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Belátjuk, hogy rendnek muszáj lenni. Ellenben nem látjuk be, hogy deficitnek is muszáj
lenni. Elismerjük, hogy ott, ahol százmillió
a bevétel és csak kilencvenkilenc milnó kilencszázkilencven ezer kilencszázkilcncvenkilene
pengő a kiadás, már nincs deficit. D2 nem
ismerjük el, hogy annál a hatalmas állami
üzemnél, amelynek a dorozsmai levélküldeményektől egész a Newyorkkal való telefonbeszélgetésig egyedárusága van, amelyet t3hát nem
kerülhet el sem a kis alsóvárosi buti pesztonka, aki Írásban akar konverzálni Tápén
csaposkodó ideáljával, sem a bankvezér, aki
fáradságot és költséget nem kiméivé dringend
táviratokban tárgyal a stockholmi gyufakirálylyal, ismételjük, nem ismerjük ol, hogy a?
ilyen állami üzemnél a köz- és vállalati érdeket egyaránt szolgáló okos üzletvezetéssel ne
lehetne az egy pengős hisznot lényegesen
fokozni.
A mult héten adta ki a posta a mult évről
jelentését. Ez a jelentés leglesujtóbb bírálata
az elmúlt évek tarifapolitikájának. Csak a rádióelöfizetők számi emelkedett! Ellenben csökkent a levélpostai küldemények,, az értekleveiek es értekdobozok, a csomagküldemények és
a belföldi táviratok darabszáma és csökkent s
;ávboszélő forgalom. Az összbevétel emelkedett kát százalékkal, de tizenöt százalékkal
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tén 1.60 pengő nyilvántartási és kezelés! költséggel, az állomás újból való üzembehelyezésekor 1.60 pengő visszakapcsolási dijial fogják megterhelni
Hát ez az kérem. A Táv. Üzletszab és a
többi üzletszab. Az a hivatali szigorúság, amelylyel az üzletfelekkel szemben eljárnak üzleti
előzékenység, figyelem és gondosság helyett
Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy rossz
példán' a telefonszolgálat. Sokat javult, különösen azóta, amióta automata van. Bár baj

London, november 7. Az alsóházban Greene
képviselő felszólította a külügyminisztert, hogy
tegyen lépéseket a magvar kormánynál, hogy
nz teljesítse a magyar állami és fővárosi kötvények angol birtokosaival szemben vállalt
kötelezettségét
Simon külügyminiszter: Az angol kormány
már sürgette a magyar kormányt hogy az

említett tartozások hátralékait lehetőleg hala.
dék nélkül fizesse meg Vs jövendőbeli tartozásait az csídckc&sfc^ íQcjon pontosan teljesítse.
A magyar kormány válaszában hangsúlyozta
azt az óhaját, hogy teljesiti ebbeli kötelezettségeit, de kijelentette, hogy az arsaág mostani
nénzögyi helvzete ezt ránézve anyagi lehetet.
Icnséggé teszi.

Magyarországnak Joga van ahhoz,
hogy biztonságot követelhessen

százalékkal az

viszi az üzletfélnek valamennyi nyugtáját és
számláját. Az üzletfél nem tud fizetni, mert
s bankoktól rövidlejáratú kölcsönöket is nehéz
most kapni és az üzletfélnek az a véleménye,
hogy azt a pénzt, amely a kasszában van
es amelv a hónap legelső napjaiban oda befolyik, a személyzet fizetésére kell felhasználni.
A tisztviselők és a munkások fizetésére. Az
üzletfélnek ugyanis az is véleménye, hogy
•>1dig, amig a tisztviselőket és a munkásokat
ki nem fizette, semmiféle más fizetést nem
szabad teljesíteni. Megkéri tehát a levélhordót,
szintén az üzletfél, hogy vigye vissza a nyug'.á':at és a számlákat és hozza ki két-három nap
múlva, amikor okvetlenül ki lesznek fizeive. A
levélhordó, de a postán bizonyára mindenki
más is tudja, hogy az, hogy néhány nap
múlva ki lesznek íi 7 ctvp, nem üres igéret.
mert az üzletfél még soha nem
maradt
adós
a
postának.
Az üzletfél
mégis
mindjárt másnap ¿Tekintetes Cim« megszólítással felszólíttatik, hogy nyugtáját
»három
napon belül főposta II. cm. 26 alatt kiegyenlíteni szíveskedjék«, mert »ellenkező esetben
kénytelen volnék a Távb. f'zletszab. értelmében állomását a forgalomból kizárni.« Üzletfél — ismételt bocsánat a kifejezésért — egyben értesíttetik, hogy számláját nemfizetés ece-

Szegeden az automátával Is sok van. Ellenben bizonyos, hogy kevesebb bürokrata merev,
ség több forgalmat Jelentene és hogy a két év
előtti tarifaemelés, amelyet nem engedtek meg
kivédeni, ártott a gazdasági életnek és nem
használt a postának.
,
Nem lehet vitatni, hogy tarifa mér sék less-l
kitűnően Jönne ki ez a hatalmas állami üzem.
És nem lehet vitatni, hogy a várható szép ered.
ményt még fokozni tudná, ha több üzleti szellemet és kevesebb Qzfetszab.-ot érvényesítené.

Az angol alsóházban sürgették
a magyar adósságok törlesztését

Prága, november 7. Benes külügyminiszter
hétfőn a képviselőház és a szenátus külügyi
crteKlevclek és értékdobozok, tizenöt százalék- bizottsága előtt annak bizonyítására, hogy mikal a csomagküldemények és húsz százalék- lyen tárgyilagosan gondolkozik a biztonság
kérdésében, ezeket mondta:
kal a belföldi táviratok forgalma. Ezek a szá— Minden elfogulatlan politikusnak d kell
mok elég találó, de nem teljes képet rajzolnak
ismernie, hocy
fel a posta ügyvitelének eredményéről. Hadd
Magyarországnak joga van ahboz.
álljon itt egy eset kiegészítésül és a posta
hogy biztonságot követelhessen.
ügyviteli szellemének jellemzése gyanánt.
Három szomszédja, amelyekkel politikai diffeMondjuk, hogy az eset Szegeden történt.
renciái vannak, abban az esetben, ha MagyarMondjuk, hogy november negyedikén a posország betart i:i a trianoni békeszerződés leszetának egy olyan üzletfelével — a világért
relési záradékának előírásait, konfliktus esesem akarunk ezzel a kifejezéssel csorbát ejteni
ten a többszörösen nagyobb erővel és lehetőséa posta méltóságán —, akinek négy telefonja
gekkel rendelkezik, ez katasztrófára vezethet
és minden hónapban két-háromszáz pengős
Magyarországra nézve. Minden népnek megvan
a joga, hogy nyugalomban és biztonságban éltelefonszámlája van. A levélbordó elsején kiKisebb a levélposta, tizenhárom
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hessen. Magyarországtól sem lehet ezt a jogot
megtagadni/ , .
A biztonság és a béke megszervezése
Magyarországra nézve sem puszta
szó. hanem legvitálisabb érdekeinek
védelme.
A világ békéje az európai kontinens békéjétől
függ, ez pedig Németország és Franciaország
megegyezésének a függvénye.
Benes ezután kereskedelempolitikai kérdésekkel foglalkozott. Magyarországgal — úgymond — még mindig szerződés nélküli állapotban vagyunk. Egyes árucsoportok forgalmának lehetővé tételére a két ország kormányai kompenzációs üzleteket engedélyeztek,
ezek volumene azonban csak elenvésző része
a régebbi kereskedelmi f'-rgalonmak.

Herriot :
A füszurások politikája nem tartható fenn
Pár is, november 7- A mai minisztertanács
után Herriot hírlapírókkal beszélgetés közben
a francía-ohsz viszonyról kijelentette, hc^y
Franciaország és Olaszország viszonyát józan
alapokra kell vezetni. A tüszurások politikája
nem tartható fenn.
— Fenntartom azrt a nyilatkozatomat —
mondotta — hogy közvetlenül a háború befe-

jezése után Olaszországgal szemben erkö'rsileg
igazságtalanságot követtek el. Oly népről van
szó, amely tekintélyes erőfeszítést tett és olyan
népről, amely telve van dinamikus lendülettel. Olaszország semleges maradhatott voln*.
és mégis háborúba bocsátkozott olyan időben,
amikor már tudták, hogy a háború borzalmas.

Jugoszlávia utla az alkotmányosság
visszaállítása felé
Isméi engedélyezik a politikai pártokat

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) Belgrádból jelentik: Jugoszláviában az az érdekes
hír terjedt cl hogv az uj kormány engedélyezni óhajtja f j politikai pártok megalakulását.
Jugoszláviában évek óta egyetlen párt: az egységes jugoszláv állampárt működhetett Az u j

kormány bizonvos mértékben helyre akarja
állítani most a közszabadságokat és ezért azzal
a gondolattal foglalkozik, hogy engedélyezi a
gyűléseket és engedélyt ad politikai pártok alakítására.
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A polgármester megbeszélést tartott
a szegedi munkaadókkal
a munkáslétszám emeléséről
(A Ddaagyarortzág munkatársaiéi.) Dr. S*wiryi SziJ vesztet polgánnester hétfőn délben
értekezletre hívta össze Szeyed nagyobb kereskedelmi és ipari vállalatainak vezetőit a ke1 skedők szövetségének, uz ipartestületnek elr.ókvcét és az ipartestület szakosztályainak
elnökeit.
A poísír-mester a me-retmtek eWtt azt > tw*üsymimszteri leiratot olvasta fel. amefvben %
miniszter Gombos Gyula miniszt^rebötuek a
mnn Kané! küiiek fSfJaJkortatása ngvében a
munkaadókhoz intézett íeíhivását ismertette.
* belügyminiszter nyomatékosan felhívja a
r< -^rmest-rt. hngv minden hónapban tegyen
jelentest a r m l . mennvíhen teljesítették a munkaadók .i miniszterelnök felhívását.
A b*-h':27min-szeri leirat ismertetése titán a
pHgarrr^stT arra krrte a Tána!atok vezetőit
hogy
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XI. s
mulása megállt, sőt lényegesen visszafejlődött
és ennek a jelentőségnek vissza kelt vehetnie
a nemzeti szocialistáknak a fantázia birodalmából a politikát valóságba. Fontos a kormány
szempontjából az is, hogy mcqhi jsult anmk
lehetősége, hogy a centrum és a nemzeti szocialisták egyedül alkothassanak koncentrá:iót.
A kormány reméli a birodalmi gyűlés munkaképességét, de ha ez nem következnék be. ugy
nem fognak visszariadni a megfelelő lépéstől.

