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A városi üzemek
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IX. évfolyam,

sz.

indokolt megrendszabályozása mögött nem
lappang-e az autonomiák állandó béklyóba
verésének tudat alatti szándéka? Vájjon a
mindenható állam nem azért csökkenti-e a
kisebb közületek mozgási szabadságát, nem
azért kurtítja meg jövedelmeiket, hogy maga
annál több fölött disponálhasson? Isten látja
lelkünket, nem adóemelést akarunk, mikor
kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy miként sorvad el az autonómiáknak átadott
adónem, az általános kereseti adó és miként
helyeződik át az adózás súlypontja azokra
az adózókra, amelyek kizárólag az állam jövedelmét szolgálják. Mert van legalább is némi ellentmondás abban, hogy az állam egymásután tolja át a legkülönbözőbb szociális,
rendészeti, közoktatásügyi és közlekedési
feladatok ellátását az autonómiákra s ugyanakkor annak hangoztatása mellett, hogy takarékoskodni kell a közterhekkel, marokra
szorítja tenyerét, mikor ezeknek a terheknek
a fedezetét kell előteremteni.
Az egyszeri revíziót a közüzemeknél kénytelen-kelletlen tudomásul vesszük s ha ered- i
ményt hoz, talán még örömmel is üdvözöl- '
jűk. Félünk azonban az olyan termékeny öt- I
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letektől, amilyeneknek a felmerüléséről máris hallottunk, hogy a városi üzemek „hatékonyabb üzemvitelének előmozdítása céljából" ezek számára egy központi jellegű igazgatási szervet állítsanak fel — Budapesten.
Legyen egy nagy
mammut-igazgatóság,
amely együtt intézi a szegedi vágóhid és a
debreceni krematórium dolgait, a miskolci
városi mozit és a bugaci kisvasutat. Ez a szerv
intézze közPontilag takarékosság címén az
összes üzemek anyagbeszerzését. Szűnjék
meg minden önállóság és husz fillér megtakarítás címén veszítse el a szegedi és debre.ceni iparos munkáját, a szombathelyi és győri kereskedő szállítását. Állandósuljon az a
panasz, amit hangoztatnak a Társadalombiztositóval szemben, hogy beszedi a járulékokat a vidéken, a törlőrongyok vásárlását és
építkezéseit pedig elintézi megint csak —
Budapesten. Félünk az ilyen gondolatoktól
és ötletektől, még akkor is, ha a belügyminiszter kijelenti, hogy nem tette őket magáévá. Félünk, mert a tapasztalatok azt mutatják,
hogy nemcsak az üzemek igyekeznek létüké*
meghosszabbítani, ha feleslegessé váltak, hi
nem az ellenőrző hatóságok is.

A novemberi közgyűlés tárgysorozatában
észrevétlenül húzódott meg s a közgyűlés
megjegyzés nélkül vette tudomásul, hogy a
polgármester a városi üzemekre vonatkozó
adatokat felterjesztette a közérdekeltségek
felügyelő hatóságához. Ez az a hatóság,
amely egy harminchármas bizottsági rendelet alaPján született meg, a pénzügyminisztériumban székel és legfőbb fegyvere egy nagy
kék ceruza. Ezzel a kék ceruzával a felügyelő
hatóságnak jogában van kiadási tételeket törölni, illetményeket redukálni, állásokat öszszevonni és egészen megszüntetni, egyszóval
az autonomiák és üzemeik felett a legmeszszebbmenő gyámkodás jogát gyakorolni. Az
indok, amivel ennek a hatóságnak a működését alátámasztják, az, hogy egy ilyen mindenkitől független és senki által nem befolyásolt szervezet képes csak a takarékossági
szempontokat a maguk teljességében érvényesíteni.
Fogadjuk el, hogy ez igy van és szükség
volt az autonomiák amúgy is szűkre szabott
ogkörének erre a korlátozására. Higyjük el,
logy az autonomiák nem alkalmasak a saját
láztartásuk ügyeinek vitelére. Ismerjük el,
logy az autonómiáknak bűnük az, hogy költségvetéseik tárgyalása alkalmával mindig takarékosságot hirdetnek, de végeredményben
akár a kövezési, akár a csatornázási politikánál kortesszempontok érvényesülnek s ha
összeadnák azokat a nélkülözhetetlenül szükA „pokoli ciklon" elérie Franciaországol is
séges kívánalmaknak pénzbeli ellenértékét,
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Páreállítása. Ezért szánja el magát a francia kormelyet a takarékosságot hangoztató szónokok
felvetnek, minden költségelőirányzat kiadá- risból jelentik: A francia bank arany vesztesége mány az u j belföldi kölcsön kibocsátására és
mértékben emelkedik. Az aranyálloremelni kell, hogy a francia nép megérti az
si oldalát a duplájára lehetne felduzzasztani. aggasztó
mány öt hét alatt négymilliárd frankkal csökidők szellemét és teljesiti kötelességét
Mondjuk talán még azt is, hogy az autonó- kent.
Az egyes minisztériumokban lázas gyorsamiákban a válságot megelőző évek jó konA félhivatalos Temps pokoli ciklonról ír, sággal dolgoznak a pénzügyi programon, amejunktúrája alatt felesleges mértékben meg- amely most már Franciaországot is elérte. A lyet a kormány — mint ismeretes — szombavolt a hajlandóság közüzemek létesítésére s veszedelem óráról-órára nő — írja a Temns — ton ter jeszt a kamara elé.
nem egy helyütt, nem egy esetben olyan üze- és nincs más menekülés, mint a bizalom helymeket vontak be a közigazgatási feladatok
keretébe, melyek a közületre nézve csak felesleges terhet jelentenek. Tegyük fel, hogy
mindez igy van s azután nézzük az érem ellenkező oldalát.
Ha az állam ellenőrzi, hogy az autonomiák
felesleges terheket ne rakjanak polgáraik vállára, helyes. Ha a belügyminiszter látni akarja a városok és üzemeik adminisztrációját,
A gazdasági élei minden ágál korporációba tömörítik
hogy a kezelés a legszigorúbb ellenőrzési
szempontoknak megfelelően történjék, senki
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berdéktalanul megkezdi a rendi újjáépítés szervesem emelhet ellene kifogást. Még a külön fel- linből jelentik: A birodalmi gazdasági minisz- zési munkálatait. A nagy gazdasági átszerveügyelő hatóság elvét is elfogadjuk. Mégis térium részéről döntő lépés történt a német kor- zés kiinduló pontja a mór fennálló gazdasági
két nagyon súlyos elvi kifogásunk van a orációs állam megvalósítása felé. Dr. Schmidt szervezeteknek korporációs formában történő
irodalmi gazdasági miniszter csütörtökön beátalakítása lesz. A német gazdasági élet minrendszerrel szemben. Az egyik az, hogy nem
jelentette a német gazdasági életnek korporálehet mereven dogmatikus szabályokat fel- ciós, azaz rendi alapon történő átszervezését den ágát korporációba tömörítik és igy építik
fel az u j német rendi á l l a m o t
állítani, hogy az állam csak a jövedelmező Közölte, hogy a gazdasági minisztérium halaüzemek fenntartását engedheti meg a városoknak. Ez esetben ugyanis a nyomorúság
vámszedésével foglalkozó és a mai viszonyok
mellett fényesen prosperáló zálogház volna
a mintaképe a jó városi üzemnek, viszont félteni kellene a köztisztasági üzemnek a sorsát,
amely a város uccáinak és tereinek tisztántartásával foglalkozik, még pedig a túlzott jövedelmezőség reménye nélkül. Pedig ezzel
az üzemmel ugy vagyunk, mint a régi NemDe Valera erélyes rendszabályai
zeti Szinház volt Shakespeare darabjaival,
(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Dubamelyeket vagy jól kell adni, vagy sehogy, linből jelentik: D e V a l e r a erélyes lépésre lyiségeit Házkutatást tartottak O'd u f f y tábornok lakásán és az if jú fasiszták főhadiszálde adni mindenesetre muszáj.
szánta el magát az ellenzéki blokk egyre erőlásán, ahol nagymennyiségű fegyvert és muníA másik észrevételünk mögött a gyanúnak södő politikai agitációjának letörésere. Csü- ciót foglaltak le. O'd ü f f y tábornok lakásán
némi árnyéka húzódik meg. Vájjon az auto- törtökön az egész országban detektívek és rend- nem találtak semmi gyanúsat. A házkutatások
nómiáknak a pillanatnyi nyomorúság által őrcsapatok szállták meg az ellenzéki blokk he- az ir közvéleményben nagy feltűnést keltettek.

5 bét alatt Négymilliárd aranyfrankkal
csökkent a Francia Bank aranykészlete
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Nézze meg áras kirakatainkat.

Az Infláció ellen foglaltak állást
a gazdavlta szónokai
a képviselőház csütörtöki ülésén
Megkezdíék a Nemzeti Bank alapszabály módosításának íárgyalósá
(findapeett tudósítónk telefonjelentés«.) "A hajnalba nyúló szerdal ttlée után, fáradt hangulatban,
Bres padsorok előtt ült össze csütörtökön a Ház.
A folyosóikon is igen kevesen tartózkodtak és
G ö m b ö s miniszterelnök, valamint
Kállay
földmüvelésügyi miniszter ausztriai útjáról beszélgettek A kormánypárti képviselők ugy tudják,
hogy a tárgyalások célja a magyar—osztrák gazdasági kapcsolatok kimélyitése volt Ennek már
eredménye is mutatkozik abban, hogy a huszonnégy
óra óta Budapesten tartózkodó osztrák gazdasági
bizottság nemcsak a most is fennálló kereskedelmi
szerződés kiterjesztéséről tárgyai, hanem aj megállapodásokat is akar kötnt
*
Csütörtökön Harmadszori olvasásban elfogadták a gazdakirtozásokról szóló javaslatot. Következett a Nemzeti Bank alapszabálymódosításáról sróló törvényjavaslat tárgyalása.
A
javaslatot
Zsindely
Ferenc ismertette. Az alapszabály módosításra azért volt
szükség — mondotta —, hogy a Nemzeti Bank
a gazda tartozások költségeinek fedezésére az
állam számára 100 millió pengő hitelt rendelkezésére bocsá jthasson.
M a g y a r Pál szerint az alapszabálymódositást nem egyedül technikai kérdés és kihat
egész pénzügyi gazdálkodásunkra. Logikus tévedést lát abban, hogv a törvényjavaslatot a
gazdaadósságokról szóló törvényjavaslat elfogadása után tárgyalja a Ház. Általában az a
benyomása, hogy a mai kormányzati rendszer
ínellett a képviselőház szerepe csak másodrangn. A Nemzeti Bank vezetőségteljes mértékben
meg van elégedve, de attól tart, hogy a bank a
magángazdaság részéről támasztott hiteligényeket a jövőben még szigorúbban kezeli. A mai
Jbnnkjegymennviséget nem tartja elegendőnek.
Olyan exportpolitikát kell folytatni, hogy áltaJa a bank jegyfedezetet és vele együtt a bankjegyek számát is emelni tudjuk. A pénzhlgitást
népszerűsíteni akaró politikával szemben az az
¡álláspontja, hogy a nagy áldozatok árán elért
eredményeket nem szahad kísérletekért kockára tenni! A pénzhigitás különben sem hozna

semmiféle előnyt a mezőgazdaság számára. Az
erőszakos pénzrontás, amint Amerika példája
mutatja, nem orvosolná az általános gazdasági
bajokat A pénzügyminiszternek nem kellett
volna egyenesen a jegybankhoz fordulni a kölcsönért, hanem egy Külön tervet kellett volna
beiktatni, akkor nem lettünk volna kénytelenek
a jegybank alapszabályait megváltoztatni. Aggodalmasnak tartja ezt a precedenst és ezért
nem fogadja el a törvényjavaslatot.
H e g e d ű s Kálmán szerint a javaslat szükséges gazdaadósságok rendezéséről szóló törvény végrehajtására és ezért megszavazza.
l i l á i n Ferenc ellenezte a javaslatot, mert
ebben a pénzügyminiszter nemcsak azt kiván ja,
hogy a 100 milliós állami kölcsön érdekében
megváltoztassa a Nemzeti Bank alapszabályát
Hosszasan foglalkozott a Nemzeti Bank üzleti
politikájával, vitatkozott a miniszter tegnapi
megállapításaival és nem fogadta el a javaslatot.
S á n d o r Pál az infláció lehető legnagyobb
ellensége. A pénzfelhigitást minden körülmények között el kell kerülni — mondotta.
S á n d o r Pál beszéde további folyamán azt
hangoztatta, hogyha a Ház tegnap a törvényjavaslatot megszavazta, akkor a mait is meg kell
szavaznia. Ezután I m r é d i Béla pénzügyminiszter tegnapi kijelentéseivel vitatkozott. A
jobboldali képviselők közül többen a folyosókon kifogásolták a pénzügyminiszter tervezetének egves részleteit, de szolgai hűséggel megszavazták a javaslatot. Az elnök ezért a sértő
kifejezéséért rendre utasította. Sándor Pál ki je
lentette, hogy senkit nem akar megsérteni. A
pénzügyminisztert olyan embernek tartja, aki
helyén van a maga pozíciójában, nem helves
azonban, hogy nem hallgatja meg az ellenzék
tanácsait. A javaslatra áttérve, kifogásolta,
hogy a Nemzeti Bank részvényeseit nem kérdezték meg az állam által felveendő kölcsönre
és az alapszabálvmódositásra nézve. Sándor
Pál a javaslatot elfogadta.
A Ház ezután elhatározta, Hogy legközelebbi
ülését pénteken délután 5 órakor tartja-

..Nem élhetünk meg
Magyarország nélkül"
— mondotta Jehllcska Ferenc, a tót nemzeti tanács képviselője a londoni Balkán-bizottság előtt
Bethlen István utolsó előadása Londonban
London, november 30. Nagy és díszes közönség előtt tartotta meg a westminsteri palota
bizottsági termében, a Balkán-bizottság rendkívüli ülésén gróf B e t h 1 en István angliai
előadássorozatának utolsó előadását
Sir B o y l e elnök megnyitó beszédében üdvözölte a bizottság vendégét. Szokatlan az, hogy
a bizottság nem balkáni állammal is foglalkozik, azonhan Bethlen londoni látogatása elmulaszthatatlanná tette az alkalmat, hogy a Balkáni bizottság meg ne hallgassa a neves magyar államférfi előadását
Lord Noel B u g s t o n, volt munkáspárti
földművelésügyi miniszter, a bizottság megalapítója emelkedett szólásra. Sok kiváló államférfiú szólalt meg már körünkben — mondotta
—, de egy sem volt közöttük, akinek előadását
mindenki a legélénkebb figyelemmel kisérte
volna. Az előadás tárgya általános rokonszenv-

vel találkozik az angol közönség körében, mert
aki csak Budapesten járt, kivétel nélkül mint
Magyarország lelkes hiive tért vissza.
Lord Noel Bugston szavai után Bethlen István tartotta meg előadását, amelyet a közönség
feszült figyelemmel hallgatott végig.
Az előadást néhány kérdés követte.
Először O u l d s w o r t h képviselő kérdezte,
nem volna-e lehetséges a végleges megoldásig
legalább a gazdasági nehézségeket áthidalni.
B e t h l e n István: Minden lehetőt elkövettünk, hogy helyreállítsuk az utódállamokkal a
rendes gazdasági viszonyt. Ezt sikerült is elérnünk Jugoszláviával és Romániával, amelyek
ugyancsak földművelő államok. Csehszlovákiával ellenben, ismételten eredménytelen kereskedelmi tárgyalásokat folytattunk. Jóllehet,
fontos érdekünk volna, hogy ezzel is helyreállítsuk a rendes gazdasági összeköttetést Minden

