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Közigazgatási problémák.
(II.) Valamikor sokat tárgyalták a vidéki színészet reformjának ügyét, méteres közlemények
és mértföldes beszédek kimerítették a témát és
a közönséget egyaránt, — már feledésbe ment
az egész, csak az egyik rövid véleményre emlékszünk.
— Ugy tanulják be a darabokat, bogy sugő
nélkül is elö tudják adni. Csak azután tűzzék
műsorra, de ne a müsorra-tüzés után tartsák
meg az újdonságból az olvaiópróbáf. Ha ezt
az elvet követik, a többi magától jön és sok
fölösleges kapkodás szűnik meg.
A közigazgatás legfőbb problémája is abban
talál megoldást, hogy kiküszöbölnek belőle minden megakasztó fölösleget. Nem látjuk még tisztán azt a tervezetet, amely meg akarja szűntetni a tanácsüléseket, a polgármester döntése
alá bocsátva a határozatokat az egyes referálások alapján. Sokszor ugyan most is az történik,
amit az egész tanáccsal ellentétben a polgármester akar, azért szükség lesz mégis az ülésekre az utalványozások miatt. Aki azt a tervet
kitalálta, az legföljebb a polgármesternek akar
nagyobb hatáskört adni, de időt nem takarít
meg. Mert eddig az történt, hogy helenkint kétszer ket órán át a plénumban végezték a referálást, megvolt a hozzászólás lehetőiége (a több
szem többet lát elve alapján), ezentúl pedig a
referensek egyenkint veszik igénybe a polgármester idejét. Hslyes elképzelés szerint az időtartam ugyanannyi marad, mint amennyi eddig
volt, nincs benne megtakarítás.
Nem is itt lehet spórolni, hanem másutt. Legelőször a papírban. Olyan ügyek számára, amiket két sorban intéznek el, fölösleges az előadói Ív. Rá lehet azt vezetni a kérvény hátára
is. Ha pedig valaki megfog egy dolgot, vigye
is következetesen végig. Mikor miniszteri körrendelet jelenik meg arról, bogy kíméljék az
anypgot, nem muszáj ezt a rendeletet a legnagyobb fajtájú árkus-ivbe borítani, mert komikussá válik a helyes tendencia. Az expediáló
tegédhivatalnoknak is szabad gondolkozni.
De leírjuk egy ügy hosszas és fölösleges útját, ami magában foglalja az egyszerűsítés módját is. A régi jó gyakorlat szerint a referens
előbb szakvéleményt kívánt valamelyik hivataltól, mondjuk javaslatot a könyvvivőségtől. Ezt
tanácsülésen referálta el, ülés után az akta kiment a kiadóhivatalba, ott lemásolták s napok
multán megkapta a könyvvivőség az utasítást
tartalmazó végzést. Mikor elintézte a véleményt,
beadta a tanácsi iktatóba, onnan uj számmal
fölment a referenshez, akinek csak egész lényegtelen változtstásokat kellett rajta végeznie.
Például ahelyett, hogy „utasítandó lesz a könyvvivői tisztség", ez j ö n : „utasítjuk a könyvvivői
tisztséget". Néhány betükülönbség az egész,
fölösleges hát lemásolni belőle mindent, ki lehet úgyis jelölni a határozatba kerülő részeket.
De voltak itt hajdan betüszenvedélyben égő
öreg írnokok, akik annyira benne éltek a terjengősségben a másolásban, hogy leírták volna
a saját halálos ítéletüket is anélkül, hogy tudták volna, mit másolnak. Mennyi időrablás,
anyagpocsékoiás I Csak egészen véletlenül történt meg, hogy a referens egyszerűen átküldte
az aktát a szakhivatalhoz, irja rá a javaslatát.
Ott vott sokszor a mellette levő szobában. Minek azért hatalmas kerülőket, parádés utakat
végezni ? Épp olyan komikus doiog, hogy a
hatodik tanácsi ügyosztály tanácsülésen keresztül értekezik az adóhivatallal sokszor ugyanaz
a személy sürgeti' ^magátFIoridor és Celestin
maszkjában s számonkérőszéki üléseken elintézettnek van Jtüntetve minden aktaszám,
viszont van ügy, amelyben, valóban, elintéztetett a közigazgatási lovagiasság szabályai szerint vagy negyven numerus, de érdemi határozat i e m történt syenne
izeket a kerékkötőket igyekezett az u'abb

gyakorlat kiküszCbölni, időnkint voltak nagy
nekilendülések, elhatározások, de csakhanm
visszazökkent minden a régi mederbe. Volt itt
már akció, amire írnokapasztás cimén emlékeznek a régiek. Kimondták, hogy fölösleges
az ügyosztályokban még egyszer iktatni a tanácsi aktákat, elég a számok följegyzése. Az
elvont írnokok aztán lasstnkint visszaszállingóztak, sőt megszaporodtak, mert kellettek a
bürokratikus munkához, ami hatalmasabb a
föld erejénél is. Pedig nem igaz, hogy i i p u s z tithatatlan, csak nem siabad megtűrni. Erélyes
ügyviteli szabályzat állapította meg a formákat
s azokhoz ragaszkodni mindenkinek köteless é g e legyen." Semmi szükség terjengősségre,
hiszen a közgyűlésnek is az az egyik fő baja,
M M M M M N M M ^ ^

hogy valóságos iskolai kioktatások hangzanak
el, apró és lényegtelen bogarászások olyan dolgokban, amiket mindenki jól tud. Aki 'zeret a
hangjában gyönyörködni, álljon ki a Tiszapartra és kiáltsa bele fölösleges mondanivalóit
a hullámokba. A torony alatt most nő fel egy
uj generáció, van benne néhány kiváló talentum is, ezeknek feladata, hogy helyes irányba
jussanak, mert nemcsak a jövőnek, do'goznak,
de önmaguknak is megkönnyítik a fejlődést.
Higyje el minden jó lélek, hogy csak sallangokat kell lemetszeni, erőszakos rövidlátással az
útra görgetett sziklákat elhengergetni s akkor
játszva megy a közigazgatás, nem akasztja meg
egyik hivatal a másik munkáját és fölöslegessé
vál k sok fölösleges sróf a gépezetben.

Az e l s ő e l n ö k v á l a s z t á s o n
D o u m e r g u e g y ő z ö t t Painlevéve! s z e m b e n .
Pdrisbói jelenti az esti órákban az Havas-ügynökség:
Versaillesben a kongresszus az első
szavazáson Doumergue
szenátusi elnököt választotta meg a köztársaság elnökévé.
Későbbi jelentés szerint az elnökválasztáson Doumergue az első szavazás alkalmával
5 3 6 szavazatot kapott, Painlevé 310-ef.
Briand felszólalása után Painlevé megjelent az üléMár a ma reggeli párisi lapok egyértelműen azt Írták, hogy Doumerguenek van legnagyobb esélye a mai sen és kijelentette, hogy mindenképen aláveti magát a
elnökválasztáson. Ha nem is kapja meg az abszolút republikánusok határozatának. Azonban azon a nézetöbbséget, a második vagy a harmadik szavazás alkal- ten van, hogy az előzetes konferencia szavazása alapján a köztársaság elnökjelöltjéül tekintheti magát.
mával mégis meg fogják választani.
Általában az a vélemény alakult ki mindenfelé, hogy
Erre a kijelentésre a gyűlés elhatározta, hogy bizottaz elnökválasztáson Doumergue megkapja a szükséges ságot küld Doumergue-hez és megkéri, ismertesse
többséget, vagyis körülbelül ötszáz szavazatot. A bal- álláspontját. Doumergue kijelentette, hogy a republioldali sajtó javarészt szintén akként vélekedik, hogy kánusok határozata szerint fog eljárni, nem lép vissza,
Doumerguet választják meg ma a francia köztársaság ha barátai öt elnökül jelölik. A gyűlés erre Painlevé
elnökéül.
további jelölése mellett döntött.
A baloldali pártok végrehajtó bizottságai tegnap késő
A szocialista frakció Blum elnöklésével akként hatáeste ülést tartottak. Blum hevesen felszólalt Doumergue
jelfilése ellen és azt javasolta, hony sem öt, sem rozott, hogy a választáson Poinlevét támgatja.
Painlevét ne jelöljék,hanem harmadik személyiség melA késő éjszakai szűkszavú jelentések alapján
lett szálljanak aikra. Renauld ugyanígy vélekedett. még
bajos tiszta képet alkotni az elnökválasztásHerriot ellenezte ezt a javaslatot és azt ajánlotta, hogy
Painlevét válasszák meg elnökké. Blum erre kijelentette, ról, de igen valószínű, hogy a balpárt huzahogy ha Painlevé és Doumergue vetélytársul lépnek • vonáját a szenátus döntötte el Doumergue felé —
fel, akkor a jobboldali pártok Doumerguere fognak j jobbra. Ebben az esetben teljesen
bizonytalan,
szavazni, amit minden körülmények között el kell ke- f hogy Henriot elvállalja-e a
kormányalakítást
rülni. Briand szintén Painlevé mellett szolalt fel.
,
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Enyhítések a b ü n t e t ő n o v e l l a r e n d e l k e z é s e i n .
Budapest,
junius 13. (A Szeged
budapesti
tudósítójától)
A nemzetgyűlés igazságügyi bizottsága Platthy György elnökletével ma délelőtt ülést tartott és ezen folytatta a
büntető-

novella részletes tárgyalását.

A napirend előtt Hajós Kálmán szólalt fel é s
arra kérte az igazságügyminisztert, hogy a súlyos közgazdasági helyzetre való tekintettel,
vonja vissza az árverések megtartását megakadályozó rendeletet.
Pesthy Pál igazságügyminiszter válaszában
megnyugtató nyilatkozatod tett.
Ugyancsak napirend rott szólalt fel Rassay
Károly is és indítványt tesz arra, hogy a mai
ülést halasszák el, minthogy a nemzetgyűlésen
párhuzamos fontos tárgyalások folynak.
Pesthy Pál igazságügyminiszter azonban ragaszkodik a tárgyalás folytatásához A bizottság ilyen értelemben határozott
Az érdemleges tárgyalást Pesthy Pál igazságügyminiszter kezdte meg, bejelenti, hogy a

sajtótörvény 33. szakasza 2. bekezdésének az
utolsó mondatára vonatkozó és a bekezdés utolsó
pontjában foglalt rendelkezéseket elejtik. Ez a
rendelkezés a komulatlv
felelősség elejtését
jelenti.
A bizottság a jelentést egyhangúan elfogadta.
Az igazságügyminiszler bejelentette továbbá,
hogy ugyancsak módosítja a 45. szakaszt is
olyanformán, hogy a „vétség" szó elé felveszi
a „súlyos" szót is. Tehát csak súlyos vétség
esetén tilthatja be alapot a biróság.
A bizottság ezután a novellának a sajtóra
J
vonatkozó 19. pontja 4 2 — 4 5 - i g terjedő szakaI
szainak a részletes tárgyalását kezdte meg.