A német választásnak
Hitler 33 m a n d á t u m o t -vesztett, a polgári pártok
megerősödtek — A német nép nem akar diktatúrát
A vasárnapi választások eredménye nem Hozott
többséget
Berlin, november 7. A vasárnap lezajlott birodalmi gyűlési választások végleges eredmé-

t.ye a következő: Ideadtak összesen 35,409.718
szavazatot, amely 582 mandátumot jelent. A
Hitler-pártra 195, (a juliusi választáson 230),
a szociáldemokrata pártra 121 (a juliusi
választáson
1.33), a kommunista
pártra
100 (azelőtt
89), a eentrunipártra
70 (azelőtt
75), a bajor
néppártra 19
(22), a Hugenberg-pártra 51 (62), a német néppártra 11 (7), a német állampárlra 2 (4), keresztényszocialista néppártra 5 (4), a gazdasági pártra 2 (2), a német földműves szövetségre
semmi, a német parasztpártra
(2). WOrtenbergi földmű vesszövetségre 2 (2), hannoveri
pártra 1 (1) mandátum jutott.
Ezekből az adatokból megállapítható, hogy
mig a legutóbbi választáson a jogosullak 84
százaléka jelent meg az urnák előtt, a vasárnapi választáson nem egészen 80 százalék élt
a választói jogával. Számszerűleg körülbelül
2 millióval kevesebben szavaztak, mint
legutóbb.
Ennek az oka részben a közlekedési sztrájk,
részben az esős. hideg idő volt, mely elvette a
választók kedvét a szavazástól
Hitlerék szavazóinak száma 37.3 szásalékról 33 százalékra apadt le, a kommunistáké 14.3 százalékról 16.9. a szociáldemokratáké 21.6-ról 20.4 százalékra esett
A választások legfeltűnőbb jelensége, hogy a
polgári szavazók hátat fordítottak a radikalizmusnak és visszaszegődtek a polgári irányzathoz, aminek a német nemzeti és a német néppárt látta hasznát Az bizonyos hogv Papén
az u j választással
szétrobbantotta Hitler és a centrum
szövetségének lehetőségét
A mostani birodalmi gyűlésen Hitleréknek, n
centrumnak és a bajor néppártnak összesen
csak 284 szavazatuk lesz, tenát 8 szavazatuk
hiányzik a többséghez. A pártok vt/^rei közül
senki sem bukott ki a vasarnapi szavazásokon.
A választások nyugodtan folytak le,
csupán Spandauban volt nagyobb összeütközés
a szociáldemokraták és a nemzeti szocialisták
között amelynek során egy szociáldemokratát
»ulyosan megsebesítettek. A kommunisták és
a nemzeti szocialisták között egyetlen összetűzés se mvolt a szociáldemokraták ellenben
Brémában is, Krcfeldben is összeütköztek
Hitlerekkel.
Az uj birodalmi gyűlés korelnöke Litzmann
tábornok lesz. aki öregebb Zetkín Kláránál
tábornokot Hitler azért léptelte fel, nehogy
Zetkín Klára kerülhessen he ismét a korelnöki
székbe.
Politikai körökben természetesen
élénken
tárgyalják azt a kcnlcst, hogyan folytatódik a
birodalmi gyűlési választások után a belpolitikai helyzet alakulása. A pártéletben a választási harcok feszültsége után egyelőre pihenés
áll be. Közben természetesen politikai körökben tovább folyik a megbeszélés. Elsősorban
a birodalmi kancellár lesz a szokás szerint jelentést a birodalmi elnöknek a választások
eredménvéröl és az ebból folyó politikai helyzetről. Ez a mai, vagv holnapi nap folyamán
megtörténik, pontos idejét hétfő délig nem határozták meg. Ezután Papén birodalmi kancellár ismét az elé a kérdcs elé fogia állítani a
Pártokat, hogy mennyiben és milyen felléteItk mellett hajlandók közreműködni a hirodalmi kormány céljainak elérése érdekében.
Különösen érdekes lesz ebból a szempontból
a nemzeti szocialisták magatartása.
Az u j birodalmi gyűlést nz alkotmány
értelmében 30 napon belül kell összehívni.
Minthogy alig képzelhető, hogy a birodalmi
gyűlés összeülését a kormány siettetné, politikai körökVn azzal számolnak, hogy a nemet

birodalmi gyűlés első ülése december ö-án
lesz.
Papén kancellár haladéktalanul érintkezésbe lép a pártok vezetőivel és felteszí a kérricst hogy milyen feltételek mellett hajlandók
kormányát támogatni. Ha ez nem sikerülne,
akkor javaslatot Jog tenni Hindenburg eln5krek a pártok vezetőinek meghallgatására.
Minthogy a birodalmi gyűlésen
egyik párt sem szerzett többséget,
előreláthatólag Németország ügyeit továbbra is
egy pártokon kívül álló és az elnöki bizalmat
bíró kormány fogja vezetni.

KI a győztes?
Berlin, november 7. Az esti lapok a választást kommentálva azt a kérdést helyezik
előtérbe, hogy ki tulajdonképen a választási
hadjárat győztese. A Berliner Tageblatt »Papsn
és Hitler vereséget szenvedett« cimü cikkében
azt irja, hogy a nép nem akarja sem Papén,
sem Hitler dlktatiráját. A Vorverts azt állijta,
hogy most már a kormány elleni bizalmatlansági szavazat érvényességét 514 szavazat
biztosítja 68 ellen. Éppen ezért ha nem akarnak engedni a bizalmatlansági szavazásnak,
a birodalmi elnök kötelessége, hogy végrehajtsa a nép akaratát. Hasonló következtetéseket von le az Angrlff is, amely szerint ha
a kancellár azt akarja, hogy a választásoknak egyáltalán legyen eredménye, kabinetjével
együtt még a mai nap folyamán adki be
lemondását.
Parlamentáris kormány alakitása teljesen lehetetlennek látszik. Hivatalos kormányrészről
azt mondják, hogy a választás megfelel azoknak a várakozásoknak, amelyeket a kormány
hozzáfűzött. A nemzeti szocialisták előrenyo-

Leszúrlak egy hltlerisláí
Berlin, november 7. Hat nemzeti szocialistát
ma reggel vagy ötven ember megtámadott. A
nemzeti szocialisták egyike több késszurástól
olyan súlyosan megsebesült, hogy a kórházban
meghalt.
)> '

'

Papén Hindenburg»*!

Berlin, november 7. Hindenburg birodalmi
elnök a tegnapi választás következtében előállott politikai helyzet megbeszélése céljából kihallgatáson fogadta Papén birodalmi kancellárt.
'
í"
Beavatott politikai körökben azt hiszik, hogy
a kancellár a jövő héten tárgyalásokat kezdeményez. hogy megnyerje a kormány részére
a jobb és középpártok támogatását
A tárgyalásokat a nemzeti szocialista párttól
kezdve a centnimpártig bezárólag óhajtja lefolytatni.
A berlini lapok bőven foglalkoznak a választások eredményével. A jobboldali lapok azt
hangoztatják, hogy
.
i
'
-i
most már a kibekülések és a nagy koncentrációnak kell jönnie, v ,
A baloldali lapok egyöntetűen azt szögezik le,
hogy
i '
agy Papén, mint Hitler súlyos veresé*
get szenvedett
és hogy nem voltak győztetek, esak legyőzőitek: Papén és Hitler. A német níp — Írják —
nem kért egyikük diktátoraágából sem. Hogy
ki uralkodik a jövőben Németországban, azt a
vasárnapi válasrtás nem döntötte el — állapítják meg a baloldali lapok — ez a kérdés
a birodalmi gyűlésben fog megoldódni.

Gömbös
Gyula
asc egységespánban
Körmendy

Mdíyds

belépeti

Budapest, november 7. Az egységes párt
betfön este Sztranyavszky Sándor elnökletével ülést tartott, amelyen Gömbös Gvulu
nirztcrelnökkel együtt a kormány minden tagja megjelent. Az értekezleten Sztranyavszky
elnök megköszönte elnökké történt megválasztását és elismeréssel emlékezett meg elődjéek. Peslhv Pálnak a párt élén kifejtett muná iáról.
Ezután Gömbös miniszterelnök szólalt föl.
Hivatkozva Sztranyavszky felszólalására, kijelentette, hogv n kormány csak ugy
tudja
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A képviselő ur barátnőié
Tipitus amerikai erkolcsdráma.
Főszereplő: J O H N C R A W F O R D . Ezt megeléri:

Csak növel
Főszereplők:

S T A N é S

Klőadások vasárnapon 3, 5, 7, 9,
„
hétköznapon 5, 7, 9 órakor.

