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Az erő konferenciája.
London, julius 3.

A wembleyi kiállítás területén, amely szinte
tüntetően nagyszabású méretekben mutatja be
a brit világbiroda om erejét és hatilmát, ezidőszerint Derby herceg elnöklete alatt egy nagyon
különös nemzetközi konferencia ülésezik. Az
erő konferenciája.
Képviselve van rajta vagy
harminc állam. A résztvevők között vannak elméleti tudósok, gyakorlati mérnökök, nemzetgazdák és statisz ikusok. Miként ebből is látható, az erő konferenciája egyáltalában nincs
összefüggésben a brit világbirodalom, vagy más
valamely állam politikai erejével és hatalmával.
A célja ennek az összejövetelnek egészen más.
Számbavétele azoknak a mechanikai erőforrásoknak, melyek az emberiségnek rendelkezésére
állanak és leszögezése azoknak a tendenciáknak, amelyek az erőkihasználást napjainkban
és esetleg a közel jövőben irányítják. Olyan
kérdések ezek, melyek szakemberek szempontjából a legnagyobb érdekességre tarthatnak
számot, de nem lehetnek közömbösek az in'elligsns nagyközönség szempontjából sem. Szakszerű csoportosításban és megvitatásban azonban ezek a kérdéssk a wembleyi konferencián
kerülnek először a nyilvánosság elé. Hogy az
előadók alapos munkát végeztek, azt meg lehet
itélni abból, hogy az előadások anyaga, melyet
a hozzászólások megkönnyítése végett, előre
nyomtatásban bocsátottak a résztvevők rendelkezésére, 5500 oldalra rug. Ehhez az anyagtömeghez járul míg utólag a tárgyalásoknak
gyorsiróilag felvett jegyzőkönyve.
Nagy általánosságban az erő kihasználásának
fokozatos megismerése a legfontossbb tényezők
közé tartozik az emberi haladás történetében.
A kerék princípiumának felfedezése és különböző formákban való gyakorlati alkalmazása
például bármelyik király, hódító, vagy politikus
személyénél inkább jelez korszakot az emberiség történetében, mert az embert olyan feladatok elvégzésére képesíti, amelyeket azelőtt fizikailag nem tudott ellátni. Az állatok leigázása
8?állitó eszközöket szolgáltatott az embernek és
lehetővé tette a föld birtokbavételét. A gőz a
politikai forradalmaknál nagyobb változást
idézett elö az emberi tevékenységnek minden mezején. Hosszú kísérletezések után a
kis térfogatú, de nagy erőkifejtésü motor tette
lehetővé a levegőnél nehezebb gépekkel a repülés megoldását. Kétségtelen, hogy az ilyen természetű találmányok a civilizációnak leodi ő eszközei. A lehetőségek azonban még sokszorosan
nagyobbak, mint amit eddig fel tudunk mutatni.
A wembleyi konferenciának egész sor előadása
mutat rá arra a körülményre, hogy a szénnek
a szupremáciája, amely megdönthetetlenül állott
másfélszáz esztendőn keresztül, erősen inog.
Sokan azt hiszik, hogy a helyét a folyékony
tüzelőanyagok foglalják el, amelyek tisztábbak
és sokkal gazdaságosabban használhatók. Vannak már német találmányok, melyek a szenet
is folyékonnyá teszik. Alkalmasint azonban
ezek nem teljes megoldások. Amint a földnek
szénkészlete korlátozva van, a petroleumkészletek sem kimeríthetetlenek és hacsak nem
sikerül valamely növényi olajfélét hihetetlen
tömegekben előállítani, a folyékony tüzelőanyagok kiapadásával is számolni kell.
Mindazonáltal azok a kérdések, amelyek oly
sokat szerepeltek a nyolcvanas és kilencvenes
években a technikai szaklapok hasábjain, hogy
• i lesz, ha a szén elfogy, ma már nem izgatják a szakembereket. A wembleyi tárgyalások
legjobban mutatják, hogy egész sor olyan kiapadhatatlan mechanikai erő áll még az emberiség rendelkezésére, me'y már teljesen ismeretes, csak kihasználásának kielégítő módját
kell még megtalálni. A fehér kőszén, a vizierő
már annyira ismeretes, hogy felesleges róla
bővebben beszélni. Mellette azonban otCvan