Vázsonyi Vilmos különbséget téve a rendkívüli és a rendes állapotok között, azt vitatta*
hogy jelenleg csakugyan abnormis állapotok
vannak, amelyekben a sajtójog terén is különleges rendelkezéseket kell életbeléptetni. A
maga részéről azonban a Iegerélyesebben állást
foglal a javaslat ama rendelkezése ellen, hogy
a lap betiltása kérdésében a bizottság határozzon. Azt tartja helyesnek, hogy a betiltás a
biróság kezében legyen.
Hasonló szellemben szőlal fel Farkas
Tibor
is, aki i szakaszt általában megnyugvással
fogadja, de ugyancsak a lapbetiltás tekintetében módositást kér.
Bethlen István gróf miniszterelnök válaszában azt vitatja Vázsonyival szemben, hogy
bár már folyamatban van a normális viszonyhoz való visszatérés é s ha a belpolitikai viszonyokra nézve ezen normális állapot b e is k ö vetkezik, még mindig indokolttá teszik a
szakasz szigorú intézkedéseit a külpolitikai
viszonyok,
amelyek még abnormális helyzetet
nem mutatnak. A sajtó visszaélései ellen a
közvélemény nyomása alatt is erősen kell védekezni. Hajlandó azonban megfontolás tárgyává tenni egy olyan indítványt, amely a javaslatban kontemplált célokat más módon biztosítja. Különben a szakasz egyéb rendelkezéseit fenntartani kivánja.
Végül Pesthy
Pál igazságügyminiszter bejelenti a bizottságnak, hogy csak a vita bezárása után reflektál az elhangzott felszólalásokra é s nyilatkozik az indítványokra vonatkozólag.
Az elnök

a

vitát

^szakítja

és a
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tárgyalás
tűzi ki.

folytatását

kedd

délután

öt órára

A kormánypárt értekezlet*.
A kormánypárt junius 13-án, szerdán este 7
órakor értekezletet tart. Az értekezlet tárgya az
alelnöki előterjesztés a rokkantak ügyében, továbbá Szabó Géza jelentése a tisztviselőkérdés
ügyében és Dinich Ödön előterjesztése a katonák
nyári szabadságolása ügyében.
A nemzetközi kereskedelmi konferencia.
A nemzetközi parlamenti kereskedelmi konferencia magyar csoportja Hegyeshalmy Lajos
elnöklésével ülést tartott. A csoport alelnökké
választotta Sándor Pált, majd elhatározta, hogy a
brüsszeli konferencián a tagok közül Hegyeshalmy
Lajos, Beck Lajos, Biró Pál, Farkas Tibor, Görgei
István, Hajós Kálmán, Hoyos Miksa gróf, Mózer
Ernő és Szentpály István vesznek részt. A csoport
tagjai jövő pénteken indulnak Brüsszelbe.
Az ^bredők gyűlést tartanak Pécsett.
Az Ébredő Magyarok Egyesülete vasárnap nagygyűlést rendez Pécsett, ahova Eckhardt Tibor és
Lendvai
István nemzetgyűlési képviselők is leutaznak,

Hétféle adó.
Az újjáépítési akció során tudvalevőleg az adófizető közönségnek nagy terhet kell vállalni, ö s z szesen hétféle adóban lesz adózás.
Az adófizető
közönség legszélesebb rétegeit elsősorban a jövedelmi és vagyonadó adókivetése érdekli. Ezeknek
a végrehajtási utasítása információnk szerint már
elkészült a pénzügyminisztériumban és az utasítás
2—3 hét múlva már meg is fog jelenni, ami után
rögtön hozzá fognak a hatóságok a fizetési meghagyások kézbesítéséhez. A vagyonváltság végrehajtási utasítása a napokban szintén megjelenik.
Ingyenes maradjon a népoktatás.
Az egységes pártban erős mozgalom indult meg
azon törekvés ellen, amely az ingyenes népoktatásról szóló törvényjavaslat megváltoztatásával a
tandíjfizetés kötelezettségét akarja behozni az elemi
iskolákban. Ezen mozgalomban mintegy 40 egységes párti képviselő vesz részt, akik Szily Tamás
vezetésével azt az álláspontjukat juttatják kifejezésre, hogy az ingyenes népoktatást okvetlenül
fenn kell tartani. A képviselők felkérésére Almássy
László már többször érintkezésbe lépett ezen ügyben Klebelsberg
Kunó kultuszminiszterrel, akit a
legteljesebb megértés gés jóakarat vezet e kérdésben.

Elfogadták az iparosok szövetségéről szóló javaslatot.
A vámjogi javaslat tárgyalása.
Budapest,
junius 13. A nemzetgyűlés pénteki
ülését 11 órakor nyitotta meg Scitovszky
Béla
elnök. Az elnöki előterjesztések után az Iparosok
Országos Központi Szövetkezetéről szóló törvényjavaslat tárgyalására térnek át.
Farkas István a második szakaszhoz beterjesztett azon indítványát, hogy azokat az iparosokat
is részesítsék hitelben, akik nem léptek be az
Iparosok Országos Központi Szövetségébe, Tamássy
József kérelmére elvetik.
A 3. és 4. szakaszt az eredeti szöveggel, az
5. szakaszt az előadó stiláris módosításával fogadják el. A 6. szakasztól a 16. szakaszig Reisinger Ferenc és Farkas István terjesztettek be több
módosítást, ezeket mind elvetik és a szakaszokat
mind az eredeti szöveggel fogadják el.
A 17. szakasznál Farkas István a szövetség vezetőségének összeállítására vonatkozólag nyújt be
módosítást, amely szerint a szövetség elnökét az
igazgatóság maga válassza, Reisinger
Ferenc
ugyanilyen értelmű módosítást nyújt be.
Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter rámutat arra, hogy a javaslat idevonatkozó rendelkezésének megítélésénél abból a szempontból kell
kiindulni, hogy az állam bizonyos pénzbeli támogatást fog nyújtani az iparos-szövetség számára
és igy érthető, ha a kormány befolyást akar magának biztositani a szövetség ügyvitelébe. Kéri a
szakasz eredeti szövegben való elfogadását.
A nemzetgyűlés ilyen értelemben határoz.
A 18-tól 26-ig a szakaszokat vita nélkül fogadják el. A 27. szakasznál az előadó rámutat arra,
hogy a javaslat azon rendelkezése, hogy csak
vagyonilag kifogástalan egyének választhatók meg
igazgatósági taggá, nem azt jelenti, hogy megválasztani csak gazdag embert lehet, hanem esetleg az olyan lelkiismeretlen emberek ellen irányul,
akik a reájuk bizott pénzekkel meglépnének. Hogy
azonban a szöveg világosabb legyen, módosítást
nyújt be, amely szerint csak az legyen megválasztható, akinek egyénisége az idegen vagyonok
kezelése szempontjából kifogástalan.
Reisinger
Ferenc módosítást ajánl, amely szerint az igazgatóságnak legalább kétharmada
szövetkezeti
tag legyen.
Farkas István csatlakozik a módosításhoz.
A szakasz II. részét az előadó módosításával
fogadják el, egyébként változtatás nélkül.
A 27—40. szakaszt változatlanul, vita nélkül fogadják el, a 42. szakasznál, amely az ellenőrzésről szól, Farkas
István, Reisinger
Ferenc és
Propper
Sándor szólalnak fel, mindannyian a
szakasz törlését javasolják. Propper Sándor bolsevista szakasznak nevezi, mert lehetőséget ad
arra, hogy az erősebb szövetkezet belenyúljon a
gyengébb szövetkezetek életébe. Az előadó megnyugtatja a szociáldemokrata képviselőket, hogy
nem is akarnak terrort kifejteni a többi szövetkezetekben. Kéri a szakasz eredeti elfogadását. A
nemzetgyűlés igy határoz. A többi szakaszt vita
nélkül fogadják el és a Ház ezzel a törvényjavaslatot részletesen letárgyalta.
A vámjogi javaslat.
Ezután áttérnek a vámjogról szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Györki Imre előadó ismerteti a javaslatot. Rámutat arra, hogy a vámtarifajavaslat életbeléptetése után nem lehet tovább várni a vámjog kodifikációjával. A javaslat nagyon súlyos hiányokat van hivatva pótolni. Emellett a javaslat azt a
célt tartja szem előtt, hogy a trianoni béke foly-