P A N

befelenleiíe
római
ui/d/
a

Kormánypártba

megvalósítani a nemzeti monkatervben foglalt
célokat, ha megette egységes párt áll.
— Tisztelt pártértekezlet — mondotta ezután a miniszterelnök — jelentem, hogy holnap Rómába utazom, hogy az olasz kormánynál látogatást tegyek és hogy az olasz kiralv
őfelsége és a pápa őszentsége előtt megjelenjek. Teszem ezt azérV mert Olaszország iránt
különös hálára van kötelezve a magyar nemzet s egy pillanatig sem akarok késni abban a
tekintetben, hogy mint a kormány felelős elnöke, a magam részéről ezt a hálát leróhassam.
Távollétem alatt a belügyminiszter ur fogia.
mint állandó helyettesem, a kormánvelnöki
tisztséget betölteni. A gazdasági kérdésekre
helyezem a fősúlyt, mert meggyőződésem szerint az ország problémáinak tengelyében a
mezőgazdasági export kérdése áll. Ezért római
utazásomnak is elsősorban az a célja, hogy a
gazdasági kérdések tekintetében tis*lán láthassak és hazatérve ugy tudja a kormány megtenni intézkedéseit, amint azt az ország érdekei
megkívánták.
Sztranyavszkv Sándor elnök ezután bejelentette, hogy Körmendv Mátyás belépett a pártba, majd arra kérte képviselőtársait, hogy a
szervező munkából mindenki intenziven vegye

A Széchenyi Mozi legközelebbi nagy szenzációja
Lehár Ferenc csodaszép operettje

V0L1 EGYSZER EGY VflLZER.

AI.8

Nemzeti Hitelintézet Rt.

Heirielbersi vílenéai Letartóztatták Barit Vince gyilkosát
a szegali greraekparalizisril Megtalálták Bált a véres szerszámokat - Tettestársak otta nyomoz a

(A Dátaagyarorszá* maakatársátóL) Nem tudjak biztosan — ilyesmit sohase» ¡ehet Szegeden
biztosan tudni — hogy tul vagyunk-e a gyermekparalizis összes veszélyein. Az azonban bizonyos,
hogy a harc. amelyet porig «ojtott vagy aggódó

«.zftlflk remegését« és rokon szmvétffl kísérve vívtunk. igen sokáig éltek emlékezetbea marad Felfel afttják ezeket az emlékeket vélemények, amelyek a Szegeden is hangoztatott de meghallgatásra nem talált követelményeket igazolják és amely
véleménvek kózül egyik most jutott kezűnkbe HeidelbergMl az egyik ottani illetékes orvos irja szegedi kartársának a kővetkezőket.
„Mélye* festett VMliq* Ur! Legelőször w
sokszor köszönöm közleményeit a prophylatikus
szülői-véről tán olyan •agyfciterjedésű eredményeiről. Örülök ennek a* eredmén-nek. mert
minden megkívánt kétely darára, ez az én véleményem, mégU naeyon kedvezőoek mondhaAmi as iskolaklrdéet illeti, te azoa lennék. hogy legalább as évédák, elemi iskolák te a köséplskoJAk aUé osztályai Mtétlea Bárra tarUsM uik.
különösen, ha, amist ön irja. Önöknél
ifPT»dig meleg időjárás nrrrtkodik:
te pedig nemesek rzfuaégügyi, haaea lélektani okokból Is, amelyek ssintte nem
ut i m i m D S w.
Aki ezt nem tesri. nlvan felelősséget vállal rav
gára, amely atift elviselhető. Mégis remélhet/.
hogv % hiderebb idő beálltával a járvány
fog.

Elfogták
az alsóianyai útonállókat
(A Délmagyarvrasáff maakatáraátóL) Beszámol a Détaufjranmuz arról, bőgj snmnbat hajnalban kettte rsbiótámadárt követett d három
férfi az alsótanvai országúton. Megtámadták először Gajdáea Antal Kelebia-vitéztelepi gazdálkodót. aki azonban megszökött tőlük. Az útonállók
ekkor Orezler József öttömősá cipészmester kocsiját rohanták meg. Thrxlert karával leütötték,
azonban nem rabolhatták ki. mert a járókelők beavatkoztak te a rablókat elkergették.
Az alsótanvai rendőrvég nyomozása rövidesen
emhnenvre vezetett, még a szombati napon elfogták a tetteseket Brtr Péter M éves. Puskás János 19 évestegavanya András 24 éves mérahalmi
legények •lemrlyrWn. A legények a rendőrségen
elmondották, hogy bebororva indultak hazafelé a
h .jnali órákban és napán virtuskodásból tárnádtik me* a hetipiacra igyekvő kocsikat Tagadták,
hrgy raMási ssándékuk lett volna. Ezzel szemben
a megtámadottak határozottan állítják, hogy a
legénvek „pénzt vagy életet!" kiáltással toopnn»ík eléjük.
A három legényt letartóxtatták és bekísérték a
«»ecedi ügyészség fogházába.

Iskola és intézeti

»

harisnyák,
kötöttáruk

leqfobbat a legolcsóbban
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több Ismerőse
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte- ezelőtt az egyik gazdálkodó
ken éjszaka borzalmas gyilkosság történt az előtt kijelentette, hogy végezni fog Baráttal.
Ezt a gazdálkodót is előállították Eleinte tagaegyik röszkei, elhagyatott dűlőúton. Barát
dott, azonban a házkutatás során
Vince 46 esztendős röszkei földművest több
fefszeesapássai megölték. A holttestre a gyilmegtalálták azokat a véres szerszákosság elkövetése után néhány perccel bukmokat nála*
kantak rá a szomszéd tanyabeliek. A rendőri
bizottság megállapította, hogy a gyilkos bosz
amikkel végzett haragosával. A gyilkost letarszabói végzett áldozatával. Barát Vince fejét tóztatták, a nyomozás azonban tovább folyik,
felismerhetetlenségig szétroncsolta, a nálaléo<~> mert a rendőrségnek az a véleménye, hogy
értékeket azonban nem bántotta. A rendőrség a tettesnek bűntársai Is voltak. Barát Viace
megállapította, hogy Barát Vincének több ellenholttestét vasárnap felboncolták. A boaroI át
sége volt a tanyák között. Ezeket sorban elő- negállapitotta, hogy a szerencsétlen embar fiz
állították, de mindegyik alibit Igazolt Ezután
ht lálos ütést kapott.
értesült a rendőrség arról, hogy néhány nappal

Elitéltek egy dorozsmai főldmivest,
aki többretartotta a kutyáját a főispánnál
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr.
Farkas Béla csongrádi főispán volt a sértett
rbban az érdekes becsület sértési pórben, amelyet hétfőn tárgyalt dr. Gaál István büntetőjárásbiró. A főispán még a nyáron feljelentést
tett Zádorí Károlv dorozsmai földműves ellen, bec«ü!cfsértés vétsége miatt A feljelentés
szerint Zádorí ezer május 9-én P_iez Rudolí
főbíró és Rá ez István lelkész előtt a kővetkező kijelentést ¡ette, amikor a kutváia után
érdeklődtek:
— „Több esze van annak, mint a főispánnak. többre is becsülőm a főispánnál, több önéi ?ete is van *»»e*t ha eidnroncatíák. ez szól
fogad.. .***
A főispán ugy szerzett a sértésről tud mást,
hogy a félkész te a főbíró, be jelentette az esetet a főszolgabírói hivatalnak.
A hétfői tárgyaláson Zádorí Károly kijelentette. hogy nem érzi
hfiiiuMxk Ami-

kor az állítólagos sértés történt, akkor a főbíróval és a lelkésszel, akikkel baráti viszonyban van, a forráskuti t icsuról tartott hazafelé, kocsin. Leszállva a kocsiról, a kutyája
ott ugrált körülötte. A lelkész fflt a kutyától
mire ő tr.rásan megjegyezte:
— Ne tessék félni, o.yan műveit, okos fal j » ez. hogy megfelelne főispánnak la. í
Kihallgatta a bíróság a lelkészt, aki terhelőén vallott. Elmondotta még a lelkese, hogy
tudomása szerint Zádorí ellentétben van a kormányhatósági felfogással és nem szimpatizál
a főisnánnni. Hasonló értelmű vallomást tett
Rácz Rudolf főbiró is.
A bíróság a tanúvallomások alapján Mn8srek mord otta k i Zádorí Károlyt becsületsértés vétségében és ezért 100 penrf pénzbüntetésre. valamint a felmerült költségek megfizetésére ítélte. Zádorí az Ítélet eüen fePAbezé-' jelentett be.

tikészilt a RwlalMér rendezésének költségvetése

I kiszartszenfl fényképért
6 béaapi Hrtii

(A Défanagy&rorszúg mankattrséOL) firdekes
r aroTásf fígyet flftrgyaft hétfflh a szegedi törvényszék Vild-tanácsa. A vádlott Bnmda Pál báziszoJga volt aki hónapokkal ezelőtt levélbe« akarta
3 K j i M n l n i apoaát, S n p n t György magyarbáabegyesi földművest Brnrata f c i u ^ n l ezév taA mérnöki hivatal most elkészítette a tér vaszán Párisba költözött. Ott megbetegedett te
kórházba került Felgyógyulás« vtia — mivel
rendezésének a költségvetését amely szerint a
már
régebben gyanakodott feleségére — vallatórossz aszfaltburkolat felszedése, gyalog- és
ra
fegta
az asszonyt aki akkor vallott. A KrJ ktkocsiút kiépítése, a tér parkosítása 43.000 penránságá-a a felség ezt irírha la adta és a férj
gőbe kerülne. Ha azonban a térrendezést par- megtette a szükséges lépéseket a válópör lefolykosítás nélkül hajtanák végre, a munkálatok tatására. Közben arról is tadomár' szerzett, hogy
21.000 peneőt emésztenének fel.
apósa is hidas a dologban. BrmnU ekkor Pfclzl»*n tartózkodott és onnan Tevelet Irt apósának,
A hétfői tanácsülésen hossz is viti kémkedett
a kérdés körül. Többen sokalták a 21.000 pen- amelyben követette, hoey gondolkodjék a Hnvá
rol Leveléhez meilAeite
apósa fényképét " A
gőt és kiszámították, hogyha a munkálatok
fény
.-epem
„p,„
mindkét
neme
ki volt szarva.
a
s
jórészét inségmunka keretében végzik el, akkor
—
így
jár,
ha
neu
fovadfa
meg
tanácsomat
a Rudolf-tér rendezése lényegesen kevesebbe
— Irta levelében a vő és azt Is hozzátette hoev
kerülne.
lc is ffxria lőnf apósát.
Az a vélemény alakult ki, hogy a RudoHA hétWi !árgyalá«on Frmula előadta, hotfV nem
felháberodisábaa
teret az eddigi szakértői véleménytől eltérően torimagat bűnősnek, jogos
teWét A
birtság zsarolás bűntettének
másképen kellene kiképezni, még pedig ugy.
hogy a széles járdán is hat méter széles ^isérletében mondotta kf bűnösnek te ezért bstkocsiúton kívül gyeppázsitot létesítenek és azt h«i»p. börtönre hélf- \ ráflotT Wlebbezett