egy kiapadhatatlan enegia-forrás, a tengerek
apályának és dagályának eleven ereje, ezentúl
pedig a nap hevének felhasználása. ízeknek
és más hasonló problémáknak gyakorlati megoldása még hiinyzik. Technikailag már messzemenő kísérletek történtek és már csak a gazdaságosságot kell biztosítani. Évek óta folynak
abban a tekintetben is kísérletek, hogy az erő
valamely nagy gyüjtőképességü akkumulátorban, vezetékek ' igén> bevétele nélkül legyen
egyik helyről a másikra szállítható. Olvasván a
konferencia előadói jelentéseit, szinte meggyőződásszerüleg kell feltételeznünk, hogy valamely idevágó nagyszabású találmánynak az
előestéjén vagyunk. Az erő összegyűjtése, el-
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raktározás és szállítása pedig jelen'ené egyúttal a mai nagyon költséges installációk feleslegessé tételé . Tömérdek kiadás, amelyet ma
technikai alkotásokba kell belefektetni, megmaradna az igazi értéktermelő gazdasági munka
számára.
Ezek nagyjából a wembleyi konferenciának
a problémái. Csupa olyan kérdések, amelyek
határokra, nyelvre való tekintet nélkül minden
államot egyformán érdekehetnek, mert sokkal
inkább ezeknek a kérdéseknek megoldásán,
semm nt a politikának nevezett napi civódásokon fog megfordulni az országok, népek s az
egész emberkég jövője.
Sándor Béla,
mérnök.

Pasics újból beterjeszti kormánya lemondását.
Belgrád, julius 9. Politikai körökben teljes
bizonyossággal állítják, hogy a tegnapi minisztertanácson elhatározták, hogy a király megérkezése napján Pasics miniszterelnök beterjeszti

az egész kormány lemondását és megbízást kér
a vál.-sztások kiírására. A király előreláthatólag
holnap, vagy holnapután érkezik meg Belgrádba.

Olasz-magyar egyezmények.
Róma, julius 9. A minisztertanács hozzájárult
ahhoz a rendelethez, amely az OWszország és
Magyarország között kötött és 1924 március
27-én Budapesten aláirt pénzügyi és gazdasági egyezmény életbeléptetéséről szól. Továbbá

elfogadta azt a rendeletet, amely a posta-!
távírda- és telefonügyi egyezmény és a forgalomban érvényes tarifakedvezmények életbeléptetéséről intézkedik.

