden délben véglegesitette. Az ülésen dr. Tóth Béla főjegyző,
a választmány előadója bejelentette, hogy a közigazgatási biróság ítéletei alapján helyesbített névjegyzék eserint a választók száma 1032-ben az
idei 35.776-ról 43278-ra emelkedett, a szaporulat
tehát 7502.
A szaporodás kerületenkint igy oszlik meg: Az
•Iső kerületben volt az idén 11.160, lesz a jövő
évben 13.120, a szaporulat tehát 1960; a második
kerületben volt 9912, lesz 11.610, a szaporulat
1M8; a harmadik kerületben volt 14.674, lesz 1S 54R,
a szaporulat 3874. A legnagyobb a szaporulat a
harmadik kerületben, amelybe a tanyai körzet k
tartoznak. Itt a választók száma többel növekedett, mint az első és a második kerületben együttvéve. Ennek egyik magyarázata az, hogy a Jövő
évben megváltoztatták a körzeti beosztást és a
telepek választól, akik eddig a második kerülethez
tartoztak, legközelebb a harmadik k r.Ueiben szavaznak.

A körzetek számát szintén felemelték. Az eddigi
36 szavazókórzet helyett 12 körzetre osztották a
várost.
Bejelentette a központi választmánynak Tóth
Béla főjegyző azt is, hogy a belügyminiszter legutóbb kiadott rendelete értelmében az 1933. évi
választói névjegyzék összeállítását nem kezdik most
meg, bár a törvény kimondja, hogy a névjegyzék összeállítási munkálatait már az év elején
meg, bár a törvény kimondja, hogy a névjegy.
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takarékosságból rendelte el a munkakezdés elhalasztását, a névjegyzékek összeállítása és kiigazítása ugyanis tetemes költséget hárít ugy a
városra, mini az államra.
A főjegyző bejelentéseit a központi választmány
tudomásul vette és igy a szegeJi képviselőválasztók 1932- évi névjegyzéke végzéssé vált

Az exporívaluíák beszolgáltatása
Budapest, december 29. A Nemzeti Bank a
közönség tájékoztatására közli, hogy az exportból eredő gyakran kisebb összegű külföldi pénzeknek (effekliv valutáknak) a Nemzeti Bankhoz való kötelező beszolgáltatása azok
részére, akik nem laknak Ixanklntézet székhelyén
aránytalanul nagy költséggel ne járjon, a külföldi pénznemek vásárlására feljogosított vidéki pénzintézetek megbízását az exportból
eredő effektív valuták átvételére is kiterjesztették. A tájékoztatás felsorolja a Nemzeti
Bank 20 vidéki kerületében lévő és a külföldi pénzremek vásárlására, valamint az exportból eredő külföldi pénznemek átvélelére
jogosított vidéki pénzintézeteket. A szegedi kerületben a Csongrádon, Hódmezővásárhelyen,
Kislcundorozsmán, Makón, Szegeden és Szentesen lévő cénzintézetek kaptak felhatalmazást

Lingauer Albin
és Kiskos István sajtópere

Hodzsa Milán ellenzi
a magyar~osztrák~cseh
szövetkezést
Prága, december 29. Hodzsa Milán a Slovsnskt
Dennikben az uj kőzépeurópai tervekről ir. Nttn
tartja kőzépeurópai tervnek azt, amit az utóbbi
időkben két magyar politikus és nemzetgazdász
propagált. Hodzsa saerint a budapesti urak javastata nem jelentene uj Középeurópát, hanem a dunai
konföderáció valamely ujabb és igen esetlen kisérletét,
A budapesti politikusok javaslataikat arra a z
alapra épitik, hogy Csehszlovákia és Ausztria megvásárolhatná a magyar gabonafeles leget. A va.
lóság azonban más. Csehszlovákiának már van
szerződése Jugoszláviával és a Bomániával való
kapcsolatok feltételezik, hogy Romániától te átvesz bizonyos mennyiségű gabonát. Ausztria sem
szakitja meg gabonaforgalmát Jugoszláviával.
Hodzsa kitart ama terve mellett, hogy az u j
Középeurópa magva csak a kisántánt és Lengyel,
ország lehet. Ehez csatlakozhatnának Idővel Bulgária, Magyarország, Ausztria és a palti Államok.
Csak ez tehet szerinte az uj Középeurópa.
Bukarestből je'entik: Az Adeverul annak a Buda.
pestről kapott hirnek a kapcsán, hogy Csehszlovákia hajlandó Magyarországgal vámunióra lépni,
kérdést intézett Künzl Jlzersky bukaresti eeeh kővethez. aki a következő választ adta:

Szombathely, december 29. Kiskos István,
— Benes miniszter interjújában egyetlen egy.
Szombathely nyugalmazott polgármestere és
szer
sem tett említést esetleges vámunióról, csuvolt képviselője cikket irt és facsimilében
közölte Vass József egyik levelét, amelyben pán annyit emiitett meg, hogy szükséges az állaaz elhunyt miniszter arra szólította fel a szom- mok közti együttműködés, amit kílönbözö keresbathelyi hatóságok vezetőit, hogy álljanak ren- kedeJmi egyezmények megkötése és életbeléptetése
delkezésére Lingauer Albin országgyűlési kép- áltat lehet elérni.
vise'ő irodájának, ha Lingauer a miniszterhez
és a kerület képviselőjéhez intézett hasonló
kérérek ügyében hozzájuk fordul információkért. Kiskos irásszakérlők véleménye alapján azt állította, hogy a levélen lévő aláírás
r e n a miniszter kezétől szflrma-ott. Lingauer
Budapest, deoember 29. Károlyi Gyula gróf
Albin a cikk miatt sajtó utján elkövetett ráminiszterelnököt
a délelőlti órákban hivatali
galmazás cimén pert indított Kiskos ellen.
Az ügyet ma tárgyalta a szombathelyi tör- helyiségében felkereste Korányi Frigyes báró
pénzügyminiszter és Szlerényi József báró,
vényszék.
Kiskos István azzal védekezett, hogy köz- aki a napokban érkezett vissza küljöldi tárérdekből irta a cikket. A felek a bizonyítás gyalásairól. Hosszas tanácskozást folytattak a
elrendelését kérték. A főmagánvádló annak bi- miniszterelnökkel az aktuális pénzügyi kérdézonyítására, hogy Vass József aláírása valódi rek külföldi vonatkozásairól.
volt, felolvasta Varró és Ferry miniszteri titSzlerényi József a miniszterelnöktől távokárok és Dréhr Imre volt államtitkár levelét, zóban kijelentette, hogy a miniszterelnökkel
amelyben bizonyítják, hogy a levelet valóban folytatott tárgyaláson különböző külkereskeVass József irta alá.
delmi kérdéseket beszéltek meg. Ezenkivül
leszámolt az osztrák—magyar közös állami
A biróság Kiskos Istvánt felmentette a vád
alól azzal a megokolással, hogy a főmagán- javak felosztására vonatkozó tárgyalások eredvádló részéről felhozottakban nem lát okot »raényéről. Ebi en az ügyben a kormány a
arra, hogy a vádlott a cikk megírásával való- periratokat a Lausanneben székelő döntőbíróban íre^rágalmazta volna Lingauer Albint. Az nak még január l-e előtt át fogja adni.
itélet ellen Lincauer Eellebbew.lt

A miniszterelnök tárgyalásai
Korányival és Szterényivel

Ernszt Sándor
karácsonyi misézés közben
kétszer elájult
Pozsonyból jeleritik: Ernszt Sándor, aki lemondása ntán szülőfalujába, Galgócba utazott
pihenésre, karácsony első napján misét celebrált a galgóci templomban. A prelátus mis.
közben
kellett

kétszer elájult,
szállítani.