1933 december t i

jel arra mutat, hogy a kisantant gazdasági politikája mögött nemzeti politika van.
Sír Arthur E v a n s képviselő azt kérdezte,
hogy mi volna az előnye az olasz megoldásnak,
amelyet Bethlen gróf előadásában különösen
kiemelt.
Bethlen kifejtette, hogy az olasz terv nem
zárt gazdasági csoport alakítását indítványozza, hanem módot nyújtana a dunai kisállamoknak kétoldalú szerződések kötésére preferenciális alapon.
N o v i n s o n, Anglia egyik leghíresebb és
legrégibb újságírója, a Balkán bizottság választmányi tagja, kérdezett ezután.
— Lehetségesnek tartja-e Bethlen gróf a béke módosítását háború nélkül?
— A békeszerződések módosítása kizárja a
háborút Ha háborút akarnánk, nem beszélnénk;
a béke módosításáról. Éppen ezért követeljük a
revíziót, mert békés uton kívánjuk megoldani
a helyzetet. (Lelkes helyeslés.)
S t i r 1 i n g ezredes kérdezett ezután.
— Milyen területet kiván vissza Magyaróra
szág?
B e t h l e n : Magyarország nem kiván semmiféle idegen területet sem, csak azt követeli,
hogy a hazájától elszakított magyarok visszatérjenek az anyaországhoz, a tótok, rutének és
egyéb nemzetiségek pedig tel jes és korlátlan
önkormányzatot kapnának és hogy ezek szabadon dönthessenek állami hovatartozandóságuk felett. (Élénk helyeslés.)
J e h 1 i c s k a Ferenc, a tót nemzeti tanács
képviselője emelkedett szólásra.
— A tótok ezer év óta élnek Magyarországon.
Ebből az évezredből legalább kilenc század állandó zavartalan békében, boldog megélhetés
és egyetértés közben telt eL Magyarországon a
tótságnak csak egyetlen egy kérdése volt, amit
Scotus Viator is elismer és ez a kérdés a nyelv
kérdése. De most Csehszolvákiában 3 sebből
vérzik a tót nemzet, nyelvétől, törvényeitől és
vallásosságától fosztották meg. Vissza akarunk
térni magyar hazánkhoz — folytatta emelt
hangon Jéhlicska —, mert nem élhetünk mej$
Magyarország nélkül. Ezért most itt tisztázni
kívánom, hogy vájjon a magyar nemzet haj-*
landó-e biztosítékokat nyújtani a tótságnak'
arra, hogy a régi nyelvi sérelme nem fogja uj-l
ra érni.
Bethlen: Nem vagyok a kormány tagja H
nem szólhatok a kormány nevében, azonban is-«
mételten kijelentettem már, hogyha a tótoki
vissza akarnak térni régi hazájukhoz, Magyar-"
ország tiszteletben fogja tartani a tótok nyel«
vét, nemzeti egyéniségét és nemzeti kulturáját
Magyarország kötelességének fogja tartanig
hogy a tótoknak olvan önkormányzatot adionJ
amely nemzeti szempontból teljes mértékbeli
kielégíti őket. (Lelkes taps.)
Végül Boyle elnök mondott köszönetet aa
előadónak.

Európabajnokságot nyeri
a magyar ökölvívó csapat
Prága, november 30. Az első izben kiirt
Európa Kupáért folyó küzdelem utolsó mérkőzését vívták le csütörtökön este.
A magyar csapat 10:6 arányban győzött az
otthonában igen nagy játékerőt képviselő cseh'
válogatott ellen. A magyar csapat tagjai közül
Sallay, Szabó, Szigeti, Győrfy győztesként
hagyták el a versenyt, Szántó és Harangi eldöntetlenül mérkőzött. Varga és a nehézsúlyú Szabó kikapott. A nehézsúlyban Kopoca az egyik'
menetben kiütötte a szegedi Szabót

Belgrádban kémkedés elmén
10 évi fegyházra Ítéltek egy
magyar állampolgárt
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Belgrádból jelentik: A rendkívüli államvédelmi
törvényszék csütörtökön kémkedés büntette
miatt 10 évi fegyházra Ítélte P a l á s t h y Simon magyar állampolgárt

Szőrmét...?
Mentustól!

csak
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A nagymosás

Gömbös Gyufa
búcsúztatása az ausztriai
vadászat után

ABC
beáztató« Asszonydicsérőt mosóporral

Bécs, november 30. G ö m b ö s Gyula miniszterelnök és K á 11 a y Miklós földmüvelésügyi
miniszter vadászkirándulásáról délután Bécsbe érkezett, majd a menetrendszerű gyorsvonattal folytatta útját Budapest felé. A pályaudvaron megjelent D o l l f u s s szövetségi kancellár, S t o c k i n g e r miniszter, N e 1 k y Jenő
bécsi magyar követ, a követség tagjaival, valamint H e n n e t Lipót báró budapesti osztrák
követ

idojís

Ily egyszerű a nagymosás az új Mutter
A B C szappannal. Szavatolt tisztasága, dús h a b z ó k é p e s s é g e , kiadós

flömbös
miniszterelnök, aki Kállay földművelésügyi miniszter társaságában este 9 óra
55 perckor érkezett meg Budapestre és a Délmagyarország budapesti munkatársának kijelentette, hogy magánemberként tartózkodott
Ausztriában, ottani tartózkodásának politikai
jellege nem volt. A miniszterelnök is megerősítette azonban, hogy az ottani tartózkodása során, D o l l f u s s kancellárral megbeszélték a
két országot közösen érdeklő kérdéseket és kijelentette. hogy e megbeszélések eredményével
nagyon meg van elégedve.

Budapest, november 30. Mint ismeretes,
Weis István, az OTI vezérigazgatója és dr.
Berényi Sándor hírlapíró között egy hírlapi
közlemény miatt nézeteltérés támadt, amely a
büntetőjárásbíróság előtt folytatódott. A tárgyaláson Weis István ,,sajtókulinak" nevezte
dr. Berényit, aki ezért a tárgyalásról kijövet
tettleg inzultálta a vezérigazgatót. Az ügyet
ezután lovagias útra terelték. A segédek súlyos
feltételű kardpárbajban állapodtak meg: lovassági kardokkal, bandázs nélkül.
A párbajt csütörtökön reggel vívták meg a
honvédtiszti vivóklubban. A szokásos békítési kísérlet után — amely eredménytelen maradt — a felek összecsaptak. Már az első menetben sérülés tőrtént: Berényi kardja súlyos
sérülést

ejtett

Weis

istván

fején.

l á g a e l ő n y e i ennek a szappannak

A hamis nyugtákkal 12 ezer pengőt vettek
fel a város pénztárából
(A

Rákóczi-induló...
Csorioa

C-vula

Jávor

Piti

munkatársától)

A

A vizsgálóbírói kihallgatásokkal párhuzamosan
folyik a városházán a közigazgatási
vizsgálat is. Annyit mar megállapított a vizsgálat, hogy 1500 hamisított segélyutalvány
volt forgalomban. Ezek kőzött volt 3 pengő-

M o z i

Valcerháboru

ûïtiaft

nyakkendőket

fel a letartóztatott

kerületvezet ők a városi fő-

pénztárból A nyugtahamisításokon kivül még
15 havi-segélyes könywc. is manipuláltak,
egy-egy könyvre havon*a 6 pengőt vettek fel,
a tizenöt könyv révén havonta 90 uengőhöz
jutottak.
A megállapítás szerint a népjóléti ügyosztályná 1 1932 márciusa

óta folyt

a

manipulá-

ció, az első hamisított utalványok ebből az
időből származnak.
Értesülésünk szerint a közigazgatási, valamint a bünügvi vizsgálat rövidesen befejeződik és a négy gyanúsított ügyében hamarosan
meglesz a fo'árgyalás.

kihágásért 20 pengő pénzbüntetésre ítélték
„Friedländer rabbi a hitre alapítva igyekezett tanácsokkal szolgálni;
ez alkalmas arra, hogy egyeseknek a babonában való hitét kihasználja"
(A

Délmagyarország

munkatársától)

A

jövendőmondókra
Szegeden
rájár a rud.
D o y k o Marqtt
Halmai
Tibor
Sirius mester után Silberer urat ítélte el a bíA oselekmény ma történik Bndapruten, a Jób kastélyban és
a Tisza pnrtifln
róság, csütörtök délben pedig
Friedländer
Salamon, az olaszliszkai csodarabbi állt vádlottként dr. Szalay Zoltán büntetőbíró előtt.
Az olaszliszkai csodarabbi ellen bizalma'
Kt évad legbájosabb zenés és énekes j&tókfllmjs,
feljelentés alapján a rendőrség indított elját b u d o p e t f l Vrónla nafjyslkerít
utdonsdqal
rást. Szerdán délután Molnár István állam
Remek szeropooztils:
Kflpr&iatos rendezés!
rendőrségi detektív, mint ,,vendég" jelent meg
i csodarabbi Petőfi Sándor-sugárut 28. szám
alatti szegcdi szállásán és gyermekeiről általános jellemrajzot kért, majd a lábfájására
1 FVSs'eroolrtk: Hnrblger Pdl. Rend/e MlUler, IV ily
kívánt
gyógyírt A detektív
látogatáFrlísct), A 'olt WofUbrilcK.
BjÍRSOHY RÓZSI,
Hanna
Waan
sa után a rendőrség eljárást indított a csodarabbi ellen és az ügyet már csütörtökön délben tárgyalta is Szalay járásbiró.
Fekete szőrmebundában jelent meg a tárgyalegolcsóbban Pollák
Teslvéreltnél.
láson Friedländer. Vele volt titkárja, va-

S z é c h e n y i

ről kiállított utalvány, de találtak 20 pengős
utalványokat is. A hamis nyugtáitkai hozzávetőleges számítás szerint 12.000 pengőt vettek

Az olaszliszkai csodarabbit
a szegedi járásbíróság előtt

Belvárosi Mozi

Herceg Ferenc. A doloval nábob leánya oimü színmüvéből.
FBsíerepIök

Délmagyarország

város népjóléti ügyosztályánál történt visszaélés ügyében még tart a vizsgálat. Csütörtökön Zombory János vizsgálóbíró folytatta a
kihallgatásokat és ennek során először vitéz dr.
Szabó Géza népjóléti tanácsnokot hallgatta ki.
A tanácsnok masfélórás vallomása után dr.
Katona István tb. tanácsnokot hallgatta ki a
vizsgálóbíró. Dr. Katona kihallgatása azért
volt fontos, mert az ő Hullám-uccai házában
volt házfelügyelő Tóth András, a letartóztatott hivatalszolga.

A hirlapiró

remeke -

mar az dlata lt tanújele fóiágának.

1500 segélyuialvonyÉ hamisítottak
a népjóléti panama tettesei

M a látszik

íiímf/vdr/ds

SZAPPAN

HUTTER

kardja Weis balfülét is átvágta. A súlyos fejsebet tizenkét öltéssel varrták össze. A párbaj
után a felek nem békültek ki.

A manyar

ABC szappannal

kifőzés ABC szappannal

Gömbös Gyula miniszterelnök mielőtt a vonatba szállt volra, a váróteremben beszélgetett
a búcsúztatására megjelent előkelőségekkel,
akik később, — élükön Dollfuss szövetségi
kancellárral — a vonathoz kisérték.

Weüs vezérigazgató
suüyos sérülésivel végződött a „sa'tókuli"párbai

3

lamint
ügyvédje:
dr. Lusztig
István.
Amikor a törvényszéki épületben hire járt,
hogy az olaszliszkai csodarabbi ügyét tárgyalja Szalay biró, az ügyészek,
több
bíró és bírósági tisztviselők nagyszámban jelentek meg, mint érdeklődők a szobában.
Szalay biró elsősorban a vádlott személyi,
adatait kérdezte.
— 1903-ban születtem, budapesti lakos vagyok, nős, egy gyermek atyja, — mondotta a
rabbi, aki mc£ elmondotta, hogy a rabbiképző intézetet vegezte.
A bíró ezután ismertette a vádat. Azzal volt
vádolva a csodarabbi, hogy jósolt, pénzért orvosszereket

ajánlott

e's recepteket

irt.

— Ez-így nem felel meg a valóságnak, —
felelte a rabbi. Nem mondtam jövendőt és
senkitől sem kértem pénzt.
— De azt hirdette magáról, hogy csodarab-
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vegyen

Ajándékba 3

harisnyát ingyenadunkhozzálna doboz

fi^-MS
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„Lukács"dessert

^

simmm

L I E B MANN

Tengerre magyar.. •

Hasznos és szép

aiándekok

böröndösnéS.
necesszerek,
0!cs6 árak!