tán előállott elszigeteltségünkből minél hamarabb
kikerüljünk. Kéri a javaslatnak részletes tárgyalás
alapjául való elfogadását.
Pikler Emil teljesen egyetért az előadó felfogásával. El kell ismerni, hogy a javaslat kitűnő és
érdemleges munka, látszik, hogy a külügyi államtitkár nagy gonddal alkotta meg a javaslatot. A
javaslatra akkor is sürgős szükség lett volna, ha
nem lett volna a vámtarifa törvényjavaslat. Mindazonáltal nem fogadja el a javaslatot tisztán azért,
mert az olyan széleskörű jogot biztosit a kormánynak, amelyet ő, mint szociáldemokrata, nem
hajlandó megadni.
Bartos Andor: A törvényjavaslat szövegét nem
találja minden tekintetben megfelelőnek, azonban
elfogadja a javaslatot.
A nemzetgyűlés ezután a vámjogok szabályozásáról szóló törvényjavaslatot általánosságban elfogadja.
A részletes tárgyalásnál az 1—4. szakaszt vita
nélkül fogadják eT
Az 5. szakasznál Sándor Pál szólal fel. Módosítást nyújt be, amely szerint ki kell hagyni a szakaszból azt a részt, amely módot ad a kormány kiviteli és behozatali korlátozásainak további fenntartásához. Hosszasabban foglalkozik a behozatali
és a kiviteli korlátozásoknál elkövetett nagyszámú
panamákkal. Azt fejtegeti, hogy ilyen esetben nem
a rosszul fizetett tisztviselőket kell fizetni, hanem
a csempésző kereskedőket
Bud János miniszter reflektál Sándor Pál felszólalására. Azon az állásponton van, hogy minél
gyorsabban át kell térni a szabadforgalomra. A
vámtarifa életbeléptetése után minden korlátozást,
amely nem feltétlenül szükséges, be kell szüntetni.
Bizonyos, hogy a korlátozás rendkívül sok visszaélést szül, már ebből a szempontból is arra kell
törekedni, hogy a gazdasági élet forgalmát lehetőleg szabaddá tegyüK. Figyelembe kell venni a körülöttünk levő államok gazdasági politikáját is. A
visszaéléseket minden eszközzel lehetetlenné fogják tenni és ha a rendszerben is van hiba, a rendszert magát is meg kell változtatni. Kéri a szakasz
elfogadását.
Bartos Andor stiláris módosítást terjeszt be.
A nemzetgyűlés a szakaszt Bartos Andor stiláris
módosításával fogadja ér
A minszterelnők válasza Eckhardtnak.
Ezután Bethlen István gróf miniszterelnök szólal
fel. Eckhardt Tibor képviselő ur a legutóbbi interpellációs napon közbeszólás formájában azt állította, hogy én közbejártam a Weisz Manfréd-féle
hadibirtok mentesítésében. Régóta hozzá vagyok
szokva ahhoz, hogy a képviselő ur felhasznál minden lehető és lehetetlen alkalmat, hogy a valóságnak meg nem felelő állításokkal a becsületembe
gázoljon.
A képviselő urnák tudnia kellene azt,
hogy a Weisz Manfréd birtokot nem
mentesítették

a földreform alól, ellenkezőleg annak tekintélyes
részét és pedig 3400 holdat igénybe vettek. Már

maga az a tény is bizonyítja azt, hogy az állítás
nem felel meg a valóságnak. A képviselő ur hallott valamit harangozni a kérdésről, én azonban
megmondom a valóságot Én igenis közbeléptem,
hogy lehetővé tétessék, hogy az igénylök
teljes
kielégítése mellett a birtokon való gazdálkodás továbbra is folytatható legyen. Ezért léptem közbe
és azt hiszem, hogy ez nem csak jogom, de kötelességem is volt. Én erre figyelmeztettem a biróság elnökét is, amihez szintén jogom van. Minden miniszternek joga van, hogy magát a föld-
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birtokrendező biróság körében képviseltethesse.
Fentartom magamnak ezt a jogot és ezért akarom
figyelmeztetni a bíróságot olyan körülményekre,
amelyek nézetem szerint ellenkeznek a törvény
szellemével. (Helyeslés és taps a kormánypárton).
A napirendi javaslat.
Elnök ezután napirendi javaslatot tesz, amely
szerint a legközelebbi ülés kedden délelőtt 11 órakor lesz, napirendjén a mai napirenddel és az
indemnitásról szóló törvényjavaslattal.
Rassay Károly a napirend után felszólalva indítványozza, hogy az indemnitás után tűzzék napirendre a fővárosi törvényiavaslatot.
Orffy Imre hozzájárul Rassay indítványához és
kéri az ellenzéket, tegyék lehetővé az indemnitás
gyors letárgyalását, hogy még a nyári szünet előtt
letárgyalható legyen a fővárosi törvényjavaslat.
Petrovácz Gyula, a keresztény gazdasági párt
nevében csatlakozik Rassay indítványához. Hajlandó a teljes nyári szünetet feláldozni azért, hogy
a fővárosi törvényjavaslat letárgyalható legyen és
a fővárosi ex-lex megszűnjön.
Bethlen István gróf miniszterelnök kijelenti, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a fővárosi törvényjavaslat
napirendre tűzessék azon feltétellel, hogy az in-

demnitást kellő időben letárgyalják.

Végül Gömbös Gyula szólal fel és csatlakozik
Rassay indítványához.
A Ház Rassay indítványát egyhangúlag elfogadja.
Ülés egynegyed 3 órakor ért véget

Ujabb vihar pusztított
a fővárosban és a Dunántul.
Budapest, junius 13. (Saját tudósítónktól.) Tegnap
éjszaka fél 4 óra tájban a fővároson nagy zivatar vonult át, amely néhány perc alatt a tropikus zivatarokra
emlékeztető víztömegekkel árasztotta el a budapesti
utcákat, komolyabb bajt is okozott. A keleti pályaudvar mellett a cinkota—gödöllői helyiérdekű vasút
állomásépületébe becsapott a villám és az egész állomásépület világítási berendezését tönkretette.
Az első villámcsapás 3 óra 42 perckor történt és
Róna Márton állomásfőnök ebédlőjét érte. Az ebédlőcsillár ekkor hirtelen megvilágosodott, de rögtön el is
aludt A második villámcsapás érte az állomási
épületet. Ez egyszerre hatolt be az állomásfőnök
lakásának Soo voltos vezetékén és a forgalmi iroda
vezetékén, amelybe looo volt feszültségü áramot kapcsoltak. Az ebédlöcsillár rezét több helyen megolvasztotta. az inspekciós személyzet körében nagy riadalmat
okozott.
A vihar egyébként általános izgalmat keltett a varosban. A Botond-utca 15. számú kétemeletes bérházba
is beütött a villám és felgyújtotta a bérház tetejét.
Budapest, junius 13. A ma délutáni vihar Herceghalom és Torbágy közt a vasúti forgalomban fennakadást nem okozott. Torbágyon az állomásépület
tetejét a szél levette, továbbá felfordított két kocsit,
amely az állomáson munkáslakásul szolgál, letépte egy
raktárnak a tetejét, ahol három munkás könnyen megsérült. Herceghalom és Torbágy közt a nyilt vonalon
fákat döntött ki a vihar. A helyszínre kiküldött segélyvonat rendbehozta a pályaudvart, ugy hogy a a forgalom mintegy másfél órai szünetelés után helyreállt.
Budapest, junius 13. Az esti órákban az a hir terjedt el a fővárosban, hogy a pusztító vihar Bia-Torbágyon egész vasúti kocsisort döntött volna fel és
rengeteg kárt és sebesülést okozott volna. Illetékes
helyen kijelentették, hogy Bia-Torbágyon mindössze
egy teherkocsit borított fel a szélvész, de ott sem sebesült meg senki. Sokkal nagyobb pusztítás ment végbe
Bihar községben, amennyiben több ház tetejét lesodorta.
A fővárosi mentők szálltak ki a helyszínre és eddig
hat sebesültet szállítottak kórházba. A mentők munkájukat még az éjféli órákban is folytatták.
Kaposvár, junius 13. Ma délután hatalmas zivatar
vonult át Kaposváron és környékén. Körülbelül tiz
percig diónagysdgu, sót annál is nagyobb jégdarabok
estek, amelyek a város valamennyi épületére nyugatfelé néző ablakait kevés kivétellet beverte. A vármegyeház 98 ablaktábláját, a Magyar Távirati Iroda
kaposvári fiókjának 58 ablaktábldját, egy kávéház
négy hatalmas tükörablakát és még sok száz ablakot
zúzott be a jég. Nagy pusztítást tett ezenkívül a jégeső az apróbb állatokban, főkép a szárnyasokban. A
Kaposvártól Nyugatra fekvő községekbői eddig még
nem érkeztek jelentések, mert a a vihar használhatatlanná tette a telefonvonalat.
IMMMMMMMMMMMMMMWMMMWI

Az albán felkelés belügyi természetű.
Debar, junius 13. Fan Noli, a valonai ideiglenes
kormány elnöke kiáltványt tett közzé, melyben kijelenü,
hogy a felkelés célja az illegáris csapatok lefegyverzése, a rend helyreállítása, a nemzet felszabadítása a
feudális rabságból és a bűnösök megbüntetése. A mozgalom tisztán belügyi természetű és nem célja a külpolitika megváltoztatása, amely az összes államokkal
való barátságos viszony fenntartásából áll. A mozgalom sikere jelentős lépés az albán nemzet politikai
emancipációja és gazdasági, továbbá társadalmi felszabadulása irányábin.
Belgrád, junius 13. Nincsics, az albán felkelők győzelmével előállott helyzettel kapcsolatban kijelentette
a Zagraber Tagblatt ' munkatársa előtt, hogy Redzseb
Salyát nem lehet az SHS állam ellenségének tekinteni,
mert erre eddig még nincs ok. Az SHS királyság magatartása az uj albán kormánnyal szemben ugyanaz lesz,
mint az előbbiekkel szemben volt, amig az uj albán
kormány nem ad arra okot, hogy a magatartásán változtassanak.
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Ü n n e p é l y e s f o g a d t a t á s , bankett
a s autétura résztvevőinek tiszteletére.