(A Délmagyarország munkatársától.') A műszaki bizottság két napon át folytatott ülésén
foglalkozott az inségmunkák programjával és
az elsősorben elvégzendő munkák közé vette
fel a Rudolf-tér rendezését.

vörös kaviccsal fedett úttal vennék körül. A
ter egyrészén gyermekjátszóteret is létesítenének. Pormentes, egészséges itt a levegő és
igy a gyermekjátszótér céljaira is alkalmas
ez a terület A játszótér létesítését és parkosítását Hőmmel Dezső főkertésszel végezteti el
a város, mert az a meggyőzödes. hogy a
Rudolf-ter rendezése iev méc kevesebbe fog
kerülni.
Arról, hogy a munkát mikor kezdik meg.
nem esett szó a tanácsban.
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Két lány a kalapban
(A Délmagyarorazág munkatársától.) A történet. amely alább következik, az utóbbi néhány
hónap alatt zajlott le Szeged« és igen sok szóbeszédre adott alkalmat a különböző társaságokba«. A történet, több fejezetre ostfva. az események szerint, Így hajigzik;
1
Az Ismert, kifogástalan eleganciája nr hónapokkal ezelőtt agy érezte, hogy rendeseden anyagi viszonyai sürgős rendezésre szorulnak. Sokáig
töprengett, hogy mitévő legyen, végül is kisütötte: meg kell házasodnia Természetesen egy pillanatig sem gonderit arra. hogy • dolog simán fog
menni, épen ezért elsősorban la felkeresett egy
urat, aki évek óta cégjelzéstelen borítékban szállít tartós és kevésbé tartós családi boldogságot m
Az illető ur hozzálátott a munkához a szokott
nódszere szerint Egy sereg fórjhezmenő hölgy
nevét irta fel egy listára, azután sorban kihúzta
a/okait, akik nem voltak megfeleljek. Végűi két
rév maradt Ezzel a két névvel felkereste ügyfelét, akinek csak annyit mondott, hogy mind a két
hölgy: teljesen egyformán áll ugy erkölcsileg,
mint anyagilag... Az ismert, kifogástalan eleganciáju ur blazirt mosollyal felirta a két nevet egyegy cédulára, aztán r á b i z t a a s o r s r a , hogy
ki* adjon mellé ólettársul. A szolid üzletember
ezután elsietett a kihúzott név tukjdooos-lhox, aki
előtt osábitó szavakiktal ecsetelte m^gblzójit kiváló
tulaldanságalt..
&
A hölgy néhány nehéz pillanat alatt döntött:
Kezét, a megfelelő aranypengőkkel együtt a megbízónak nyújtotta, mire a szolid üzletember néhány száz pengő előleg lekapcsolása után lihegve rohant vissza az ismert, elegáns úrhoz, aki
épen azon tűnődött, hogy előbb megborotválka»*
rék-e és amtán fürödjön, vagy pedig csinálja az
egészet fordítva. Amikor a hírnöktől a Jó hírt
meghallotta, otthagyott csapói, habot és rohant —
az imádotthoz, hogy személyesen ls megismerkedjék vele. A szolid üzletember fájó sziwel előlegezett neki némi pénzt abból az összegből, amelyet
t cm sokkal előbb a szemérmes hajadontól vágott
Ife...
4.
Minden ugy ment, mint a karikacsapás és nem
tellett bele egy egész hét sem, amikor már férj
és feleeég voltak. A szolid üzletember diszkrétien
elvonult, miután megkapta az őt megillető szerzői jutalékot. A fiatalok egymásra maradtak éa
az újdonsült feleség a kővetkező héten felmondta
az elsőszámú bankbetétjét
5.
A napok épugy fogytak, mint a betVek. De
közben a feleség rájött, hogy több nap, mint bankbetét és most már elvégre Is kíváncsi volt ama.
hogy férje hol eszi meg azt a temérdek sok pengőt. De a férj .Mm volt hajlandó elárulni intim
i gyeiről semmit sem. Mit tehetett tehát egy »bet,
minthogy felkereste a szolid üzletembert, aki nemrég segllett összekalapálni a frigyet és negblzá*t adott néki a — nyomozásra.
— üzlet: üzlet, ma veled, holnap ellened —
gondolta a -~"d üzletember és clindu't feMc 11(<"
ulra. Rövidesen belebotlott egy szőke és fi ital
és szemérmes tündérbe, aki szemérmetlenül szórta
a szegény feleség bankbetétjeit. A szolid » Member nem késett megbízóját felvilágosítani a
tragikus valóról és ennek az lett a következménye, hogy a félj, igen rövid, de anr&l boldogtalanabb házasélet után ismét ánrának érezte nwát.
Fgvebet nem is tehetett, minthogy felkereste kipróbált barátját, a szolid üzletembert és megbízást adott neki a — k a l a p b a n m a r a l t név
1" erzésére...

Belvárosi

Mozi

Kedden, szerdán

A cég szerelmes
szatirikus vígjáték. - Főszereplők:

Gustav Fröblich, ibters Inny, Verebes Imi.
Azonkívül:

Varázsszőnyeg é, Fox HU adó.
Előadások k a d d a i t Németh Mária hangversenye
miatt c s a k 1 ó r a k o r , azardán fi. 7 ( 9 Arakor

Megalakult a Magyar-jugoszláv
Gazdasági Kamara szegedi osztálya
Kállay Tibor beszéde • magyar-fogostláv kapcsolatok kiépítésének
szükségességért!

(A Délmagyarország mimkatársától.) Vasárnap délelőtt nagy érdeklődés mellett megalakult a jugoszláv-magyar gazdasági kamara szegedi osztálya. Az alakuló értekezleten, amit a
kereskedelmi és iparkamara nagytermében tartottak meg, résztvett Kállay Tibor nyugalmazott pénzügyminiszter, dr. Vldashy, a budapesti jugoszláv követség kereskedelmi attaséja,
Virtss Emil, az OMKE alelnöke, dr. Horváth
István, az OMKE főtitkára. Megjelent az értekezleten • város képviseletében dr. Somogyi
Szilveszter polgármester, dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, ott volt Körmendi/ Mátyás
országgyűlési képviselő, dr. Tonelll
Sándor
kamarai főtitkár, dr. Veress Gábor Máv. üzletigazgató és sokan mások.
Vértes Miksa elnöki megnyitójában a jugoszláv-magyar gazdasági közeledés nagy fontosságára mutatott rá.

osztály milyen nagy erőgyarapodást jelent majd
a gazdasági együttműködés kiépítésében, ami
elé Belgrádban is nagy várakozással néznek.

Vldashy attasé
francia nyelven mondott beszédet és kijelentette, hogy az abszolút együttműködés htve.
Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes beszédében azzal foglalkozott, hogy nincs még egy
városa az országnak, amelynek nagyobb szűksége lenne arra, hogy végre meginduljon egy
egészségesebb gazdasági vérkeringés,
mint
Szegednek. A két ország politikai közeledésének útját is a kereskedelemnek és az Ivarnak
kell egyengetni

Dr. ToaeU Sándor

főtitkár a jugoszláv-magyar gazdaság! együttműködéssel kapcsolatban a speciális szegedi
érdekekre mutatott rá. Ezek: a vasúit ás hajózási
forgalom meg.avUása, a vízumkényszer
Kállay Tibor
enyhítése
és a halárátlépés megkönnyítése.
mondott ezután nagy beszédet Elsősorban megSényl
Pál,
a magyar-jugoszláv gazdasági kahatott hangon emlékezett meg az elhunyt gróf
mara
Igszgatőjs
bejelentette, hogy jugoszláv
Klsbelsberg Kunóról, Szeged nagy alkotójáról,
támogatással
a
xét
ország közötti
exportmajd rátért a magyar-jugoszláv gazdasági kaimport
lebonyolítására
részvénytársaság
alamara intézményének ismertetésére. Meggyőző
kult;
bejelentette
továbbá,
hogy
s
valuta
Ingaérvekkel fejtegette, hogy a Jugoszláv-magyar
gazdasági együttműködés meaerösltésére múl- dozására való tekintettel a firgoszldv nemzeti
bank 20 százalék felárat fizet az exportásl
hatatlanul szükség van.
dlnárszámláfára.
— Kitartunk az együttműködés -gondolata
Végül megválasztották a kamara szegedi oszmellett — mondotta nagy taps közepette Kállay Tibor — bárhogyan Is Ítéljék meg ezt az tályának négy vezetőségi tagját: dr. Pálfy Jóügyet mások. A nemzeti szempontok tisztelet- zsefet, Körmendy Mátyást, Vértéé Miksát ás
Wtmmer Fülöpöt A választmányba beválaszben tartása mellett el kell érni a kitűzött célt:
a Jugoszláviával váló aazdaságl eaÓüttmOkö- tották: Adler Rezsőt, Hoffer Jenőt, Kozma Ferencet, Kurucsev Sándort, Pick Jenőt és Varga
dés lehetőségét.
Azután arról beszélt Kálley, hogy a szegedi Mihályt