"Hnn

csokoládét, k a p h a t ó l l U r L L i e S Z i y U S l I c I

bi és fogad bizonyos órában, — állapította
— Ne is fizessen semmit, — mondta nekem
meg a bíró.
erre a rabbi. így talán nagyobb lesz bennem a
— Ezt sem én hirdettem, hanem talán vabizalma.
lamelyik híveim, mert valóban az ideérkezéseTöbb tanu m á r nem volt és Vild Sándor ügyészi
met előre jeleznem többeknek levélben. Az újmegbízott mondta el vádbeszédét. Azt mondta,
ságokban én helyeztem el a hirdetést
vádbeszédében az ügyész, hogy a rabbi saját
— Azt híreszteli magáról, hogy csodarabbi.
bevallása szerint abból él, amit a felektől kap.
Már pedig a jogrenddel ellenkezik, hogy va— É n nem híresztelem ezt, a híveim adták
laki az emberek babonás hitét kihasználja.
ezt a nevet nekem. Az apám, a nagyapám és
a dédnagyapám is csodarabbi volt. így beszélA védő, dr. Lusztig István szerint nem lehet
tek róla. Ez nálunk családi hagyomány. Csoelitélni a rabbit, mert hittel gyógyított lelki és
da talán csak az lehet, hogy rabbi létünkre
testi fá jdalmakat. Pénzt sohasem kért senkitől,
mindenkit fogadunk, aki hozzánk jön tanájövendőt nem mondott. Amit felajánltak neki,
csot kérni. Nem kérdezzük kicsoda, micsoda,
azt megosztotta a szegényekkel. Ha mindazt az
m i a,vallása. Igyekeztem én is minden hozadományt elfogadta volna, amit felajánlottak
zámfordulónak .segítségére lenni. Ezrével kem á r neki, ma m á r Pesten emeletes háza lehetrestek fel az emberek, segitettem rajtuk...
ne. Felmentés kért a védő.
Hosszas szünet után hirdette ki Szalay bíró
Tanúkihallgatásokra került ezután a sor. Az
ítéletét.
Bűnösnek
mondta
k i a bi<dső tanú: Molnár István államrendőrségi deróság kihágásban Friedlánder rabbit és ezért
tektív. ö járt szerdán délután a csodarabbi20 penaö pénzbüntetésre,
nemfizetés
esetén 4
nál. Látogatását igy beszélte el vallománapi fogházra ítélte.
sában a detektiv:
Megállapítja továbbá az indokolás, Hogy a
— Az előszobában a rabbi titkárja fogadott.
rabbi a hitre alapítva igyekezett tanácsokkal
Megkérdezte, m i járatban vagyok. Megmondszolgálni, de ez alkalmas arra. hogy egyeseklaáö, hogv a gyermekeim általános jellemére
nek a babonára alkalmazott hitét kihasználja.
•titííűk
kíváncsi és lábfájásomra szeretnék
Megállapítja továbbá az indoklás, hogy a
yiíiSESEBtíL kérni a rabbitól.
rabbi pénzt nem kért és amit adtak neki, azt
— Tessék felírni egy papírlapra a nevét, a
nagvrészt jótékonvcélra fordította, de mégis
felesége és a gyermekei nevét, — mondta a
csak abból él. hogy az emberek hitét kihaszÜtkár és felszólított, hogy amit a rabbinak
nálja és ez büntetendő cselekmény.
szántam, tegyem bele az' asztalon álló perAz ügyész súlyosbításért, a csodarabb! pedig
«elybe.
a
bűnösség megállapítása miatt megfellebbezte
•— Én az asztalra letettem 3 pengőt és
az ítéletet
ezekután bementem a csodarabbihoz. A rabIli tényleg jellemezte a gyermekeimet. MegvondJa, nogy a fiam rossz tanuló, nem érdemes taníttatni. A leányomról azt mondta,
hogy nagyon okos teremtés és világhíres n ő
lehet belőle. Azt is mondta a rabbi,
hogy
fotócikket legolcsóbban
mindkét gyermekem vallásos. Megjegyzem a
jellemanalizis nagyrészt meg is felel a tényeknek.
— A rabbi ezután félrefordult és imádkoPálszerészföl, Kelemen a. 12.
zott, m a j d megkérdezte hogy van-e még valam i kívánságom. Megmondtam, hogy hasogatást érzek gyakran a lábomban. Azt mondta
a rabbi hogy ez reumatikus betegség és azt
ajánlotta, hogy egy szál tormát részeltessek
meg, négy deci tiszta szeszben, tegyek hozzá
Javaslat a maoyar hálózd«! vállalatok
5 deka olajat, sót, vereshagymát és ezzel az
kedvezményeiről
oldattal kenegessem a lábam. Arra is kért még,
Budapest, november 30. F a b i n v i Tihamér
hogy 30 nap múlva értesítsem, használt-e a
kereskedelmi miniszter a képviselőház csügyógyszer?!
törtöki ülésén törvényjavaslatot nyújtott be a
Másik tanút szólított be ezután a biróság. magyar tengerhajózási vállalatok kedvezméEgy fiatalasszonyt: Csia Lászlónéf. A fiatalnyeiről. A javaslat meghatározza azokat a kedasszony jósoltatni akart magának, de a csőVezménveket, amelyekben a magyar vállalatok
ri arabhbi kijelentette, hogy ó a jövőre nézve részesülhetnek, ha ugyancsak a javaslatban
nem mond semmit.
meghatározott feltételeknek megfelelnek. Az
— Ami azonban eddig történt velem, — valintelligens ifjúságnak a tengerészpályán törtélotta Csia Lászlóné. azt pontosan megtudta
nő állandó és tömeges jelentkezése, a munkamondani a csodarabbi. Azt is mondta, hogy
alkalom teremtéséről való gondoskodást éppenbizzak a Mindenható Istenben és imádkozzak.
ugv a kötelességévé teszi, mint bármely fogNagyon szívesen fogadott a rabbi, pedig tudlalkozási ágban, annál inkább, mert a tengeri
ta, hogy római katolikus vagyok.
hajózásban a munkaalkalmak számát ugvszólA bíró kérdésére kijelenti még a tanú, hogy
ván áldozatok nélkül emelhetjük. A legfonto.ígv pengőt tett le az asztalra, mielőtt a rabbi
sabb szempont, amely a magvar tengeri haiófogadta volna.
zásban latba esik az. hogy a fiatalságnak elFlesch Betty volt a kővetkező tanu. ő rendhelyezkedést és n j pálvát nvuithat. A magvar
kivül ideges és azt hallotta egy ismerősé'ől,
fiatalságnak a tengerésználvára segítésétől azt
hogy a csodarabbi ráimádkozással tud gyóvárhatiuk. hogy ugv. mint maguk a külföldön
gyítani. Ezért kereste fel. A rebbi megmondműködő magvar bajósvállalatok is. a magvar
ta pontosan a baját és azit is m-mdta. hogv
név úttörői lesznek. Végül nem kicsinvlendő
sokat dolgozik, gondolkozik, ettől ideges. A
le annak a pronaeandának erkölcsi értéke, amit
jövőre nézve semmit sem volt hajlandó mona magvar lobogók a tengeren, idegen kikötőkdani a csodarabbi.
ben való megjelenése jelent
— Amikor végeztem, azt kérdeztem a rabbitól, hogv kell-e fizetnem, — vallotta tovább
Flesch Betty. Azt is megmondtam, hogy szegény vagyok, nem tudok fizetni.

Divatos reflkOldk, pénztárcák,
aktatáskák síb.
w
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Litvinov római utfa
London, november 30. Litvinov Gibraltárba
érkezett és szombaton érkezik Bómába. Litvinov és bizonyos vatikáni tényezők esetleges
érintkezésbe lépésével kapcsolatban sokan azt
hiszik, hogy az oroszországi görög orthodox
egyház elpusztulása nagy lehetőségeket nyuj-*
tana Róma téritő tevékenvségének.

E L I Z A B E T H A R D E N cmJ

MANNHEIM DROQÉRÍABAN

Lovagias eljárás
az egyetemi tüntetés miatt
Budapest november 30. A Magyar Nemzeti
Diákszövetség választmánya csütörtökön este a
numerus clausus ügyével kapcsolatban az alábbiakat határozta el:
1. H ó m a n Bálint kultuszminiszter tir parn
lamenti beszédében foglaltak alapján bizalom-»
mai várja a numerus clausus kérdésében be-i
adott előterjesztés kedvező és sürgős elintézését
2. Nem az ifjúság volt az oka annak, hogy a
Pázmány Péter Tudományegyetemre behívták1
a rendőrséget és hogy az egyetem bezárását
rendelte el az egyetem tanácsa.
Az egyetemi felvételekkel kapcsolatban a ke-<
resztény ifjúságot országos számarányának megfelelően vegyék fel. Ahol ezt a százalékot túllépték, ott mindaddig, amig a számarány helyre nem áll, ne vegyenek fel zsidófaju hallgatót arra az egyetemre.
3. A Magyar Nemzeti Diákszövetség felhívja
az egész ország egyetemi ifjúságát, hogy a legnagyobb fegyelemmel és önmérsékléssel vár ja
meg az emlékiratra vonatkozó miniszteri választ és uccai tüntetésekkel, valamint más rendbontással ne kockáztassák az egvetemi ifjúság
kérésének várható kedvező elintézését.

Lovagias elférás az egyetemi
tüntetés miatt
A Budapesti Értesítő jelenti: A z egyetemi
tüntetésekkel kapcsolatban
Hüblein
Kamill
egyetemi tisztviselő és Kéringer János ügyét
lovagias útra terelték. Az ügyben a nyilvánossággal az alábbi.jegyzőkönyvkivonatot közöl--'
ték:
j
Hüblein Kamill ur és Kéringer János nr segédiei megállapították, hogy a napilapokban
közölt testisértés nem történt meg és az ebből
kelekeziett lovagias ügy a felek kölcsönös sajnálkozásának kifejezése mellett a lovagiasság
szabály»' szerint befejezést nyert

Mikulási aiántlékok

részletre is legolcsóbban

TÓTH ó r á s n á l

E'önyös ABC beszorzás. Kölcsey

£S iavifómüSiely
Rorzaimas robbanás Tört a r a n y ,sj-ezüst
b e r á U á s .
történt m györl nyárban
Győr, november 30. Gvőrben csütörtökön délután a viaszosvásznat gvártó Grab-féle gyárban
a vásznat átitató osztályon áz egvik gép felrobbant. A robbanás ereje szétvetette a gyár falait és a gyár tetejét a levegőbe röpítette. A gép
mellett tartózkodó M á r k i Gvula 20 éves munkásnak a robbanás kifente balkarját m i g a
géptől távolabb dolgozó V a r g a János 27 éves
munkást a földhöz vágta, ugvhogy csak órák
múlva tért eszméletre. A robbanás nvomán a
gyárban felhalmozott nagvmennyiségü nversáru tüzet fogott és lángbaborult a gvártelep
egész szárnva. A tűzoltóságnak sikerült lokalizálnia a tüzet

ff

ingyen olvashatja
a Délmagyarországot
mert v i s s z a k a p j a elköltött
pénzének 5°/©-át, ha takarékossági szervezetének üzleteiben szerzi be szükségleteit

DELMAGyARORSZÁG

hogy

kiválassza

felesége, férje, gyermeke

karácsonyi ajándékát
Karácsonyi

olcsó

drainlc

már

érvényben

vannak

kötöttáruk, harisnyák, fehérnemiiiek
óriási

választékban

íampel és hegyi
1250 szegedkörnyéki gazda kérte
a csütörtöki határidőig

b'rtokának védetté nyilvánítását
(A Délmagyarország
munkatársától
nyilvánítását kérték. A legnagyobb védetté
uszteri rendelet értelmében
niszteri
érteimében november 30-án, nyilvánított földbirtok Szeged környékén egy
déli 1 óráig kérhették a gazdák birtokaiknak
tagban 300 katasztrális hold. Az 1250 kérvényvedetté való nyilvánítását. A szegedi járásbíben összesen 37.000 holdnyi területet
kérnek
róság telekkönyvi hivatalánál a határidőig 1250 védetté
nyilvánítani.
szegedkörnyéki
gazda kérte birtokának
védetté
Elterjedt annak hire, hogy a védetté való
nyilvánítását. Az elmúlt hetekben 745 kérvényt
nyilvánítás bejelentésének határidejét megnyújtottak be. a csütörtöki napon valósággal
hosszabbítja a földművelési miniszter. Dr. Lumegrohamozták a gazdák a telekkönyvi hivakáts Ignác, a iárásbiróság elnöke közölte a
talt és pár óra alatt több mint félezer kérvényt
Délmagyarország munkatársával, hogy csü-

adtak

be.

A kérelmek túlnyomórészt 10 holdas földterületekre vonatkoznak, de vannak gazdák, akik
alig néhány száz négyszögöles földjük védetté

törtök délig hivatalos
Szegedre a benyújtási

értesítés
határidő

nem
érkezett
meghosszabbí-

tásáról. csak közvetve értesült róla. hogy december 15-ia meghosszabbítják

a

határidőt.

A Délmagyarország előfizetőiért
Karácsonyi társas utazás, kedvezményes
budaoesti színházjegyek, balesetbiztositát.
takarékossági a k r ó , tárgysorsjáték, karácsonyi könyv, féláru kölcsönkönyvtár
Azokat az akciókat, amelyekkel előfizetőinek
támogatását meg akarja hálálni és szolgálni a
Dél ma gvarország, állandóan kiterjesztjük uj
területekre. Előfizetőink érdekeit szolgáló, ma
már valósággal intézményes munkánk során,
két ilyen ujabb megállapodást létesítettünk. Az
egyik az, hogy
bekapcsolódtunk, épp ugy, mint a
legtöbb budapesti lap, a magyaror-

szági és nemzetközi utazásokat
rendező egyik legnagyobb vállalat
érdekkörébe
s ezzel biztosítottuk egyrészt azt, hogy előfizetőink a legolcsóbb utazásokban kedvezményesen vehetnek részt, másrészt azt, hogy megfelelő számú jelentkező esetén a Szegedről Budapestre való utazás is mérsékelt tarifa mellett
legyen megtehető. Ennek az akciónknak során

mindjárt az idén
karácsonvkor
rendezünk társ»»
utazást előfizetőink részére,
miután karácsony ünnepe az idén három naposr
s miután lehetővé akarjuk tenni azoknak az,
előfizetőinknek, akiknek módjukban van a oa-i
pi munka robotját karácsonyi kirándulással
kipihenni, hogy olcsón juthassanak hozza ilyent
utazáshoz. Ennek a speciális szegedi karácsonyi kirándulásnak, valamint egyéb társas utazásainknak részletes programját és feltei »eit
már egyik legközelebbi számunkban kőzzi íogJ
juk tenni
Megállapodást létesítettünk azonkívül az
egyik
budapesti szinházjegyirodával,
amelv szerint előfizetőink a napi árnál olcsóbb
ban kapnak Pesten színházjegyet. A megálU»
pod ás értelmében igazolt előfizetőink az An-<
arái
rássv-uti Színházba, a Belvárosi Szinházht*
a Bethlen-téri Színpadnál, a Fővárosi Operett-»
színházba, Kamaraszínházba, Király Színházba*
Magyar Szinházba, Pesti Színházba, Royal Or-<
feumba, Uj Színpadhoz, Városi Szinházba, Vig-t
szinházba 25 százalékos kedvezménnyel kapjálá
a jegyet.
Ezen a két kedvezményen kivül a Délma-»
gvarország
*
3. 1000 pengőre biztosítja minden e l ő f i z e t i
jét baleset ellen,
4. alkalmat ad állandó takarékoskodásra ta-*
karékossági szervezete révén,
5. gazdag és gyakorlatilag is értékes karácsom
nyi aiándékkönvvet ad minden előfizetőjének.
6. hatalmas kölcsönkönyvtárát féláron bo~<
esáitía az előfizetők rendelkezésére.
7. december 17-én tárgy sors játékot rendez,
amelyen a következő tárgyak kerülnek kisorsolásra:
egy Benvovszkv-festmény,
egy Schöberl-Morpheus pamlagágy,
egy kerékpár,
egv Aristol gramofon,
egy Schöberl-fotelát
egv elegáns férfi telil
egy hatágú csillár,
egy férfi öltöny mérték szerint,
egy magyar-perzsa szőnyeg,
egy jégszekrény, Fekete-gyártmány,
egy redőnvös amerikai Íróasztal,
egy kristályüveg dohánvzókészlet,
egy 12 személves asztalkészlet,
egy alpakka evőkészlet,
egy utibörönd,
egy villanyos teafőző,
egy sezlon,
egy négvrészes zsurasztal.
Ezek együttesen olyan hatalmas kedvezményt
tesznek ki, hogv azt az előnvt, amely ezeknek
a kedvezményeknek révén előáll, távolról sem
lehetne megváltani, ha ilyen megváltásról egyáltalán lehetne beszélni, azzal a szerénv ö s z j
szeggel, amelybe a Délmagyarország kerül! Nehézségeket nem ismerő, fáradhatatlan munkánk egvre szebben érő gyümölcse az a szervezet, amelvet híveink és barátaink még mindig
nagyobbodó tömegének szolgálatában sikerült
kiépítenünk. Legyen szabad emellett hivatkoznunk szerkesztésünknek közismert szellemére,
amelv a közérdek törhetetlen szolgálata mellett iránvelvül az igazságért való harcot, a
gyöngébb védelmét, az elesett ápolását, a termelő munka és termelő osztályok minden érdekeinek a gondozását hirdeti es követi vezérlő
elv gvanánt.

1933 december T,
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A város a mentők szállítási tarifájának
leszállítását kéri
(A Délmagyarország

munkatársától.)

A sze-

gedi közönség köréből már többször hangzott
el a panasz. h o g y a mentők

srállltási

tarifája

igen drága ég néni egyeztethető össze azzal a
szociális hivatással, amelyet ennek az intézménynek be kellene töltenie. A panaszokhoz
inosK maga a városi közkárház is csatlakozott.
A kórház igazgatósága a polgármesterhez intézett beadványában azt kéri, hogy a város hatósága Járjon el a Vármegyék ós Városok Országos Mentőegyesületének elnökségénél és
kérje a mentők

szegedi

szállítási

tarifájának

sürgős leszállítását. Kimutatja a kórháziga igatóság, hogy a mentők szállítási tarifája Szegeden a legmagasabb. Egy-egy betegszállításért
a beteg lakásától a kórházig, vagy valamelyik
k l i n i k á i g a m e » l ő k nappal

8, éjicl

10

pengőt

kérnek. Ezzel szemben Hódmezővásárhelyen,
Esztergomban és Szekszárdon a betegszállítás

dija éjjel-nappal egyformán 4 pengő, Nagykanizsán 3.50, Gyulán nappal 4, éjjel 6, Pécsett
éjjel-nappal 5.60, Győrött 6 pengő.
A kórház igazgatóságának beadványát a csütörtöki tanácsülésen ismertette dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok, akinek javaslatára elhatározta a polgármester, hogy érintkezésbe lép
a Városok és Varmegyék Országos Mentőegyesületének igazgatóságával és a magas betegszállítási tarifa leszállítását kéri a többi városokból beszerzett hivatalos adatokra való
hivatkozással. A szegedi tarifa leszállítása azért is érdeke a városnak, mert a betegszállítások költségének túlnyomó része a várost terheli, a mentők túlnyomórészt ugyanis szegény
••te;ret "^állítanak és így az ápolási költségeken kívül a sítóllitási költséget is a városnak
kell megtérítenie.

töltőtollát Wlrth és Rengey
ClgttnkniU Yí< roll Parker

e l l o p á s v n q y e l v e t z é s e » e l é r e b l r l o t l l ) u k és
rö'lzctft» n ü l iUl u f a t a d u n i tieiyelle.