GÓTH SÁNDOR.
Régi, nagyon régi ismerőse Szegeden mindenSzeged, junius 13. (Saját tudósitónktól.) A szomkinek, aki művészettel nemcsak félvállról törődik. baton kezdődő Alföld—Alpesek túraut utolsó előAki szereti a színházat, a kulturát, a könyveket és készületei pénteken reggel kezdődtek meg Budán,
a homéri kacajt. Aki szereti a színpadon az ujat, a műegyetem udvarán. A délelőtti órákban már
az eredetit, az ötletet, az esprit-t. Aki szereti a mintegy 15 kocsi esett át a vizsgálaton, ugy hogy
művész- komédiást. Es Góth Sándor is szivesen biztosra vehető, hogy a benevezett 62 gépkocsi és
jön ide pesti ragyogásai és tapsai után. Szeret itt öt oldalkosaras motorbicikli hiány nélkül jelenik
egy kicsit legénykedni, a szegényes Szeged vidéki meg szombaton hajnalban a starthelyen.
színpadán. Szeret egy kicsit a régi barátok közé
Szombaton reggel négy órakor a kis kategóriába
jönni. Es Szegeden mindenki szereti Góth Sándort tartozó autók indulnak neki először a 2000 kiloés Góth Sándornak is csak barátjai vannak. Régi méteres útnak. Utánuk egyperces időközökben a
ismerős. Kedves barát. Aki szives tapsot érdemel motorkerékpárok következnek, hat órakor pedig a
szívből.
nagy kategóriákhoz tartozó gépeket indítják el.
Délben, próbaközben, a sötét színpadon találA verseny első napján futják le a turautba ikkoztunk össze. Amint próbált, játszott — és vezé- tatott sikversenyt Kenderes é s Szapárfalva
között
nyelte az egész színpadot. A színészeket, a zene- Horthy kormányzó jelenlétében.
Körülbelül 9 óra
kart, a diszletezőt, az ügyelőt. Verejtékes igazi tájban lesz a sikverseny, amely után a gépek
próba után — mint este előadáson — egy percre, folytatják Szegednek utjukat. Az első kocsik déli
a második és harmadik felvonás között, egy 1 óra tájban futnak be Szegedre, ahol ünnepéLaurens khedivét szívunk a kis kapu előtt és lyesesen fogadják őket.
beszélgetünk. Igy kezdi:
Szegedről másnap, vasárnap reggel 8 órakor
— Igazán nagyon szivesen jöttünk ide, igazán indulnak vissza a kocsik Budapestre, ahova az
nagyon jól érezzük itt magunkat. Mint régen. A első kocsi féltizenegy óra körül érkezik. Onnan
publikum: a régi, a meleg, a tapsos. Különben délután 3 órakor folytatják utjukat Székesfehérvár
Szegedre külön élvezet vendégszerepelni jönni, itt felé. A második nap célja Keszthely.
soha nincs semmi baj a hotelekkel, itt nagyszerű
hotelek vannak. Mint egyetlen vidéki városban sem,
mint Pesten.
Most a régi kedves estékre emlékezünk és Góth
Sándor mosollyal mondja:
Szeged,
junius 13. (Saját
tudósitónktól.)
— Itt volt régen egy eset. Egy drága kis színházi
eset, amit nem lehet elfelejteni. Régen volt, ne Balogh Károly váratlan halála általános részmondjuk ki a direktor nevét, ne bántsuk szegényt. vétet keltett az egész városban. Akik ismerték
Alszik már régen. Feleségemmel voltam itt vendég- — és talán nem volt senki ebben a városban,
szerepelni néhány napot. Flers és Caillavet „Papa" aki ne ismerte volna —, megdöbbenve vették
cimü vígjátékában szerepeltünk. Van egy idillikus , tudomásul halálának hírét, amely még ma is,
jelenet, a felvonás egy fürdőhelyen történik. Alko- ! amikor kiterítve,
csendesen,
mozdulatlanul,
nyat, este, sápadt holdfény, lombok, szóval minden,
j
némán
fekszik
Tisza
Lajos-körut
21-ik s z á m
ami egy ilyen idillhez kell. És ki is hoztunk minalatti lakásán, olyan hihetetlennek, olyan valódent, hogy minél szebben sikerüljön.
— A próbán megmondtam az ügyelőnek, hogy 1 színűtlennek hangzik. Mert Balogh Károly neve,
szerezzenek estére okvetlen egy kakukkos
órát. markáns alakja, különös egyenisége annyira
Elő volt irva a darabban, adott jelre hatot kellett összeforrott a város életével, hogy ez nélsüle
kakukkolnia. Megmondtam pontosan az ügyelőnek szinte el sem képzelhető.
a végszót és a lelkére kötöttem, hogy pontosan
A városházán, amely fölött sötéten lobogszólaljon meg a kakuk. Az ügyelő azt mondta:
„Rendben lesz kérem művész ur, tessék csak rám tatta a szél az éjszaka fölvont gyászlobogót,
bízni". Este az előadáson a végszó következett. pénteken délelőtt olyan volt a hjngulai, mint
Kimondtam. A gépezet, a kakuk,
fölmondta a valami szomorú halottasházban. Az elcsenszolgálatot 1 Egy pillanat: aztán a kulisszák mögül desült folyosókon suttogva beszélt mindenki
egyszerre csak megszólal egy mély basszus
hang és mindenki a halottról beszélt. Szépet, jót,
és hatszor egymásután elmondja: kakuk, kakuk... elismerő!. Amig élt, nagyon sok ellenfele, sőt
Szegény kis buzgó ügyelő mellékesen
basszust ellensége volt, kérlelhetetlenek és fanatikusak,
fujt a kórusban ...
most, bogy meghalt, már csak barátai és tisz— Nem tudtam tovább játszani, hangosan eltelői vannak. Legfanatikusabb ellenfelei is a
kacagtam magam és nekidültem a falnak. A
közönség megértette: velem kacagott. Ezen az tiszteletteljes elismerés hangján nyilatkoznak
működéséről, karakteréről. Mindenki tud valami
estén a derék ügyelőnek volt a legnagyobb sikere ...
kedveset róla, ami elárulja, hogy látszólagos
Most ismét a régi estékről beszélünk.
nyersesége mögé rejtette el mindig a szivét,
— Tiz-tizenkét év előtt mennyi forró estéin volt
Szegeden! Amikor Jöttek egymásután az uj Bern- amely most olyan váratlanul megölte és amestein-darabok: a Tolvaj, a Baccarat. És Pierre lyet csak ritkán láthatlak meg azok a kevesek,
Wolff és Verga darabjai, amikor még nőtlen volakik közel férkőzhettek hozzá. Most, hogy
tam. Feleségemmel együtt a Baccarat-ban elért nincs, már mindenki látja.
nagy sikere után jöttem le először Szegedre. A
A polgármester, akire erősen hitott legpesti siker után szinte mindjárt idejöttem vele.
reálisabb
gondolkozású tanácsadójának várat— Ide különben mindig szivesen jöttem, nemcsak a színházért, de hiszen itt ismerhettem meg lan halála, pénteken reggel kilenc órakor összeTömörkény Istvánt, akit régen csodáltam. És itt hívta a tanács tagjait — rendkívüli tanácsvan Móra Ferenc és Juhász Gyula.
ülésre. Az ülésen a tanács minden tagja meg— Nyáron először barátaimhoz megyek, pusztára, jelent — csak Balogh Károly széke maradt
aztán — ha sikerül valahogy pénzt összegyűjteni — ü r e s e n . . .
Londonba szeretnénk utazni, a világkiállításra.
A rendkívüli ülésen a tanács elhatározta, hogy
Őszkor ismét munka. A Vígszínházban — már
most tudom — az Éjjeli menedékhely-ben
fogok a város közönsége nevében gyászjelentést ad
iátszani aztán francia darabok következnek. És a ki Balogh Károly haláláról és hogy a temetésén
eeiobbán örülök, hogy Molnár Ferenc uj vígjáté- a polgármester vezetésével és a város egész
kában fogok játszani, az Uvegcipőben,
Darvas tisztikarával testületileg vesz részt. A koporsó
Lilivel eevütt, régi tanítványommal.
fölött a polgármester mond gyászbeszédet és
Elfogyott a cigaretta. Az ügyelő csengője is koszorút helyez a sirra. A koszorú szalagjára a
megszólalt.
„
következő felirit kerül: „Balogh Károly tanácsnoknak, a város közönsége*. Elrendelte a tanács,
hogy a városháza tornyában délután három óraGÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA.
A harmadik felvonásban, két jelenés között két kor, este fél tizkor — a halál órájában — és
szombaton délelőtt tiz órakor meghúzzák a hapercig beszélhettem vele. Fél szemével az interjú
közben a darabra kellett figyelnie, a rendezőre, a rangot és gyászjelentést adott ki Balogh szenásúgóra, Góth Sándorra.
. .. .
tor haláláról.
— Ugy jövök ide - kezdte - , mintha hazaA tanács pénteken délben a polgármester vejönnék. Három évig különböző dolgok miatt nem
zetésével
kondoleált Balogh Károly özvegyének.
jöhettünk Szegedre játszani Sándorral, — ugy
A
Tisza
Lajos körút 21. szám alatti gyászérzem, ez a három esztendő elveszett nekünk.
ház péntek délelőtt óta valóságos bucsujáróhely.
Valahogy ugy érzem, hogy az a szezon, amikor nem
voltunk Szegeden, nem volt teljes, egész szezon. Úgyszólván a város egész társadalma felkereste
— Most csupa vidám, kedves dolgokban jöttünk, részvétével az özvegyet.
hogy ezekben a szomorú napokban kacagjunk egy
Balogh Károlyt szombaton délelőtt tiz órakor
kicsit. Szívből. A közönség is mi is. De azért
ezekben a bohóságokban is igyekeztünk megtartani temetik a Tisza Lajos-körúti gyásaházból a Belvárosi temetőbe, tavaly elhunyt tragikus sorsú
a művészi n í v ó t . . .
Várhelyi
Tovább nem beszélhetett. Az ügyelő elhivta. A leánya, Lili mellé. A gyászszertartást
középről kellett neki bejönnie. És a másik szavával József pápai prelátus vúgzi. A temetésen a város
már a darabban volt.
(v. gy.) egész tisztviselőkara résztvesz.

Keszthelyről a G r a z - V i l l a c h - S p i t t a l - V i l l a c h Salzburg—Linz—S't. Pölten—Maria Zell—Eisenerz—
Leoben—Semmering—Wr. Neustadt utonalon keresztül a nyolcadik napon Bécsben fejezik be a
versenyt a kocsik.
Szegeden a tizenöttagu rendezőbizottság napok
óta permanenciában van és a péntek esti utolsó
összejövetelen minden, még függőben lévő kérdést elintéztek, kiosztották egymás között a szerepeket. Még délelőtt föllobogózták a város azon
utvonalait, ahol a kocsik elhaladnak, a korzón
két szalag is van:
Cordatic.
Cél.
A Széchenyi-térnek ennek a részére csak jegyei lehet' bemenni. Egy óra után fog érkezni
. ózsef főherceg, majd négy óráig szakadatlanul a
versenyző autók és motorbiciklik. A beérkezés
sorrendjében ezután gondosan elhelyezik az autókat, este 9 órakor pedig bankett lesz a résztvevők tiszteletére, azon József főherceg is megjelenik.
A versenyzők vasárnap reggel — ugyancsak a
Széchenyi-térről — folytatják utjukat.