Hindenburg mtnonsz kapható
HZrefc
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fi Kedd. Róm. kat Gottfrled. Prot
' G o t t f r l e d . A nap kél 6 őrs 54 perekor, nyugszik 16 óra 33 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
Mg, a Városi Mnaenm mindennap, vasár- éa ünnepnap is, délelőtt 10-től fél 1-lg van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton délután fái S-től fél 6-ig.
»•"Teremi könyvtár (központi egyetem, t emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közfll szolgálatot
tartanak: Lelnziager Gynla, Hönráth Mihály-a. 9
(Tel. 13-52.) Moldván Lajos. Újszeged, Vedres-u.
1. (TeL 18-46.) Nyila ssy Ágoston, Rómal-könit 22
(Tel. 25-49.) Salgó Péter, Mátyáa király-tér (Tel.
12-96.) Frankó Andor. Dugonica-tér 1. (TeL 17-93)
Zakar S. örök.. Valéria-tér 1. (Tel. 16-95.)

Szeged árvasága
Péeat lapokban olvassuk, hogy ott rövidesen
befejezik a rádió reléállomás építését és az hamarosan megkezdi a próbaadásokat is. A nyíregyházai reléállomás már régebben elkészült és
azóta talán üzembe ls helyezték. Megkapta a mrga rádióállomását Miskolc Is. Szeged azonbar
kimaradt a lakodalomból.
— Ennek a városnak sohasem szabad éreznie
árvaságát — mondotta a Gömbös-kormány egyik
minisztere gróf Klebelsberg Kuno szegedi temeté
sén éa a gyászbaborult $J getf 8tjvek olyan jól
eső érzéssel fogadták ezt a biztatást Gondolták,
hogy a nagy halott még a rideg templomkriptá
ból is dolgozik, agitál annyira megszeretett vá
rosáért
Szeged nem kapott rádióállomást és hiábavaló
volt i nagy hare érte, semmi olyan Jel sincs
smelvből azt köveik;ztethe>tné, hogy kapni fo«
Szegedről elvileg elismernek minden szépet: elis-

merik, hogy az Alföld fővárosa, hogy fontos kutturközpoot, hogy történelmi hivatása van Itt a dél?
végeken, hogy Trianon következtében a legtöbbet
vesztette az öassea m%gvar városok között, elismerik. hogy erejét nwssne megialadó áldozatokat
hozott és terheket vállalt magfeni országos jellegű
célokért éa törekvésekért De ena as elismerésen
kívül más nem is történflk, legfeljebb annyi, hopdrága pénzen vásárolt intézmények vándorolnak
el Innen és hiábavaló minden tiltakozás ellene.
Szeged nem tudja „nem érezni árvaságát..."
— November 20-án választ a lengyeltóti kerület
Kaposvárról jelentik: Somogymegye központi választmánya hétfőn Kaposvárott üléat tartott amelyen a Oaál Gasntoo halálává megüresedett lengyeltóti kerületben az uj választás napjául november 20-át tűzte kl.
—. Elkésett válasz egy sürgős tiltakozásra. A
földművelésügyi miniszter most válaszolt /• városnak arra a feliratára, amelyben tiltakozott Szegőd
az erdölgazgatóság elhelyezése ellen. A miniszter közli a leiratában, hogy az erdöigazgatóságot
az állam súlyos pénzügyi helyzetére váló tekintettel volt kénytelen Szegedről elhelyezni.
— Munkaközvetítés. Foglalkozást kaphat a hatósági munkaközvetítő utján (Mars-tér sarok.) 1
kefekötő, 1 kefetehuzónő. 3 faesztergályos. 1 kaptafakészitő, 5 szabó, 1 magyarssabó vidéken, 1
egyenruha szabó vidéken. 1 csizmadia vidéken, 17
cipész, 2 eipőtüzőnő, 1 hólgyfodrásznő, 10 kőtörő.

Lampel-Hegyl kBlött-szavitt I
Fogatom a hölgyek küzitl. g
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— Házasság. M i n I l o n Budapest
Földes
/.o!tin Szeged, házasságot kötöttek. ;Mindcn külön

értesítés helyett)

1»

— A debreceni adóháimlék. Debrecenből jelentik-. Debrecen város kcigazgatási bisottságának legutóbbi ülésén Kóródy István pénzügyigazgatő azt javasolta, hogy miután az egyes kerületekben nagy az adóhátralék, a közigazgatási bizottság mondja ki nyolc tisztviselő etlen az adóügyi felelősséget. Dr Vásáry István polgármester
válaszában tiltakozott az illető tisztviselők megbélyegzése ellen. Azt Indítványozta, hogy a közigazgatási bizottság két tagja, a pé^izügyigazgató.¿g egy tagjával együtt vizsgálj». fe'üL hogy a
tisztviselők mennyiben felelősek az adóhátralékért A bizottság ugy határozott, hogy csak a legközelebbi ütésen fog dönteni a javaslatok felett
Az lilés befejezése e'őtt a polgármester a következőket mondotta: Addig végigárvereztefem & várost!
— Legújabb könyvek gazdag választékban a
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában.
— Gazdasási előadás Magyarországról a pozsonyi kamarában.. Pozsonyból jelentik: A pozsonyi kereskedelmi és iparkamarában ma este tartotta meg Ma*yar Pál országgyűlési képviselő a
nemzetközi vásár tanács alelnöke ,.Magyarország
uj gazdasági utjai és szomszédai14 cinnnel előadását Az előadás Stodola Kornél szenátor, a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara elnöke kezdeményezésére Jött létra Az előadás iránt Pozsonyban akkora: volt az érdeklődés, hogy a kamara
nagyterme szűknek bizonyait s a karzatról, a
szomszédos helyiségekből, a folyosókról, sőt a
lépcsőkről hallgatta a nagy számban összegyűlt
közönség az érdekes előadást. Magyarországból is
számos gazdasági szakértő és vezérember érkezett %z előadásra Pozsonyba. Jelen volt dr. Bartaa László magyar konzul is. aki az előadóval és
a kamarai elnökkel együtt az előadói emelvénvr^
foglalt helyet
r T5rt aranyért, zálogcéduláért legtöbbet fi-

zet Mölheffer. Széchenyi-tér 9.

— Az állástalan diplomások figyelmébe. A SÍSgedi állástalan diplomások felkérésére dr. Bora
László egyetemi tanár, a jogi kar dékzuja. a múlt
héten a helybeli állástalan diplomások érdekében
az országos intéző bizottsággal tárgyalásokat kezdeményezett Az országos intéző bizottság elnöke
dr. Illés József országgyűlési képviselő örömmel
űdvözöUe dr. Buza Lászlót mint az állásta'an diplomások első vidéki képviselőjét, aki felvetette
azt a gondolatot, hogy a helybeli állástalan diplomások minél előnyősebb elhelyezkedése érdekében a szegedi érdekeltekről Szegeden külfn nyilvántartást kell készíteni, hogy annak adatait" az
országos intéző bizottsághoz egyetemlegesen is
bejelenthessék tekintet nélkül arra. hogy egyebek
az országos intéző bizottságnál már külön is jelentkeztek. A helybeli intéző bizottság felkéri az
összes érdekelteket hogy a he'ybeli állástalan diplomások végleges nyilvántartásának elkészítése
céljából legkésőbb november 18-ig személyt adataikat, (név, lakás, végzettség és annak kelte, jelenlegi állás ée javadalom, mely pályán, illetőleg
hal kiván elhelyezkedni, az ország« intéző bizottságnál jelentkezett-e), a központi egyetem portásához juttassák eb
— Havi *fl fillér és havi 1 pengő az előfizetési díj a Délmagyarorszác kölcsönkönyvtárában.
— Interpelláció a eedói mocsárról. A kisgyűlés
mén ezév április 28-án tartott ülésén Irltz Béla
törvényhatósági bizottsági iag indítványára elhatároztp. nogy a Gedó előtti vizallásos és mocsaras
területeket "lecsapoltatja és feltölteti Ezt s kis
gyűlés: határozatot a mai napié nem hajtották
végre. Iritz Béla most mterpelláriót intézett dr.
Somogyi Szilveszter polgármesterhez, akitől a késedelem nka iránt érdeklődik és kéri. hogy most
már rendelje el a vizállásos terület haladéktalan
feltöltését
— Szerzői est az ipartestületben. Vasárnap az
ipartestület nagytermében szerzői eatet tartott
Veress Jolán szegeöi költőnő. A termet teljesen
megtöltötte az érdeklődő közönség. Veress Jolin
néhány versét és prózai munkáját adta eiő, megérdemelt. nagy sikerrel.

z Precíziós zsebórák és mindennemű éksze-

rek szakszerű javitása igen jutányos

Múlhoffernél.

árban

— Az állástalan
Belgrádból jelentik: A Poütika trja, hogy ss állásnélküli diplomások egyesftfctst riapitntffc. Az
egyesület elsősorban aa öreg tisztviselők nyugdíjazását követelt továbbá azt. hogy a nyugdíjasokkal ne töltsenek be állásokat

divatos sál* s a p k a
vasiai irapiibil •

. P3-24

— ügyvédi vacsora. Az Országos Ügyvéd Szö-

BOROS MIKSa c*^
Ast idö

vetség szegedi osztálya szerdán eate 8 ónkor, a
Raffav-étteremben ügyvédi vacsorát renden
— Nvelvkurznsok a MTEFHOE-bee. A Magyar
Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete saját helyiségében KáaÉai ncca 6.,
I I alatt ebben a tanévben is megrendezi ingyenes

,

nyelvkurzusait.