A makói villamosteiep
le akarja szerelni gépeit

terhelyettes elhatározta, hogy a jelentést haladéktalanul felküldi a belügyminiszternek,
akivel részletesen ismerteti a helyzetet. Közli
jelentésében a miniszterrel, hogy Szegeden
rendkívül sok a teljesen szegény, rosszul táplált, tüdővészre hajlamos gyerek és így igen
fontos érdekek fűződnek ahhoz, hogy a
kek ingyen tejuzsonnához
jussanak
az

ban. Ezért szervezték meg az ingyentej-akciót,
a m e l y naponta 2300 szegény
tat két-ket deciliter ingyen

Délmagyarország

makói

tudósítójától.)

A makói villa nyprobléma ügyében komoly
tárgyalások folynak. Annakidején megírta a
Délmagyarorszag, hogy a belügyminiszternek
egy döntése alapján Makó városa a közvilágítás redukálását határozta el. A villanytelep
a belügyminiszternek ezt a döntését megfellebbezte, ugyanekkpr azonban hajlandónak nyilatkozott méltányosságból a közvilágítás redukálására a város által kívánt mértékben. A
redukciónak feltételeivel kapcsolatosan folynak most a tárgyalások, amelyektől a makói
villanyproblémák időleges rendezését, illetve
nyugvópontra juttatását remélik.
A villanytelep mindenekelőtt elvben elismertetni kjvánja a várossal azt a döntőbizottsági
ítéletet, amelyet a belügyminiszer a közvilágítási áramfogyasztás kérdésében tévesnek, illptve alaptalannak minősített. Ez elvi jelentőségű kívánság mellett másik feltétele a villamostelepnek, hogy • jelenlegi
áramfejlesztő
gépi

berendezést

eladhassa,

tekintettel

arra,

hogy a Szegedről való áramvétel 1928 óta zavartalanul működik s a szükségtelenné vált

gépi berendezés fenntartása csak költséget és
terhet jelent. De indokolja ezt azzal is, hogy
a villamosítási törvény végrehajtása a makói telepet a saját áramtermelés lehetőségétől
úgyis elzárja s a város a háromlási idő beálltával áramfejlesztő gépi berendezés nélkül
sem lesz hátrányosabb helyzetben.
Ezzel szemben a villanytelep egyelőre kétévre hozzájárul a város által kívánt közvilágítási redukcióhoz. Hajlandó továbbá a város
240.000 pengős áramdijtartozásának fizetésére
ujabb méltányos törlesztési kedvezményt adni olyképen, hogy csak a jövő évtől kezdődően
— egyelőre 3 évig — évente 32.000 pengőt tör^
lesztene a város a Nemzeti Bank váltókamatlábát 2 és félszázalékkal meghaladó kamat
mellett. A gépi berendezések eladásából befolyó ősszeg felét a telep a város javára irná.
Az ajánlattal már részletesen foglalkozott
Makó pénzügyi ellenőr , aki értesülésünk szerint a villamöstelep budapesti központjánál is
folytatott tárgyalásokat, amelyek közvetlenül
a befejezés elolt állanak, — a kérdés rövidesen
a képviselőtestület elé kerülhet.

Mikulásra—K a r ácsonyr a

óriási

árengedmények

PollÉH Testvéreknél

Törvénysértéssel vádolták meg
a polgármestert a belügyminiszternél
az ingyentejakció fillérei miatt
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A bel-

ügyminisztertől érdekes leírat érkezett a napokban a város hatóságához. A miniszter leiratához mellékelten egy Szegedről küldött
lejjelentést, amelyben valaki P^gy István néven tőrvénysértéssel vádolja a város polgármesterét. A polgármester a feljelentő szerint
azzial követte ol a törvénysértés*, hogy a szegedi mozikat és a színházat tejfillérek szedésére kötelezte. A polgármester a feljelentő szerint nem lehet jogforrás, nem vethet ki törvé-

nyes alap nélkül adókat és nem rendelheti el
azok beszedését, amig alkotmányosság uralk«dik a magyar politikában. A polgármesternek
legfeljebb csak arra lehet joga- hogy a közönség által önkéntesen fc '"jánlott adományokat
szedje be. A belügyminiszter azzal küldte le
a feljelentést, hogy a polgármester sürgősen
tegven az abban foglalt vádakra részletes jelentést.
A belügyminiszter leiratával csütörtökön foglalkozott a tanács. Ür. Pálfy József polgármes-

gyermeknek
tej-uzsonnát.

jutA

tejakció költségeinek legnagyobb részét a város közpénzekből fedezi, de minden költséget
a mai viszonyok között nem vállalhatott ma-n
gára, ezért van szükség a társadalmi gyűjtésre és ezért van szükség a mozik és a szinház
tejfilléreire. A feljelentő vádja alaptalan, mert
a polgármester nem vetette ki és nem szedi
be önkényesen ezeket a tejfilléreket, csupán
az történt, hogy felkérte a szinház és a mozik
igazgatóságát a gyűjtésre. A polgármester kérelme az volt, hogv a mozik és a szinház emeljék fel a hetven fillérnél drágább jegyek árát
2—2 fillérrel a tejakció javára és az így befolyó
összegeket időről-időre fizessék be a tejakció
javára.

Törvénysértés

tehát

semmiféle

for

mában nem történt és igy a feljelentés teljesen
alaptalan.
A tanács tagjai alaposan megvizsgálták a
kézzel írott feljelentért és megállapították,
hogy a feljelentő minden bizonnyal álnevet
használt, mert a feljelentésére sem dátumot,
sem lakáscímet nem i r t A tanács egyik tagja
a kéziratban felismerte a város
mázott adótisztiének
kézírását.

Uj tárgyaiésok a villanyproblémák rendezésére
(A

gyereiskolá*

egyik

nyugat*

FISCHER
FATELEPEN,
Telefon t»—St.
BAró J ó > l k a « u c B ZO.
A modern építészet

f

(A Délmagyarország

munkatársától.)

A sze-

edi mérnők és épitészegylet előadássorozatban csütörtökön este Fennesz László építész
tartott előadást „A modern építészet és egyházmüvészét" cimmel a kereskedelmi és ipar-'
kamara nagytermében. Az előadást Tóbiás
László megnyitó szavai vezették be, majd Fennesz tanár kezdette meg előadását.
— A modern építészet a szépséget a díszítések helyett a helyes

arányokban

és

tömegki-

képzésben találja — mondotta. A modern stílust a régi történelmi stílusnak kifáradása, a
gazdasági depresszió, a modem szerkezetek
vívmányai készítették elő. Sok félreértés és
tévedés dacára, a modern épitőstilus fejlődésének első periódusát befejezte. A modern egyházmüvészet inditóokai főleg a modern lelkipásztorkodás fejlődésében keresendő, amely
szívesen használja a modern művészet formáit.
Előadása végén a modern egyházmüvészet
motívumaival foglalkozott. Modernek lenni
annyi, mint hinni a teremtő legfelségesebb
gondolatában, a megújulásban. A modernség
nemcsak stílus kérdése, hanem az u j után, a
szebb jövő utáni vágy realitása, amely a nemzetek boldogulásának biztositéka.
Az előadást vetített képek kisérték, az előidót melegen megtapsolta a közönség.

RECORD

fotelágy
a modern
Kapható

fllő

és

fekvő

bútor.

már 8 0 nenqötől kezdve.

SchSberl
Róbertnél,m
Budapest IV., Maris köz 4.

T933 december í.
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rosnak azt a jogát, hogy régi szabályrendele-

1000 p e n g ő r e
rr

min Jen

tét

lizfosifja

előfízetőjél a Délmagyarország Lileiel ellen.
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Ujabb egyességi tárgyalások
a Ilus- és Vásárpénziár
megváltása ügyében
(A

Délmagyarorszáp

munkatársától)

A Sze-

gedi Hus- és Vá&arpenztár, amely a gazdasági
dekonjunktúra követezőében évek óla válságal küzd. még 1932 december 31-re felmonotta a várossal kötött szerződését, A felmondási időt kölcsönös megállapodással félesztendővel meghosszabbították és igy a szerződés az
év közepén járt le. A szerződés megszűnése a
városra elé|f súlyos anyagi kötelezettségeket
ró, A szerződés ertelmében ugyanis a városnak
meg kell váltaniá a Hus- és Vásárpénztár beruházásait, ugy az ingatlanberuházásokat,
mint a gépeket. A megváltási összeg megállapítása körül nagyobb differenciák keletkeztek
a város és a vállalat kőzött. A tárgyalások
már régen folynak a megegyezés érdekében,
de minden eredmény nélkül.

S

A beruházások értékét
állapította meg. A város
értékét 34.000 pengőben
ehhez a megállapításhoz

a város becslés utján
szakértői az ingatlan
állapították meg és
a vállalat képviselői

ib hozzájárultak. A gépek értékének megálla.. : azonban már nem ment ilyen simán.
A város szakértői ugy találták, hogy a Hus- és
Vásárpénztár beszerelt gépeinek csak a helyszínen van értékük. Ezért becsértéküket az
ó"sk«v!»« értékében állapították meg 3600 pengőre. Ezzel szemben a Hus- és Vásárpénztár
14.000 pengő megtérítését kívánja a várostól.
Köreleaés a két álláspont között eddig nem
tört 'int.
A tanács a csütörtöki ülésen foglalkozott a
kérdéssel és ugy határozott, hogy ujabb egyességi tárgyalásokat

kezdeményez.

Szakértői bi-

zottságot küld ki a gépek ertékének ujabb
megbecsülésére azzal, hogy ez a bizottság a
Hus- és Vásárpénztár megbizottaival együtt
állapítsa meg a gépek tényleges értékét. A bizottságba a polgármester a város részéről Kövér Tibor és Csánui Ferenc főmérnököket, Csűrik Antal és Czigler Arnold törvényhatósági
>t'sági tagokat delegálta.

Csak GFB harisnyáty@gyen»1a95-«
irrindnn párírt szaratossAar P o l f d k Te

fivéreknél
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A belügyminiszter betiltotta
a déiutáni
piaci árusításokat Szegedem
Elpakoltatták a gyümölcsárusodat — megszűnik
a makai piac i s i

yűlési határozat szonban sokáig nem emellenyi-téri gyümölcsárusok ügyében ujabb
Í
edett jogerőre, a gyümölcsárusok birtokon
E
fordulatot okozott az a belügyminiszteri leirat, belül maradtak és megfellebbezték a közgyűA

Délmagyarország

munkatársától)

A

amely az elmúlt napokban érkezett le a város
hatóságához és amelynek alapján két nap óta
déli tizenkét órakor a piacrendészeti hatóság
közegei szabályszerűen elküldik helyeikről a
gyümölcsárusokat.
Mintegy négy évvel ezelőtt
történt, hogy
horváth József, akinek a régi Tóth Péter-házban volt gyümölcskereskedése, a súlyos közterhek és a magas házbér miatt tönkre ment.
Üzlethelyiségét felmondotta és kiköltözött a
Széchenyi-térre, régi üzletével szemben állította fel árusító asztalait: piaci árus lett belőle. A megüresedett üzlethelyiséget a Horváth-te^tvérek cég "érrlte ki, kiderült, hogy
a régi piaci szabályrendelet módosítására. Á
mölcsárusok tulajdonképen éppen ugy csak
délig árulhatják portékájukat, mint a többi
piacok árusai. Beadványt intézett a városhoz
es kérte a szabályrendelet alkalmazását. A város hatóságában erre nem igen volt hajlandóság és hogy paragrafusba foglalt rendszabálylyal erősítse meg a több mint fél évszázados
szokást, javaslatot terjesztett a közgyűlés elé
a régi piaci szabályrendelet módoslására. A
harc tulajdonkénen csak akkor kezdődött meg.
A közgyűlés többsége nem fogadta el a javaslatot es kimondotta, hogy a piaci szabályren-

let állapítja
meg, a szokásjognak
ebben
az
esetben jelentősége nincs, tehát a Széchenyitéri gyümölcsárusok
déli tizenkét óra
után
semmwsetre sem árusíthatnak
hétköznapokon,
a piaci napokon pedig cmk három
óráig.
A

deletet

miniszter egyébként nem vonja kétségbe a vá-

nem

kivanja

módosítani.

Ez

a köz-

lési határozatot a belügyminiszterhez. Fellebbezésüket a város hatósága pártoló javaslattal
terjesztette fel a miniszterhez. A kisérő felirat
közölte a belügyminiszterrel, hogy a Széchenyi-téri gyümölcsárasok között a legtöbb hoszszu évtizedek óta árul a helyén, 1864 óta senkinek nem volt kifogása ez ellen a rendszer ellen, amely megfelel a vásárló közönség érdekeinek is. Délutáni árusításuk tehát szokásjoggá változott.
A kisgyűlés időközben más módon Is biztosítani kívánta a régi gyümölcsárusok szerzett jogait. Kérelmükre köztérhasználati engedélyt szavazott meg, mert a köztérhasználati engedéy jogot biztosit a délutáni árusításra. Ezt a kisgvülési határozatot szintén megfellebbezték a belügyminiszterhez, akitől most
érkezett le a válasz" az első fellebbezésre. A
miniszter megállapítja leiratában, hogy a szokásjog

csak ott vehető

figyelembe,

ahol

irott

paragrafusok nincsenek, mivel azonban Szeg d piaci rendiét jóváhagyott szabályrende-

módosítsa.