%

Balogh Károly halála.
A legszomorúbb, a leggyászosabb képe Balogh
Károly hivatalának, a katonaügyosztálynak van.
íróasztalán még ott hevernek az elintézésre váró
aklák, a Somogyi-telepi házépítők beadványai,
a katonai elszállásolási ügyek, a iavadalmi hivatal aktái.
Pénteken délelőtt bekopogott valaki az elárvult
szobábi, amelynek ajtajáról már levették az elhunyt szenátor névjegyét is, és elvitte Balogh
Károly vörösre azivott, hosszúszárú tajtékpipáját,
de visszahozta azt az aktacsomót, amelyet Balogh Károly halála napján vitt haza hivatalából
lakásába, hogy ne kelljen tétlenül eltöltenie azt
az egy heti ágybamaradást, amit szigorúan rápirancsolt a doktor. Mert Bilogh Károly min.
dent el tudott viselni, e s i k a tétlenséget nem.
Az elárvult hívatalszobánál még szomorúbbak azok a tisztviselők, akik ügyosztályában
dolgoztak.
— Meghalt a gazdánk — mondják é» egyikmásik szemből a könny is kibuggyan.
A katonai agyosztály alkalmazottai is koszorút helyeznek a koporsóra, sőt a mérnöki hivatal is, amelynek, mint építési ügyek előadója,
főnöke volt.
Itt emiitjük meg, hogy Balogh Károly a Szegedi Uri Dalárdának igen hosszú időn keresztül működő tagja és vezetőtisztviselője volt. Temetésén a dalárda elnökének és karnagyának
vezetésével a Szegedi Dalárda is résztvesz, a
vezetőség kéri a tagokat, hogy a temetésen
minél nagyobb számban, lehetőség szerint valamennyien, okvetlenül vegyenek részt.
I M M I M M M M M M M ^

Végső erőfeszítés a német vasutassztrájk megakadályozására.
Berlin, junius 13. Nincs kizárva, hogy Németországban vasutassztrájk következik be. Ma délelőtt az összes szakszervezetek, de különösen
a keresztény szervezetek közbeléptek, hogy az
utolsó pillanatban megakadályozzák a sztrájk kitörését. Attól félnek, hogy ha a sztrájk kitör, akkor ennek kellemetlen visszahatása lesz a Dawesféle szakértői jelentésre. A munkások is belátják
ezt, éppen azért hajlandók követelésüket a harminc százalékos bérjavitásig leszállítani. Ezzel
szemben azt kívánják, hogy a vasutak a kilenc
órai munkaidőn tul teljesített munkáért túlórát
a
fizessenek.
É

csokoládé

SZBQBD

4

Női

harisnyák, keztyük, fürdőruhák, cipők és sapkák,
csipkék, szalagok stb. stb.
Csakis szavatolt elsőrendű áruk a
legolcsóbb szigorúan szabott árakon.
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fehérnemüek, nyakkendő-különlegességek, r ö v i d é s m a g a s
h a r i s n y á k , fürdő-trikók stb.

POLLÁK TESTVEREK

y f | i»M Szombat. Róm, kat. és protestáns N.
W l / I * " Vazul ea. Gör. kat. Elizeus Nap kel 4
óra 3 perckor, nyugszik 7 óra 57 perckor.
Meteorologiai intézet idöprognózisa: Egyelőre még
esős, zivataros idő, később változékony hűvös idő
várható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, ej. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10— l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A szinházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak köztil szolgálatot tartanak:
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldogasszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 840).
Makón ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot.

A Deviza központ közli, hogy 100
takarékkorona árfolyama egyenlő 132
papirkoronával.
— A Külügyi Társaság díszgytllése. Már volt alkalmunk ismertetni a Külügyi Társaság holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor a Belvárosi Moziban tartandó
diszgyülésének programját s meg is világítottuk ennek
az eseménynek kulturális jelentőségét. Örömmel látjuk,
hogy bejelentésünk a város társadalmában lelkes visszhangot keltett s az a nemes cél, melyet a társaság
zászlajára irt, nálunk is teljes megértéssel találkozott.
A Külügyi Társaságnak, mint társadalmi szervnek, elsősorban a magyar nemzet társadalmának hathatós támogatására van szüksége ahhoz, hogy a külföldi közvélemény körében kifejtett felvilágosító munkáját sikerrel
folytathassa. A demokratikus államberendezés elsőrendű :
szerepet juttatott a társadalom erőinek s ezeknek meg- ;
nyerésével igyekszik a Külügyi Társaság a magyarság »
érdekeit szolgálni. Maga a Népszövetségi Ligák Uniója, I
melyre a társaság külföldi tevékenységének súlypontja •
esik, a müveit világ társadalmának kimagasló képviselőit egyesíti abból a célból, hogy a Nemzetek Szövetségére a nagyobb méltányosság és főbb igazság irányában fejlesztőleg hasson. Ebbe az eszmekörbe illeszti
be a magyar nemzet törekvéseit és érdekeit a Külügyi
Társaság, hogy a nemzetközi közvéleményben érlelje a
békeszerződés revíziójának gondolatát. Magyarország
egész társadalmának részt kell vennie ebben a munkában a társaság erkölcsi és anyagi támogatásával, azért
megnyugvással látjuk, hogy Szeged város a holnapi
díszgyülés elé teljes érdeklődéssel és megértő várakozással tekint. — A Magyar Külügyi Társaság folyó
évi junius hó 15-én délelőtt 11 órakor a Belvárosi
Mozi helyiségében megtartandó előadására, melyen a
társaság illusztris elnöke, gróf Apponyi Albert is beszélni fog, még igen számos jegy áil az érdeklődő
közönség rendelkezésére a polgármesteri hivatalban.
Felkéretnek azok, akik fenntartott helyekre igényt tartanak, hogy jegyeiket legkésőbb folyó évi junius hó
14-én, szombaton déli 12 óráig vigyék el, mert utána
több jegyet nem osztanak ki. A belépés díjtalan.
— Mikor mellőzhető a vagyonváltaág kivetése.
A kereskedelmi áruraktárak és ipari üzemek vagyonváltságáról szóló törvény melléklete figyelemreméltó
intézkedéseket tartalmaz. A vállalat tulajdonosa eszerint
a székhely szerint illetékes pénzügyigazgatóságnál
1924 junius hó 15-ig bejelentheti, hogy hajlandó-e a
vagyonváltság összegét a kölcsönelöleggel együtt befizetendő kölcsönösszeg 8o százalékának váltság cimén
való befizetésével kiegyenlíteni. Ebben az esetben a
vagyonváltságnak kivetése a törvény szerint mellőzendő.
— Muzeumi előadás a szegedi céhekről. A muzeumi előadások sorozatában a harmadikat dr. Banner János egyetemi magántanár tartja szombaton déldután fél hét órakor a kultúrpalota dísztermében. A
szabadelőadást, amely a régi szegedi céhek életéről
szól, a muzeum gazdag anyagából kiválogatott céhemlékek bemutatásával illusztrálja az előadó. Belépődíj nincs, önkéntes adományokat hálás köszönettel
fogad az intézet. Vasárnap délelőtt 11 órakor az előadást a rendes muzeumi belépődijak mellett megismétlik.
— Nem emel a posta. Eddig a lapok hasábjain a
közönség a postáról közölt híradásokat rendszerint
kellemetlen érzéssel olvasta, mert a sorok a posta és
telefon drágulását harangozták be. Megnyugtatjuk a
közönséget, hogy a p 0 3 t a m o s t n e m e m e , Ehelyett a
postatisztviselOk m é g fj a t a l énekkara akar kiemelkedni a hétköznapok szürkeségéből s folyó év junius
14-én este fél 9 órai kezdettel az ujszegedi vigadó
termében táncmulatsággal egybekötött dalestélyt rendez. Az érdeklődés máris ig en nagy s a meghívókért
8 jegyekért jelentkezők számából ítélve egyre növekszik. Érdeklődni lehet s jegyek kaphatók főposta I.
em., 14. szám alatt, a főnöki irodában.

— KÜLFÖLDI HIREK. A Berliner Tageblatt értesülése szerint a vasutasok szervezetének és a birodalmi
kormány közlekedésügyi minisztériumának konfliktusa
kiéleződött. A szakszervezetek közbelépésére valamennyi
szervezet ma megbeszélést tart, amelyen kísérletet
tesznek a konfliktus elsimítására.
— A makói tanács rágalmazásért följelentett
egy városi képviselőt. Papp József építőmester az
épitkezési szakosztály mai ülésén azt állította, hogy
az építési engedélyek kiadásánál a tanács protekciót
gyakorol. Egy órával később tanácsülés volt, amelyen
Szabó Imre városi főmérnök bejelentette, hogy mivel
vádolta meg a tanácsot Papp József. A bejelentést
azonnal jegyzőkönyvbe foglalták. A tanács elhatározta,
hogy rágalmazás vétsége miatt följelentést tesz az
ügyészségen Papp Józsf ellen. Hogy ezt megcselekedhesse, a vármegye alispánjához fordul felhatalmazásért,
amit az alispán bizonyára meg fog adni. Érdekes,
hogy Papp József ma a legközelebbi közgyűlésre interpellációt is jelentett be, melyben azt kérdi a polgármestertől, hogy van-e tudomása az építési engedélyek
ügyéről. A tanács az interpellációval nem foglalkozott.
Károlyi Lajos képkiállitása a Kass halljában,
nyitva naponkint 9—1 é s 4-től fél 7-ig.
— Az állami főreáliskola Igazgatósága közli az
érdekelt szülőkbei, hogy a közoktatási kormány a folyó
tanévtől kezdve a reáliskolai végbizonyítványt (érettségi
bizonyítvány) az 1924. évi XI. t.-c. 16. §-a alapján a
gimnáziumival mindenben egyen jogosította, aminek értelmében reáliskolai érettségi vizsgálatot tett fiutanulók
minden további kiegészítő vizsgálat nélkül beiratkozhatnak a főiskolák bármelyikére.
Filharmonikusok rendes évi közgyűlése 15-én J
vasárnap délelőtt fél 9 órakor a zeneiskolában.