Macdonald és Herriot párisi tanácskozása.
Pár is, julius 9. Herriol és Mícdonald teg- angol ellentét tehát ebben a kérdésben még
napi tanácskozásáról kitűnő forrásból a követ- mindig fennforog.
kezőket köilik:
Párls, julius 9. Herriot és Macdonald
között
Heniot Macdonald elé terjesztette azt a jegy- folytatott megbeszélés 1 óra és 35 perckor vézéket, amelyei a francia nagykövetekhez inttz. get éri. Herriot miniszterelnök egy hozzáintézett
Hozzájárul íovábká ahhoz az angol előterjesz- kérdésre kijelentette, hogy nézete szerint a tártéshez, hogy a londoni konferencia után jegyző- gyalások kedvezően haladnak előre. Kijelentette
könyvet készítenek és ezt aláirás végett elküldik még. hogy ma megfogalmazzák annak a közös
nyilatkozatnak szövegét, amelyben leszögezik a
Németországnak.
Macdonald ennél a kérdésnél nyomatékosan francia és angol á láspon'ot a Dawes jelentés
utalt t m , hogy a német kormány veszedel- alkalmazása kérdésében. Végleges módozatokat
mes helyzetbe kerülne és a Dawes-terv meg- a londoni konferencián preciziroziák.
Párls, ju'ius 9. Herriot és Macdonald a tegvalósulás» is kétséges volna, ha Németország
napi
nap folytatták tanácskozásukat, amelyben
Londonban megint azt a benyomást nyerné,
mint ahogy már többször megtörtént, hogy előterjesztették azt a javaslatot, amelyet Franciabefejezett tények elé állítják
és szó nélkül el ország a nagykövetek tanácsához fog intézni.
kell fogadnia a szövetségesek parancsait. Mac- Herriot hozzájárult ahhoz az angol előterjeszdamld azért tartja szükségesnek külön jegyző- téshez, hogy a londoni konferencia után jegyzőkönyv készítését, mert a Dawes-terv jelenté- könyvet készítsenek és azt aláirás végett megkenyen csökkenti az annakidején
Londonban küldjék Németországnak. Macdonald újból nyomegállapított
német fizetési kötelezettségeket és matékosan felhívja Németország figyelmét arra,
•zért ezt az úgynevezett londoni fizetési tervet hogy a német kormány veszedelmes helyzetbe
kerülne és a Dawes- i terv megva ósulása költséuj megegyezéssel kell pótolni.
ges lenne, ha Németország Londonban megint azta
A jóvátételi bizottság illetékessége dolgában, helyzetet provokálja, hogy befejezett tények elé
valamint Németország esetleges mulssztásának állítsák és szó nélkül el kell fogadni a szövetmegállapítása ügyében a két miniszterelnök a ségesek parancsát.
következő megoldásban állapodott meg:
Pária, julius 9. Herriot, miután eltávozott az
Ha valamilyen német mulasztást meg kellene angol követségről, az elmúlt éjszaka folytatott!
állapítani, »kkor megkérik az Egyesült
Államo- tanácskozás után kijelentette, hogy a nyilatkat, küldjön delegátust a jóvátételi
bizottságba, kozat előrehaladásáról kedvező benyomása van.
aki az anwikvi és semleges kötelezvénytulaj- Azt hiszi, hogy ma már közös szövegben
álladonosok képviselőjéül lépne fel. Ebben az eset- podhatnak meg, amelyben
kifejezésre
juttatják
ben szótöbbséggel meg lehetne állapítani, vajon a francia-angol
álláspontot a szakértői tervezet
történt-e Németország részéről szándékos mu- végrehajtása
tekintetében.
lasztás, vagy sem. Ha szótöbbséges
döntésre
Páris, julius 9. Herriot miniszterelnök tegnem kerülhetne sor, akkor az ügyet szakértők nap este az egyetemi népszövetségi egyesület
elé terjesztenék.
takomáján a következőket mondta:
Szándékos mulasztás fennforgása esetén a
— Azok közül, akik szembehelyezkednek a
kormányok megállipodnának egymás közt ab- Nemzetek Szövetségének híveivel, ma hányan
ban, hogy milyen szankciókat alkalmaznak Né- megfeledkeznek a tegnap esélyeiről. Ami engem
metország ellen. Ezzel a megegyezéssel Francia- illet, becsületemet teszem fel, hogy tiszteletben
ország lemondott
az automatikusan
életbelépő tartom az ügyet. Eddig semmisem történt, hogy
szankciók elvéről. Nem lörtént azonban meg- az adott Ígéreteket be is váltsák,
ha tovább
egyezés abban a kérdésben, hogy milyen sem történik semmi, akkor kétségtelenül a legszankciókat lehet alkalmazni, szó lehet-e terü- rövidebb Időn belül kitör a háború.
leti szankciókról, vagyis megszállásról, sor keLondon, julius 9. Macdonald miniszterelnök
i ülhet- e különf eljárásra stb. A régi francia- Párisba utazása alkalmával a Reu'er-iroda
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munkatársával beszélgetést folytatott, amelyben
kijelentette, hogy nem vezeti semmiféle hátsó
gondolat, csupán meg akarja szilárdítani a
francia-angol együttműködést.
Pdris, julius 9. A Petit Párisién
munkatársának alkalma volt Ramsay Mscdonalddal
beszélgetnie. Az angol miniszterelnök kijelentette, hogy nem érti meg azt a felindulást,
amely Franciaországban egy hét óta tapasztalható. A helyzetet azonban olyan komolynak
látta, hogy saját e hitározásából még akkor is
Páriába jótt volna, ha Herriot maga is nem
vetette volna fel az eszmecsere szükségének
gondolatát. Ezért megkísérelte, hogy Franciaország és Anglia között tisztázza a nézeteltérést, nehogy a Iondoni konferencia kudarccal
végződjék.
London, julius 9. A Reuter Iroda külön tudósítója ma részletesen beszámolt arról a
hosszú beszélgetésről, amit a hajó fedélzetén
Macdonald
miniszterelnökkel folytatott. Macdonald többek között a következőket mondta :
— Kist vagyok elmenni a legvégső
határig,
amit az okosság
megenged,
hogy
Franciaországgal a szoros együttműködést
megteremtsem. Ebben az együttműkésben részt kell
vennie Olaszországnak és Belgiumnak is, mert
különben Európa számára nincs béke és biztonság. ötzintén mondom, nem tudom, hogyan
támadt a félreértés és hogyan kezdődőn.

kellett fanyalodni arra, hogy Herriot távollétében
üdvözöljék. Erre a szerepre némi habozás után a
belügyminiszter vállalkozott. Mikor Macdonald néhány meleg szóval viszonozta az üdvözlést, a
váróteremből felhangzott az éljen Herriot kiáltás.
Herriot kiséretével nekiesett az angol kollegájának és többször is kezet fogott vele, majd bocsánatot kért, hogy nagy elfoglaltsága miatt megkésett. Macdonald mosolyogva intett neki, hogy
ebből semmi nagyobb baj nem származott.

Pdris, julius 9. Amikor Macdonald Herriottal
elindult a pályaudvarról, egyre azt kiabálta a
tömeg feléjük: Éljen a bike I De ilyen kiáltások
is hangzottak: Éljen Poincaré, éljen a versaillesi
szerződéi! A rendőrség nem volt képes a tömeget visszatartani, az emberek a kocsihoz
tódultak és ott ismételten a fentieket kiáltozták.
Végül is nagy nehezen elindult a kocsi és a
két miniszterelnök az angol nagykövetség épületéhez hajtatott.
London, julius 9. Macdonaldnak
az angol
külügyi képviselőkhöz küldött memorandumát
Londonban kedden hozták nyilvánosságra. A
memorandum többek közt kijelenti, hogy a londoni értekezlet Németországra olyan kötelezettségeket ró, amelyek túllépik a versaillesi szerződéseket; ezért szükséges, hogy valamennyi
hatalom aláírja az okmányt.