A Szegedi Meteorelogial Obszervatórhim jelenti november 7-én. Időjárási helyzet (rádiójelei
tések alapján). A barometrikus maximum az Azori szigeteken és a Balti államokban 770 m
A
minimum az Északi Jeges tengeren 750 mm. Finnországon 735 mm. Spanyolországon és Afrika
éezaki részén 760 mm. Jelentősebb csapadékos zóna Középeurópában vaa.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 3.8 C,
a legalacsonvabb 6.4 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 7655 mm,
este 766.6 mm. A levegő páratartalma reggel 92.
délben 90 százalék. A szél iránva kelé«, erőssége
1-2 m.

r Használt is modern ékszerek alkalmi árban beszerezhetők MüIhoffernéL Széchenyi-tér.
— Felakasztotta magát egy gazdálkodó. Vasárnap reggel Dadáa Mihály 38 éves csengeM gszda

felakasztotta magát Mire hozzátartozói rátaláltak. már halott volt Dudás Mftály régóta gyógyíthatatlan betegségben szenvedett ezért szánta rá

niagát az öngyilkosságra. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították.

— Piug-pong verseny. 121 „Pilfy" csackészcsapat—86. „Báthory" cserkészcsap»» ÍSHS.
— 171 abb adományok dr. Algrer Károly, ny. föisoán ki »rongyos akciójára. Dr Honyadf-Taes Ger-

Zónázzon 30 fillérért és
• ebédeljen 1 pengőért s
I a Dreher söntésben.

I

gely 5, dr Mészáros Ferenc 'őorvns 1& Meinl
Gyula r t 10 pengő.

Németi Mária, ma fti 9, Mazf

Jegy 2 pengőtől Déiniagy árnál.

— A EatoUkaa Népszövetség ölése Sándortalváa. Vasárnap délután a sándorfalvi Jésaa Czive
Szövetség és a többi bitbuzgalmi egyesületek nagygyűlést tartottak, amelyre meghívták a Katolikus
Népszövetség szegedi helyi szervezetének szónokait A gyűlés az iskola nagytermében folyt le és
szép számmal megjelent hivők nagy érdeklődéssel
hallgatták meg a szónokokat. A gyűlést délután 4
órakor nvitotta meg luiávai Váilielvi István hitoktató-kápiáa. Lepay Smfl plébános, szentszéki
ülnök mondott bnzdifó beszédet Dr. Hoffman Ferenc ügyvéd beuédében "rámutatott a* gazdasági
baiok forrására és megjelölte * kivezető otat is,
amely a katolikus élvek. dfadalra juttatásában és
a katolikus erők összefogásában van. Reck Endre
a legsőrgCsebb fenniv afőkra m utUtott rá és a
Katolikus Népszövetség segítségét ajánlotta fel a
sándorfalviaknak. A gyűlés végén Stelezamer Rezső kántortanító intonálta a pápai és nemzeti
himnuszt

ÍA Délmagyarország rann ka társától.) A Petőfi
Sándor-sugárot a Csongrádi-sugárnt és a felsőtiszapart kikövezésére a város már meg is tartotta a versenvtárgyalást, sőt a Csongrádi-sugárut
burkolatának javitási munkálatai ezen a héten befejeződnek. A belügyminiszter, akihez a sugárutak
és a felsőtiszapart kikővezésére vonatkozó közgyűlési határozatot jóváhagyás végett felterjesztették. arról értesítette most a várost, hogy a minisztériumban előbb letáreyaltatja az ügyet és
csak azmán dönt a jóváhsryás kérdésében. A polgármester a miniszteri leiratra válaszol és rámutat arra. hogy ezeknek íz utaknak a kikövezése
most már halaszthatatlan, mert azokon a kózleked 5 életvessélyes, ezért kéri a minisztert, hogy minél előbb hagyja 'óvá a közgyűlési hr.táiozatot.

— 30 könyvet cserélhet havi egy pengőért a
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában. •

TELEFONRENDELESRE
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Nyilvános

sia
I

köszönet

Miután e lap hasábjai részünkre felszabadultak, felhasználjuk az első alkalmat, hogy a
moziközönség széles rétegének megköszönjük
azt a jóleső bizalmat és támogatást, mellyel
vezetéseink alatt álló mozik harcában bennünket megilsztelnl szives volt. Közölhetjük, hagy
most már az idei évad lenjobb anyaga rendelkezésre áll:
1. »Volt egyszer egy kerbzgőe
2. »Tavaszi zápor*, magyar
3. DCongorillat
4. y>Nem kérdem ki vagy
stb., stb. és igy a szegedi közönség már legközelebb nap-nap után gyönyörködhetik majd
szebbnél-szebb filmekben
• — •

— Az üjszegedi Népkör előadása. Szombaton
folytatta az Újszeged! Népkör előadásait Okályl
Iván kertészeti intéző fejezte he a kaliforniai
r ajzstetüről még október 22-én megcezdett előadását azután áttért a gyümölcsfák általános védekezésére. Kijelentette, hogy gyümölcsexportunknak csak egy akadálya van s ez az, hogy nincsen
megfelelő gyümölcsünk, pedig ha volna, annak elhelyezése egyáltalában nem ütközne nehézségekbe. Az előadás végén a hozzáintézett különböző
kérdésekre adta meg a szakszerű felvilágosításokat. A tanulságos, érdekes, mindvégig vonzó előadást Hauser Rezső Sándor elnök köszönte meg.

B sugárutak kövezését
még mindig nem hagyta jóvá
a belügyminiszter

Német francia, eszperantó kar-

nisok máris működnek, az olasz kurzus ma ette
7 órakor kezdődik.

I

Belvárosi Mozi Rt.
Lippai Imre s. k.

Széchenyi
Mozi
. Vogi Rezső

elnök.

Igazgató.
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„GIZELLA" MOSODABAN Szentbáromsáq u. 5, gallértisztítás 6 fillér

XI.S
Leendő anyáknak kellő figyelmei kell fordiíeniok arra, hogy bélmüködésük rendben legyen,
ex pedig a természetes »Ferene József*
keserűvíz használnia állal érhető eL Nőorvosi
klinikák vezp'fti egybehangzóan dicsérik a
valódi Ferenc Józsel vizel, meri könnyen
bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan
és minden »Hlemellenség nélkül Jelentkezik.
A Ferenc Józsel keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és iüszerűzletekben kapható. B.I
— Gusztáv Adolf emlékünnep. Az ágostai hitvallású evangélikus egyház az egész világon november 6-.ín ünnepelte meg a hitvédő swéd király
• halálárak 300 éves emlékezetét cs az 6 nevére és
emIfiére alapított G u s z t á v A d o l f S e g í t ő
E g y e s ü l e t 100 éves jubileumát. Az egyesület 100 évi működése alatt több mint 100 millió
márkát forditott a gyülekezetek segélyezésére ée
különösen a történeti átalakulás súlya alatt vergődőket segíti A magyarországi evangélUcus egyházaknak -<Mik több,'mint kétmillió aranymárk«
segítséget küldött és a szegedi kis egyház sem
tudta voioa felépíteni templomát a segítsége nélkül. Az Országos
Luther Szövetség
szegedi
fiókja emlékére november 6-án az evangélikus
templomban bensftsóges emlékünnepélyt rendezett. Közreműködjek: E g y e d Aladár és P e t r o
Elek lelkészek, V. M a g y a r JCnos, R e k s Mária és a Református Énekkar. -- A görögkeleti
temetőben felállított hősi emlékműre az ég hltv
ev. egyház nevében Egyed "Aladár leJkísr. tett
kcszorut.
wr

KORUTI KEPKERETEZQ

•MtiT'lt l l i s a Lalot Körül 33. izAr»
alatt. (Attllft n. urok.) M|ndenn«m0 kApkeratezéa
Ic cryor«»n, olcoén. — 8»*>ntk#f>»k, f»»t»n*nyek i)»fT vi1 UaztJkbao. Stir«* pArtfojrflit WrKÁRPÁTtNÍ

— 30 kőnvvel cserélhet havi egy pengőért a
Délma^varország kölcsönkönyvtárában.
— Az „Otthon" gyűlése. A Szegedi Tisztviselők Otlhona vasárnap tartotta meg novemberi rendes gyűlését, amelyen a tagok majdnem teljes
számban jelentek meg. A gyűlés napirendje előtt
Hauser Rezső Sándor elnök megható szavakkal
emlékezett'meg arról a nagy veszteségről, amely
u magyar kulturát és Szeged városát gróf Klebetsliorg Kuno elhunytával érte. Indítványára a választmány kimondotta, hogy a kiváló kulturpolitikus emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. Majd
a tisztikar egyes tagjai tették meg szokásos jelentésüket Sninálattaű állapította meg a választmány, hogy a tagok egy része nem fizeti meg az esedékes tagsági dijakat, könyvtárát az egyesület megnyitotta s az. minden szombaton 3—5 óráig áll a
tagok rendelkezésére. Végül kimondotta a választmány, hogy Gömbös Gyula miniszterelnökhöz fordul felirattal s abban a tervezett nyugdijilletmények és lakbérek méltányos megállapítását kéri
— Telefon rendelésre házhoz küldi szinházjepvét a Délmagyarország kiadóhivatala.
A 4. és 5. rejtvény megfejtése. Vasárnapi számunkból kimaradt a keresztrejtvénybajnokság negyedik és ötödik tételének megfejtése A helyes
megfejtés a következő:
A 4. szá—• frlndvífnyok megfejtébe: Vízszintes 1. Villamoskocsi, 22 Álarcosok, 55. Kikapcsolódás. Függőleges 1. Villámhárítók. Idealizmus,
idegenvezetés S?ő- fs képrejtvénvek: 1. Karin
Mirhielis. 2. Itt a kánikula, '3. Élőhalott. 4. Rudikon, 5. Vigasztal
Az 5. «zámtt fp'ndvánvok megfejtése: Vízszintes 1. Cord íy Sarolta, 47. Szertelen, 5.>. Szerencsétlen. Fügcőlcgos 2 Orgazdaság, 6. Sáskacsapat,
10. Tnr^rison, "7 Pelleus. Szó- és ' 'prejtvények: 1. Vécre egyedül. 2 Argonauta, 3. Ady
Fn lrc, 4. T::gbisz,ikadt. 5. Informál.