ugy,

hogy

lakosún

A prelátus mise közepén hirtelen hátrahanyatlott. A segédkező papok fogták fel az
összeeső Ernszt Sándort, aki elvesztette eszméletét. Bevitték a sekrestyébe, ahol néhány
perc múlva jobban lett és folytatta a misét.
Csak néhány1 percig misézhetett azonban tovább, mert újból rosszul lett és ismét elájult.
A második rosszullét után a prelátust hazaszállították lakására, ahol az orvos megállapította, hogy Ernszt a templom rossz levegőjétől lett rosszul, de hozzájárult a rosszulléthez
az is, hogy a diétás koszton élő prelátus
éhes volt
A kettős rosszullét nagy izgalmat keltett Galgóoon.
Budapest, december 29. Ernszt Sándor volt
népjóléti miniszter egészségi állapotában,
amint Pozsonyból érkező távirat jelentette,
aggodalomra méltó fordulat következett be.
Ernszíet a budapesti papnevelő intézetben
ápolták miniszlerségének utolsó heteiben. A
papnevelő intézetben azt a felvilágosítást adták, hogy a volt miniszler rosszulléte valószínűleg csak múló természetű dolog és pillaApr6 változásod a virilista városatyák listáján — Vita az Igazol6 választmányban
natnyi indiszpozieió következménye. Ugy tuda kerületi főkapitány mandátumáról
ják, hogy Ernszt rövidesen Olaszországba utazik üdülésre.
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
Érdekes vita támadt az igazoló választmánytörvényhatósági igazoló választmány kedden ban dr. Szalay József
délten ülést tartott dr. Aigner Károly főispán
kerületi főkapitány mandátuma
elnökletével ós az adóhivatal jelentése alapján felülbírálta a virilis jogon beválasztott körül. Dr. Tóth Béla főjegyző bejelentette,
városatyák mandátumát A törvény "értelmé- hogy a 6500-as kormányrendelet január elseben ezeket a mandátumokat minden év végé- jével megszünteti a vidéki kerületi főkapitányvel meg kell vizsgálni és ki kell igazítani ságokat, kőztük a szegedit is és a kerületi
(A Délmagyarország munkatársától.) A Bezdán
az adófizetések terén bekövetkezett változások főkapitányságok vezetőit rendelkezési álloSőzset püspöki helynők által kezdeményezett seszerint.
__
mányba helyezi. Igy rendelkezési állományba
gélyakció — mint ismeretes — hétfőn a város
•gész területén megindult. A kijelölt kerületekben
A városi adóhivatal eddig minden évben kerül dr. Szalay József, a szegedi rendőrkerümegkezdették a gyűjtést, amely január 15-Ig tart.
összeállította a legtöbb adót fizetők névjegy- let főkapitánya is. A közigazgatási tőrvényi
zékét, az idén azonban — költségkímélés cél- szerint a közgyűlésnek szakképviselet címért
Alsóvároson
jából — nem állította össze, csupán a virilis hivatalból tagja a kerületi főkapitány, akit'
az akciót a Szent Ferenc Harmadrendje admijogon megválasztott városatyák adóját állapí- akadályoztatása esetén a helyi kapitányság
nisztrálja P. Schneider Vencel plébános vezetése
mellett. Tegnap gyűlést tartottak, amelyen 79-en
totta meg, hogy annak' alapján az igazoló vezetője helyettesíthet A megszűnettett vidékii
vállaltak munkát. Miután csak 50 gyüjtőiwel renválasztmány elbírálhassa a mandátumokat. Az főkapitányságok hatáskörét a rendőrség vidéki!
delkeztek, még aznap ivek pótlásáról kellett gonadóhivatal jelentése szerint a virilis jogon főkapitánysága veszi át, amelynek székhelyei
doskodni. Alsóváros 90 körzetre van beosztva.
mandátumot
nyert városatyák közül csupán Budapest és vezetője dr. Ghiczy Tihamér fő-;
Rendkívül előnyt jelent, hogy a gyűjtők szemé,
a
harmadik
kúriába
beválasztott Korom Mihály kapitány lesz. Dr. Tóth Béla bejelentette azt1
tyesen ismerik az adakozásra felkért családokat.
adója maradt alól az 1929 szeptemberében is, hogy véleménye szerint a vidéki főkapir
Az akció irodája a otébánián állandóan permanenciában van
megállapított minimumon, 666 pengő 88 fillé- tányságok megszűntetésével megszűnik az d
is. amely eddia hivatalból
a főren. Korom Mihály 573 pengő 8 fillér adót mandátum

Janisár 1-én megszűnik
Korom Mihály törvényhatósági mandátuma

Megkezdődött a munka
az ínségesek
egységes ellátásáért

Móravárosrészben
az akció lebonyolítását a Szent Vincze Egyesület
vállalta magára. A munkát dr. Halász Pál móraváno«i lemóíz irányítja. Az akció állandó irodája
Kálvária.sor 16. szám alatt a lelkészi hivatalban
van. A Szent Vincze Egyesület választmánya kedden este népes gyűlést tartott, amelyen Móra.
város területét uccák szerint felosztották, az akció
teljes erővel megindult

A rókust
plébánián a szegényakciót a Szent Rókus Egyesülét Breisach Béla tb. kanonok vezetésével bonyolítja le. Itt is megtörtént a munka felosztása Kőrmendy Mátyásné és Gönczi Károly segédlelkész
vezetésével- Az akcióra eddig a rókusi egyházközség ha rn1'!'•<» ösrze-^i 800 pengőt, a
rókusi plébánia havi 100, összesen 400 pengőt,
Breisach Béla tb. kanonok havi 25, összesen 100
pangőt ajánlott fel.
A református jótékony egyesületek
a részükre kijelölt területen megkezdték a gyűjtési akció szervezését Bakó Lászlóné vezetésével.
A gyűjtés munkáját a Lorántfy Zsuzsanna Egyesület és a Református Leányklub tagjai vállalták.
Már az első nap munkája is biztató eredményeket mutat.
Felsővároson
a Kis Szent Teréz Egyesület tagjai kedden kezdik meg a gyűjtést. Tekintettel arra, hogy a nemrégen megalakult egyesület még kevés tagot számlál, ugy a gyűjtés munkája, mint a szegényellátás ügyében előreláthatólag segítségre fog szo-

rulni-

fizetett és igy virilis

joga

megszűnt,

mert a

legtöbb adót fizetők névjegyzékének legutolsó
helyén szereplő adózó is többet fizet
Az igazolóválasztmány kimondotta, hogy

Korom Mihály mandátuma január
elsejével megszűnik.
Ezt a határozatot Korom megpanaszolhatja
a közigazgatási bíróságnál, ha azonban a határozat jogerőre emelkedik, mandátumát elveszíti és helyébe a közgyűlés elnöke a soron
következő póttagot, Vass Vince Szenthárom^
ság-uccai kocsmárost hivja be.
Korom Mihály adója azért zsugorodott
össze, mert egyik házát vejének, dr. Széli
Bélának ajándékozta, magának nem kötött ki
haszonélvezetet, tehát adót nem fizet az elajándékozott ház után, illetve a ház után esedékes
adót nem írhatja az adóhivatal az ő javára.
A virilista városatyák listáján egyébként
más, lényeges

változás nem lesz,

kapitányé

volt,

Dr. Aignor "Károly főispán ezzel* szemben'
azt fejtegette, hogy véleménye szerint a főkapitányságokat nem szűntette meg a kormány, csupán beolvasztotta a Budapesten'
székelő vidéki főkapitányságba és igy dr.
Szalay

József

mandátuma

dr.

Ghiczy

Tiha-

mérre száll. A törvénynek a főispán szerint
nem lehet az az intenciója, hogy a közgyűlési
tagok számát megcsonkítsa,
Dr. Pap Róbert felszólalásában kijelentette^
hogy nem célszerű a törvényhatósági
bizottság
függő viszonyban lévő tagjr.inak számát szapo-

rítani. mert a közgyűlés csak akkor fejthel
ki eredményes működést, csak akkor teljesítheti hivatását ha

minél kevesebb függő viszonyban lévő tagja van.
Éppen ezért azt javasolja, hogy a bizottság
a kormányrendeletet és a törvényt a legszigo'
rubb módon alkalmazza és ne igyekezzék d
rendelkezési állományba helyezett főkapitány
helyét egy másik függő viszonyban lévő tisztviselővel betölteni. A törvény szerint a kerü-

mindössze annyi, hogy az adóösszegek körül
előállott eltolódások következtében dr. Turóczy
esetén
Mihály ny. tiszti főügyész és Wimmer Fülöp, leti főkapitányt csak akadályoztatása
akik eddig az első kúriában szerepeltek, át- helyettesitheti a kapitányság vezetője, mái
kerülnek a második kúriába, a második kúriá- pedig az, hogy a főkapitányt rendelkezési
ból viszont Winkler Andor a harmadik kú- állományba helyezték, hogy a főkapitányságol
riába kerül, de mandátumát természetesen megszüntették, nem jelentheti azt, hogy dr.
Szalay József akadályoztatása miatt nem jelen'
mind a három
megtartja.

bei meg a közgyűlésen. Igy tehát helyette
nem hivható be a kapitányság vezetője sem.
Az igazoló választmány ezt a kérdést külön
törvényes rendelkezés nélkül nem oldhatja
meg saját hatáskörében.

Az igazoló választmány a főispán javaslatára végül ugy határozott, hogy a nyitva
hagyott kérdés sürgős és törvényes rendezését
a le'ügyminisztertől kéri

Börtönbüntetésre ítélték a hetiirfitársaságot,
amelynek tagjai súlyos nyomorral védekeztek
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
egy-egy betörésből igen kevés hasznot húzlak.
szegedi rendőrség két hónappal ezelőtt ártal- Egy helyen például mindössze egy vizespohamatlanná telt egy öt tagból álló betörőtársa- rat tudtak elvinni, mert más nem volt, másutt
ságot, amelynek tagjai rövid néhány nap le- egy dercészsákot, egy rossz kályhát vittek
forgása alatt számos betörést körettek el. A magukkal. Rovó János, aki ellen 8 rendbeli
rendőrség elfogta Méhes József, Szabó András, lopás büntette volt a vád, sirva védekezett:
Nagy Mihály, Mózer Sándor és Rovó János
— Nem volt semmi munka, a lábamat lejárnapszámosokat, akik valamennyien beismerték
tam már, hogy munkát kapjak. Éhezteti a
a lopásokat. Kívülük kézrekerült az egyik
családom,
nem tudtam
nézni, hogy a kisorgazda, Rovó Ilona is, akik főleg csirkéket
lányom állandóan
nyűgösködött
rajtam, hát
vett meg potom áron a tolvajoktól.
lopni
mentem...
A betörőtársaság ügyét kedden tárgyalta a
Szegedi törvényszék fldmőry-tanácsa. Vala'A biróság tanukat nem is hallgatott ki az
mennyi vádlott azzal védekezett, hogy a ügyben. Méhes Józsefet 5 rendbeli lopás miatt
nyomor, a nélkülözés vitte a bűnbe. Ameddig 1 esztendei, Szabó Andrást 11 rendbeli lopás
volt kereset, addig eszükbe se jutott, hogy miatt 1 esztendei és 6 hónapi, Rovó Jánost
lopjanak, de amikor éheztek és még csak 8 rendbeli lopás miatt 1 esztendei és 3 hónéhány fillér!
tudtak megkeresni, akkor napi börtönre Ítélték. Nagy Mihály 1 hónapi,
lopni mentek. A munkaközvetítő hivatalban Mózer Sándor 2 hónapi fogházat kapott, mig
ismerkedtek meg és Itt beszélték meg a be- »Rovó Ilonát 2 rendbeli orgazdaság miatt egy
töréseket A vádlottak előadták még, hogy I hónapi fogházra Ítélték.
Hoav ce«lédlán«k HrKm« leaven
'M