Ennek a leíratnak az alapján küldik el néhány nap óla déli tizenkét órakor a Széchenyi-térrol az árusokat, akiknek megszokott
délutáni vevőik vaunak. A piaci gyümölcsárus
asszonyok küldöttsége csütörtökön délelőtt felkereste dr. Pálfy József polaármesterhelyettest, akitől sirva kértek védelmet. A polgármester azt tanácsolta az asszonyoknak, hogy
a belügyminiszter rendelkezése ellen nyújtsanak

be panaszt

a

közigazgatási

bíróságnál,

bár valószínű, hogy a pánasz elintézése igen
sokáig elhúzódik, mivel pedig a panasznak halasztó hatálya nincsen, kénytelen végrehajtani
a miniszteri rendelkezést addig is, amig a
kisgyűlés köztérhasználatot engedélyező ha<tározata jogerőre nem emelkedik.
Elpanaszolták az árusok, hogy éppen most,
decemberben kergetik el őket a piacról, pedig
ezekben a karácsonytváró hetekben számíthatnának valami forgalomra.
A polgármester felvilágosította őket, hogy a
város hatósága semmit sem tehet egyelőre, a
miniszteri rendelkezés parancs, amely ellen
nincs -pelláta.
A küldöttség tagjai sirva távoztak el a városházáról. A polgármesterhelyettes elmondotta a Délmagyarország munkatársának, hogy
a belügyminiszteri rendelet végrehajtása bizonyosan "nagy kavarodást íog okozni Szegeden.
Mert ezekután végre kell hajtani
a régi szabályrendeletet
minden
vonalon, nem
csak a

gyümölcspiacon. A szabályrendelet nem enged« meg a paprikaárus tást sem délután, nem
ismeri el a makai piac intézményét, csupán a
virágárusok délutáni árusítását engedi meg.
Így tehát — ha érvényben marad ez a rendelkezés, — mindaddig, "amig a város közönsége
nem módosítja a regi szabályrendeletet, nem
árusíthatnak
a délutáni
órákban
árusok sem és meg kell szüntetni
cot is a
Radolf-teren.
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B magyarság eredete
és őshazája"

Dr. Virányi Elemér előadása az egyetemen

(A Délmagyarország munkatársétól) Csütörtök délután az egyetem szabadegyetemi előadássorozatában dr. V i r á n y i Elemér, a tartui egyetem volt magyar lektora, a Baross Gábor reáliskola tanára „A magyarság eredete és
őshazája" címmel tartott értékes előadást. Előadásában három kérdést igyekezett tisztázni: a
magyarság eredetét, nyelvtudományi és embertani szempontokból, majd a magyarok régebbi
lakóhelyeire való felfogásokat ismertette, végül megemlékezett azokról, akik népünk eredetét és az őshaza kérdését kutatták.
Dr. Virányi Elemér rámutatott arra, hogy a
honfoglalás korától mindmáig elevenen élt a
magyar népben a keletről való származás tudata. A görög források emiitik, hogy a honfoglaláskori magyarok vándorlásaik sarán összeköttetést tartottak fenn a hátrahagyott törzsekkel. A tatárjárás elpusztította ezt a keleti
maradék-magyarságot, de a XV.-ik században
újra felmerül a keleti rokonok és a keleti őshaza kérdése. A nagy protestáns tudós, Szenczi
Molnár Albert 1610-ben Németországban megjelent magyar nyelvtana irányította a figyelmet az ujabb rokon népekre. A könyv alapján
jutottak el a külföldi kutatók is az ismert eredményeikhez. A tizennyolcadik században a
magyar kutatók munká ja megélénkült A tizenkilencedik század első felében két nagynevű
magyar tudós keresi lázas buzgalommal a magyarság eredetét. K ö r ö s i C s o r n a Sándor
sa jnos, tel jesen téves irányban indult el, de R eg u 1 y Antal Finn- és Észtországon át el jutott
a finnugor rokon népekhez.
— A kutatások eredményekép ma már 4—5
ezer évre visszamenőleg tisztán látni a magyarság történetét: a Volga-mentén lakó finn-ugor
ősnépből kivált ugorság magyarsága lett a
számra nézve legnagyobb, politikai es művelődési történelem szempontjából legragyogóbb, bár
egyúttal a legtragikusabb sorsú nemzet a rokonnépek között.
Virányi professzor előadását nagyszámú közönség hallgatta végig és a kiváló előadót az
előadas befejeztével lelkesen megtapsolta
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Trianoni

Páholy és erkélyszék
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Péntek. Róm. kath. Elegy pk. Prot.
" Elza. A nap kel 7 óra 26 perckor,
nyugszik 4 óra 12 perckor.
Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot
tartanak tírünwald L örökösök Kálvária-ut 17
(telefon 1225), Jnst Frigyes Petőfi Sándor-sugár
ut 41 (telefon 1777). Temesváry József Kelemenucca 11 (telefon 1391) Moldván Lajos Újszeged.
Vedres-ueca 1 (telefon 1846). Selmeczi Béla Somogyi-telep IX. ucea 489 (telefon 3425). Török Már
Ion Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364).
— Megérkezett a fogadalmi templom fűtőberendezése. A belvárosi plébánia bejelentette a
polgármesternek, hogy a fogadalmi templom
fűtőberendezésének alkatrészei
megérkeztek
Szegedre. A plébánia a felszerelés beszállításáról nem gondoskodhat, ezért a várostól kér
fuvart és bejelenti, hogy mihelyt a berendezés
a helyszínen lesz, azonnal megkezdik felszerelését, amely mindössze néhány napig tart és
azután a fűtőberendezés üzembe lesz helyezhető. A polgármester a köztisztasági üzemet
bizta meg a felszerelés sürgős befuvarozásával.
— A kormányzó nevenapja. December 6-án,
Horthy Miklós kormányzó nevenapián délelőtt
10 órakor a fogadalmi templomhan ünnepélves
szentmise lesz, amelyet Raskó Sándor fóesperes-plébános pontifikál.

M U S k á t l I

a lego l e s ó b b

ktelmankaboK Sse ge«fen.
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— Az Egyetembarátok Egyesületének közgyűlése. A Ferenc József Tudományegyetem
Barátainak Egyesülete december 15-én délelőtt
12 órakor az egvetem jogi karának első számú
tantermében (központi egyetem) tartja évi rendes közgyűlését. Határozatképtelenség esetén a
közgyűlés 17-én délelőtt 11 órakor lesz a megjelent tagok számára való tekintet nélkül. A
tárgysorozat az egyesület titkári hivatalában
dr. vitéz Széchényi Sándor (egvetemi könyvtár) megtekinthető. Indítványok a közgyűlés
előtt 8 nappal az elnökséghez nyújtandók be.
— Tarhonya a katonai alakulatoknál. A honvédelmi minisztérium a szegedi kereskedelmi
és iparkamara előter jesztése alapján felhívta a
fennhatósága alá tartozó intézményeket és alakulatokat. hogy élelmiszerszükségletük fedezésénél olcsóbb, vagy egyenlő ár esetén, a rizzsel
szemben a tarhonyát előnyben részesítsék.
— Címváltozás. H o f b a u e r Arthur adó- és
Törvényszéki hites könyvszakértő irodájának nj ríme: Budapest IV., Magyar-ueca 8., telefon: 80-7-57.
M l k u l á «
v 4 «
A r H
Csokoládé Mikulások 10 f., 14 f„ 24. 40 f„ 48.,
58 fillér és feljebb
H kg csokoládé dragée
58 f.
14 kg csemege praliné
58 f.
14 kg főző csokoládé
58 f.
14 kg cac-aó por
48 f.
14 kg csokoládé por
48 f.
* kg sav, erős, méz bonbon
44 f.
14 kft keksz
32 f.
% kg mézes pusrerli
44 f.
14 kg dióbél
78 f.
14 kg mogyoróbél
78 f.
14 kg mandulabél
92 f.
14 kg mazsola
45 f.
1 kg aszalt szilva
78 f.
1 kg konzervált olasz ma róni
58 f.
1 kg koszorús fii Re
98 f.
1 kg amerikai mogyoró I. a.
120 f.
1 kg amerikai mogyoró II. a.
98 f.
10 dk császár keverék tea
160 f.
10 drb citrom
48 f.
K O R Z Ó
C U K O R K A
a Korió Mozival szemben.

H Á '
42

— A világítási naptár betartásának ellenőrzése. A napokban irta meg a Délmagyarország,
hogy a polgármester életbeléptette az u j világi lási napiárt, amely pontosan meghatározza,
hogy mikor kell felgyújtani és eloltani a lámpákat. A naptár életbeléptetése óta több panasz
érkezett a városhoz, hogy egyes uccákban a
gázgyár lényegesen korábban gyújtja fel a lámpákat. Minden egyes panaszt megvizsgáltak és
megállapították, hogy a gázgvár csak azokat
a lámpákat gyújtatja fel korábban, amelyeknek fogyasztásáért a város átalányösszeget fizet és így a korai felgyújtással a város nem
károsodik. A gázgyár igazgatósága bejelentette,
hogy azért vállalja ezt a költségtöbbletet, mert
még mindig jobban jár, ha korábban gyújtatja
fel a lámpákat, mintha fplemelné a lámpagyuitók létszámát. Munkabérre ebben az esetben lénvogesen többet kellene kiadnia, mint
amennvibe a korábban felgyújtott lámpák fogyasztás-többlete kerül.

| Dfvat fériikalapok

napyon oltwón
M O I. I. A K
Testvéreknél

— Előadás a Munkásotthonban. A szegedi
szakszervezeti bizottság közli, hogy dr. B e r k e
Pál orvos közbejött akadályok miatt a mult héten elmaradt „Népesedési politika" cimü tudományos előadását pénteken este 7 órakor a
Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) tartja
meg.
x A vér fölfrissitése céljából ajánlatos néhány
napon át korán reggel egy pohár természetes
„Ferenc József" keserűvizet inni.
— A borbélyüzletek zárórája. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy a borbélvés fodrászüzletek, továbbá a női fodrász- és
manikürüzletek az ország egész területén a december 24-ére eső vasárnapon este 7 óráig, a
december 31-re eső vasárnapon pedig este 8
óráig nyitva tarthatók
legyenek. December
25-én és január 1-én, hétfőn az üzletek egész
nap zárva tartandók.

I v ü T y e n e t köfés-tsnfo'vam

•»fillére» qroplq »rak « Mmttlllbai. Káré»» nccs 3.

— Az ujszegedi római katolikus egyházközség
felhívása. Az ujszegedi római katolikus egyházközség nyomorenybitő akciót indított és ezzel
kapcsolatosan felhívással fordul a munkaadókhoz. Az egyházközség 23 munkanélküli szakmunkásnak szeretne karácsony elölt egy heti
munkát szerezni karácsonyi ajándék gyanánt.
A munkaadóktól kéri az egyházközség, hogy
egv héten át foglalkoztassák a 23 munkanélkülit. A munkások között 3 asztalos, 3 szobafestő és mázoló. 1 férfiszabó, 1 ács, 2 lakatos, 1
szijgvártó, 3 kárpitos, 1 cipész. 1 köteles és 8
kőműves van. A munkafelaiánlásokat az ujszegedi egvházközség telefonon (21-39, vagy
33-42) is elfogad.

történet

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) B e nk ő Mihály Ardics-uccai lakos még az elmúlt évben feljlentést tett S z i l á g y i Antal ellen azon
a címen, hogy öt az uccán megtámadta, leverte és
egy hónapon tul gyógyuló fejsebet ejtett rajta Szilágyi ellen az eljárás az elmúlt év őszén megindult, ítéletet azonban nem hozhatott a bíróság,
mert ifj. Benkő vagy nem jelent meg a tárgyaláson,
vagy olyan körülményekre hivatkozott, amelyeknek megvilágítása ujabb tanuk beidézését tette
szükségessé. Több eredménytelen tárgyalás után a
bíróság megállapította, hogy ifj. Benkő valanfi
okból arra törekszik, hogy minél később kapjon
ítéletet, bár ez az ítélet reá. mint felperesre nézve,
egyáltalán nem lehet veszedelmes. Nyomozni kezdtek az ügyben és megállapították, hogy ifj. Benkő
Mihály román állampolgár, aki nem akar Romániába menni. Ezért, abban a tudatban húzza, h ^
lasztja az ügyét, hogy aki bűnvádi eljárásban aktív szereplő, ügyének befejezéséig, idegen állampolgársága ellenére, magyar területen maradhat.
A makói járásbíróság tegnap mégis döntésre vitte az ügyet s Szilágyi Antalt, mivel döntő bizonyíték nem volt ellene, felmentette a vád alól. Az
ügy tehát most már véget ért volna s ezzel az ifj.
Benkő részére engedélyezett tartózkodási idő is
lejárt. Ifj. Benkő azonban gondoskodott arról, hogy
újból legyen ok az ittmaradásra. Ügyének tárgyalása előtt ugvanis éppen az ügyét tárgyaló járásbíró előtt a bíróság folyosóján nagyobb összeget
igért egy napszámosnak arra az esetre, ha perében hamis tanúvallomást tesz. Benkőnek újból sikerült a terve; hamis tanuzásra való felbujtás címen megindult .ellene az eljárás, ami azt jelenti,
hogy egy ideig újból nem kell tartania a Romániába való toloncolástól...
Trianoni történet.
— Kulturcst az alsóvárosi knlturházban. Pénteken este íél 8 órai kezdettel tartja első adventi
kulturestjét a Szegedi Katolikus Legényegyesület
az alsóvárosi kulturház nagytermében. Az est műsora a következő: 1. Hiszekegy, énekli az Ujszegedi Dalárda 2. Prológot mond Csúcs Sándor, 3i
Beszédet mond P. Reisz Elemér S. J. főiskolai tanár, 4. Operarészleteket énekel Bitó János, 5. Melodráma: A vén cigány dala, előadja Suták János,
6. az énekkar énekszámokat ad elő. 7. Hegedűszólót
játszik Károlyi Dezső. 8. Himnusz. Belépődíj nincs.

íTélikesztvüketpőian'es^eV^"
— Az Iglói Diákszövetség szombaton este 8
órakor Budapesten a József-tér 1. szám alatti
Pósch-vendéglőben társasösszejövetelt tart. Az
összejövetelen dr. Krúdy Andor ny. miniszteri tanácsos tart felolvasást „Muzsikális életünk és a
magyar zene" cimmel.
— Baleset a szövőgépnél. Súlyos kimenetelű
szerencsétlenség történt csütörtökön reggel az
ujszegedi kendergyárban. K e r e s z t h y Istvánná 19 éves munkásnő a szövőgép mellett
dolgozott, a gép kereke elkapta a kezefejét és
három ujját leszakította. A munkásnőt a mentők a közkórházba szállították.

Értesítés
Hivatkozással a M. Kir. Belügyminiszter
Urnák 220A,00—933. sz. a. kiadott rendeletére, — a taxának jelentékeny leszállítására, — jgy a vények, mint a gyógyszerkúlönlegességek megállapított
áraiból
százalék kedvezményt nem gvujthatunk.
Szegedi

gyógyszerészek.

Legolcs'bb bevAsdr'AsI forrás a „ K o n z u m b a n "
1 kg Vásárhelyi Ogg liszt
—26 tilL
x Mikulások nagy választékban Kocsisnál.
1 kg Macaroni
—80 fill.
1 kg Fényezett japán
rizs
— M fill.
— Ráránv Oszkár fexlilgyáros öngyilkossága.
1 kg Sárgaborsó, feles, nagyszemü idei —.44 f.
Budapestről jelentik: B á r á n y Oszkár, ismert
1 kg Trappista sajt
—.«0 fill.
textilgváros tegnan éjszaka szállodai lakásán
1 kg Lencse, nagyszemü
—.44 fill.
ismeretlen méreggel megmérgezte magát, mire
10 dg Mazsola. I. ui
—.22 fill.
10 dg Mogyoróból, ui
—.34 fill.
a szobáját felnvitották. már halott volt. Bá10 dg Dióbél, csemege
—.36 filL
rány búcsúleveleiben azt hangoztatta, hogy fe10 dg Szerencsi cacaó
—.19 filL
lesége halála miatt megy a halálba.
1 It. Oroszhal fl üvegbetét 16 f.)
—.90 fill.
1 I t Zamatos fehér bor, ó
—.56 filL
x Ra Budapestre ntarik. el«ő utja legyen a fé1 lt. Rum, 50 százalékos
3.30 filL
nyesen átalakított és kibővített Hnngári'a fürdőbe
1
It
Rum.
40
százalékos
2.70
fill.
'Budapest. VII Oohány-ucca 44 ) menni OH m 6 f
1 dgr. Orosz tea
—.14 fill
r e g n é l 6 ó r a k o r n y i t n a k és 1 4« p e n g ő Havi vásárlást készséggel eszközlünk é« házhoj
ért nemcsak megtOrAdbet, n a n e m j ó i
szállítunk. — Boldogasszony ^ugáurt 42. TeL 24-80.
meg l s reggelizhet,
Kossuth Lajos sugarut 1. TeL 15-90.
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Rádióhét után
baromfi hét

W

Hiába lázong az egész vidék azok ellen
az
utazási kedvezmények ellen, amelyekkel a kereskedelmi miniszter egyre gyakrabban
tereli
a vidéki vásárlókat Budapestre és ezzel elvonja a vidéki kereskedelem amúgy is összezsugorodott erőforrásait,
mindig
ujabb és ujabb
ürügyek adódnak az utazási kedvezmény megadásara. Az úgynevezett rádióhét még meg sem
kezdődött, már megjelent az uj miniszteri rendelet az ujabb budapesti hétről. A miniszter
most a Baromfitenyésztők
Országos Egyesületének kérelmére enged t? meg. hogy a vidékiek
a december 6—11. között rendezendő
baromfikiállitásra
féláru jeggyel utazzanak fel Budapestre. A kedvezményes utazásra jogosító igazolványok. amelyeknek kiadásával a miniszter
a kereskedelmi és iparkamarát
bízta meg és
amelyek 2.30 pengőért
válthatók
korlátlan
mennyiségben,
a kiállítást
megelőző naptól a
kiállítást
követő nap éjféléig érvényesek az
oda-, illetve a visszautazásra.
És ez is karácsony előtt, azokban a hetekben, amelyektől a vidéki kereskedők némi forgalmat vártak, kárpótlást a meddő
hónapokért, lehetőséget
felszaporodott
köztartozásaik
fizetésére. Á kedvezményes
utazás ujabb alkalma most Budapestre tereli a vevőket ismét
és Budapest számára foglalja le a karácsonyi
bevásárlásokra
gyűjtögetett vidéki
pengőket.

blbíStz

K e l e m e n u.
5. sz. alatti ruhaáruházának

Doubl nehéz f e l ö l t ő
Fekete t é l i k a b á t .
Bőrkabát . . . .
Boy kabát
. . .
Fiuruhák
Finom
Nézze meg
£ áras kirakatainkat! Csikó
m á k o s

m n m

K A r á s z

u c c o

3.