Pdris, julius 9. Macdonald miniszterelnök
délután 4 óra 20 perckor visizautazott LonPáris, julius 9. Macdonald
angol miniszterelnök- • donbs. Herriot miniszterelnök kikísérte a pályaudvarra.
nek a tegnapi ideérkezése politikai jelentősége
mellett társadalmi eseménnyé is növekedett Az
London, julius 9. Parlamenti körökben azt
előre megállapított program szerint Macdonaldbeszélik, hogy Macdonald miniszterelnök elnak kedden délután négy óra öt perckor kellett
utazásakor azért hangsúlyozta bronhitisét és
Párisba érkezni Már három órakor a Gare du
Nord előtt óriási embertömeg verődött össze. Két asztmáját, hogy egészségi állapotára való hivatperccel a menetrendszerűen megállapított idő előtt, kozással módjában legyen a külpolitikai vita
négy óra három perckor Ramsay Macdonald vo- elhalasztását kérni. Ha ezt az elhalasztást
-nata már berobogott a pályaudvarra, de Herriot sikerül elérni, akkor ez több vonatkozásban
még mindig nem volt jelen. Macdonaldot, aki
kedvező hatással lehet. Az az éppenséggel nem
egyszerű szürke ruhában volt és fekete kalapot
kedveső fogadtatás, amelyben Macdonald
viselt, Foquers és az angol nagykövet üdvözölték.
részesült, megokolttá teszi ezt a tartózkodást.
Az angol miniszterelnök nagyon rossz szinben
van, valószínűleg erős hülés következtében. A ' A londoni sajtónak a hangja is mutatja, hogy
Macdonald semmikép sincs még tul a válság
váróteremben, ahova a jelenvolt francia miniszterek követték az angol miniszterelnököt, végre rá
veszedelmén.

Döntés a kölcsön belföldi jegyzéséről.
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velésOgyi államtitkár, valamint Térfy Gyula, az
igazságügyminuzteri törvényelőkészítő osztály
vezetője vettek részt. A tanácskozáson az árverési tilalom felfüggesztését tárgyalták és ennek
eredményekép a legközelebb megtörténik a kormány intézkedése arra nézve, hogy a külföldi
hitelezők teljes biztosítását gátoló tilalmak megszűnjenek. A n pókban meg fog jelenni a kormány rendelete az ingatlan árverési til «Imának
felfüggesztéséről.

Magyar-belga gazdasági kapcsolat.
Budapest,
julius 9. A Brüsszelben megjelenő
La Libre Belgique
legutóbbi száma terjedelmes
cikket közöl Magyarország talpraállása cimen. A
cikkben Magyarország belgiumi követe Török Kornél nyilatkozik a lap egyik munkatársa előtt Magyarország pénzügyi, gazdasági és politikai fellendülésének lehetőségéről. Kijelentette, hogy Magyarország gazdasági helyzete az aratástól függ
és nem a többé-kevésbé jól sikerült börzespekuiációktól. Belgium és Magyarország gazdasági
kapcsolatairól a következőket mondotta :
— A két ország kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatai szemmellathatólag fejlődnek. Belgium exportja Magyarország felé már túlhaladta a háború
előtti mértéket és ennek ellenében Magyarország
egyre több élelmicikket szállít Belgiumba. Nemrégiben belga pénzemberek jártak tanulmányúton Magyarországban, ahonnan a legkedvezőbb benyomásokkal tértek vissza. Angol, francia és olasz
üzletemberek állandóan élnek Budapesten a háború vége óta és örömmel mondhatom, hogv
Budapesten ujabban olyan belga vállalkozások
vetették meg lábukat, amelyek méltón foglalhatnak
helyet az ország gazdasági életében.

A szász trónörököst pappá szentelik.
Drezda, julius 9. György
volt szász trónörökös a királyi család lemondása után papnevelő intézetbe lépett és most fejezte be
tanulmányait. Julius 15 én szenteliK pappá
Trebitschben. A volt trónörökös 31 esztendős.
Nagybátyját Miksa herceget 1896 ban szentelték pappá és már régebben professzor a freiburgi egyetemen.

Bajor diákok kegyetlen tüntetése
asszonyok ellen.
München,
julius 9. A würzburgi demokrata párt
női gyűlésén nagy zavargásra került sor. Egy női
csoportot, amely fekete-piros-arany jelvénnyel
vonult fel, a diákok megtámadtak és
vitriolsavval

Budapest, julius 9. A népszövetségi kölcsönből nyilvános belföldi jegyzésre kerülő tízmillió
arany koronás összeg kiírásának feltételeire
vonatkozóan csütörtökön dönt a pénzügyminisztérium. Holnap délben 12 órakor kezdődik erre vonatkozóan az ankét Korányi Frigyes
báró pénzügyminiszter elnöklésével. Az értekezleten résztvesznek a Takarékpénztárak és
Bankok Egyesületének, továbbá a Gyáriparosok
Országos Szövetségének képviselői is. Ezen az
értekezleten beszélik meg, hogy milyen névértékű címleteket bocsátanak ki, milyen lesz a
kibocsátási árfolyam, a kamatozás és a lejárat
esedékessége. Az ezekre vonatkozó terveket

már ismertettük és alkalmasint ezeket a terveket
fogadják el véglegesen. Hír szerint a magyar
koronában való befizetés ellen a pénzügyminiszter nem fog kifogást emelni, ugy hogy
a közönség nem lesz köteles tényleges valutában befizetni a kötvények ellenértékét, amennyiben a jegyzésben részt akar venni.