Paulusznál

kesztyűt, fűzőt ^
Kelemen ucca

vegyen

Hétévi fegy&áxra
Ítélték
Bls&kut
Mikovánnét,
aki baltával megölte
anyósát
és a holttestet

elásta

fA Tiéimflgyaror»zdg munkatársától.)
Október
tizedikén szörnyű gyilkosságot fedeztek fel Battonyán. Biszkut Nikován földműves kertjében varmet ásott és ásás közben egy holttestre bukkant.
A Metről azonnal értesítette a csendőrséget. A
megindu't nyomozás során rövidesen kiderítették,
hogy a holttest azonos a földműves édesanyjával,
a 75 esztendős Biszkut tvávat, aki látogatóban
Molt fiánál. A csendőrök rövidesen megállapították. hogy « tettes Biszkut Nikooánni, aki a gyilkosságot a felfedezés előtt egy esztendővel követte
el. A holttestet a gyilkos « tett elkövetése után
elásta. Egy teljes esztendeig maradhatott titokban
a horialmas bűnügy, mert az öregasszonyt senkisem kereste.
A gyilkos asszony kihallgatása során mindent
beismert. Elmondotta, hogy anyósát a gyilkosság
előtt néhány hónappal 6 maga hivta meg vendégségbe. Egy darabig jól éltek egymás mellett. 1930
október 2fi-án reggel mindenki elment hazulról,
csak Biszkutné és anyósa maradtak a lakásban.
Biszkutné ágyban feküdt, az öregasszony pedig
a szekrények körül motosrkílt. Biszkutné ekkor
észrevette, hogy a» öreg egy batyuba kötözgeti
a fehérneműit. Megkérdeije, hogy hova viszi a
batyut, mire az öreg azt felelte, hogv a vásárba,
eladni.
— Miért akarja eladni — kérdezte Biszkutné
—, mikor azt ígérte, hogy azokat unokájának
adja hozományul?
— Mert kell » pénz! —• válassotta az öregaszsaeny és ezzel kifelé indultBiszkutné felugrott az ágyból, hogy megakadályozza a batyu elvitelét. A két asszony között
dulakodás keletkeaett, majd Bt* kitné 'felkapott
eg'J dorongot f» azzal teljes ereje>> • anyósa fejére
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a

kertben

ütött. Az öregasszony a hatalmas ütéstől a földre,
rogyott és rövidesen kiszenvedett. Biszkutné ijedtében a holttestet az ágy alá rejtette. Estefelé
megkisérlte kicipelni az udvarra, azonban nem
volt képes megmozdítani a holttestet. Kendőbe
csavarta, majd kezét-lábát összekötötte, végül hurkot kötött a nyakába és csak igy sikerült kihúzni M
anyósa holttestét az eresz alá. Ott rátette egy
talicskára és kivitte a kertbe, ahol egy verembe
elföldelte. Hazatérő férjének azt mondotta, hcifey
anyja hazament román megszállott területen lévő
falujába. Igy azután egy telies esztendels senki
sem kereste Biszkut Évát
Biszkut Nikovánnét kedden vonta felelősségre a
szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa. A 46 éves
asszony teljesen megöregedve, összetörve
állott
bírái elé A nyomozás alatt és a vizsgálat idején
teljesen megroppant egészségileg, a tárgyalásra a
rabkórházból vezették elő a börtönőrök. A gyi'kos
asszony ellen az ügyészség szándékos emberölés
büntette miatt emelt vádat.
Biszkut Nikovánné a tárgyalás megnyitásakor
a hozzá intézett első kérdés után sirva fakadt és
jóformán az egész tárgyalást végigsirta. Az elnök
kérdésére elmondotta a gyilkosság előzményeit,
ugy, ahogy azt a nyomozás során is előadta. Azonban kijelentette, hogy nem volt szándékában anyósát megölni. Amikor látta, hogy az öregasszony
el akarja vinni a fehérneműket, dühös lett, felkapott egy botot és azzal megütötte. Az ütéstől
»z öreg hangtalanul rogyott össae. Nem hitte, bogy
az ütéi megölte, csak akkor rettent meg. amikor
anyósa nem mozdult.
A biróság ezután Biszkut Nikovánt szólította
be a terembe. A földműves az elnök kérdésére ki.
jelentette, hogy él mentességi jogával és nem
kivan az ügyben tanúvallomást tenni.
Kihallgatták ezután a nyomozást vezető csendőr,
tiszthelyettest, aki elmondotta, hogy előtte az aszszony mindent beismert. A törvényszéki orvos,
szakértő terjesztette elő ezután véleményét. Biszkut
Nikovánnét teljesen beszámít hatónak mondotta. A
vád. és védőbeszéd elhangzása után a biróság
ítélethozatalra vonult vissza. Az ítélet rövidesen
készen lelt.
Bűnösnek mondotta k i a törvényszék Biszkut
Nikovánnét szándékos emberölés bűntettében és
ezért hétesztendei fegyházra itélte. Az asszony az
Ítéletben megnyugodott, az ügyész súlyosbításért
fellebbezést jelentett be.
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Hallatlan furcsaságok [
A szines fényképezés csodáin
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Előadások hétköznap 5,7,9, vasárnap 3, 5 , 7 , 9 órakor.

Asz olvasó rovatai
Igen tisztelt Szerkesztőségi Miután sajnos a közvetltó kéreskedelem szolgálatában állok és nem,,
állami hivatalban keresem kenyerem, megengedhetem magamnak azt a fényűzést, hogy vasárnap
délutánonklnt otthon keresek szórakozást a rádió
mellett. Már a görögök idején is előfordult, hogyha
az ember lámpással keresett valamit, hát talált
is. Ma ls ugy vagyunk. A vasárnapi szivet-lelket
gyönyörködtető gramofonhangverseny után következett a földmüvelésügyi minisztérium előadás,
sorozatában Székács Elemér tanácsadása a ma.
gyar gazdatársadalom számára- A krónika Székács
vasárnapi előadásából furcsa következtetéseket van.
hat te.
Meg kell állani ennél a »tanácsadásnál« egy
pillanatra, hogy kellően kicsodálkozhassuk m a .
gunkat, hogy megörökíthessük azt a nemzetgaz.
dasági szempontból végtelenül fontos pillanatot,
amikor az 1931-es év végén Székács Elemér gazdasági tanácsadó azzal a figyelemreméltó tanács,
csat szolgált a gazdáknak, hogy közvetlen piacot
teremtsenek terményeik számára és »ne hizlalják
a közwtitö kereskedelem zsebét...« Hogy félre,
értés ne legyen, nekünk nem az fáj, hogy a gaz.
dáknak tanácsokat adnak hanem az, hogy a bű.
rokrácla a m i zsebeinket vastagra meghízottnak
l á t j a . . . Miután m i már annyit, de annyit keres,
tünk, hogy már a rádióban is megsokalták, tel.
j«sen megértjük, hogy miért kell a legkülömbözőbB
adók cimén jövedelmünk 100 százatékát az állam,
nak adni; megértjük a gazdamoratóriumot is szem.
ben azzal a ténnyel, hogy a mi irányunkban ninc*
kimétet; megértjük a leépítést, a cégmegszüntetése,
ket, a csendes rollólehuzásokat és a diszkrét le.
telepedéseket a népkonyhák asztalai m e l l é . . .
De feltétlenül módot kell keresni, bogy a magyar
közönség ne üljön fel az ilyen meséknek, módot
kell keresni arra, hogy Székács Elemér ur vonja
vissza, amit a rádióban mondott, még pedig a
mikrofon előtt, mert ha mégegyszer ilyen kedves
dolgokat mondanak a tanácsadásoknál, akkor ne
csodálkozzék a rádiótársaság, hogy egy szép napon
özönével fogja kapni a lemondóleveleket a »közvelitő kereskedelemtől'.
Az ma már tatán még sem szorul magyarázatra,
hogy a magyar kereskedelem legválságosabb óráit
éli.
Talán nem volna érdektelen, ha az évad legsike.
rüttebb színdarabjának befejezését adnánk tanácsúi
a tanácsadóknak: próbáljanak cs^k két hétig a közveli'ő kereskedelemmel foglalkozni és abból, de
csakis abból megélni1
Tisztelettel: (Aláírás.)