NOGYSZHBHSU THRStt^ ÜTOZflS
NOVEMBER 12-ÉH.
fTtvnnM: Budapest—München-Párls—Marseille- M onte-Carlo-dcnova-Milano—Venazla—Budapest.
Tartózkodások München 2 nap, Párls 7 nap
t e l j e s p r o g r a m m a l és a környék megtekintésé-

vel, Marseille 1 nap, Monte-Carlo 7 nap,
az egész Riviera megtaklntésövel autocaron,
Genova 1 nap, Milano 1 nap, Venaxla
2 nap.
c
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Mfi»:i»rvlrnm B[id>rMti Andrí««v nf 1 ••.
Ernő i mw c. vmtrtöriet Szeged.

Sport
Szesed FC-Nemzeti 3:1 (2:1)
A Szeged vasárnapi győzelmével pontjainak
számát hétre szaporította, a tabellán pedig
a nyolcadik helyet a hatodikkal cserélte fel.
A játék csak hellyel-közzel mutatta a Szeged
fölényét, a szemre szebb futballt ezúttal a
pestlek játszották, de az első félidőben azért
a Szeged is kitett magáért néhány élvezetes
akcióval. Voltak percek, amikor a Szeged nagy
rössel támadott és hirtelen rajtaütéseivel hozta
zavarba az ellenfelét. Viszont voltak tiz percek
és volt olyan negyedóra is, amikor a Szeged
kapkodva, szétesve védekezett és nagyon veszélyes helyzetekbe került halfsorának gyengesége miatt. A védelem nem elégített ki teljesen. Máskor sokkal biztosabbnak láttuk a
Sehmtdt—Rtesz hátvédpárt. Szerencsére Pálinkás ezúttal helyén volt és néhány rendkívül
veszélyes labdát tett ártalmatlanná. A halfsorban Somogyi még nem nyújtotta azt, amit
vártak tőle. Polyák beteg volt, Bertók küzdött.
A csatársor klrivó hibája volt Harmat beállítása. Sok támadás maradt meddő Harmat erőtlen játéka mi^tt, kit nagy gólhelyzetet Is kihagyott. A rossz Harmat mellett a múltkor még
Jó Havas sem tudott érvényesülni, Lukács sokszor szinte eltűnt a mezőnyből. A többiek
rosszaságáért azonban kárpótolt Gyurcsó és
Kronenberger friss ée üde Játéka. Mindketten
jó formában vannak.

és Művészet
MQsorpoIItlka
Kaptuk a kővetkező levelet:
Tisztelt Szerkesztőségi
Azt olvasom a Délmagyarország vasárnapi
számában, hogy ezen a héten újból műsorra
tűzte a színigazgató »Amikor a kislányból
nagylány lesz« cimű operettet. Ez a színdarab
a mult héten ötször ment Kosáry Emmlvel.
Ezen a héten az igazgatóság nem hirdeti Kosáry
Emmit, amiből arra következtetek, hogy a helyesen kiválasztott, helyét jól megálló Kosáry
Emmlt helyi szereplővel akarja helyettesíteni.
Ugyan kivel? Nem hiszem, hogy a müsorcsinálásnak ez az esetlen módja, amely a színház
financiális érdekeinek is nagy sérelmével jár,
kielégítené azokat a minimális igényeket, amelyeket a színházzal szemben joggal lehet támasztani, amelyekről átmenetileg le lehe'.ett
mondani, amelyeknek további semmibevevése
azonban igen áldatlan eredményeket
teremhet Épp azért arra kérem a tek. Szerkesztőséget, ne elégedjen meg soraimnak közzétételével, amit természetesen tisztelettel kérek, hanem serkentse az igazgatóságot nivós munkára,
mert a további elnézés politikája a színháznak behozhatatlan ártalmára lehet.

Tizenegyesből Havas révén érte el a Szeged
az első gólt, amit nemsokára Bihámy ugyancsak tizenegyesből egyenlített. A félidő utolsó
percében Kronenberger megszerzi a vezetést.
A második félidő egyetlen gólját is Kronenberger szerezte, még pedig ugy, hogy a Lukács
fejesét védő Wetnhardt kapust labdástól-mindenestöl a gólba nyomta. Kann Ferenc jól
bíráskodott

Amatöreredmények
SsAK—MTE 3*.
A gólarány minimális, a
SzAK győzelme azonban nem volt kétséges. A
bíró a SzAK-nak egy tiszta gólját nem adta meg.
KEAC—Kecskeméti TE 0:0. Meglepetés, hogy
a gyenge kecskeméti esfloat pontot tudott elvenni
az egyetemistáktól.
Vasutas—UTC BO. Fölényesen győzött a jó firmára felfutott Vasutas.
*"* SsTK—CaaAX 7:1 A csongrádiak nem ütik
meg az e1sőo>sztályu nivót
n.-od oastályn bajnok! mérkőzések: SzIKE—
HTKSE 30, KAC--ASC 20, Rákóezi-FÖC 50,
Postás—FMdeákI TC 3:1.
Az I. liga ar;lményel: Ferencváros—Hungária
0.0, Újpest—Kispest 30. III. ker. FC—Soroksár
2:1.

Szerda, csütörtök. Amikor a kislányból nagylány lesz. Operettujdonság rengeteg slágerzenével, szenzációs kiállításban, gyönvörü táncokkal,
elsőrendű szereposztásban.
A hét szenzációja: Exhercegnő, Kosáry Emmy
és Király Ernő felléptével. A szezon egyik legpompásabb operettujdonságát Louis Verneuil és
Ralph Beaatzky (a Fehér lő egyik komponistája)
szenzációs müvét, az Exhercegnöt mutatja be
pénteken a színház. Az operett primadonnaszerepét Kosáry Emmy, a híres, Szegeden ls hatalmas
sikerrel vendégszereplő budapesti primadonna és
Király Ernő, a népszerű és nagymuhn fővárosi
bonvivánt játszák. Tekintettel a különös és ritka
művészi eseményre, az Exhercegnő előadásaira a
helyárakat 20 százalékkal felemelte a színház.
Délutáni előadások. A hét délutánt előadásainak sorában, a legjobb és legsikeresebb darabok
kerülnék színre. Csütörtökön délután a Week-end
van műsoron filléres előadásban, szombaton délután Ifjúsági előadást tart a színház, szinrekerül
az Egy kis senki filléres helyárak meHett, vasárnak délután pedig sakire kerül rendes esti helyárak mellett dél.itánl bérletben az Exhercegnő.
Tdójóslat a Délvidékre. Változékony,

aránytag

tnyhe idő, reggeli köddel.

Syilttér

Ne kínlód jon többé otthon. Bcretválás, kölni,
fésülés és borravalóval együtt 20 fillér. Várakozás nincs! Uri kiszolgálás. Modern berendezés! r.róf Anoonvi Albert-ucca 20. sz. /TemSzeretettel küldöm üdvözletemet a Dél- plom-tér sarok.).
magyarországnak azért a fáradhatatlan és bátor
munkáért, amelyet a közélet minden terén véFigv*'«-r Gallértisztítás 6 fillér! Kálvária
nrca 2. sz.. Dugonícs-tcr sarok'. H g\'">el:!;fel
gez és bizalommal kérem, ugyanez a szellem
felszerelve? Elsőrangú munka? .
vezesse akkor, amikor a város egyetlen színházának müvésíi és financiális kérdéseivel foglalkozik.
Üdvözlettel és tisztelettel: (Aláírás.)