Ma délelőtt a pénzügyminisztériumban bizalmas tanácskozás volt, amelyen báró Korányi
Frigyes pénzügyminiszter, Bud János tárcanélküli miniszter, dr. Schandl Karoly földini-

beállított egy diák azzal az ürüggyel, hogy
segítséget és tanáciot akar kérni a konzultól.
Midőn a konzulhoz belépett, revolveréből kétszer rálőtt és a konzult súlyosan
megsebesítette,
k diákot letartóztatták.

A farkvas.

tam ebédelni, mert kedvesebb volt a cukrászsütemény s olyankor raffinált ígéretekkel próbáltak
rászoktatni az étkezésre. A lánytest véreimet haiasbabával csalogatták, (az öcsémet már féleves
korában spriccerrel), de engem nehezebb volt levenni a lábamról.
— Kapsz szép hintalovat, csak edd meg a
busikát.
— Nem kell, bömböltem.
— Elmehetsz rendőrnek, ha felnősz, esetleg
fiakkeres is leszel.
— Nem eszem!
Jó anyám akkor titokzatosan hunyorgatott
— Ma láttam egy gyönyörű farkvast folytvasból,
most már kíváncsi vagyok, hogy kinek vegyem
meg?
— Harap a z ? — kérdeztem beugorva.
— Micsoda?
— A farkvas.
— Már hogy harapna I Egy gyereknek sincs
ilyenje.
— De nincs ám, folytatta az anyám, csakhogy
én heggesztett vasból valót veszek.
Szilárd jellemem, amely az evéstelenségben csúcsosodott ki, akkorát ingott, mint a tanyai kocsi,
ha neki szalad a villamos. Az átmenet kedvéért
makacskodtam még egy sort, aztán beadtam a
derekamat s megkaptam a farkvast folytvasból,
vasárnaponkint pedig hegesztettből.
— Hogy milyen volt a z ? Istenem, ha le tudnám írni. Valami kimondhatatlanul gyönyörű,
amellett praktikus. Mit mondjak neked, kis komám,
egészen praktikus. Szegény apám sok mindentől
megfoszthatta magát, csakhogy engem megjutal-

mazhasson. Szép elsőrendű farkvast vásárolt, sok
pénzt kiadott érte. A házbeli gyerekek mind odatömegeltek hozzánk, hogy mutasd meg, hogyan
kell vele játszani, add ide nekem is egy kicsit,
debizonyisten nem rontom el. Én ugy viseltem
magam, mint valami fejedelem, kegyeket osztogattam s ha valaki megbántott, megtagadtam tőle
a játékot
Egyszer nem tudtam az iskolában a leckémet s
akkor azt mondta a tanitóbácsi.
— Ezt nem vártam volna olyan gyerektől, akinek farkvasa van, még hoizá folytvasból. Majd
megmondom az apádnak, hogy adja oda egy
szegény gyereknek, aki szorgalmasabb, mint te ét
jobban megérdemli.
Erre az összes szegény gyerekek versenyt kezdtek tanulni, sőt én is jóba foglaltam magam. Megettem most már mindent, akármit tettek elébem,
mikor pedig mint gimnazista hoztuk volna haza
az első bizonyítványt, jó szüleink megkérdeztek:
— Mit hozzon a Jézuska, ha meg leszek veletek elégedve.
öcsém azon óhajának adott kifejezést, hogy
ültessenek majdan a sírjára néhány szőlőtőkét
Lemond a ciprusról, meg a törökszegfüről, de biztosítsák neki telekkönyvileg azt a tökét Annak a
gyökerei ugyanis igen mélyen lenyúlnak.
Én szerénykedtem s modorom nem is maradt
jutalom nélkül, mert megkaptam a fejlettebb foka
játékot, a farkvast bucavasból, még pedig kovácsolással átalakítva. Ez volt csak a csodálatost
Képtelen vagyok, neked leírni a formáját, öcsikém,
de senkinek se volt hasonlója. Éjszaka ott volt
mellettem az ágyamban, szombat délután és va-

Egészen különös lelki ünnepem volt a napokban. Véletlenül történt, de hát a világ sok nagy
eseményét a véletlennek köszönhetjük Falábú Jóskának, kitűnő favágónknak létezésével együtt
(amiként azt az édesanyja állapította meg annak
idején). Komoly, sőt tanulságos olvasmányaimban
elmerülve, egyszerre csak megdobbant a szivem.
A pénzügyminiszter rendeletéhez értem ugyanis,
melynek értelmében julius elseje óta külön engedelem nélkül egész sereg mindenféle holmit lehet
a külföldről behozni. Hosszú a lista, de engem
nem érdekelt sem a felszabadult platina, sem a
rongy, vagy ócska háló, kalaphulladék, a lélekzetem ott állt el, hogy nincs már tilalom alatt a

farkvas folytvasból és heggesztett vasból.