E!fe!e]ti a rossz gazdasági helyzetet,
ha otthon jó gramophon olcsón
szórakoztatja. Legnagyobb választékban megbízható, jó, olcsó

gramophonok,
lemezek.
legújabb

tánc- ós miirész-

Kissé hibás raktári
olcsó kiárusítása a

lemezek
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Városi Nyomda R.-T.

zeneosztályában. Kárász ucca 9.
r é s z l a t r a
I s .

s rűQ

Belvárosi Mozi

"

Korzó Mozi

A hercegnő adjutánsa A rohanó bosszú

Willy Fritsch is Nagy
Katé
KIOadAaok Itesdete. \

7fr.0 érateor

Vakmerő templomrablás Makón
Kibontották a templom aftafát és elvitték a z összes perselyekel

(A DU magyarors zág munkatársától.) Keddre
virradó éjszaka ismeretlen tettesek feltörték
és kifosztották a makói belvárosi katolikus
templomot. A tettesek a templom Árpád-ucca
felől eső oldalán, a sekrestyeajtón keresztül
hatoltak be a templomba, miután a templom
falát az ajtó körül kibontották. A templomban a perselyeket, amik nagyobbrészt a falba
voltak épitve, ugyancsak kibontották a falból és magukkal vitték. A perselyekben te-

kintélyes összegek voltak, tekintettel arra,
hogy a karácsonyi ünnepek óta nem ürítették
ki tartalmukat. A betörők ezután gondosan
eltüntettek maguk után minden áruló nyomot,
ugy, hogy a makói rendőrség minden támpont
nélkül indította íre? a nyomozást a templomrablók kézrekeritésére.
A templomrablásról részletes jelentést tettek
a szegedi ügyészségnek, amely utasításokat
adott a nyomozás irányítására.

A deszki tanitó bUnügye

Zubek tanitöt letartóztatta a csendőrség, mafd szabadlábra helyezték
borodott szülők nagy izgalommal várják a főtárgyalás!.
(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 )
Deszfc község lakóit hetek óta izgalomban tartják azok az események, amelyek a deszki iskolában, Zubek István Unitóval kapcsolatban történtek. Először csak suttogtak a dologról, halk
szóval adták tovább a megdöbbentő vádakat, mig
nem pattant ki a dolog. Zubek István rendületlen ártatlanságát hangoztatja és a vádolóknak
súlyos büntetést igér rágalmazásért
Deszken
azonban legutóbb már azt tanácsolták a tanítónak, hogy

A kisleányok suttogtak egymás között,
ők beszélték meg először, hogy mik is történnek
egyik-másik kislánnyal. De a gyerekek suttogása
nem jutottak el a szülők fülébe.
Nemrégiben pattant ki azután, az eddig eltitkolt
ügy. Két kislány összeveszett és veszekedés közben az egyik azt kiáltotta a másik felé:
— Megállj, megmondom az anyádnak, begy mit
csináltál a tanitó urnái!
A kislány anyja figyelmes lett a szavakra és
Hallatára fogta leányát, aki ekkor
hangos zokogás közben mindent beVa'tott.
Az elképedt szülők • sa^geJl k«n5kára síeltek
g^erekflkkei és ott vizsgálat után azt a tanácsot
kapták, hogy tegyenek feljelentést a tanitó ellen.
A kislány szülei ezután erőszakoskodás miatt feljelentést tettek Zubek István ellen a szegedi ügyészségen és egyúttal a?.t is közölték, hogy tudomásuk

Ne csak
a mának élien!
Vegyen most nálam ermjőf:
4 . 9 8

Női strapaernyő

Férfi „Ausztria" ernyő
' 7.80
Impregnált szines műselyem
divaternyő
Í Z , —

Báli idényre
harisnyák, kesztyűk, ingek,
nyakkendők, gallérok, selyemharisnyák, selyemttíllök, virágok legnagyobb választékban
legolcsóbban
^

rehtrcégtóblás

Boros M i k s a
cégnél

S z é c h e n y i t é r 15. s z .

A felhá-

szerint még több hasonló eset » történt az Iskolában. Másnap az ügyészség utasítására a csendőrök vették kezükbe a dolgot és rövidesen még

négy esetben folytatták le a nyomozást.
A vallomások során
megdöbbentő

kép

alakult k l A kislányok arról is beszéltek, hogy
a tani'ó súlyosan megfenyegette őket, ha mernek
valakinek is beszélni a dologról.

nt tagadott

Zubek tanitó

sürgősen hagyja el a községet.
Zubek István tanitó két esztendővel ezelőtt került Csongrádról Deszkre. A hetykebajszos embert nem nézték jőszemmel a község lakói, mert
nemsokkal áthelyezése után egyik múlatás a másikat követte.
Körülbelül félévvel ezelőtt furcsa hirek kezdtek szállingózni Zubek tanitó dolgai felől.

V™?.

Holfiyvoodi éjszakáit
,en«a ngJlMk. F5i«ereplS C h a i o n
Elg«dABOk k»»dete 5, 7. 9 oraltor

Életére, családja boldogságára esküdözött, hogy ártatlan, azonban « csendőrség letartóztatta és beszállította a szegedi ü g y é i g fogházába.

A szülők felháborodása olyan nagy volt, hogy
tartani lehetett attól, hogy végzetes cselekedetre
ragadtatják el magukat

Jakab plébános csittitotta az embereket és
figyelmeztette őket arra, hogy, ebben az ügyben
a biróság dolga kideríteni a valóságai. A mult
hét csütörtökjén a tanitó ismét megjelent a községben és elmondotta, hogy teljesen tisztázta magát és erre fehéren, ártatlanul, elhagyhatta a fogházat.
A tanító első utja az iskolához vezetett, ahol
ekkor Szentgyörgyl igazgató analfabéta-tanfolyamot tartott Zubek az igazgató nyakába borult és
kijelentette, hogy teljesen tisztázta magát. ,4z
analTabétia tanfolyam résztvevőt ekkor megéljenezték a tanítót.
Zubek István szabadonbocsájtása újra felkorbácsolta a szenvedélyeket ugy, hogy az tskobgond-

nok.-ág sürgős rendldvflti ülést tartott lakap plébános elnöklete alatt.
A gyűlés igen izgatott hangulatban zajlott le.
Kihallgatták a gyermekeket, akik
a

vádakat

ezúttal

ts

megerősítették.

A gyermekek elmondották, hogy a tanitó hogyan
csalogatta le őket a pincébe, fel a padlásra a legkülönfélébb ürügyekkel. A gondnokság elhatároz-

ta, hogy egyelőre nem foglal aliasl, mert nom aktar
elébe vágni a bírói eljárásnak. Ellenben a köz-

ség békéje érdekében azt tanácsolja a tanítónak,
hogy
sürgősen utazzon el a községből.
Zubek István meg is fogadta a tanácsot és családjával együtt elutazott Csongrádra. Ügyében tovább
folyik az eljárás,
Deszk, ez a szomorú falu, még ma is az eset
hatása alatt álL Másról sem folyik a szó. A községbe tévedt Idegent az odavalósiak házról-házra
cipelték. Itt is, ott is ujabb adatokkal bővitik a
megdöbbentő történetet
Beszélgettünk
Jakab
aki

az

Gyula

plébánossal,

felháborodásukat. Meg vagyok győződve, hogy «
bíróság Hétai fog. A gondnoksági ülésen meggy Sződhettünk a részletekről.
Felkerestük
Szentgyőrgyi Ferenc igazgatói
is, aki idegesen fogadott, amikor meghallotta, hogy
a Zubek-ügyről van szó. Elmondotta, hogy Zu beket ugyan rendes, becsületes embernek ismerte,
a legszorgalmasabb volt valamennyi tanitó között.
Az igazgató arra a kérdésünkre, hogy valóban
megéljenezték-e a szabadonbocsáitott tanítót, a következőket válaszolta:
— Hát kérem, azzal jött hogy ártatlan, mint
a ma születeti gyerek... A nyakamba borult, amikor ezt mondotta... Hát laen örültünk, hogy k i
szabadult...
Az igazgató ezután a kővetkező nyilatkozatot
tette:
— Le kell szögeznem, hogy Zubek tanitó dolgairól az Iskolának halvány fogalma sem volt.
Nem htfük, hogy ennyire megfeledkezzék magáról...
Deszk nagy izgalommal várja a főtárgyalást,
amelyen világosság fog derülni a megdöbbentő ügy,
minden részletére. Deszken azt szeretnék, ha a
nagyszámú tanura való tekintettel is a községben
tartanák meg a főtárgyalást, hogy a község megnyugodjon és lássa: igazak-e a súlyos vádak.

Ami igaz, az igazi
FÉLIX BRESSARTH
a „Nadrágban

Roppant mulatságos!
Csütörtökön a Korzóban

Dubléból készült aranydukáfok
flranyhamisilási Ügyben nyomoz i rendőrség

igazgató á gondnokság ülése u'án szintén belátta,
hogy a biró?á* előli kel» tisztázni az ügyet. Ha
a vádak beigazolódnak, Zubek annál

bűnösebb

mert a gondjaira bi o l gyermekekkei követte ei
— • vádak szerfal — a cselekményekei. Egymásután kerestek fel a kétségbeesett apák és anyák,

akiket alig tudtam lecsöndesíteni, de megértettem

|

(A Délmagyarország munkatársátólAz
utóbbi
időben különös manipulációkra hivták fel a rend.
őrség figyelmét. A híradás ugy szólt, hogy Sze.
geden sok hamis aranytárgy kerül forgalomba!.
A feljelentés alapján a rendőri nyomozás megálla.
pitotta, hogy valaki Szegeden furfangos trükköt
eszelt ki arra, hogy hogyan csaphatja be a városi
zálogházat is, ahol pedig az elzálogosítandó tár.|
gyakat szigorú ellenőrzés alá veszik. Ez az ügy
ugy pattant ki, hogy egy Maros-uccai lakos zálogcédulát vett egy aranyműves cégtől. A zálog,
cédula aranyláncról szólt A vevő kiváltotta a vá.
rosi zálogházból az aranyláncot, de nagy meg.
lepetésére megállapította, hogy a lánc nem arany,
bót való, hanem dublé. A lánc karikája azonban:
aranyból volt a próbajel is rajta volt, agy, hogy
megtéveszthette a vevőt, de a zálogházi becslöt is.
Az flggyel kapcsolatban kiderült, hogy a láncot
ugyanaz az aranyműves zálogosította el, aki a
zálogcédulát eladta. Megállapították azt is, hogff
más irányban is történtek kisérletezések Jiamisi.
tott aranytárgyak eladására, vagy elzálogosítására.
Az aranylánc ügyben később a felek kőzött megegyezés jött tétre, az aranyműves a láncot visszaváltotta. Ettől függetlenül azonban a rendőrség a
nyqmozást lefolytatta és az iratokat áttette a járás,
bírósághoz, ahol rövidesen megtartják a tárgyalást.
Néhány nappal ezelőtt előállítottak a rendőrségre
egy szegedi illetőségű embert, aki ellen az a gyanú
merült fel. hogy úgynevezett dukátokat hozott forgalomba. A Mária Terézia idejéből származó nagy
pénzeket a békeidőben még jól ismerték. A dokitoknak a békevilágban mintegy 100 korona volt az
értéke. Ityen aranypénzeket hozott forgalomba a
rendőrségre előállított egyén, az aranyról azonban
kiderült, hogy hamis. A rendőrség a nyomozás
során megállapította, hogy tiz darab hamis dublé
dukátot adtak el Szegeden. Az eljárást folytatják.