^VcTusza 1.40

A makói zenekedvelők egyesületének filharmonikus zenekara vasárnap este hat órakor a vármegyeháza dísztermében zenekari hangversenyt rendez. A hangversenyt Donáth Antal vezényli. Fellépnek: dr. Rohoska Dezsöné és dr. Koszteleczky
Ede. A hangversenyre Szegedről is többen bejelentették érkezésüket.

Horváth Dreher éttermében.

Szemüveget Makón legolcsóbban és szakszerűen
készít Klein Imre látszerész.

Hiába kér, követel, panaszkodik
a vidék,
szavát uaylátszik egyre kevésbé hallgatják
meg
az
illetékesek.

Halpaprikás

Az idő
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 2.8
C, a legalacsonyabb —4.0 C. A barometer adata
milliókra és tengerszintre redukálva reggel 774.9
ram, este 7727 mm. A levegő páratartalma reggel
80, délben 64 százalék. A szél iránya keleti, erőssége 3—5.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Felhősebb idő, főleg a D u n á n t u l o n havazás, havas eső. Élénk délkeleti-keleti szél. A
hőmérséklet n e m változik lényegesen.

Flanel pyiama

P
5 . 7 0
Pollák Testvérednél

R A F F A Y - étteremben

na é> minden pénteken
m I
m b% m 11«
«rén napon It frissen (6tt l l í l i o o o r i n O S l
Na<rr »dair P f'ZO, kis adaer OO trtna OO fillér. Újonnan
megnyílt boKwéjs regről 5 éritél nyitva. E l í ó r e n d U r u m o k IlhőrOk horlAtlan k l m é r é í r
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lisxt-,
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Hsztfiiz'elhen

fűszerés
terményárat
esak i<51 ég olcsón vásárolhat — Ut BeTytség Károlyi
n. 3- Kérem felkeresni

j f n f é z e í t . Iskolai
gyermek
nagy

Cus&tig
Széchenyi

Havi

tér 2. Tisza

80
r-

Harisnyák,
kötöttkabálok.
választékban.

ssdlM

Imre

mellett.
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52ftr Zefír és berliner fonalak t V Z f i £
MuakAlll-bollban,

W

Női kék és fekete kabát
16
28
gazdagon szőrmézve P 23
36
Finom n ő i kabát nemes
15
szőrmézéssel
60
6
Női bunda .
40
n u t r i e t bunda. «i 6 5 U n i ó könyvecskék
bunda . . . P 150
érvényesek. *

F
„
„
„

Az adófizetők 60 százaléka nem adott házadóvallomást Ma járt le a házadóvallomások beadására engedélyezett határidő utolsó napja. Az adóhivatal becslése szerint az adózóknak csak 60 százaléka tett eleget ebbeli kötelezettségének. Az elmaradottakat most Írásban hivják fel pótlásra. Aki
az első felhívásra pótolja mulasztását, 5 százalék
bírságot kap, a többiek 10-et

a

W

Református nap Makón. A református egyház
a jövő hét első napjaiban református napot rendez
Makón. Az ünnepség szombaton este 7 órakor kezdődik a polgári iskola tornatermében. A megnyitó
beszédeket dr. Karácsonyi Sándor és dr. vitéz Csia
Sándor tartják. A vasárnapi istentiszteleteken:
Márton Árpád, Nagy István ¿5 Tildy Zoltán mondanak beszédet Vasárnap délelőtt ifjúsági konferencia kezdődik, amelyet Bereck Sándor, dr. Karácsonyi Sándor, Csia Sándor és a leányokét Csiáné,
dr. Leicht Mária vezetnek, ezt követi délelőtt 11
órakor a levente konferencia, majd vasárnap délután 3 órai kezdettel a gyülekezeti konferencia,
amelyen Szirbik Sándor megnyitó beszédet fog
mondani, Karácsonyi és Csia pedig előadásokat
tartanak. Vasárnap este a városházán lesz vallásos este. Nagy István és Tildy Zoltán szereplésével
és végül hétfőn 3 előadás lesz: 9—10 óra közölt a
belvárosi templomban Sallay főtitkár mond beszédet, délután 3 órakor Szikszav Béni titkár és este
7 órakor Nagy István. A konferencián csak önkéntes adományokat kér és fogad el az egyház.

— Revíziós pengő. A Magyar Revíziós Liga
szegedi osztálya azzal a kéréssel fordul a város
polgárságához, hogy „revíziós pengőjét" váltsa
meg lehetőleg családtagjai számára is. A liga
igazolt megbízottjai a hivatalokat és az egyesületeket fel fogja keresni és á t a d j á k a csekkbefizetési lapot, amelyen a fizetést teljesíteni
lehet
— Érdekes újítást vezet be Lampel és Hegyi cég
(Püspökbazár-épület) december hó 1-től. A cég
minden vásárlásnál sárga színű fizetési bloek-másolatot ad és ezzel kapcsolatban felkéri igen tisztelt vevőit, hogy gyűjtsék ezen blockokat az ezen
célra kapott borítékban, mert azok végösszege
után 5 százalékot készpénzfizetés gyanánt elfogad
a legközelebbi vásárlás alkalmával
101
A m u n k a n é l k ü l i összeesett a z uccán.
H o p p Gyula 52 éves Tisza Lajos-körut 71.
szám alatt lakó péksegéd, aki m á r hosszabb
idő óta m u n k a n é l k ü l van, csütörtökön délután
a Feketesas-uccában összeesett A mentők részesítették első segélyben.
— Yitózi összejövetel. Csongrád vármegye vitézi
széke közli, hogy
a kormányzó névünnepe
alkalmával
d^eeuiber
2-ára
tervezett
vitézi
bajtársi
összejövetelt
a honvédzenekar
elfoglaltsága miatt el kellett halasztani. Az összejövetel december 8-án este fél
kilenc órai kezdettel lesz az ipartestület székházában. Az összes szegedi vitézek megjelenését, — lehetőleg családtagjaikkal együtt — kéri a székkapitánj.

és MíiTD&s>zzet
HETI. MŰSOR:
Pénteken este: Aranyszőrű bárány. Premierbérlet 16. Az 50 éves jubileumi hét első előadása.
Szombaton délután: Fehérvári huszárok. Filléres helyárak.
Szombat este: A kornevillei harangok. A. bérlet 15. Az 50. éves jubileum második előadása.
Vasárnap délután: Áprilisi vőlegény. Mérsékelt
helyárakkal. Délutáni bérlet 9
Vasárnap este: A bor. Népszínmű. Bérletsztlnet. Az 50 éves jubileum harmadik előadása.

A színházi iroda hirei
Az ötvenéves Városi Színház. Ünnepnapja van Szegednek. A színház ma jubilálja 50 éves fennállását.
Csonkamagyarországon, különösen a határszélen
felbecsülhetetlen értékű hivatása van a magyar
színházak becsületesen végzett munkájának. És ha
egy félszázados mult után ünnepet ül a szegedi
színház, ebben az ünnepben, ha szerény keretek
között is részt kell venni minden szegedinek.
A jnbilenmi díszelőadások sorát ma Móra Fe*
renc, Kulinyi Ernő és Vincze Zsigmond „Aranyszőrű bárány" cimü gyönyörű magyar daljátéka
nyitja meg. Ünnepi prológot Nagy Ibolyka, a Nemzeti Színház örökös tagja mond, aki 1883. október
14-én, a megnyitó díszelőadás prológját is mondta.
Szombaton Planquette legszebb operettje, a „Kornevillei harangok" kerül szinre. A „Blaha Lnjza"
ünnepi nyitányt Barna Izsó, a színház 50 év előtti
karmestere vezényli. A nyitány Barna Izsó szerzeménye.
Vasárnap este Gárdonyi Géza ,,'A bor" című története zárja be az ünnepi előadások sorát Göre
Gábort Kabók Gvőző, a Szegedről elszármazott kitűnő színész alakítja.
Délutáni előadások. Szombaton „Fehérvári hu-*
szárok", kedden „Nótáskapitány" kerül szinre filléres helyárakkal, vasárnap „Áprilisi vőlegény"
megy mérsékelt helyárakkaL
Az „Aida" hétfő esti előadására már kevés jegy
van a nappali pénztárnál.

Hindu Mikulás vásár!
Csokoládé mikulások 2 fillértől
Drageék, csokoládék, cukorkák, teasütemények,
kakaé, eseko'ádépor, gyári árak

Hindu lerakat. Szeged
Károlyi u. 3.

«*

Edénvekben

a m i legjobb

flSS7ekben

Kályhákban
T
nltánifolfhon
IIII1611 f W H U e i l

a le

sf«8sebb»

olcsó

Ságban elől vezet

-

VARGA DEZSŐ vasárulláza
Arlesxállitás!

fogásos zóna ebéd 80 flll.
Reggeli (kávé, kaláccsal)
20 fill.
3

Egyéb ételnemtteknél is nagy árleszállítást

Központi Tejcsarnok rf.
i e f i v ó f á b a n
K e l e m e n

u c r a

s z á m .
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2 össsde

BUDAPESTI

Budapesti terménytőzsde zárlat. Az értéktőzsde
ma üzlettelen és tartózkodó volt. Jelentős árváltozás ma sem történt, csupán kisebb áreltolódások
fordultak elő. A spekuláció tartózkodása miatt az
irányzat az értékek nagy részében gyenge volt és
csak zárlat előtt mutatkozott egyes részvények
iránt némi érdeklődés. A fixkamatozásu papírok
piacán mérsékelt forgalom mellett szilárd volt az
irányzat. Mngvar Nemzeti Brrnk 135, Mák. 253. Izzó
—, Ganz 9 3, Jutaipar 13, Szegedi kenderfonógyár
13.25, Goldberger 30, Győri textil 53, Pamutipar 40
Zürichi devizazárlat. Páris 20.2375, London
17.075, Newyork 330.00. Brüsszel 71.80, Milánó 27.18
Mndrid 42.15, Amszterdam 207.90, Berlin 123.40,
Bécs (hiv.) 72.65, (silling) 55.00, Prága 15.33, Varsó
57.95, Belgrád 7.00, Athén 2.98, Bukarest 3.05.
Magyar Nemzeti Bank' hivatalos árfolvamjelentése. Angol font 18.90-19.30. dán kor. 84!40-85.60,
belga 7910—79.74. cseh korona 16 95—17 02. dinár
7.80-8.30, dollár 361.00—371.00, kanadai dollár
358.00-378.00, svéd korona 97.70-98.70, hollandi
forint 232.40—233 80. lengvel zloty 64.60-65 10. leu
3 42-3.46. lira 29.90-3020. leva 4.00—4.26, német
márka 135.70—136.60, norvég korona 90.60- 93 60.
osztrák schilling 78.70—80 70. svájci frank 11140—
111.4o. francia frank 22.30—22.50.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolvamnl:
ffuza tiszai 77 kg-os 7.55—7.80. 78 kg-os 7.65—7.90.
79 kg-os 7.75—8.00, 80 kg-os 7.85-8.10. jászsági
fejérmegyei. dunántúli, pestvidéki és bácskai 77
kg-os 7.30—7.40. 78 kg-os 7.40-7.50, 79 kg-os 7.507.60, 80 kg-os 7.60—7.70. Pestvidéki rozs és egyéb
4.00-4.10. takarmányárpa I. 6.70—6.80. sörárpn I
10.50-11.50. zab I. 7.70-7.80, tiszántúli tengeri
8.05-8.15, korpa 5.60-5.70.

PROPAGANDA
k á l y h a

o c c á s i ó !

Bruckner vasáruházban több mint 300 drb
kályha meglepő olcsö áron iótál ássál minden ízlésnek megfelelő választékban eladásra
kerül.
Tá|ékor*Mó árak:
65 — 100 — 140 m3 [f 180 m» sslsrótarjáni
P 7.60 22.— 2 6 — Hl folytonégő P 47.—

„Takardk"

hőiuaárő

30 40 o/o tQzeló anyagot

takarít

T9J5 december T:

megj

A legszebb
ifjúsági könyvek:

Cooper, A nagy indiánuskőnyv. Az összes
Bőrharisnya történetek, Haranghy rajzaival 17X25 cm. (album) alak, 640 oldal, vászonkötésben
P 4.80
Cooper, Vadölő. Haranghy rajzaival 15.5X
23 5 cm alak 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooper, TTtoIsó mohikán. Haranghy rajzaival
15.5X23.5 cm. alak 128 oldai, kötve
P 1.40
Cooper. A cserkész. Haranghy rajzaival 15.5
X23.5 cm alak, 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooper. Úttörők. Haranghv rajzaival 15.5
X23.5 cm alak. 128 oldal." kötve
P 1.40
Cooper, A Pralrle. Haranghv rajzaival 15.5
23.5 cm alak, 128 oldal, kötve
P 1.40
Ponászy Ferenc, Oserdőkőn-tengereken Haranghy rajzaival 17X25 cm (album) alak
480 oldal vászonkötésben
P 3.80
Ponászy Ferenc, Oroszlánok és tiírrisek között.
Haranghy rajzaival 15.5X23.5 cm alak. 160
oldal, kötve
P 1.80
Ponászy Ferenc, Harc a fenevadakkal. Haranghv rajzaival 15.5X23.5 cm. alak 160
oldal kötve
P 1.80
Ponászy Ferenc. Vadászkalandok vad tájakon
Haranghy rajzaival 15.5X23.5 cm. alak
160 oldal, kötve
P 1.80
Kipling. Mansrli kalandjai az őserdőben Haranghv rajzaival 17X25 cm. (album) alak,
374 oldal, vászonkötésben
P 4.50
Kipling, Maugll kalandjai az őserdőben Haranghy rajzaival 15.5X23.5 cm. alak 256
oldal kötve
P 2.40

Itáphafóif a Dé'maqyarország
Aradi uccol kiadóhivatalában.

HIKBENBDRG
nindeh mennyiségben házhoz szállítva.
Viszonteladóknak á r h e d v e z m ént??