Salátákat, olajjal készítendő főzeléke-

Szeged, Széchenyi-tér. 17. Telefon 855.
Csekonics-u. 6. Telefon 854. Alapítva im.
— Ajánljuk a rendőrség figyelmébe a Tiszát.
Még csak a nyár elején vagyunk és a Tiszán,
ahol évről-évre örvendetes föllendülést mutat a
vizisport, már is botrányos rendellenség é s az
emberi élet biztonságával való nemtörődömség
tünetei mutatkoznak. Azokat például, akik a Regdonba járnak, pénteken reggel az a kellemetlen
meglepetés érte, hogy két uszály is kikötött közvetlenül a fürdőház alatt. Az uszályok jókora
kormányrudjai majd teljesen elzárják a kijárást a
fiirdőháztól a szabad Tiszára. A víznek pénteken
sebes folyása volt. A legjobban uszó ember is
tehát feltétlenül az uszályok egyike alá került
volna, ha a Regdon elülső részéről beesik a vízbe.
A Tiszának minden évben megvannak az áldozatai.
Ezt nem lehet elkerülni. De gondossággal és óvatossággal a legcsekélyebbre kell szorítani az
áldozatok számát. Ennek érdekében kérjük a
szegedi rendőrség közismert erélyét. A viziközlekedés
biztonságát épp ugy rá kell kényszeríteni az
emberekre, mint a szárazföldi közlekedését. Képtelenség eltűrni, hogy az uszályok egész hada
állja körül bármelyik fürdőházat. A fürdők tulajdonosait és személyzetét pedig ki kell oktatni
állandó készenlétre, körültekintésre, óvatosságra és
gondosságra. Nem szabad annak megtörténni,
hogy a fürdőház személyzete tétlenül szemlélődjék,
mikor egy-egy csónak veszedelmes helyzetben
vergődik az árral, a fürdőház tulajdonosa pedig,
tartsa kötelességének idejében meglenni minden,
csak a legcsekélyebb mértékben is szükségesnek
látszó preventív intézkedést.
— A makói hagymások földigénylése. Megírtuk,hogy dr. Könyves-Kolonics József indítványt nyújtott
be, melyben azt kéri, hogy a püspök püspökielei uradalmát a város sajátítsa ki a földigénylök részére. A
tanács ma foglalkozott az indítvánnyal, annak a szellemét helyesnek is tartotta, a kivitelben azonban ugy
állapodott meg, hogy nem megváltás, hanem hosszú
lejáratú haszonbér utján próbálja a püspökielei földeket megszerezni.
Zongora, perzsaszőnyegek, lányszoba, iró- é s
szalonasztalok, futószőnyeg,
bélyeggyűjtemény,

k e t , mayonnayse-t, olajos ételeket, olajjal készített halakat stb. slb.-t legjobban a legfinomabb
Meinl-oliva olajjal készíthetünk, topható minden
Meinl-uzletben. Szeged, Klauzál tér 2. szám.
,

hangszerek, férfiruhák és cipők sürgősen
Newyork, Dugonics-tér 12.

Nagy ingyenes
(Szeged,

Széchenyi-tér

Mindenki

résztvetz

a

sorsjáték

15, Kék Csillag
mellett.
A sorsolási terv:
/ Nyeremény -.

1 Főnyeremény: 1 valódi solingeni manicur-készlet,
1
.
'1 üveg eredeti L'Origan parfüm,
1 Nyeremény: 2 nagy üveg eredeti 4711 -es kölni viz,
1
„
36 drb legfinomabb toiletle-szappan,
1
»
1 elegáns toilette-garnitura (Púder,
krém, szappan),
I
,
1 tet Kalodont fogkrém,
1
,
3 drb Grülleberg-féle fogkefe,
/
»
1 csiszolt kézitükör,
/
„
1 borotva-készlet,
1
.
1 drb ruhakefe

1

1 Jutalom:

D e i V a r O S l

eladók.

Telefon:

706).

1 hajkefe, férfi fésűvel,
1 női fehér nyeles hajkefe, fehér
bontó fésűvel,
1 üveg D'Orsay toilette viz,
1 tet Elida Schampon,
195
1 üveg japán kölni viz,
„ orosz kölni viz,
dg. francia Schypre parfüm,
,
»
rózsa centifloria,
fehér orgona,
1 elegáns és finom fésügarnitura.

H i a i S Z e r i a r

Ingryen.es sorsjátékán,

n a g y

aki ebben a hónapban vásárol.
Juniusban ugyanis minden vevő teljesen ingyen kap egy sorsjegyet.

H ú z á s kir. k ö z f e g y z ő
Jelenlétében julius e l e i é n .

L e g o l c s ó b b
á r a k !
szolid
kiszolgálási

G u m m i é s B ő r i p a r TI"
S z e g e d , Széchenyi-tér 9

Linoleum-Ipar

M.M.m

reklámcikke:

S z e g e d , Kárász-utca 6

Legjobb minőségű

fűrdöcipök 36.800, 41.600, fürdösapkák 14.600,17.600

papírkorona.

NÖI HARISNYÁK

757

nagy választékban,
minden szinben

férfi fehérnemüek, kalapok, nyakkendők
SZENDE MIHÁLY Szeged, Kelemen-utca 12. T e l e f o n

* * !» Cl F r>

1914 junius 14

r&mm

Eladó

ingatlanok:

Beköltözhető magán- és bérházak Tisza Lajos-köruton, BoldogA Deviiaközpout árfolyamai. Valuták J Holland
Szentháromság-uteában, Petőfi Sándor-sugárforint 33120-34120, Dinár 1045-1080, Lei 380 -405, isszony-sugáruton,
uton, Kálvária-uton, Kossuth Lajos-sugáruton, Csongrádi-sugáruton,
Beim hank 4055-4180, Oán korona 14950-15420, Szilléri-sugáruton, a Nagykörutakon, Szent István-téren, GizeliaMorréo korona 11940—12343, Angol Iont 382400- téren, Lechner-téren, Kálvária-téren, a Mars-téren, Mátyás-téren,
Indóház-téren, Valéria-téren, Hunyadi-téren és a vájos össze*
393400, Lira 3850-3970, Dollá* 88900-91000, Fran- mellékutcáiban
már a legjutányosabb alkalmi árakon.
cia frank 4700- 4850, Sxokol 2600- 2675, Léva 6 2 0 Ugyancsak beköltözhetö magánházak Makón, Hódmezővásárhelyen,
650, svéd koror* 23540 -24240. Oiztrák korona Szőregen, Röszkén, Pillichfalván és Újszegeden.
Földek minden mennyiségben már 1 holdtol egész 4500 hold
125.50-128.60, Svájci frank 15600—16070, Napoleos terjedelemig.
118
315000 pénz.
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Dmriki Amsterdam 33420—34150, Belgrád 1060törvényszékiig bej. cég
1080, Bukarest 390-405, Brfissel 4095 - 4180, Kopan- Szeged, Klauzál-tér 7. szám
(kenyérpiac, Wagner-!ház). Telefon 11—39.
faága 15100—15420, Krisztiánia 12090-12340, Londoa
385400-393400. Milánó 3890-3970, Wewyork 8920091000, Páris 4730—4850, Pr*ga 2620-2675, Szófii
Telefon U-8S,
635 -650, Stockholm
23740-24240, Bécs 126.00128.60, Zürich 15750-16070.
Junius 14, 15-én, szombaton, vasárnap
Zflrlchl tőzsde. Nyitást
Páris 29.57, Londoa
2446, Wewyork 567.00, Milánó 24.62'/,, Hollandia
—.—, Sáriin 0.000000000136, Bécs 0.0080, Szófia
4.05, Prága 16.62%, Budapest 0.0062.»/., Bukarest
2.50, Belgrád 6.72>/„ Varsó 0.0000109.
türhhi tárlat i Páris 30.05, Londoa 2447, Hewaz olasz óriás legújabb kalandor filmje:
vork 566 75, Miitoó 24.70, Hollandia 212.25, Bcrlia
0.000000000136, Bécs 0.0080,
Szófia
4.05,
Práts
1662'/,, Badapetí 0.0062 1/,, Bukaiesí 2.50, Belgrád
6.72%, Varsó 0.0000109.
Terménytőzsde. A pénteki terménytőzsde irányzata
Kalandor történet 6 felvonásban. Azonkívül:
búzában kissé szilárdabb volt, egyebekben változatlan.
A buza ára 25oo koronával emelkedett. A forgalom
búzában elég élénk, azonban egyéb cikkekben igen
csekély.
D áma 6 felvonásban. A kettős főszerepben:
Hivatalos árfolyamok: 70 kg.-os tiszavidéld buza
w . rwvrRsnniiii.
3200—3225, egyéb 3150-3200, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 3275-3325, egyéb 3250—3275, rozs 2700—2750,
, , . Hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
C1.
takaiajányátpa 2900—3000, sörírpa 3150—3350, n t
Előadások: V a g á r n a p 3 > 5 > 7 é s 9 ő r a k o r .
3200—3275, tengeri 2753—2800, korpa 2300-2350.
Irányzat. Semmi vételkedv sem mutatkozott a pénHétfőtől a legszebb magyar filmszkeccs :
teki piacon. A közönség nagy része láthatólag tartózkodást tanúsított a tőzsdével szemben. Az ennek következtében kifejlődött üzlettelenség, továbbá a mai
a szegedi szinház volt tagjával
prolongáció hatásaképen meglehetősen sok áru került
a piacra és az irányzat lanyhán alakult és a bécsi
gyenge hírekre további árlemorzsolódás következett. A
lanyhaság érezhető volt az összes piacokon és általában körülbelül 3—5 százalékos árveszteséget eredményezett. Legjobban érezhető volt az árlemorzsolódás a
nehéz papírokban és a kuliszpiacoa, de különösen az
arbitrázsértékekben. A nyomdapiac néhány részvénye
többé-kevésbé sikeresen tudott ellenállni a nagyobb
fokú lanyhaságnak és az ái folyamaik nagyjából tartottak maradtak. A zárlati kurzusok az értékek nagyobb
részénél a középárfolyamok alatt, vagy a legalacsonyabb árfolyamon állapíttattak meg. Kosztpénz egy
telepeinken kimázsálva é s vagontételekben
százalék alatt volt, sőt az üzletidó vége felé % száa mindenkori legjutányosabb
zalékkal is kínálták, azonban ez a nagymérvű olcsóbbodás sem tudott élénkitőleg hatni a piacra. Zárlatkor
napi árban kapható
az irányzat továbbra is lanyha, forgalom csekély, a
hangulat vontatott.
cégnél
Ha nyomtatványra van asBkiéje, telefonáljon
a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
S z e g e d , Párisi-körut 35. 2eo Telefon 146.
telefon 16—34.

Korzó Mozi, S z e g e d

Hollay Kamilla és
Alfréd Galaor,

Az Olympia c i r k u s z
díszelőadás.