iskolagondnokság elnöke.

— Szégyenteljes eset — mondotta az 5'Z plébános. Én voltam kezdettől fogva az, aki kijelen
tette, hogy a bűnösnek lakolnia kelt. Szentgyörgyi

lynn

MflNY*zálogjegyet
legmaaasabb
G Y 0 R Y

árban veszek. Javitisok legolcsóbban.
B É L Á N Á L , K l a u z A l l é r 2.

É R T E S Í T É S
Értesítem a t jóbarátaimat és ismeróaeim«t. hogy üzletemet Hunyadi-tér 17. sz. alól Damjanics-u. 25. iz. alá
helyeztem. Tisztelettel TUHOLD GYULA borbélymestcr.
01c»ó h a v i kérlel
"7

Bázel u]bői prolongálja
a magyar kölcsönt
Bázel, december 29. A Nemzetközi Fizetések
P-tnkja igazgatóságának január 11-ére összehívott
fl'éséu a Voung-lcrwrl kapcsolatos szakértői jelentésen kivül a magyar és osztrák kölcsön ügye
kerül szóba. A N. F. B. alig tehet majd egyebet,
decemberi ülésén prolongált magyar kőlcsönfizetések további prolongálásánál, mert a dunai államok
gazdasági helyzete nem javult. Hogy Ausztria ez.
úttal megkapjam a 60 millió schillinges kölcsönt,
az még kétséges, mert a Francia Bank bizonyos
követelések teljesítésétől teszi függővé hozzájárulását. A többek között azt követeli, hogy a kölcsönnek legalább egy harmadrészét francia exportőrök
ausztriai követeléseinek kiegyenlítésére fordítsák.

Szatmári Mór meghalt
(Budapesti

tudósi'ónk

telefonjélentése.)

Hirek.
* " i r < t # > S z e r d a . Róm. kath. Dávid. ProJ W t e t ó n s Z o á r d N a p kél 7 óra 48
perckor, nyugszik 4 óra 17 perckor.
A Somogyi könyvtár olvasóterme nyitva van: köz.
napokon délelőtt 10461 l-ig, délután 4-től 7-ig.
A múzeum nyitva délelőtt 10-től fél l-ig mindennap, vasárnap, ünnepnap is.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) nyitva vasárnapok
kivételével
mindennap
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 11 (Tel.
1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (TeL
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut Sl.
(Tel. 1062.) Lőbl Imre d r , Gizella-tér 5. (TeL
1819.) Moldván Lajos, U,-=ígcd, Vedres-ucca 1.
(Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somo^-i-U!cp. (TeL
3425. szám.)

A

— A kőrház! bizottság ülése. A kórházi bizottság
magyar újságírásnak nagy halottja van. Szatkedden délelőtt dr. P á l f y József polgármesterhemári Mór, a kiváló publicista, volt országIyettes elnöklésével ülést tartott, amelyen a közgyűlési képviselő kedden délután 7i- éves Ico- kórház műszer- kötszer- és gyógyszerszükségletére
rában meghalt. Szatmári Mór pályafutását a benyújtott ajánlatokat bírálta eL A bizottság Gerő
nagyváradi Szabadságnál kezdte, azután Bu- gyógyszerész és a Sandberg-cég ajánlatának elfodapestre került, ahol Kossuth Ferencnek lett gadását javasolta.
bizalmas embere és a függetlenségi politikának"
— Az újonnan épített házak pótadó mentessége.
egyik leglelkesebb harcosa. 1901-től 1910-ig Az 1929. évi 29-ik t-e. alapján a pénzügyminiszter
a margittai kerület országgyűlési képviselője a belügyminiszterrel egyetértőleg — mint ismerevolt. Haláláig dolgozott, több lapnak volt a t e s — a házadómentességen kivül 15 évi községi
pótadómentességben részesítette az 1931. évben
főmunkatársa.

újonnan épült és lakható állapotba helyezett épületeket. E pótadómentesség kedvezménye reményében a városban számos ház épült, a házak építését azonban befejezni és lakható állapotba helyezni a novemberi esős idő és decemberi fagy,
következtében nem volt lehetséges. Méltánytalan
volna, hogy ezen épittetőket, akik a legnagyobb
Budapest, december 29. A bécsi igazságügymimunkanélküliség idejében építtettek, az időjárás
nisztérium közölte végleges állásfoglalását Matuska
viszontagsága folytán elüssék a 15 évi községi pótSzilveszter kiszolgáltatása dolgában. Matuska Sziladómentesség kedvezményétől. A Szegedi Háztulajveszter először osztrák biróság elé kerül és ki- donosok Egyesülete mozgalmat indított aziránt,
szabandó büntetését is ott kelt leütnie. Ennek
hogy a 15 éves pótadómentességet biztosítsák mindmegtörténte után. Magyarországnak adják ki, de azon háztulajdonos Javára, akik az építkezést a
csak áztat a feltétellel, hogyha nem itélik halálra.
folyó évben megkezdték, de azt az időjárás miatt
Ezzel Matuskának Németország részére való kiszólbefejezni nem tudták. A kérdéssel a Szegedi Házgáltatása tárgytalanná vált.
tulajdonosok Egyesületének legközelebbi választmányi ülése dr. S i n g e r István egyesületi ügyész
ismertetése alapján foglalkozik. Az egyesület az
ülésre «z érdekelt háztulajdonosokat meg fogja
hivni.

Matuska először osztrák
biróság elé kerül .

Az idö

SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének
meteorológiai obszervatóriuma felenti, hogy kedden Szegeden a hómérö legmagasabb állása -(-Í.4
fok Celsius, legalacsonyabb —03 fok Celsius. A
iHiromeler adata nullfokra és tengerszinre redukátva reggel 751.1 mm., este 718.1 mm. A levegő
relatív páratartalma reggel 100 százalék, délben
SO százalék. A szél iránya délnyugati, erőssége 2—3
volt.
BUDAPEST: A Meteorológiai intézet jelenti este
10 órakor: Hazánkban az Idő borult, de csak kisebb esők voltak. A hőmérséklet még ann- k következlében, hogy hazánk déli enyhe légáramlás hatáskörében van, aránylag mzgas, napközben a
déli részeken a pln sz 10 fokot is megközelítette.
A kilátásban lévő hőmérsékletcsökkenés csak fokoznioian fog bekövetkezni. Prognózis: A hőmérséklet fokozatos sütyedése, lecsapódások, eső, esetleg
havaseső, nyugati légáramlás.

— Megszüntették a hódmezővásárhelyi tanyai
kirendeltséget. A földmivelésügyi miniszter értesítette a város hatóságát, hogy a hódmezővásárhelyi
tanyai kirendeltséget január elsejével megszünr
teti. Ezzel kapcsolatban Z i l a h y - K i s s Tibor
gazdasági felügyelőt,' a szegedi gazdasági felügyelőség vezetőjét és S é r a Gyula gazdasági felügyelőt,
a dorozsmai járás gazdasági felügyelőjét állásától
fölmenti, a szegedi felügyelőség vezetésével K ö l l a
Zoltán gazdasági felügyelőt bízza meg. A dorozsmai
felügyeletet központilag intézik, a vásárhelyi teendőket pedig Kölla Zoltán látja el. A két fölmentett
gazdasági felügyelőt régi állásába osztják be.
— Ujabb adományok a kisrongyogakclóra. Kocsis Ferenc karácsonyfadíszeket és cukorkákat, Halász János karácsonyfavilágitást, dr. Schmidt Henrikné 1 férfi öltönyt, 1 leánykaruhát, dr. Menyhárt Gáspárné 1 női kabátot és Aigner Gyuláné
1 fluöltönyt adományozott a dr. Aigner Károly
főispán vezetése alatt álló kisrongyosakcióra. —
Nagybányai vitéz Horthy Miklósné inségenyhitő
akciójára adományoztak: Vidákovits Albert 10, d r
Vidákovits KamiUné 10 pengőt.

x Tértim, finom likőrök, finomított szesz, kimérve, likőrkompoziciók legjobb minőségben, legolcsóbban Seborr Ottó cégnél.
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Fájdalommal
j ó anyánk

tudatjuk,

hogy

szeretett

özv. Raffal Imréné
asUI. Csiszár Juli a

életének 59-ik évében folyó hó 28-án elhunyt. Temetése szerdán délután 3 órakor lesz a Tisza Lajos-körut 52. sz. gyászházból a Rókusi temetőbe.
Blle Lnlo* «*» n e j e Raffal J u l l a
Nyugodton b é k é b e n

B január 9-iki és 10-iki

kerületi levente

— Evangélikus egyházi hírek. Szilveszter estéjén
az istentisztelet 6 órakor kezdődik, újév napján
délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek istentiszteletek.
— Súlyos baleset. Kedden délelőtt súlyos baleset
érte ö r d ö g Kálmán 36 éves kiskundorozsmai
gazdálkodót ördög az udvarán levő hét méter
magas fának egyik ágát fürészelte. Munkakőzben
elvesztette az egyensúlyt, lezuhant a magasból és
az elfűrészelt vastag faág a mellére esett. Súlyos
belső zuzódásokkal és agyrázkódással szállították a
mentők a közkórházba.