Sport
A Rinensia Szeneden?
Jelentette a Délmagyarország, hogy a Szeged FC vezetősége a III. kerület elleni bajnoki
mérkőzés előtt rendelkezésre álló két vasárnapot nemzetközi mérkőzések
megrendezésére
kivánja felhasználni. A vezetőség tárgyalásokat
kezdett a temesvári Ripensiával hogy hajlandó volna-e vasárnap Szegeden vendégszerepelni. A tárgyalások kedvező mederben haladnak.
Csütörtökön este telefonon tárgyaltak a Ripensia elnökével, aki a végleges választ péntek
délelőttre ígérte. Ha a Ripensia
vasárnapra
nem tehetne eleget a Szeged FC meghívásának. ugy a Szeged FC-Ripensia találkozóra
jövő vasárnap kerül sor.

Két amatőraiérkőzés
A vasárnapi amatőrforduló programján két
Szegeden eldöntésre kerülő mérkőzés szerepel. A KEAC-pályán játszák le Martonosi bíráskodása mellett a KEAC—UTC mérkőzést,
az SzTK-pályán az SzTK—KAC meccset rendezik meg, amelynek Faragó a bírája. A Vasutas vasárnap Hódmezővásárhelyen játszik a
HMTE ellen, a mérkőzést Vidra vezeti. Kohautek bíráskodik a Szentesen eldöntésre keriilő
SzTE— MTK mérkőzésen. A makói
MAK—
K'i'K találkozó' Frankéi vezeti.
Másodosztályú bajnoki mérkőzések.
Makó:
MAK—Postás, biró Oláh. Hódmezővásárhely :
SzAK 11.—HTkSE, biro Szijjártó.
Kistelek:
KEAC II.—KiTE, biró Breuer. Szőreg: MTK
11.—Rákóczi, biró dr. Molnár. — Szövetségi
dijmérkőzés: SzTK II.—SzAK II, bíró Osztrogonácz. Ifjúsági bajnoki mérkőzés: KEAC—
UTC, biró Gyannathy.

Négy hétre eltiltották a játéktól
Somogyit
A PLASz fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén tárgyalta a Szeged FC—Hungária mérkőzésen kiállított S o m o g y i ügyét. A bizottság
kihallgatta a sértettet, K i s s t. a Hungária hátvédjét', aki tagadta, hogy Somogyi őt tettleg inzultálta volna. A bizottság Kiss vallomását nem
vette figyelembe, hanem a birójelentés alapján hozott határozatot és Somogyit november
29-től december 15, illetve február 1-től 15-ig
eltiltotta a nyilvános szerepléstől, ezenkívül 30
pengő pénzbüntetésre ítélte a játékost. Kiss
büntetését 20 pengőben állapította meg a bizottság. Somogyinál súlyosbító körülménynek
vették, hogy már többször volt büntetve, míg
Kiss ezúttal állott először a fegyelmi bizottság
előtt. Mivel Somogyi idei büntetése csak december 15-éig szól, a futballista a december
17-én eldöntésre kerülő Szeged F C — I I I . kerület mérkőzésen résztvehet.
Az MLSz reformbizottsága nagyfontosságú tervezetet dolgozott ki a vidéki alszövetségek hatáskörének növelésére. A tervezet legfontosabb része
az, amely a vidéki alszövetségek teljes autonómiáját javasolja. A javaslat szerint minden ügy, amely
az alszövelségben kezdődik, ott fejeződik be. Az
MLSz csak felügyeleti jogot gyakorolna az alszövetségekkel szemben és csak szabálysértés esetén
lépne fel határozata ellen. Érdekes javaslata a reformbizottságnak az is, amely az elnökség által kinevezett egyesbiró ténykedéséről szól.
Barátkyért a Crisana 5000 pengő váltságdíjat
helyezett letétbe a FIFA-nál. A Hungária azonban
10.000 pengőt követel a játékosért.

Fegyelmi ítéletek. A DLASz fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén tárgyalta a vasárnapi
mérkőzésekén kiállított játékosok ügyét. C z i b u 1 a SzTE-játékost, akit Lázi bíró az SzTE
—Vasutas mérkőzésen egy sulyqs faultért kizárt a játékból, kiállításával megbüntetettnek
találta a bizottság. L a d á n y i Gyulát, — akit
a CsAK—Előre mérkőzésen állított ki a biró —
tulerélyes játékért két hétre tiltották el a nyilvános szerepléstől.
A Ferencváros elutazott téli túrájára, amely
két svájci, öt afrikai, négy francia és két németországi mérkőzésből áll A tura érdekességéhez tartozik, hogy azon már P o l g á r , a Budai 11 volt
játékosa is szerepeL Polgár december 10-én lesz a
Ferencváros játékosa.
Szeged birkózóbajnokságáiért való küzdelem
egyike lesz a szezon legkiemelkedőbb birkózóversenyeinek. A versenyre benevezett negyvenegy birkózó között szerepel a kisközépsulyu
H e g e d ü s, F i n y á k, a légsulvu G y a rm a t i, a nagyközépsúlyú M a r ó t h y, a kisnehézsulyu B a r b a r i e s , T a r á n yi é s a nehézsúlyú V a r g a . A verseny, tekintettel a sok
nevezésre, vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik; a szokásos huszperces menetek helyett, tizenötperces küzdelmek lesznek. A döntőkre
délután 5 órakor kerül sor.
Alkalmi »étel folytán eiry

antik uriszoha
butor áron
Megtekinthet« Várkonyl röfösjutányos

eladó •

Üzletben, Széchenyi tör 9. »

H A L ! hHal0o8alr"c "s ó b b a n

ANTALFFYnokaiban" vásárolunk
Széchenyi tér 12. (volt Barosay patika)
Rudolf-téren, vámház mellett. Telefon ¿4-64.
1 k g tükörponty kg-ként 30 fillér
1 kg
„
*
80 fillér

Szegeti, Csekonlcs- és Klsx-ucca sarok.
Csokoládé Mikulás 6 cm.
—.04
Csokoládé Mikulás 11 cm.
—.10
Csokoládé Mikulás 14 cm.
-.24
Csokoládé Mikulás 16 cm.
—.38
Csokoládé Mikulás 31 cm.
—.98
Csokoládé cipő töltve
—.18
Csokoládé csizma töltve 15 cm.
—.24
1 doboz Mikulás csokoládédessert bonbon
—.8S, —.48, —.24
Csokoládé krampusz 9 cm.
—.08
Szőrmés krampusz fatalpon puttonnyal
- 98, -.78, —.48, —.21
10 dkg savanyu, vagy erős, vagy méz,
vagy maláta cukorka
—.18
10 dkg csokoládé drazsé v. praliné, vagy
mignon
—-24
Virgács
—.24, —,16, —.08
1 kg smirna füge
—.98
20 dkg amerikai pörkölt mogyoró
—.24
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LYTTON STRACHEY
rf

VIKTÓRIA

KIRÁLYNŐ

FORDÍTOTTA: SZINNAI TIVADAR
82
Visszafelé újra megfázott és lázas állapotban
érkezett haza Windsorba. A következő héten
már nagyon nyomorúságosan érezte magát.
De igy is, megtörten, elgyengülten, folytatta
munkáját. Véletlenül éppen akkor súlyos diplomáciai bonyodalom keletkezett. Amerikában
kitört a polgárháború és Anglia is majdnem
belesodródott a harcba, mert összeütközésbe
került Amerika északi államaival. Lord John
Russel igen éles hangú jegyzéket szerkesztett
és felterjesztette a királynőnek jóváhagyás
végett. Albert látta, hogy ha ez a jegyzék igy
megy el, változatlanul, akkor a háború elkerülhetetlen. December elején, reggel hét órakor felkelt betegágyából és reszkető kézzel
feljegyezte azokat a változtatásokat, melyeket
szükségesnek tartott; ezáltal az egész jegyzék
megenyhült és módot adott a békésebb tárgyalások megindítására. A kormány elfogadta Albert módosításait és jórészt ennek köszönhető, hogy a hadüzenet elmaradt. Ez
volt Albert utolsó memoranduma.
Mindig hajtogatta, hogy a halál gondolata
nem nyugtalanítja. „Tudom, te szereted az
életet," mondta egyszer Viktóriának. „Én nem
ragaszkodom hozzá. Ha komoly betegség érne, rögtön feladnám a küzdelmet. Nincs bennem szívósság ebben a tekintetben." Jól ismerte magát. Most is, betegsége harmadik,
vagy negyedik napfán megmondta egyik barátjának, hogy nem fog felépülni.
Pedig felépülhetett volna, ha betegsége
mibenlétét felismerik és helyesen kezelik. De
téves diagnózist állapítottak meg. Tragikus,
hogy orvosa a már emiitett Sir James Clerk
volt, aki aligha állt hivatása magaslatán. Megkérdezték tőle, nem volna e tanácsos más orvost is meghallgatni, de Sir James fölényesen

legyintett: „Nincs itt semmi baj, nem lcell
nyugtalankodni." De a beteg állapota ettől
néni javult.. Végre Palmerston erélyes fellépésére elhivatták Dr. Watsont, aki tüstént látta, hogy későn fordultak hozzá. Albert lázát
tifusz okozta, nem influenza. De Sir James
azt mondta, hogy nem kell tartani semmitől.
A beteg nyugtalansága elült, kinos fájdalmai megszűntek. Zsibbadt érzéketlenségbe
süllyedt. Egy izben zenét kivánt; „Miyen jó
volna halk karéneket hallgatni, mintha távolból jönne." Bevitték a zongorát és Alice hercegnő eljátszota rajta Luther himnuszát. Albert fantáziája elkalandozott; régi emlékek rohanták meg; kisfiú lett újra; kószált a rosenaui erdőben, madarak hajnali hangversenyét
halgatta. Viktória az ágva szélén ült és felolvasott neki. Albert magához tért, követni tudta a regény cselekményét. Viktória néha fölébe hajolt, Albert megsimogatta arcát. „Liebes
Frauchen!" súgta, „Gutes Weibchenl" Viktória rettentő lelkiállapotban volt, de még eszébe sem jutott volna a legrosszabbra gondolni.
Saját túláradó életereje biztonságba ringatta,
el se tudta képzelni, hogy a betegség egy kis
szellője kiolthatja Albert életét. Dr. Watsonnal
alig állt szóba. Hiszen Sir James Clerk kijelentette, hogy nem kell tartani semmitől.
Két nappal a vég előtt, amikor a palotában
már mindenki tudta, hogy nincs mentség, a
királynő még mindig bizakodó
levelet irt
nagybátyjának: „Nem ülök mellette egész éjszaka, hiszen úgysem tehetek érte semmit.
Hála Istennek, komoly nyugtalanságra nincs
semmi ok." Alice hercegnő meg akarta mondani édesanyjának az igazat, de visszarettent
tőle. December T4.-én reggel Albert állapota
kissé jobbra fordult. Viktória boldogsága nem
ismert határt. Végre tul van a krizisenl De dé-

Nagy K a r á c s o n y i

Vásár

a

KÉK
CSILLAGBAN!
Szegedi csak SZEGEDEN vásároljon!
Figyelem!

Ara'nk és áruink minősége utolérhetetlen!
Szigorúan szabott olcsó karácsonyi áraink :

Szövetek:
70 cm. széles mintás pikémtr P 1 . 2 4
140 cm. széles gyapjú jersey P 4 . 5 0
100 cm. széles gyapjuszorzset
kockás
P 2.80
70 cm. széles kockás gyap
ju divat
P 2.60
70 cm. széles tvid gyapjú P 2 . 4 0
70 cm. széles homespun
szövet gyapjú
P 2.40
70 cm. széles angóra szövet príma
P 2.40
100 cm. széles gyapjúszövet P 2 . 3 8
70 cm. széles kockás marocen P 1 . 4 0

FiflVPlonnV
*'}&VBIBlIl .

Mosóáruk:

Színtartó prima karton mtr P - . 8 8
Törülköző darázsfészkes drb P - . 8 0
Prima törülköző
p - . 9 0
Frottier törülköző
p
1.24
Len törülköző
p
1.10
65—65 cm. törlőruha
p - . 8 0

Flanelek :

Prima tenniszflanel
Tenniszflanel (karácsonyi
reklám)
Príma flanel
FJársonyflanel
Barchent prima szövött

Vásznak:
Cégünk Selyem matlasszé
k a r á c s o n y i specialitása:
pongyolára

Prima siffon mtr.
P —.78
Prima mosottsiffon
P 1.—
Elsőrendű lepedővászon
P 1.98
12 mtr siffon különlegesség
(reklám!)
P12.—
Maradékok

mélyen leszállított áron!

- . 8 0

p
p
p
p

—.60
1,10
1.2«
1.50
P

2.50

ban, olcsón.
Sezlontakaró Medina 1M/«o P 1 7 . —
Sezlontakaró Siambul 157*so P 2 0 . 5 0
Sezlontakaró Karamani "6/mo P 2 0 . —
Tekintse meg kirakatainkat

Divafáruház a „ K é k CsiiZaghoz"

Sroged, Káráai ucca

p

Széchenyi tér sarok.

1

Államsorsjegyek
már megérkeztek
két fOngereménnuet*

40.000
20.000

pengő
pengő

17.000 kUlOnbftzO
készpénz nuereménu.

azonkívül

Egész sors. 3 P.
m sors. 150 P.

1«

Kaphatok:
D e t ö E r i i d föárnsltónál
Szeged, SzéclienQl tér S. sz.

lután visszaesés következett be. Viktória ekkor eszmélt csak rá arra, hogy a szakadék
szélén áll. Összegyűlt a család. A gyermekek
egyenként bementek apjukhoz, hc^y csendesen elbúcsúzzanak tőle. „Borzalmas óra voltl"
irja Viktória naplójában. „Hálát adok az Égnek, hogy erőt tudtam venni magamon. Sírás
nélkül ültem ágya szélén az utolsó pillanatig.'
A beteg suttogott valamit, de már nem lehetett megérteni. Viktória ugy látta, hogy franciául beszél magában. Aztán a beteg hirtelen
felemelte fejét. A haját kezdte simogatni, mint
ahogy reggel szokta, felkeléskor. Csodálkozva nézett Viktóriára. „Ich bin es, dein kleines
Frauchen," mondta a királynő és a beteg
szemének kifejezése megváltozott,
mintha
megértette volna.
Este felé Viktória egy pillanatra k! akart
menni a szobából, de még a küszöbön sem
volt, mór visszaszólitották.Rögtön észrevette
a kisérteties változást férje arcán. Visszasietett hozzá, letérdelt ágya mellé. Albert két
mély, remegő lélekzetet vett, azután nem lélegzett többé. Vonásai megmerevedtek. Viktória felsikoltotí A hosszú vad sikoly végig
hatolt a rémült csendbe dermedt palota folyosóin. Viktória megértette, hogy végleg elvesztette imádott Albertjéig
HETEDIK FEJEZET:

VihtOria Özvegysége
L
A Prince Corsot halála fordulópontot jelent
Viktória élettörténetében. Érezte, hogy igazi
élete férjével együtt sirbaszállt és hátralévő
napjait már csak alkonyi félhomálynak, a befejezett dráma epilógusának tekintheti.. Életrajzirója sem vonhatja ki magát e benyomás
alól. Viktória hosszú pályájának következő
fele a kutató számára is félhomályba borult,
Az első negyvenkét esztendő bőséges adatok,
különböző forrásokból származó hiteles értesülések reflektorfényében áll előttünk. Albert halála mintha összevonta volna a függönyöket; Viktória eltűnik; csak néha-néha
lebben meg a függöny egy pillanatra; akkor
láthatunk egyet-mást, egyébként inkább találgatásra vagyunk utalva. Ezért vem az,
hogy — noha a királynő majdnem annyi évvel túlélte férjét, mint ahány esztendős volt,
amikor özvegységre jutott — könyvünknek
nem a közepén, hanem a végefelé tartunk; az
életrajz hátralevő része korántsem lehet olyan
terjedelmes, mint az eddigi. Tudatlanságunkban rövid, összefoglaló vázlattal kell beérnünk.
(Folyt köv.)
Felelő« szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomntott a klndrttulajdono.
Oélmagyarorazág
Hírlap- és Nyomda vállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