Aki elfemeffe maját.

suartR ayucAvnc

Román import
bükkhasáb tűzifa
Somló é s Szilasi

ÓD
Bankok:
L
«ttfol-Magyar
58
JoSnyák-agrár
59
földhitelbank
352
Hazai
197
Hennes
54
67
kilavon jelz.
11.5
Lloyd Bank
585
Magyar-Hitel
250
ingatlanbank
30
Csehbank
42
'Forgalmi Bank
leizáloghitelbank 117
30
Keresk. Hitel
82
leszámítoló b.
Magy.-ném. bank 30
22
Olaszbank
6.75
Központi Jeli.
8
Városi Bank
14
Merkúr
32.25
Nemzeti
209
Osztrák Hitel
1245
Kereskedelmi
Bankverein

IL

62.5 59.5
62 65
35J 352
202 198
52
70 67
12 12.25
631 586
260 250
31 30
44 42
123 117
30.5 30
85 82
30
23 22
8 6.75
9.2
9
15 14.5
34 32.5
225 223
1290 1?50
150

Takarékpénztárak t
Belvárosi
28 29.5
Lipótvárosi
g lü
Kőbányai Tak.
16 17
Kgy. Bpest Főv. 168 170
Magyar Alt Tak. 164 170
Moktár
205 215
Pesti Hazai
4050 4125
Bixiosüóki
Első M. Bizt 9750 10000
Pontiéra
248 260
bnónia B.

—

UL

28
9.5
16
168
164
210
4080
95G0
248

—

'If

Vasművek és gépgyárak:
130 B'odi vagon
42 45
Coburg
— —
Corvin gép
19.5 20
Csák/
170 180
Qizd. Gépgyár
9.25 10.5
Fábián
1245 1310
Pegyver
27 28
rémkeresk.
Franki
110 120

124
40
9
19.5
170
9.5
1250
27
115

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
K is tárcsái
GyórHy-WoH
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Lipták
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rez hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
SrbuJler
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

L
3253
1550
50
85
160
36.5
14
47
145
15
35
300
125
33
35
20
150
30
75
8.75
130
91
14
75
45
105
98
31

a
UL
3550 33C0
1650 1575
52 50
—
85
165 160
—
35
17 14
52 48
155 147
16 15
38.5 36
315 310
145 125
32 32
38 35
22 20
—
145
36 35
84 75
9.1
9
13; 131
101 98
—
14
79 75
—
45
—
105
100 98
34 31

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

i.
u. m.
30 32 29
225 235 230
65 68 65

Bányák is téglagyárak:

Bauxit
Beocsini
Borsódi szén
Szenüórinti
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Kőb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszlalt
Által. Kőszén
Kerámia
Móri szén
Na^ybátonyi
Sajókondói
Újlaki
Unió
Urikányi

332
950
130
78
86.5
375
510

343
1000
133
—
87.5
525

330
955
138
77
86
375
5C3

125 — 120
240 250 245
1950 2050 195J
72 75 73
3400 355Ü 3400
9 0 - 9 0
32 32
150 150 155
650 680 650
12 14 13
205 - 205
32 32
1035 1105 108}

Nyomdák t
Athenaeum
158
Mátok i
Fővárosi
9
Franklin
100
Adria
40
43 46 43.5 Glóbus
Atlantica
9
36 43 36 Kunossy
Közúti Vasnt
45 48 45 Pallas
130
Városi
31 32 31 Kévay
60
Bur
75 80 75 Rigler
70
Déli Vasút
305 320 303 Stephaneum
9
MFTR
262 275 265
Levante
Faipari
vállalatok
i
37 41 39
Miskolci villám
4.75
158 164 160 Merkurfa
Nova
29
600 610 6G8 Cserző
Államvasút
4.25
109 112 109 Dunaharaszti
Tröszt
25
Egyesült fa
15.5
Fornir
Malmok t
480
Guttmann
144
60 64 61 Hazai fa
Back-maiom
9
130 136 135 Honi fa
Borsod-misk.
40
43 47 43 Kőrősbányai
Concordia
16.25
68 70 68 Kronbeiger
B.-csabai
88
130 135 134 Lignum
I. bpesti gm.
13
Törökszentm,
29 30 30 Amerikai
6
Gizella
50 Erdő
50 —
Hungária
55
96 103 99 Magyar Lloyd

á szegedi színház heti műsora:
Szombat: Boccaccio, vig opera. Operabérlet 18. sz.
Vasárnap délután: Pompadour, operett.
Vasárnap este: Díszelőadás a Magyar Külügyi Társaság tiszteletére Boccaccio, vig opera. B-bérlet 14. sz.

A szegedi szinház mai szinlapja.
Boccaoclo.
Vig opera 3 felvonásban. Szövegét irták: Zell F. és
Genée Richárd. Zenéjét szerzette: Suppé Ferenc. Karnagy : Andor Zsigmond. Rendező: Gulyás Menyhért.
SZEMÉLYEK:
Giovanni Boccaccio . . . . . .
Timár Ha
Pietro, palermói herceg
Gáspár Endre
Scalza, borbély
Polgár Gyula
Beatrice, a felesége
Kmetty Ilona
Lotteringhi, kádár
Bellák Miklós
Isabella, a felesége
Véghelyi (za
Freszko, kádárinas
Lengyel Gizi
Lambertucio, szatócs
Herczeg Vilmos
Pecronella, a felesége
Gulyásné
Fiametta, a leányuk
Szász Edith
Leonetto diák, Boccaccio barátja . . Ocskay Mihály
Tofano
)
. . Horváth Böske
Chichibio )
. . Ila MMry
Guido
) diákok, Boccaccio
. . Gimesi Giza
Cisti
)
barátai
. . Hunyadi János
Federico )
. . Delly Ferenc
Giotto
)
. . Saári Gyula
Ismeretlen
Molnár Rezső
Udvarmester
Csordás György
Kikiáltó
Gallai Márton
Az előadás 8 órakor ketdödik.
* Góthék operettben. Nemrégen még, ha Góthék
vendégszerepelni jöttek, súlyos lelki izgalmakra,
nagy tragikus megrázkódtatásokra felkészülve mentünk a színházba. Ma, — mily változása az időknek — Góthék parodisztikus operettben mulattatták a közönséget, hamisítatlan jókedvet támasztva,
amellyel nem lehet jólakni soha. A pajkos, vidám
operett, amelyben második este vendégszerepeltek, a .Cserebere. 0 Az idők forgandósága pereg
le előttünk, mint egy filmen és játszi dallamok
hidalják át az élet zavaros mélységeit Nyár van,
de a tőzsde és a roulette nem nyugszik és akik
egyszer belevetették magukat a spekulációba, azok
—' mint a hajóhinta — hol fent szédelegnek, hol
lent lebegnek. Van ebben a darabban, a jól kikerekített három felvonásban minden, ami hangos
hahotázásra, meleg mókákon való mosolygásra
visz bennünket. Van pletyka, van szerelem, van

Malomsoky
Nemzeti fa .
Lichtig
Rézbányái
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

L
10

IL
-

1IL
10

600
6
540
160
1ÜJ
2350
6
122

—
6.55
550
170
105
2500
6.5
130

575
6.25
545
1.65
100
2350
6.25
125

70

75
31

7ü
28

28

—

160

Különféle vállalatok i

Ált. gázizzó
13
Alt. Osztr.Légss. 700
8árc"i
12
Baróti
3.75
£óni
72
Biassói
330
Ch'nota
15.75
Coi/in-film
17
Dtoica
130
Diana
Dorogi gummi
30
Déli cukor
575
Dunánt. sertés
46
Cinner Szalámi 15.75
33
170 160 Égisz
625
10
9 l7"A
9
105 98 Unió textil
1175
42 40 Horv. cukor
5.5
10
9 Just izzó
56
136 135 G/apjumosó
45
65 64 Papu-ipar
250
80 72 Részvénysör
31
10 9.5 Szövő és kötő
185
Spódiuin
220
Temesi szesz
875
5.25 4.75 Felten
30 Wernstadti textil
90
4.75 4.25 Flóra
40
25 Fővárosi sör
187
20 15.5 Galdberger
165
5UÜ 49J Gschwindt
146 145 Halkeresk.
23
10 9.5 Hungária Mütr. 148
44 47 Juta
16.4 16.25 Jacquard
94 88 K»uon
87
15 13.5 Gróf Keglevicti
26
- 5.75 Keleti
65 60 Királyauío
4.25

14 14
700

—

12

4.5
76
340
17
19
134
—
33
—
—
20
40
645
10
—
6
59
55
275
34
195

3.75
75
335
16
18
130
8.5
32
575
48
15.5
39
635
9
1150
5.75
56
47
272
32
190

—

22 J

950 875

1G0 90
4i
40
2C0 195
182 177
24 23
155 153
92 96
27 26.25
4.5 4.25

L

u.

ui

Királysör
78 83 80
Klein
7 7.75 7.25
Klotild
7 5 - 7 4
Fructus
Győri textil
30 35 34
Polg. sör
Krausz szesz
56 — 55
Ligetszarat,
30 34 „„
33
Cukoripar
30GQ 3150 3000
Lámpa
180 190 185
Auer
350 — 350
Kender
70 75 70
Őstermelő
263 275 263
Pamut
230 237 235
Gumi
400 440 400
Részv. Szalámi
87 107 100
Vasúti forgalmi 220 225 223
Marosv. Petr.
Georgia
500 528 505
Mezőh. cuk.
259 269 260
Interrexim
24 27 24
Óceán
34 36 35
Olajipar
85 88 86
Pannónia sör
15.5
16 15.5
Phöbus
42 44
4j
Püspöki
27.5 33 29
Royal-szálló
205 220 220
Schwartzer
6 0 - 6 0
Star film
Lukácsfürdő
10
Szikra
54 57 565
Stummer
2800 2900 2850
Szegedi Kender 440
_
435
Telefon
160 168 162
Temesi sör
140 150 145
Tokaji bor
50 55 50
Török
31 3330.75
Turul Budapest
15 — 15
Unió szinház
90 100 95
Szolnoki
7 5
Vasu. Vili.
L
1
59
Vili. Pezsgő
50 60 5 2
Wander
30 31 31
Zagyvapálfai
27 30 27.5
Hangya
26 27 26

£

Elővételi fogok i

Közp. leizálog

>-6

Kasszanap Junius 26.