— Ax államvasút! bérletjegyek. Budapestről jelentik: Az államvasutak igazgatóságától kapott értesítés szerint az 1931 október l-ével váltott é«
az összes vonalakra érvényes éves, féléves és negyedéves bérletjegyek, valamint a nyugati vonalcsoportra szóló ugyancsak október elejétől váltott
éves, féléves és csoportos bérletjegyek az állán*
vasutak személyi díjszabásának 6. szakaszában foglalt határozmányok értelmében a Duna—Szára—
Adriai vasúttársaság vonalaira is érvényesek.

x Ma tar'Ja Sziiveszter^eslélyét a Munkásotthontánciskola. Meglepetés 11
534
— Kirabolták az égő tanyái. Nagykőrösről jelentik: S o ó s István tanyásgazda bement a városba
szülei látogatására. Az őrizetlenül maradt tanya
este hat óra körül kigyulladt U r b á n Antal,
a szomszéd tanya gazdája azonnal a tanya megmentésére sietett. Mire odaért, a lángtenger körül
már ismeretlen embereket talált, akik ahelyett,
hogy a tüzet eloltották volna, az égő házat teljesen kirabolták. Urbánék és a fosztogatók között
kapával, vasvillával formális közelharc keletkezett és a rablónépet csak hosszas dulakodás után
sikerült elűzni, de a rablott holmit mind elvitték.
Addig a tanya porráégett A vizsgálat megindult
annak megállapítására, hogy miként keletkezett a
tüz. A csendőrségi nyomozás is megindult a rablók kézrekeHtésére.
x Törley pezsgő üvegje P 4.60 KocsisnáL
— Munkaközvetítés. Állást kaphat a hatósági
munkaközvetítőnél 3—4 j ó l öltözött nő, kisebb
cikkek elárusitására.
— Munfcásbirkozók sikere Vásárhelyen. Szép sikert aratott a Szegedi Munkás Testedző Egyesület birkozógárdája a Hódmezővásártielyen rendezett országos juniorversenyen. A könnyüsulyban
első lett Csíkos, második Lakő I., harmadik Bárány. A nagyközépsulyban első Tőrök. A nehézsúlyban első Mirt Vastag és Pomlényl sérülésük
miatt kénytelenek voltak feladni a küzdelmet. A
kitűnő birkozógárda 12 pontot szerzett a versenyen.
z Kérjen mlndenfltt Gergely kak-ukffiuiikerkM.
_ A Színházi filét most megjelent u j számában
közli a filmszinészpályázat döntését Tiz győztesről készítenek próbafelvételeket A Mfss Magyarország-választás teljes programját is hozza a
Szinházi Élet u j száma.

x Meseolcsón vásárolhat Iratért
mesterek cégénél, Dugonics-tér.

az Asztalosq

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik imádott férjem elhalálozása alkalmával soha el nem múló fájdalmamat vigasztaló szavaikkal enyhíteni igyekeztek,
ószinte köszönetemet nyilvánítom.
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özv. Lánc lanöné.

Bútorokat »,„
csak Kertésznél!
Feketesas-ucca.

72

Dr. Szabó jCdszló:

Szeged halála
ét feltámadása
Három
kWefes «ffsx
HlálUláaa
monográfia
a* árvln
Bfwinedlk
%
évtoráafófa
alkalmából
<%>

Kapható részletfizetésre Is
a Délmagyarország kiadóhivatalában

ökölvivóversenyre

jegyek Délmagyarország kiadóhivatalában. Ar: előmérkőzésre
20—50 fillér, döntőre 50—150

R Á D I Ó 7 pengős részletre

és ftítívésszet

D é ^ y

Q é

p

á

említsünk: Hazudik

SZÍNLAP
Szerdán ette 8 órakor
Cserebogár, sárga cserebogár. Operett S felvonásban.
Irta és zenéjét szeraette Erdélyi Mihály. Rendezi Retmete Géza. Vezényli Endre Emil Személyek: Tahi Tóth
Márton Herczeg Vilmos, Veronika, • leánya Kondor
Ibolya, Caengery Gida Ajtay K. Andor, Csipke Bogyó
örökös szininörendék Kiss Manyi, Hamu Samu gazdasági gyakornok Misoga László, özvegy Kakusziné postamesternő Egyed Lenke, Rosenzweig Manó vegyeskereskedő Vágó Arthur, Fodormenta, állomásfőnök Zilahy Pál, Lencse fotoriporter L. Fülöp Sándor, Csapó
kántor Burányi László, Gyömbér Gergő Tunyoghy Péter, Miss Clariss Sümegi Lili, Juli, kis cseléd Kiss Ilonka.

NAGY
Móka.

Malac,

A BOHRBAN
SZILVESZTER-EST!
Tánc.

Menü 1"60

pezsgds

káposzta

Hangulati

ás

fánk

Reggelig nyitva!
Bableves I

-ai

Korhelyleves 1

laktártulzsufoltság miatt
szenzációs érőn vehet karéc«onyi:j

buiorí

WIesnernél
Véte'köle'exeliség nélkül lekintse m»g d'isnt
felszereli raktáramat.
70

Meanyíif, a
Zálogcéilaila ÉrtéfcesitS
Zálogcédulát
megvesz, kivált, értékesít, eladásief kölcsönt ad

F.

Molnár

ötvösmühely,

Kárász ucca 12.

532

becserél

r é s z l e t r e .

gramofonlemez vásár

Krönlkftk emberekről, dolgokról

Iris:

$ L

S

l

K

C

l

h

o

V I I ül• S
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— Ha valaki az életben a maga hivatásába
fekteti
tőkéjét, akkor már nincs módja baráJátékos elmék
tokat tartani A barátok tartásának drága
Azok voltak, tele volt velük a város, minmulatsága nem abban van, amit az ember értük
denki tréfán törte a fejét. Csak a »lakatkaraktesz, hanem amit rájuk való tekintettel elterü« Főkövi Béla nem nevetett, ő őrizte
mulaszt tenni. Emiatt sok szellemi csira megy
Kállay főispán titkait A beléje helyezett bizatönkre...
lom aztán olyan fontoskodóvá tette, hogy még
akkor is diplomatikus választ adott, ha azt Hát éppen az mutatja az ő kiválóságukat,
kérdezték tőle, hogy ki a szegedi polgár- hogy még itt se követtek el mulasztást. Annyira
külön tudták választani a dolgokat a szemémester?
— Nem tudok most érdemi választ adni, lyektől, hogy sokszor a jóbarát éppen azért
— körülbelül igy moadta. — előbb utána kell nem kapott meg valamit, mert jóbarát volt.
Van ezekről néhány klasszikus esetem, de itt
néznem az előiratokban.
most
vidám történetekről esik szó. Majd, másMert igaz is, mit lehessen tudni, mikor szárhol.
mazik baj az Ilyen kiváncsiaskodásbóL
Mondom, talán csak ő nem kereste a tréfás
kedvet, kivüle mindenki más. Főleg a fő- Játékos elméje volt Juhász György érdemes
asztalosmesternek, aki ugy kínálta a remekbe
ispánja.
Ha megkérdezték a makacs-agglegény Kál- készült diófakoporsóit, hogy azokban érzi csak
layt, hogy miért nem nősül meg, negédes rin- jól magát a halott.
gatőzással felelte.
— Nehogy érckoporsóba temesse kend az
— Nem szoktam nősülni.
ángyát, mert grünspént kap.
Női társaságban a legtökéletesebb gavallér
(Folvl. köv.)
volt, de mindig megőrizte a fölényét, valahogyan három lépés távolságban tartva magától a praktikés asszonynépet
— Majd én tűzöm fel dobogó keblükre az
Magyar gyártmány! Mélyen leszállított áron!
érdemrendet mondta kitüntetések átadása alBelvárosi C i p ő ü z l e t K S S Í
kalmával.
Ahogy a »dobogó kebleket* megfelelő mosoly
kíséretében emlegette, abban is csupa szarkazmus volt. Akik a kitüntetést kapták, tisztes
korban régen tul voltak sok mindenen, s valóban, a keblük immár csak azért a kis keresztért
szerez kedves hozzátartozójának, h a
tudott dobogni.
a j á n d é k u l szép és SrOkertékQ ékszert
A mai, tréfáktól elszokott korban, amikor
•esz
— mindjárt előrebocsátom, hogy nagyon kevés
jussal — érzékenyebbek lettek az emberek,
mint bármikor, a legszűkebb baráti körben
sem lehetne olyan felköszöntölist mondani,
mint amilyennel Kállay Albert és Lázár György
tisztelték meg . . . a barátaikat. Ma nem ismerik a tréfát s a közéletben tajtékzó ajakkal
vagdossák egymás fejéhez az emberek azt a
sok »leleplezést«, amin fehér asztal mellett
a leleplezett mulatott a legjobban. De éppen
ez jellemzi annak a korszaknak a kedélyességét, szinte azt lehetne mondani, hogv iámborlelküségét.
»Sine ira et stúdió*, — mondom, idézve
a latin klasszikusokért lelkesedő Lázár György
nemes szellemét. S ha már itt tartok, ne hagyjuk ki ezeknek a mulatságoknak a másik karakterisztikonját sem. amely azt mondja: Ridendo
dicere verum.
Ma nyomban rágalmazássá változik minden
szó s kézzel-lábbal tiltakozik a bizonyítás elrendelése ellen — a sértett
Hogy szinte bohókás gyermekekké tudtak
ékszerésznél
válni a pihenés óráiban, mit ártott ez KállaySzeged,
Széchenyi-tér
9. sz.
nak, meg Lázárnak?
1 Briifiáns és gyémánt tárgyak 25 P-löi
Ibsen mondja egyik levc'íbon:

LTCHTMAN, C I P Ő K
Aramjos, Gyémántos
Doldog vet!