Megcsíptem a karomat, ha vájjon ébren vagyok-e
vagy csak álmodom?
A csipés fájt, ébren voltam.
— Ember, ember, szónokoltam önmagamhoz,
látod, milyen vagy! Te lemondtál már minden
reménységről, eltemetted a szép ifjúi álmokat, valósággal egy tál lencséért oda adtál volna szépségeket az életből, aztán ime, magad látod!
Néha azonban nem csupán a szerencsétlenség
érkezik csőstül, hanem az öröm is. Azt mondja
ugyanis az említett miniszteri rendelet, hogy épp
ugy nincs többé tilalom alatt a farkvas
bucavas-

bol kovácsolással

átalakítva.

Mikor később magamhoz téritettek ájulásomból,
gyöngén pihegő keblem napsugarában visszaszivárványozott az egész gyerekkorom, ifjúságom.
Istenem, én is voltam rossz kölyök, aki nem akar-

Az ingatlan árverési t i l a l m á n a k
felfüggesztés*.

öntötték le őket. Néhányat súlyosan megsebesítettek, többnek pedig a ruháját pusztították el.

Revolvermerénylet
a londoni román konzul ellen.
London, julius 9. Az itteni román követségre
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A Mussolini-kormány a sajtót okolja a belpolitikai válságért.
Róma, julius 9. A minisztertanácsban
Mussolini
jelentést tett az oiasz-cseh barátsági szerződésről,
amely Olaszországnak Középeurópában való helyzetét javítani fogja. A londoni konferenciával kapcsolatban felmerült francia-angol ellentétek felemlitésénél Mussolini kijelentte, hogy esetleg Londonba utazik, ez azonban az eseményektől és a
diplomáciai helyzettől függ. Federsoni belügyminiszter ezután a belpolitikai helyzetről tett jelentést.

A helyzet növekvő feszültséget mutat, különösen a

fascisták és a felforgató elemek közti ellentét
miatt, amelyhez számos polémia és tendenciózusan hamis jelentés is sokszorosan hozzájárul. A
minisztertanács elhatározta, hogy minden intézkedést megtesz, amelyet a helyzetre való tekintettel
szükségesnek lát. Elhatározta, hogy alkalmazni
fogja az 1923 junius 12-iki minisztertanácson elfogadott sajtórendeletet, amelynek értelmében minden lap igazgatója, vagy főszerkesztője köteles a
lapot, mint felelős szerkesztő is vezetni. A képviselők és a szenátorok, valamint az olyan személyek, " akik sajtóvétség miatt már egy esetben
büntetve voltak, felelős szerkesztők nem lehetnek.

Róma, julius 9. Azok a nyomozások, amelyeket
magánközlések alapján Modigliani szocialista képviselő végzett a római központi temetőben és a
klematoriumban, ahol Matteotti holttestét állítólag

titokban eltemették, illetve elégették, szintén nem
végződtek eredménnyel.
Róma, julius 9. A lapok hiradása szerint Matteotti holttestét szétdarabolták. Miután a rendőrség nyomozása teljes eredménytelenséggel járt, a
Vio tó mentén a kutatásokat beszüntették. Most
azonban a vizsgálóbíró ugy intézkedett, hogy tekintélyes számú és feltétlenül megbízható rendőrsereggel folytassák a vizsgálatot. Az ügyészség
ugyanis felszólította a Regina Cseli fogház igazgatóját, hogy a letartóztatottak felügyeletét szigorítsák
meg, hogy minden meglepetésnek elejét vehessék.

Róma, julius 9. Tegnap, julius 8-án tett esküt
egész Olaszországban a nemzeti milícia. Az eskütétel minden egyes városban a helybeli légió parancsnoksága alatt történt. Rómában különösen
nagystílű lesz a miliciának a felvouulása, mert körülbelül százezer embert várnak ezen alkalomra a
fővárosba.
Az ellenzék nyugtalanul nézi az események fejlődését, mert attól tart, hogy a fascisták tömeges
megjelenése esetleg egy ujabb puccs kikényszerítésével járhat. A Mondo azt irja, hogy a legutóbbi
napok folyamán a fascista gárdák nagyobbszabásu fegyverküldeményt kaptak. A lapok felhívják Fersonit, Sarafit és Cazati liberális minisztere• ket, hogy ne engedjék a közrendet megzavarni.