DCLMAGTARORSZÁG

Á Défmagyarország takarékossági akciója
Asztalos: Üt ege» András. Deák Ferenc a. ÍRa
flehwarta Adolf. Csongrádl-sugárnt 10 Ábrahám
nsztalosmester, Puskás-uoca 20., Györgyi
József
Koasuth-ucoa 25.
Antók. felszerelések, gnmmi. olaj: Martre-vle«
Szilárd. Tisza Lajos körút 44 (Benzinből 2%)
— „Aranka" hőlgyfodrászflzlet Apponyi Albertí r m SS,
Bádogos: Wnftreng János. Fekete»«« a
Borkereskedők- FUeher Jen®. Béke a 8 Wolf
Miksa. Horthy Miklós n 1«
Bőrőnd: Larher József. Kárász BCPfl. Sít j^WÍT"
ily. Kárász cicoh 1 4
Bútor: Rótb HaJHtwft FabntorrváT. Mars tér 13.
Cipők: Alföldi fflpőlparl rt.. Kelemen n 11
Belvárosi Clnőflzlet. Széchenyi tér 11 Columbia
Hnőraktár. Aradi n 8 KlWnntl Ctpőflzlet. Tisza
T.ajos körnt 36 „EUt44 Plpőárnház. Széchenyi tér
Unsz Péter cinész. Iskola ucca 23 Pnlorár Henrik.
Valéria tér 12
Divatárn és kőtőttára: Fehéreé-táblá* Boros
Miksa. Széchenyi tér. Fischer és Párfos. Kárászii. 1 Lampel és Hearvl. Pfl<nökbnzár Lnsztig Tmre
Széchenyi tér 2a Pollák Testvérek. Széchenyi tér
17 és Csekonlcs n 6 (GFB harlsnvák kivéve.)
Droeéria: Vajda Tmre és Társa. Kárász ncra
Fehérnemfl és kelengye: Csonka György Jenő
Klauzál-tér 9
Fénvképé«zek: Rnfkl *s Vlfltay. KftrAs« a. 15
Festék: Tamássy Óvnia. Valéria tér. Szabó István. Kálvin tér 2.0alttzer i m á t * utóda. Tisza La}o« körnt 36. F'rtb
Széchenyi MT 8.
Férfiruha: Blan Irnárz. Kelemen a. I. Földes
rzsó. Klanzál tér.
(íépjavitómflhely: Frtsrhmsmi Oá bor. Kálvária
»cca 4

ITangszer: Steiner Tibor. Kelemen a f.
Hőlgyfodrász:
Hoftmanné utóda,
Hld-w 1
Aranka hőlgvfodrása. Apponyi Albert-a.
illatszertár: Oáspár Ovnla. Széchenyi tér f.
Irodaberendezé«: Wirth és Rengey, Széchenyi
Wr 5. (7 és fél %.)
Jégszekrény. virvewtékszerelés: Fekete Nándor.
Kossuth Laios rogárnt 18
Kárpitos: Rác« Ferenc. Korona oeea I . v. Sívegb Dezső. Batthyányi n. 1 Szedresi Laios, Szt
Mihály n 1.
Kerékpár, varógép. rádió: Déry IMe »C Kis«
n 3 Kelemen Márton. Kelemen a 11.
Kéeimnnka. himzőanvagok és előrslroMs: F1«eher-kéztnmnkaház. Kölcsey a. 10. MaskátH kézimnnkalpar, Kölcsey a I.
Képkeretező: Freimami Miksa. Kárász a 10.
Könyv, paptr és írószer: Nemzeti Rajtóvállalat.
Kárász n Tranb B és Társa. Klanzál tér Városi
könyvkereskedés. Kárász a. (Tankönyv kivéve.)
Mészáros é« hentes: Keresztes Péter, Petőfi S
Migánit 27 (3%).
f ő i kalap: Knlttel Konrád. KSrSsz a. W. 0«rtner Ferenené. Gróf Appooyi n. 23. Vilma kalapszalon. Feketesas u 16Nőt raba: Mfiller Sámnel, Klanzál tér. Blaa Andor. Tisza Lajos körnt 47.
Wo«óteté«et: Hattrs-inosoda. Takarflrffir n.
Optika és fotócikkek- Llebmann Béla. Kelemen
ueea Ketlner Márton. Kárász «. 9. Sandberg Henriit. Széchenyi bér
öra, ékszer: Flseber. Klanzál tér S. MOfVafteT
V„ Széchenyi tér 8 Relrh Mór és Ffci rL. Kelemen
n 11 Rosenberg Béla, Károlyi u. 1. Bérház Tóth
József, Kölcsey n (Ezüst étkezőeszközök és dtsa»árrfvnk kivéve)

T933 december T.
Paprika: Csonka Gergely, Tisza Lajos Mrnt 51.
Rőfősárn: Bihari Ernő. Széchenvi téT Rlaa
László. Széchenyi tér. Roltzer S. és Fiai. Kelemen n 11 Knruesev Sándor. Széchenyi tér Lévai
Hwirik. Tisza Laio* körnt 39 Dr Ralgó és Társa
ri. Károlyi n Szabó L. és Társa. Kárász »cca.
Tabár Péter. Kárász ucca 3.
Rővldára: Fod«vr Nemzeti Araház Kárász a.
Olnoksthal és Társa. C«ekn»iles n 3
Hnffmann
Dezső, C s H í o I c s a 4 Kerté«« Ambáz. Mikszáth
Kálmán n 12 S«á«i Vilmos Kelemen n 7. Tisyji
Arnház. Pilspőkhazár Vadász Oézáné tl_ Tisza
Lajos körnt. Kltsovit» István. Gr. Apponyi Albert
ucca 17.
Ssappan: VIrb Ferene. Tisza Lajos körnt 5S.
Szesz és szörpök: Patzsner. Kölcsey n 9 M i w i
Ottó Ko««nth L susrámt 4
Szflrs- Méhes é« Prlvlnsiskv. Széchenyi tér 8.
Szőnveg- Domán Mihály és Fia. Kárász n Llnolenmlnar Kárá«z n
Tarhonva. csőtészta, levestészta: Kardos Takah.
Károlyt orca *
Tílzelőanvsr és épflletta: Barb Testvérek rt. Szt.
István tér Brikett: Szenesl Ferenc. Damjanich a.
üridivat: RzAs« I ^ j o ^ Kárásx a. i . Szarvas T.
József. Hld a
Üv* «• edény: Adler Mór. Ilsza Lajos körnt
38 (3%. a reklámcélra összeállított ároesoporH*
kivéve)
V egy tisztító: Olőekner J. éa Fia. Iskola a. 27.
OliWkner J. és Fia. Károlyi a 4
Villany é« rádió Fonvó Soma. Kölcsey aera.
Rosner József. Hsza Lajos körnt 39 SebAnbruna
L. Báró Jósika a. t
Zománcedéiry: Kobn Jenő. Tisza Lajos kórnt 5S.
flK)

Tótkomlósi liszt a legjobb!
Minden |obb főszer és liszffizlettien kapható? Ffilerakat: L a m p e l O s z k á r IfsztgaqyfcergsJiedft Szeged, íáiior a. 5. Teleion 19-95.

Apróhirdetések
Rendes bejárónő jelentkeáiet 8 óra ntán Zerge ncea 27, I. 11.

Bútorozott
szobát

LAKÁS!

sryorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a
nélmammrarsEágba'
K&lönbejáratn bútorozott szoba Mrdősjtoit»használattail olosón kiadó Újszeged, Bethleon. 29.
Kétágyas bwtorosott szo
ba azonnal kiadó Arany
János n. 5, II. 6.
Szép, csendes bútorozott szoba 1—2 személy
nek kiadó Margit u. 26.

'Lakás - Üzlet
Modern kétszobás lakás
b zomiv»l kiadó, bővebbet: Kooh Imre, Ti«za
I«-)jos körút 57.

Ui bűrkeztvííszabászati tanfolyam

kezdődik naponta délelőtt
10—12 óráig. Jelentkezés
Petőfi Sándor mgánit 8.
önállóan főző mindenes
éves hizonyitváinnyaJ fel
vétetik Barton kónyvke
reskedós, Klatizál tér.

Oktatás |
Gyorsírást

(logslmslllat, Irodftl, besiédlrisl
tm tlsoj.iiu TakirAan Q«slrásl
tsnlt
miir^ltell
dljn»A»«rt ,
O r t l n w n l d KIArn oki.
(TTorw- ¿n péndr&axmktanltrt:
Florthy Mtklrt. am 2.
87

l^íláLt^]
BOrkitnyt Mamtl
kifőzósében ebédkoszt 1
egész hónapra csak 15 P
vacsora, 9 kipható b^nt
óttíezésre és kihordásra
Zrinvi u. 10. sz., magas
földszint jobb.
86

/"oglalkoiáft
Intelligens német leány
d. n 6—8-ig két gyermek mellé felvétetik —
Kocsis, Bercsényi ucca
5 b, ajtó 1.
Négy éves fin mellé d. u.
Arákra intelligens idősebb

rft ?ípres!c!lk

Kígyó uccu 1., L ern. 3.

Házat

legkönnyebben e
ndhat vagy vehet
ha meghirdeti a
Délmagvarorszás
apróhirdetései között

Hálóaati kw
PbiUips
Rádió kettő ptasoc l-e«
eladó: Kölesei arca 10,
földszint 1.
Perzsabunda, kereszttm
ros zongora, bécsi —
gyártmányú és egy Nyi
lassy festmény olcsó«»
eladó Széchenyi tér 13.

„Barna asszony" jeligére levél a kiadóban.

KÜLÖNFÉLÉK

HRSZNRLT
bútort, ruhát és a
h A* tartásban felesleges tárgyakat fól
értékesít a
Oélmagyarorszáfl
apróhirdetései utján
Forgalmas helyen jól
bevezetett cukorka üzlet
áruval,
berendezéssel
olcsón átadó. Érdeklődni: Schöpflimié, Attllaucca 3.

(Makói hirdessek)
Jóforgalmu
vendéglő
Makón, az állomás mellett több évre kiadó. —
Ugyanott egy
borbély
vagy hentesüzlet is. Értekezni Boros
János
vendéglősnél Makó, Állomás tér 13.
Szolgai állást vállalok
vidéken is havi 20—25
pengőért Kardos, Makó
i
Balassa u. 4.

Tanyá* béresnek keroegy esaládtakm házaspárt Érdeklődni lőhet szerdám éa v*sár~
nap Kossuth acca 31.
szám alatt.
Eladó háx. A Kossuthucca és a Sirkert ucca
sarkán
levő
Weisx
Izsák féle sarokház, —
mely minden üzletre alkalmas, eladó. Felvilágosítást ad Wevsz Sáfldor Dunaszf rdahely —
Pojjsony megye.
Nehéz sertéseket a legmagasabb napi
áron
vesz Sándor Lajoa sertésíiagyvágó, Báró Erdélyi ucca 19. szána lerakat«.
Eladó háx éa föld. Kfrves ut mentén a Luther
ucca egy számú ház
azonnal eladó és eladó
Bogárzóban a Joó Bálint féle földből 3 kath.
hold. Érdeklődni lehet
Luther noca egy szám
alatt

>-1933. raltn

Árverési hirdetmény
MnUroit Mrtoágt véKretwt» ax 1881. írl LX. L-e. K*t S-s l
hen ermmü ''«Ttiirr* testi hoc» « mezed! W. (»fáWr^á*
évi 7094 é» 7093. gzémn Tí»«éi>e kavetkci ében dr ST*e«t QT
™KT
BrwM által képviselt öi». R^thy Adnttné (avám 570 meR 20
ngB és tírolékal erejét^ 1932. éri MtM hA 17-éii to*»n»lo«4t kielégítési véereh»|tá« ut|»n lefnt>l«lt é* 2625 nenoSre bee»«tt
»flvetkezö lngó»»(5ok, n. m hordök rshon«, niöd»»hiry*ftA K*P
§lb. Dylvino* Arverénen et«d»tn«k, Ai hrrrr** »ta'íhh s»e«tieve»ett
togi»lta(ók )avAra n elrendeltek, amennTlhen kBre'elé*flk még
lenn Ali.
Ezen írveréwek a nwtd' ktritft térA^X^uAr t8K. évi Pk,
53550. ízcbi i végi<*se f"lTtAo 400 osnffl tftlrekttTetel*s. ennek IdftkSil kamatai és eddi« OsRzesrn 210-50 oen*flh»n hh-Atla; mV mn>
állapított s n még telmertllend« kOttsézpk ereiéig Szegőd ZilkAm
kap. l»l. »zára a'att leendő ti><«an«t'-»ttés4ra 1938. évi (t'c^ntw M
t napjának d. e 11 Art (a h»tártdrt«l k«flw<lk *» atikoi vensf
szflndék )ozók rtly megteevxéssei Hívó nak m»g, hoev st értetett
InRrtságok az 1881. IX t-e. 107. 10R. S-al értelmébe« kéeipémitizet-» mellett * leetObtwt Ígérőnek szflkeég esetén becsAron shd
is el fognak adatni.
E'sObbséset igénvtflk eseii ifr^iitBVf' ictWtAbb az érverés mif
keidéaélf! bete'enteni isrtoznak A* átverés csak akkor leaz foganatosig ka bármelyik fé' 'egkésóbb u Árverést Moelta« >MM
elOHt hélkthnapsn betelontt, hogv megtartását
kívánja a rbbea as
•aetben az árvrrés akk-ir ni meg lesz tartva ha a klTÉnfáfot ekV
tert-rsartfl fél nincs telen (193a évi XXX(V. t.-e. 72.
Ha a végrehajtsa MvalalMI volt foganatosítva, n árverés az ée>
dekrUek kSzbenjáráaa nélkül in meg lest tartva, ha mindenik vé*>
retuj<ató és végrchujiást szenved« ellenkező kívánság.« nem nyttvantu 1193a év? XXXIV. t.<. 72. §.)
Keit Saeged, N3S. M nn. M CL sápién.
B n l o g h ktr. a

S

P o n y v a , z*Ak, kfltélAruk

kárpitotkeilé^ek
legolcsöbb Árban

V a r g a M i h á l y n á l , Aradi a. 4.
Szeged-Csanádi

5—6 hold }ó minőségű
földet keresek haszonbérbe lehetőleg közel a
vasúthoz és a városhoz, eperfa csemete faiskola részére. Ajánlatokat Toldy ucca 6. sz.
alá kérek a Selyemtenyésztési Felügyelőség
cimére.
4—5 hold földet keresek
dinnyének, feles müvelésre. Ajánlatokat Baross rreoa 16. » á m alá
kérek.

Vasút Rt.

H i r t l & i m é n y
Mint a „Magyar Ttheiaulófuvarozók Országos Központi Szövetkezete" (MATEOSz) tagja
ertesitjük a n. é. száílitó közönséget, hogy
a MATEOSz részéről Makón és Mezőkovácsházán létesített helyi képviseleteket átvettük
és ezek vezetésével mindkét helyen állomáslonökeinket bizzuk me b .
Kérjük a n. é. száll itóközönséget, hogy a vonalaink mentén, illetve mentéről és mentére
közu*on lebonyolítandó szállításai ügyében
hozzánk, avagy közvetlenül nevezett állomásaink főnökeihez szíveskedjék fordulni.
Makó, 1933 november hó.
Szeged-Csanádi Vasút RT.
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