December 31-ig
az idén is

késsOlékei

P-be

& REGI SZEGEDBŐL AZ UJBA

a muzsikaszó, Lehullott «

rezgő nyárfm, Mit susog a febér akác. Nagy sikereinek titka abban van, hogy meséje könnyed,
szórakoztató, muzsikája fülbemászó. Legújabb operettje, a Cserebogár, sárga cserebogár, hasonlóképen dallamos, szórakoztató darab. A szinház u j
Wállítással mutatja be az operettet, amelynek mai
premierjén megjelenik a szerző Is. .
Csütörtök délután: Torockói menyasszony. RendMYÜI mérsékelt hdyárakkal.
Csütörtök este: Cserebogár, sárga cserebogár.
4. bérlet
Csütörtök éüeT MH 11-kor: Ntncg-e elvámolni
falója.
Péntek délután: PtUvutf. Mérsékelt helvárak,
délutáni bérlei
Péntek este: Cserebogár, sárga cserebogár.
Pántek éjjel fél 11-kor: Nlnes-e elvámolni valója.
Szombat este: Cserebogár, sárga cserebogár.
Vasárnap délután: Cserebogár, sárga cserebogár.
Délutáni bérlet
Vasárnap este: Cserebogár, sárga cserebogár.

ócska

B1"81110'®1"^ olcsón,

mh á z

A színházi Iroda hírei
Cserebogár, sárga cserebogár. Premier m a este.
Erdélyt Mihály, a szegedi származású operettgBenő, a legnépszerűbb operettszerzők közé tartozik. Számos felejthetetlen nagysikerű darabja
került szinre a z utóbbi években, hogy mást n e

Standard 3+1 kéaaflMknél

meglepően

lesxálliiotiuR

ax össxes ciWkeinlc

Árabef n e m s o r o l u n k tel, meri a b b ó l n e m lehel ez áruk mi<v'sécpl

árait.

mpai-merni.

Csak elsőrendű, szavatolt minőségű árut ártunk el.

NŐI é s férfi f e h é r n e m ü e k , H a r i s n y á k , b ő r - é s k ö t ö t t k e s z l y U k . férfi
kalapok és sapkák, ágy- és aszialnemüek, nyakkendők, selyem
és g y a p j ú s á l k e n d ő k stb. stb.
ó r i á s i
v á l a s z t é k b a n .

Hibás, seiefles
nem tartunK.

árut

22*

P o l l ő k
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e s ^ é r e l c

Apróhirdetések
A
Zürichi devlauártat. Páris 2010, London 17.00,
Newyork 512.50, Brüsszel 71.50, Milánó 26.00, Madrid 43.40, Amsterdam 205.75, Berlin 121.60, Bécs
, Szófia 3.71, Prága 15.18, Varsó 57.50, BudaPest M >2.5, Belgrád 9.10, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamJelentése: Angol font 19.35-19.75, Belga frank
79.40—80.00, Cseh korona 16.94—17.04, Dán korona
107.90-108.90, Dinár 10.13-10.21, Dollár 570.50573.50, Francia frank 22.35—22.55, Holland forint
229.10-230.50, Lengyel zloty 63.85-64.35, Leu 3.483.54, Léva 4.10—4.20, Lira 28.80—29.10, Német m á r .
ka 135.4S-136.25, Norvég korona 107.00-108.00,
Svájci frank 110.70-111.40, Svéd korona 108.80109.80, Amsterdam 229.30-230.50, Belgrád 10.13.510.19.5, Berlin 135.55-136.25, Brüsszel 79.50—80.00,
Bn karest
3.43-3.47,
Kopenhága
10810-108.90,
London 19.55—19.75, Milánó 28.90-29.10, Newyork
571.00-571.00, Osló 107.20-108.00, Páris 22.38.5—
22.50.5, Prága 16.92-17.00, Szófia 4.13-417, Stockholm
109.00-109.80, Varsó 63.95—64.35, Zürich
110.80-111.40, Bécs kiiring árfolyam 80.45.4.

S Z Ö f i M

HÁZASSÁGOT
vagyonos
Rudolf

(óvárosi

Motte

nagykereskedő.

hlrdetBiroda

és jómódú

, 4

Feltétlen diszkrét szoba
úriembernek olcsón kiadó. > Diszkrét jelige.

L a k á s - Üzlet

Lakás, szoba, konyha <s
egy szoba kiadó.
Szent
László ucca 2a
E(TT olsőemeletl é. másodem ihleti három szoba, elft- és lOrdószoMs lakás, hí rom Oxlethelyliéfl Oróf Apponyi Albert-nocs 20. sí. alatti bérházban
azonnalra
kiadó.
Tudakozódni ngyanott a hásmesternél.
305
Elcserélném teljesen modern 3 szobás lakásomat
2 szobás modern lakással.
Érdeklődni lehet Széchenyi
tér 13., I.áncz.

KÖTNE
Szives értesítéseket

Budapest, IV. Váci-ucca 18.

Különbejáratu uccai butorozott szoba 1—2 sze.
mélynek kiadó. Feisflti.
szapart 6.

December hó 12-én
2 fillérrel
26-én ujabbl 4 „

anyahelyettesi

fillérrel

nóklejcsarnokalban.

451

Viszonteladóknak megfeleli) árengedmény.

A Défmauyarorszán Rcölcsönkönyvtárában az előfizetési dij:
a Délmagyarország előfizetői részére havonkin!
1 pengő, munkáselöfizetőknek helenkint 16 fillér,
mindenki más részére havonkint 1.60 pengő.

2 drb 110 kg zsirsertéa eladó, (fiatal 8 hónapos). —
Rothermere-telep 18, fflszerfizlet.

Köhög?
Használjon FRANKL-féle

MRD A
cukrot

Kapható Franki patikában Szt György tér
Manhelm, Segesvárj-, Vajda
Imre és társa drogériákban

A r o 4Q tllier.

Karáosonjrl ajándékot olrsón
•ehet Kelengyeháiban Kelemen
nooa 5., ahol

olcsón kiárusítanak

fehérnemüeket, sszt&lnemtleket,
vászonféléket, harisnyaféléket,
oslpkéket, rövidárut.
194

Úrinő

Központi Tejcsarnok Rt.

A D A S - VÉTELEladó 1 drb 70 kg-os sertés, Róna u. 26. szám.

Különbejáratu butorozott modern szoba kiadó. Bocskay u. 8., I I . Alkalmi vétel. Teljesen uj
emelet.
marhabőr garnitúra eladó.
Bocskay ucca 11., szabóflzlet

úrnővel

olcsóbb lett n teljes let ára a

Egy százkilós zsirsertés eladó. Tabán n. 27. sz.

Jó bizonyítványaival német
lány mindenes állást keres
Belvárosba. >Elsejére< JePetőfi S. sngárut 21 sz. ligére.
alatt teljesen különbejáratu
4 éves biaonyttványu min.
szoba kiadó.
denes főzőnő ajánlkozik. —
i
•Január 15< jeligére.
Elegánsan berendezett oo»plett hálószoba,
esetleg
Egy Jói főző mindenes
kon v ha használattal
azon- ajánlkozik »l-ne« lengénalra te kiadó. Attila u.
re.
9., II., 6.
Kis családhoz elmenne
Emeleli butorozott szoba
jobb
családból
való
konyhával is kiadó. Maleány, főzéshez is ért.
ros u. 24., Klssné.
Szives megkeresést Veresács ucca 30.
Riadó két egymásba nyiló uccai szoba külön előMindenes rőzö j o btzo.
szobával, lépcsőházbeli benyilvánnyal január l-re
járattal, esetleg Irodának,
kerestetik. Szent Mivagy orvosi rendelőnek. — hály u. 1., fldszt b a i ,
Arany János u. 5.fldszt1. 5—7-tg.

cimérc kérek részletes felvilágosításokkal Birtokos jeligére.