A tábla is elitéite Zsirkay Jánost rágalmazásért.
Szeged,
julius 9. (Saját
tudósítónktól.)
A rágalmazás miatt pört indiioít az intranzingens
kurzus legvedabb idejében,
egyéni akciók orgánum ellen.
A vizsgálat során kiderült, hogy a cikket
és airocitáiok napjaiban, 1921 áprilisában
bizonyos szegedi félrevezetett ébiedőkörők, Zsirkay János — azóta Tarpa híres követe —
budapesti mintára ¿8 ufautásrn „demonstráló és Nagy Sándor hírlapíró írták. A rágalmazási
népgyűlést" akartak rendezni a „romboló, pör főtárgyalása mindjobban elbuződotf, mivel
bomlasztó destruktív sajtó" ellen. Április husza- Zsirkay kétszer-háromszor nem tartotta ízükdikán, amikor a szegedi ébredők már kérvényt ségesnek, hogy megjelenjen a bíróság elölt.
is adtak be a rendőrséghez, a gyűlés meg- Végre három hónappal ezelőtt sikerült megengedélyezése tárgyában, a Szegedi
Napló tartani a törvényszéken a főtárgyalást, amikor
hosszasan foglalkozott az üggyel.
Tölgyes Js — mint annakidején jelentettük — a bíróság
pedig
Gyul?, a Ndpíó akkori munkatárs« interjút Zsirkay t 250.000 kort na, Nagy Sándort
korona
pénzbüntetésre
Ítélte, de az
csinált dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsossal, 130.000
aki kijelentette előtte, hogy * „demonstráló ítélet végrehajtását három évre fölfüggesz etíe.
népgyűlési" betiltotta, illetőleg annak meg- Az elitéltek ielebbezése miatt a táblára derült
lát táaára nsm aűott engedélyt. A főtepiíány sz ügy, shol szerdán tar'oíta míg a fekbbtanácselnök
ugyanis szem előtt tartotta azt, hogy ez a Klau- vlteíi főtárgyalást dr. Muntydn
tanácsa.
zál-téri népgyűlés nem lenne másra való, rrint
A főtárgyalás megnyitása után dr. Szenta város nyugalmának fö,kamarására.
'.tamássy előadó ismerteti az eseményeket M -gMásnap a Szegedi
Uj Nemzedék cikket irt
állspitja, hogy a?oknak a részeknek legnagyobb
erről „Szeged keresztény társadalma tiltakozó
részéi, amelyet a vádirat inkriminál, Zsirkay
nagygyűlése a romboló sajtó ellen" címmel,
javította bele Nagy
Sándor cikkébe. Msjd a
amelyben kijelenti, hogy a Szegedi Napló megtörvényszéki főtárgyfi!á3 jegyzőkönyve kerül
hamisított
egy főkapitányi
Interjút, mert az
sorra. Nagy Sándor vallomása szerint őt Ztirkay
Uj Nemzedék
munkatársának dr. Bottka kiutisüotta a cikk , megírására. Zsirkay a főjelentette, hDgy igenis meg lehet tartani a
tárgyaláson fennhangon kijelentte, hogy ő most
gyűlést. A ciki? egyébként a Szegedi
Naplót
is fenntartja, hogy a Szegedi Napló
rothasztó
„kutmérgezőnek", „bomtesztónak" nevezte és
munkát
végzett.
egyéb hasonló jelzőkkel ékesítette fel. A hírAz előadó ezután dr. Bottka
Sándor tanúlapirodalomban egészen szokatlan tenoru cikk
miatt Tölgyes Gyula é* Engel Vilmos, a Szegedi vallomását ismerteti. A főtanácsos Kijelentette,
rendelet értelmében és a
Napló
kí&dótuisjdonosa sajtó utján elkövetett hogy egy miniszteri
város nyugalma
érdekében először nem engedélyezte a gyűlést. Amikor ezt közölte Tölgyessé', később felsőbb helyről olyan utasítást kapott,
sárnap estig ezzel játszott az egész osztály, selyemhogy mégis engedélyeznie kellett a de mustráló
papírba csavartam, kismirgliztem, befestettem nemgyűlést. Kijelentette még, hogy Tölgyes Qyula
zetiszinüre, pántlikát fontam rá.
mindig pontosan és híven közölt mindent, mig
— Igaz-e, hogy bucavasból való farkvast kapa másik orgánum olyan elképesztő dolgokat
tál ? — kérdezte a tanár ur.
irt, hogy ö mag a is csodálkozott. Szenttamássy
— Igaz, feleltem büszkén és mindenki engem
előadó ezután az ítéletet ismerteti, majd még
irigyelt.
egy érdekes erkölcsi bizonyítványt, amely
— Tanár ur, kérem, szabad-e magammal vinszerint Zsirkay
vagyoni helyzete fölülmúlja
a
nem a templomba is?
középosztályét,
gyermekeil pedig intézetben
A tanár ur kegyes beleegyezését adta, de előbb
nevelteti.
jóságot kellett fogadnom.
A tábla előtt természetesen Zsirkay nem jeUtóirat. Ezek után őszintén be kell vallanom, lent meg és így ügyvédje dr. Técsi Endre kéri
hogy fogalmam sincs róla, mi az a farkvas? A
pénzügyminiszter rendelete nekem kinaiul van, Eckhardt Tibor és Antal Iván kihallgatását arra
soha nem láttam farkvast, nem hallottam róla. De nézve, hogy a Szegedi Napló igenis destruktív,
megragadtam az alkalmat s a fentebb vázolt me- rothasztó volt. Nagy Sándor védője dr. Balog
sét beadtam kis barátomnak, aki egész nap meg- újból kéri dr. Bottka Sándor kihallgatását.
lenne étel nélkül, csakis a cukrászdában árul el
A ffimagáíivádlók képviselői dr. Eisner Manó
farkvas, akarom mondani farkasétvágyat. Mégis szívesen hozzájárul a főkapitány újbóli kihallizgat a dolog s szeretnék a végére járai. Mi le- gatásához, Ellenben Eckhardt és Antal kihallhet az a buea? Lugosi Döme átkutatta a sziné- gatását ellenzi, mivel hogy egy táp rothasztó,
szeti lexikonokat s kisütötte, hogy női név. Mohá- azi csak tejekkel, cikkekkel lehet igazolni, de
cson egyszer volt ilyen nevü primadonna. Élek
nem akármilyen előkelő, de politikailag elfoazonban a gyanúperrel, hogy Lugosi mindent a
színészetre vezet vissza, azért alig várom, hogy gult emberrel. Lealacsonyulna a tábla akkor,
találkozzam Pálfy Danival, oldja meg ő életem- ha egy közigazgatási szerv, amely politikai is,
nek ezt a zavaros problémáját. Tartok ugyanis főnökének véleményét fogadná el döntőnek egy
tőle, hogy kis baritont végtelen tudnivágyó mivol- lap magatartására vonatkozólag. 1924 ben nem
tában előbb fejti me<! a talányt s akkor oda a lehet döntőnek elfogadni Eckhardt Tibor véletekintélyem. A felnőttekre már ugy sem adok sokat, ményét. A Szegedi Naplót nem tiltották
be, de
de a gyerekek megbecsülését nem engedem.
megvette a kormány vállalata:
a Stádium —
egymillió
korondért...
Bob.