Némeíh Mária ma fél 9
A nagy magyar énekesnő hétfőn megérkezett a
uai hangverseny telt ház előtt a Belvárosi Moziban Jegy 2 pengőtől DéJmagyar jegyirodában

A színházi iroda hírei

Halat fillérekért

flntalffynál vásárolhat.
(Rudolf té;', vámház mellett.)
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Egy kg. ponty . . . .
88 fillér
Egy és fél kg. fehér hal
(keszeg) . . . .
66 M
Egy kg. süllő . . . . 158 „

Ma este féláru jegyakciós előadás: Csók a ¡iikör előtt A szinház igazgatósága külcnös kedvezmé- ,/képpen ma este félhelyáru előadást renFelelős szerKesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
dez. Szinrekerül az elmúlt hét óriási sikerű új- Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorsr
donsága. lodor László érdekfeszitöeo izgalmas
Hírlap- és Nyomda válla kai Rt könyvnyomdáját™
színmüve, a Csók a tükör előtt.
Felelős üzemvezető: Kieio Sánuor

OANKtn Í H Í í í S Í Í Í W M B M

Apróhirdetések

R M É N V

Hangja süketen csengett a vastag hőségben.
L U T O n O . T O rT
— itt vagyok kisanya — a Régi-kutnál állott
*- s z o b á k
— Hát akkor igyunk — mondta az orvos és
Neisserrel és köveket dobáltak a gödörbe.
odakoppantott 1 a poharát.
Gröenerné megnyugodott Testes asszony volt,
— Jelzem - Zinder kapitány nem- állhatta
meg — jelzeni én nem tudom, hogy mi az a őszüló haját nem viselte kontyban, mint a
többiek, hanem felrakta koszorúba s ez valami
tartalettesvaca
de egeszen biztosan, valami
mókás jelleget adott kövér arcának. Egyébként
szédités. A bürgepaprikást is hivhatom nemolyan v o l t mint a lányának a karrikaturája.
tudommicsoda alá Napoleon Bonaparténak, de
azért az csak bürgepaprlkás marad. .
Tilda kicsit kiugró arccsontjait viselte, de a
szeme már behizott mélyen és kicsit fodros,
— Nana, hiszen — és Böhm patikus visszade szivalaku szája elszintelenedett és magpakkolta a menükártyát — a helyzet az, hogy...
puhult
— A múltkor is - folytatta zavartalanul Zin(Folyt kóv.)
der kapitány és kis kefével lesimította apró
KWÓnbtrí'atu «lefláns be.
bajuszát, zöld szeme mélyen ült. kiugró alatorozott ss'b. kapafeaiesciM 2» pengőért
kiad«
csony homloka alatt, de a kutya értelmessége
FeMtisaapart 6. Stefánlá.
csillogott benne — a múltkor is bent a városHavi
fillér és
nál.
ban, amiatt a büdös kommunista dolog miatt,
hogy bent jártam, bemegyek vacsorázni a MerBatfrazatt szakákat
kur-ba, nézem az étlapot, azt mondja filét,
h a v i
keresek megbízóimnak
így, ahogy mondom filét, de mouton á lá
előfizetési dlf
belvárosaan. LakásflgyaSk
Chataubriand, na mondom már rsudámbul is
A DtLMAOYABORSZAG
ség, Dugonics tér 11. ne
megnéaem, hogy milyen. Hát báránysült volt
kttlcsttnktfnyvtárAban
Két egymásba 117*6 kűldo.
céklával a tetejin, de a fene ott egve meg, meg
bejárató batoroaott u b*
büdös is volt.
ktBdd. Hortky MiVlós tm-p
Gröener bérlő a vállára csapott Zinder ka», r. 4
pitánynak és nagyon nevettek.
Egy saoha hatoroxva, vagy
A patikus folytatta:
hotor néUál kiad* Attila
— Nincs egészen igazad, kapitány. A gyon. ír, K. Ugyanott egy
értéktősade sáriad. A tőzsde
mor kiszolgálása a célszerűségen tul egy bisarok fizMhelyiaég kiad*baTi, szilárd irányzata a mai tőzsdenyitás alkalzo tyos fokú művészetet is igényel. A gasztromával is éreztette hatását mert az előző zárlati
Diszkrét sztbákat
nómia, nem beszélve az elfajzott invencséárfolyamok a nyitás alkalmával ts érvényben make-e^k lépezdházt' bejáratgekről...
radtak. A tőzsdeidfi későbbi folvaroán üzlettelental,
Lakást)gyndkaág, Dogo— Na, mondom a pincérnek — a blúzát kiség és kedvetlenség amtadcoeott. bár Berlinből
-irtes
tár 11,
17»
gombolta Zinder kapitány s katonagallérját kikedvezőbb árfolyamokét ás barátságosabb irány-
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tette maga elé az asztalra — mondom neki,
vigye a fenébe ezt a chateau frászt, mert
földhöz váeom. iszv. ahozv hallod, mondom
neki.
S a patikus változatlanul finoman nézett maga
elé. Sokszor képzelte, hogy ó i t t ezek között
a kétségkívül alacsonyabbrendü, kevesebb lelklségü emberek között például, ha kinyitja a
szá át, hogy tanítsa őket, ugy hallgatják, mint
az orákulumot. Megszelídülnek, mint a vadállatod, Orphfeus muzsikájától — igy gondolta —
és magában igen finom és éles filozófiákkal
traktálta őket gyakom. De. ha igy — mint
most is — megszólalt és köznapi durvaságaikkal
belevágtak, akkor finoman mosolygott és elkönyvelte, hogy őt itt meg nem érthetik. D J
nem baj, él befelé, nyugodtan s bölcsen, és elnézően, mint az apa. akinek rossz gyerekei a
fejére ültek. Mosolygott és elnézett át az asztalon, tul a Kék-hegyek szikláin, amelyek alatt
a folyó rohant sziklás meredekek között és tul
a Keresztély és a Johannes fokon, melyek között a sinek kanyarodtak két ország határán
és amott kezdődik a nyugat és illusztrált lapok, színházak és kamarazenék. Írói társaságok, tárlatok és lexikon és m i n d e n . . . — méltóságos uram, szeretve tisztelt barátom, hölgyeim és uraim — motozott közben az agyában szerte a beszéd, mit az éjszaka készített
os amelyet itt majd elmondani szándékozott,
könnyödén és odavetve és mégis erővel —
méltóságos uram, szeretve tisztelt barátom —
mert az önkéfttes tüzoltósá2 aloarancsnoka volt
immár tizenöt éve.
Az önkéntes tűzoltóságot Bergen Antal állomásfőnök szervezte.
ÍL
Mind nevettek s a jegyző rá is fltőtt a
térdére Zinder kapitánynak — j ó l megmondtad neki, megadtad a szájaizit. — Aztán kis
csend lett, ittak és Bergen állomásfönökről
kezdtek beszelni, minden átmenet nélkül.
Az asztal máMk végén az asszonyok többnyire mereven ültek, vasárnapiasan, a retikülőket kirakták maguk elé az asztalra és kezüket mellette nyugtatták, vagy összefogtál; a
hasukon. Gröener berlone a leányát fürkészte,
kőrülnézegetve s hogy nem ia . i , k.ditott:
— Tilda! Tildaaa!

zatot jelentettek, az Itteni piacra nem gyakorolt
befolvásít. Ax árfolyamok nagyjában tartottak és
csak a zárlat feié állott be az értékek egy részében árfolyamlemorzsol ódás. Zárlatkor az irányTat egyenetlen. A Axkanmtozása papírok piacán
Is nagyjában az eMaő napok árfolyamai érvényesek. az üzlet azonban itt te csöndes veit. Magyar
Nemzeti Bank 122. Magyar Általános Kőszén, 314,
Salgótarjáni 2S.5, Urikányí 36.5. Fegyver «7. Ganz
14.25, Rrnioiiroráirvl 19 9, Tröszt 66.5, Délcukor 79,
Magyar énkor 65.25. Izzó 269, Felten 120, Ruggyanta 20.5, Vasúti forgalmi 22.5. 1932 évi 4.5 százalékos állampénztár^egy 100 százalék. 1911 évi fővárost kőlcsönkőtvény 34 százalék, Hadikölcsön
6 százalék I—V ktbocsájtásu 0.09 áru
ZlIrlrM deWza zárlat. Párfs 3038, LomVw 17.16,
Nnvyork 518.75, BrtRsze! 72.20. Milánó 26.50. Madrid 4250. Amszterdam 208.70. Berlin 123.10. Szófi.i
3.74, Prága 15.36, Varsó 5810, Belgrád 7.00, Bukarest 3085.
A Maayar Jíenmeti Bank hivatalos devisajeevsése. Angol font 18.8fV-19.20, belga frank 79.1879.74. cseh korona 16.91—17.01, dán korona 97.909910. dinár 730—7.60, dollár 57050-573.50. francia frank 22.30-22.50. hollandi forint 220.50—23a90
lengyeí zloty 63.95—64.45, hm 3.40-344, leva 195
—4.25, Ura 2990-3020. német márka 135 70-138.60
norvég korona 96.20—97.20. osztrák sdtltting —.—,
svájci frank 110.70-111.40. svéd korona 99.40100.10
A budapesti terménytőzsde hivatalon árfotvamjelentése Bnza tiszai 78 kg-os 1220—12.*, 77-es
12.40—13.15. 78-as 12.S5-13.25. 79-es 12.75-13.10.
SO-as 1280—13.55. felsőtiszai 76 k*-os 1170—11 90,
77 *. 1185-1205. 78-ss 12.00-1220, 79-es 121512.35. 80-as 1225—1240. jászsági 76 k*-os 11.8012.05. 77-es 11.95-12.20 78-«« 17.10—12.35. 70-es
1225—1250. 80«s 12-35-1280. fejérme*vet és dnrántuK 78 k*-os 11.70—1190, 77-es 11.90-1205,
78-as 1205-12.20, 79-« 1220-1235, 80-as 1230—
12.50, pestvidéki és bóeAal 7« kg-os 11.65—11 85.
77-es 1165—1185, 78-«« TI 85—1200, 79-as 1215—
1230. 80-as 1225-1245 Ro®
6.70-6.80, egyéb
675-6.85, árp« tak. I. 10.00-10.10, II. 9.75-9.90.
sörárpa íclv. 11.00-13.75. egyéb 10.50-11.50. zah
I. 10.00-10.20. TI. 9.70-9 80. tengeri tiszai és egyéb
6 90-7.00, korpa 7.15-7 25.
Csikágói terménytőzsde zárlat Az iránvznt
bvátságos. Buza decemberre 41.625 (—.—),
májusra 49.75 (
), juliusra 51.25 ( —
lenceri ,1
-bná
25.875 (—.—), májusra
. J.UJö ( _ . _ ) . j'tliusra 32JSO
decemberre 28.875 (—-—), májusra 32.75
iuliusra 36.875 C—.—V

Eteoáns, teljesen kfllditb*
járatú diszkrét ooba havi 20 25 P-ért kiadd, —
Ttaztaséá
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