Összesen

Szobaleány ajánlkozik. —
Cim Valéria tér «., cipő.
ftzlet

Tiszta szoba, kfllönbejáratU1 kiadó. Petőfi sugárut
11., em. jobbra.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap és NyomdaváHalal Rl. könyvnyomdájában.
Felelős flzemvezelő: Klein Sándor.
jellemű

c u r a n y a t ,
ezüstöt, arany, ezüst pénseket, zálogjegyeket, legmagasabb napi áron vásárol Tóth órás.
435

1 vetkező napra esali délnM- 5 óráig fogad d
•préhlrdetért • k M M i l r a t a t

BlíTOROtOTJ

Budapesti termftiyfffzsde zárlat. Buza 77-es tiszavidéki 13.50-13.55, 78-as tiszavidéki 13.15-13.65,
79-es ti sza vidéki
13.30—13.80, 80-as tiszavidéki
13.40-13.90, rozs pestvidéki 13.90-14.00, takarmányárpa I. 17.75-18.00, I I . 17.25-17.50, sörárpa
fclsőmagyarországi
20.00-24.50, egyéb 19.00—2100,
zab I. 23.00-23.50, I I . 22.15-22,10, tengeri tiszai
13.90-14.00, korpa 12.65—12.95, különleges minőségű buza 80-as tiszavidéki 14.10-14.80. Az irányzat lanyha, a forgalom csendes.
Cslkágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott decemberre 54.75, márciusra 55 egynyolcad, májusra
56 ötnyolcad. Tengeri barátságos, decemberre 36.5,
márciusra 39.75, májusra 41 ötnyolcad. Zab tartott, decemberre 24 hétnyolcad, márciusra —.—,
májusra 26 háromnyolcad. Rozs tartott, decemberre 41.75, tnárciusra —.—, májusra 46 25.

40—55 éves kifogástalan

Tört

vagy más bizalmi állást
keres. Több nyelvet beszél, gyors és gépírásban
'ártas. Ajánlatokat ,Ottlont keresek" jeligére
kérek.

Í

Egy jobb bejárónő ajánlkozik jó bizonyítvánnyal
iBcjárónő 36« jeligére.
Jó bizonyitványu mindenest
(nem főzőnőt)
felveszek.
Somogyi ucca 23. sz. alatt
az emeleten.
Főzni tudó mindenes
tisztaságszeretö állást keres azonnalra is. Appon}i u. 18., kenyerüzlet.

Iliig használt

ebédlő és hálószobák, mindenféle bútordarabok nagyon olcsón beszerezhető
Alkalmi

bútorcsarnokban,

Mikszát K. u. é« Valéria lér.

100 kg K ő s z e n e t
100 kg f a árban
azonnal szállít

Popper G.
utóda
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flrany János u. 13.
Telefon 16-70.

Negyvenke'tes korcsolyával
felszerelt cipő, nagy Consol tükör elaló. Báró Józsika 11. 4., fldszt.

Menetrendváltozás a városi autóbusz üzemnél.

Az Üzemigazgatóság 1932 lenuár 1-tól az autóbusz közlekedést Majséra beszünteti
A Forráskulra fóró autóbusz menetrendje a fenti időponttól a következő:
Seefjedröl—Forráskuíra I n d u l :
Forráskuíról—Szegedre:
reggel 5 óra 30 perckor
reggel 6 óra 30 perckor
délu'én 1 óra 20 perckor
délután 2 óra 45 perckor
délután 5 óra 30 perckor
délután 6 óra 50 perckor
A Szeged Alsóközpontra délután 1 óra 30 perckor induló autóbusz 1932.
1-151 délután 1 óra 45 perckor Indul

RHAL UJEVRE

január
828

mindenki asztalára kerülhessen ezért

az egű kilós pontyokat 1 pengős
érusilja

Antalffy és Társa

halászati Rt. RudolMéri

halcsarnoka.

Koncert planjnó, Stlng-féle
majdnem uj, eladó. Kárász
ucca 7„ műterem.
Eladó magánház Belvárosban azonnali ötszobás lakás átadásával.—
Tud. Kossuth u. 13.

Oktatás |
Y£rfr»C

fCi

BUDAPEST

Rékéczl nt 40

(Corvin áruházzal szemben.1 előkészít ölesén részletre összevont
maaánvlzigékra,
éreHséqtre.
'M

mtaüj

A i Alfftld l e g n a g y o b b
tAblaOveg r a k t á r a

K ö r ö s i

G é z a

üvegezést vállalat
Szeged, M é r d ncca § .
Telefon 19-37.
22

Bör~
kabátok,

n6l és férfi, mérték álén,
kabétfestés, favltés, rtzhallen festékkel
Mstül.

G á b o r bfirrnhakéazlll.
Fodor ucca 32.
fi

Hó

c l p t t

c s i z m a

«s sárcipOJavlt&sl
legolcsóbban és legjobban véges
mi

Rácz cipész

Feketesas ucea 21. sz.
SzVSE

Nívós, jómegielenésfi talpig
ur, 27 éves Ipari foglalko.
zásn fiatal ember feleségül
venne jobb leányt, hozo.
mánnyal. Jelige: »Cégvezetőnek«

légpálya

nyitva. Jegyek
fillér.

20 és 30
465

Megiyyllt

cédula
WSSBSS^ záloq
értékesítő
Szilveszter estére táncpartner ismeretségét keresem.
• Szilvesztered Jeligére.

Elegáns
iérflru&áKat
hozol! enyartból Is,
valamint átalakításokat olcsón késill
i Weinberqer
urlssabó
i Kelemen ucca 2.
8

F. Molnár S t v d a n»Q«
h e l y Kárász u. 12. 470
vendéglőben reg-

Korona

gc'ij tartó nagy
í z l l v e s z t e r l - cet
malacsorsolással egybekötve.
Korona o. 28.
512
9 hónapos fiúgyermekemet
kiadnám örökbe egy jószirti családhoz.
Osztrov.
szky a 20., házmesternél.

Fürdőifijak mérséklése
Az

üzemigazgatóság

a városi

fürdőben

eddig

é r v é n y b e n l é v ő f ü r d ő d i j a k a t 1030 j n n u á r í . t a i mér-

sékeliA fenti időponttól az I . o. gőz 80 fillér, a
hideggyógy és kádfürdő 1 P , tisztviselő I . o.
gőz 70 fillér, a hideggyógy és kádfürdő 90 fillér,
12 darabból álló csoportjestyek 10 iegy árának
ellenében válthatók.
A délutáni fürdődijak változatlanok.
Ugyancsak 1932 január 1-től minden szerdán
délelőtt fél 12-tői délután fél 2 óráig a sportolni
vágyó hölgyek a férfiuszodát GO filléres dij ellenében igénybe vehetik.
527

Ufévi bőrös malacokat,

MALACHÚSOKAT
1 kg-ostól 3 kg-osig pácolni való
sonkák, c s á s z á r h u s o k a t legnagyobb választékban és legolcsóbban kaphatja

152 5

hentesnél,

SientgySrgy utca 4., Vároal

bérpalota.
531

21835-1931 vh szám

árverési

hirdetmény.

Alullm* bírósági végrehaltó az 1981. évi LX. tc. m S-s Mtfmíben ezennel közhírré leszi higv s -regíd! ktr. lárásblróíág 1929.
évi 13974. számú vígzése következtében dr. Magyar Is v<n flgJTéd
ál'al tépviselt Ma«v»r Al'slánrg Takarékpénztár lavára 700 pengő
és árulíka' ereiéi? 1929 évi szeplemMer hó 14-én fogsnstnslto't klel'git'sl végrehajtás uilSn lefoglalt és 1280 oengöre becsflli következö 'ngóságok u. m.: répsváRÖ. sertések, libák stb. nyilvános áryeréten .liditisk Az árverés sz slább megnevezeti logialtatók tsvárs
Is el endel'etlk, amenynyiben kBvelelésBk mée lenn áll.
Ezen árverésnek a szeíedi kir. lárásblrftsá? 1929 évt Pk. 43353.
számú végzése lolytán 93-80 pengő tflkekflve'elés, ennek 19'0 évi
lu"liis hó 24 napiától lárö 10 százalék kamatai és eddie Összesen
107.86 pengőben bíróilag már megállapított s a még felmerOlrndfl
kmtségek ereiéig Kistelek. Battyányl ucca 3 szám és loiytslólag
Régi pos'a ucca 38. szám alatt leendő fngana' sitására 1911. 'VI
december hó 30-lk naplána^ déiu'ánl 4 óra 30 perce hatarldöfll HtOzeilk és ahhoz venni szándékozók olv megleeyzéssel hlvatnsk meg.
hogy az érintett ingóságok az 1881. l.X. tc. 107., 10& §-al értelmében
készpénzfizetés meih tt a legtöbbe' ígérőnek szükség ese'én a becsáron alul is el fognak ada.nl.
Elsőbbséget Igénylők ezen Igénylikét legkésőbb az árverés meg
kezdéséig be'elenteni tartoznak. Az árverés csak skk"r lesz tngsnatositza ha hirme'ylk fél. legkésőbb az árverési mejeWsO ulolaO

elflfU köznapon be elentl, hogy meglar'ását k yár.ja s

bbt» sz

esetben az árverés akk w Is meg lesr 'a-tva, ha a kívánságai elöter|»izlő fél nincs jelen (1930. évi XXXV. í.-e. 7.'. §.l
fia a végreh jiás hivatalból volt foganatoiilva, ai érverés az érdekevek frőzbenjárlM né küi is meg lesz Isrlva. ha mindenik végretaj'aió és végr'hsl'ást szenvedő el'enkező kívánságai nem nyili'ánit. 1930. evi XXXW. t.-c. 72. §.
Ke 1 Szeded, 1931. évi december hó 1. napián.
V . G a á l , kir. bit. végrehsttó.