18

10

8ZBOBO

válás, van házasság, van derűre ború é s nyári
zivatar után napsütés. És Góthék a hangulatoknak
és helyzeteknek ebben az összevisszaságában csodálatosan eredetit, a karrikatura ötletes tökéletességét és a pathetikus groteszkséget adták. A maga
nemében teljességet jelentett a humoruk, uralkodtak a kedélyeken é s ismét a szivébe férkőztek a közönségnek. Az előadás rendezésén, a
szereplők képszerű elhelyezésén meglátszott Góth
hatása, aki kifogyhatatlan szellemeskedésével hatott
az egész előadásra. Góthné elragadóan bájos é s
finom maradt rikító huncutságai mellett. Az előadás
mindvégig mulattató volt és zajos, lelkes tapsok
zúgtak tel a müvészpár köszöntésére. Még a sugó
sam birt ellentállni é s a harmadik felvonás fináléjában két tapsos fehér kéz emelkedett ki a súgólyukból. A nevetés és a taps fémjelzését ütötték
Góthék az operettre. A müvészpár nagyszerűen
játszott. Mindössze ennyi é s ez történt péntek este
a városi színházban.
* Hangverseny- Corbelár Kamilla zongoraművésznő
növendékeinek második hangversenye lesz a leánygimnázium tornatermében szombaton este fél 7 órakor. A hangversenyt a Szent Vince-Egyesület rendezi
szegénysorsu diákok fel segélyezésére.
' Bardócz Rózsa veadégsrereplése Pécsett. Emlékezetes még mindenki előtt, hogy Bardócz Rózsa két
év előtt tagja volt a szegedi színháznak és nem egy
tapsos, meleg sikert aratott kedves, közvetlen szereplésével. Néhány nappal ezelőtt Asszonyi László, a pécsi
szinház igazgatója vendégszereplésre kérte fel Bardócz
Rózsát, aki nagy sikerrel, a közönség és sajtó osztatlan tetszésével lépett föl Zilahy Lajos Süt a nap cimü
darabjában. A tiszleletesék Sárikáját játszotta és a fellépés után mindenkinek az volt a véleménye, hogy a
pécsi szinház csak nyerne leszerződtetésével. Jó és
hasznos lenne, ha Andor Zsigmond is megfigyelné ezt
a fiatal színésznőt.
A nerfeesztésért ideiglenesen felelős: FRANK lOZSBF
Kixdétnlftjdonos: Dél
ma
Slmaftyjircrgiag
Hirlap- és Nyomúavillalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Használt

szerszámgépek

esztergapadok, gyalugépek és fúrógépek eladók.

„ORBIS" m ű s z a k i r.-t.
Szeged, Kölcsey-utca 12.

262

Telefon 7—54.

Árverési hirdetmény.

1924 junius 22.

KS
hasáb és végolf lüziía
kicsinyben és vagontételekben legjutányosabb napi áron

A HQtdház és Élelml*zerszállltó
Részvénytársaság igazgatósága

Fodor András fáspincéjében

mély szomorúsággal jelenti, hogy a
társaság egyik alapitója é s az igazgatóságnak érdemekben gazdag alelnöke

Szeged, Caekonlcs-ntaa 3. sz., Feketesas-ház. 28«
I a1fácvá1tn7tatác
Ezúton értesítem
L a K a d V c t U U ^ l d l a b . j g e n tisztelt vevőimet, hogy lakásomat és műhelyemet Ccuka-ntca
38. ntm a l á (saját ház) helyeztem át.
V Ö R Ö S J Ó Z S E F cipőszerszám készitó.

Balogh Károly ur

S z e g e d a s a b . kir. v á r o s t a n á c s n o k a
folyó h ó 12-én váratlanul elhunyt.
Érdemes alelnökünk emlékét mindenkor hálás kegyelettel fogjuk m e g őrizni.
Szeged, 1924 junius 13.
zse

Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság Igazgatósás* őszinte fájdalommal jelenti, hogy

a társaságnak érdemekben gazdag igazgatósági tagja
K A U C S U K

S*

Balogh Károly ur

- T A L P V Á I

KAUCSUK

-1ABOK,

Meghívó.

S z e g e d s z a b . kir. v a r o « t a n á c s n o k a

A Márer Gyula 6e Társa RAaavénytársaaig
részvényeseit felkérjük, hogy a Szegeden, 1924. évi
junius hó 24-én délelőtt 9 órakor a részvénytársaság
£Diélibáb-ufca 67. szám alatti irodai helyiségében tartandó

folyó hó 12-én váratlanul befejezte munkában é s eredményekben gazdag életét.
A megbo dogult igazgatósági tagunk
és társaságunk alapitójának emlékét
mindenkor hálás kegyelettel fogjuk megőrizni.
Szeged, 1924 junius h ó 13.
m

rendkívüli k ö z g y ű l é s e n
megjelenni szíveskedjenek.
T&rgy s o r o z o l ;

1. Jegyzőkönyvi hitelesítők kijelölése.
2. Az igazgatóság jelentéi* a lefolyt fizIetévrőL
3. Határozathozatal az évi zárszámadások, a z igazgatóság nyereségfelosztási indítványa é s a felűgyelöbizottságnak arra roaatkozó
javaslata felett.
4. Határozathozatal az igazgatóságnak é s a feldgyelöbizottságnak
adandó felmentvény tárgyában.
5. Indítványok.
Szeged, 1924 junius hó 14-én.

""Tisztelettel
értesítjük vevőinket és a rendelő közönK
séget, hogy elsőrendű
angol é s skót •xfivetkaianlageasfigelnk
megérkeztek.
Tisztelettel S C H Ö N B E R G C R É S B I T Ó
uriszabók Szeged, Református-palota.

AB I g a z g a t A i A g .

A közgyűlésen csak azon részvényeinek van szavazati joga, aki
részvényeit legalább három nappal a közgyűlés előtt a részvény- |
társaság pénztáránál letette.
1

Dr. Sirsich György szegedi kir. közjegyző
irodájában (Széchenyi-tér 9. sz ) 1924. évi junius
hó 16. napján délután 4 órakor árverés utján
eladásra kerül a K. T. 306. § - a alapján 6 2 drb.
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvény a le
a Qőimaguarorizág
nem járt szelvényekkel. Bánatpénzül a kikiálHírlap- é i Nuomdatási ár 1 0 százaléka fizetendő le. A vételár
R.-T.-nál
készpénzben azonnal fizetendő. Vételi illetéket v á l l a l a f
Petőfi S.-sugárut 1. sz.
vevő viseli.
Telefon 16-34.
Dr. K e r t ő s z B é l a
ügyvéd.

NYOMTATVÁNYAIT

Ipari célra é s szivógáz-motor

román é s jugoszláviai

IT

Budapest

Tiszta gyapjú öltönykelmék . . . 98.000
Nyári kamgarn öltönykelmék . .289.800
177.100
Tavaszi raglánkelmék
Női kosztümkelmék
£ £ 92.000
140
149.500
Koverkot SS
Gabardin ruhakelme f í ^ ^ . 69.000
8zinben 120 cm
Gyapjugrenadin
.
: 138.000
Kombinált öltönykellék-csomag. 225.000
(tartalmaz 1 öltönyhöz szükséges összes bélésanyagokat.)

Selyem-otzIAly:

Nyersselyem minden színárnyalatban
Divat liberty
Fulárdselyem
,00 cm.széies
Crepe de Chine minden szinben
(jeorgeiie dlvatazinekbcn, nehéz minőség . . .

92.000
112.700
151.800
207.000
175.000

Fenyves mosottvászon
la kel engyesifon
Bőrerős angin
Ia batisztsifon . Vászon törülköző

23.000
27.600
27.600
35.650
26.450

import

telepünkön kimázsálva é s vagontételekben a mindenkori legjutányosabb napi árban kapható

SOMLÓ ÚS SZIL/ISI cégnél

S z e g e d , Párisi-körűt 35.

26,

Vászon konyhatörlő
Ágynemű-damaszt
Frottir-törülköző
Flanel portörlők
Szines kerti abrosz
Mosó-oiztAly:

Csikós selyembatisztok
n színben
21.000
Színtartó mosókrepp mjnden színben 24.150
Divatcsikos ingzefirek
29.900
Francia cérnagrenadin EESSL. - 46.000 i
Ruhavászon, selyemfényű mi„den színben 49.450 í
Liberty-szatén i S g ^ l U - t a . 63.250 |
Eponskelme divatcsikokkal
69.000
winde

Női harisnyák e n színben
Férfizoknik tart()g minőség
Női szines cérnakesztyűk
Gyermek nyári trikó
Férfi fürdő trikó
Trikó reform női nadrág
Selyem zsemper „^m «**«

871

(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

Rumburgi lenvásznak, batisztsifónok, lenbatisztok,
trottirkelmék é s asztalnemüekben óriási választék.

(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

"is

NCI r e h é r n e m O - o n t á l y :

18.400
38.400
41.400
19.950
165.600

KOtOttáru'OMtAly í

Telefon 146.

IX., Calvin-tér 7., IV., Koronaherceg-utca 8 . ,
VII., Károly-körút 9., IV., Károly-körut 10. s z .

látványosságai

mind

Vöason-oizlAly :

alkalmas

FASZÉN

FENYVES DEZSŐ RT.
OyapJuizOvet-osztály :

hajtására

j

Himzett nappali ing
Himzett nadrág
Himzett hálóingek
Himzett nadrág-kombiné . . . .
Szoknya-kombiné azsúrral...
Himzett fűzővédő
Vászon párnahuzat
Vászon paplanlepedő
Fürdőruha legújabb f a z o n . . .
Fürdőcipő
Női frottír köpeny
Pizsama öltönyök „agy v41as,tékban.

64.400
55.200
115.000
89.700
144.900
32.200
65.550
253.000
131.000
33.350
588.800

418.600

FérnrehérnemO-otzIAly:
(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

Férfiing pikké mellel

109.250

105.000
11.500 Szines zefiring két küIfln gallérral
116.000
8.800 i Hosszú hálóing SIine$ S2egé]lyel
Hosszú
köpper
gombosnadrág..
102.0W
33.350
Rövid
alsónadrág
55.200
24.150

9.200
43.700 ; Vászon férfizsebkendő
Selyem
nyakkendő
I3.8ü^
37.950
Fürdőruhák, frottír-köpenyek é s fürdubáőzati
221.000 !
cikkekben Óriási választékr.