A tábla ezután tanácskozásra vonul vissza,
majd az elnök kijelenti, hogy a bizonyítást
mellőzik, mert egyrészt elkésett, másrészt teljesen fölösleges.
Délulán 4 órakor folytatták tovább a tárgyalást, amelyen elősiör dr. Eisner Manó mondotta el vádbeszédét, majd a védők felmentést
kírlek. A tábla ezután ítélethozatalra vonult
vissza.
Hosszas tanácskozás után dr.Muntyán elnök
kihirdet e a tábla ítéletét, amely szerint bünösnen mondták ki Zsirkayt és Nagy Sándor egyrendbeli rágalmazás vétségében, amelyet Tölgyes
Gyula ellen követtek el, fölmentette azonban
őket Engel Vilmos sérelmére elkövetett rágalmazás vétségében. A 250.000, illetve 130.000
korona pénzbüntetést azonban helybenhagyta,
valamint az ítélet felfüggesztését is.
Az ítélet indokolása kimondja, hogy rágalmazás az, ha egy újságíróról azt írják, hogy
meghamisított egy interjút, ha ez igaz lenne,
akkor Tölgyes a közmegvetésnek lenne kitéve.
A kutmérgező, rothasztó, stb. kifejezések azonban nem rágalmazások,
mivel azok az akkori
időknek megfelelő divatos jelzők voltak, az úgynevezett destruktív lapokra...
Ezek nem érinteiték a cikk lényegét és különben *em lépik
tul a kri'ika határát. A cikk Engel Vilmost
nem tette ki a közmegvetésnek.
Dr. Eisner Manó a fölmentő rész ellen, a
védők pedig az ítélet ellen semmiségi panaszt
jelentettek be és így ez az ügy még a Kúria
elé kerül.

Kétmilliárd póthitel kell a kövezési program végrehajtására.
Szeged, julius 9. (Saját tudósítónktól.)
A
város 1924. évi költségvetésének összeállításánál többé-kevésbé szerepe volt annak a meggondolásnak is, hogy a" folyton változó értékviszonyok melleit szilárd költségvetést papirkoronáfeban nem lehet összeállítani. Szó volt
arról, hogy a költségvetést valamilyen rugalmasabb alapra építik tel, a-onban mégis csak a
papírkcronánái maradtak, mert a hiborus esztendői alatt megszokták azt, hogy minden előzetes költségvetés csak formaság, még pedig
törvények által megkövetelt formaság. így —
mint az előrelátható volt — a költségvetésnek majdnem minden egyes tételénél az év
foiyímán póthitelre van szükség. Értesülésünk
szerint a városi számvevőség a közeljövőben
már meg is kezdi a póthitelekre vonatkozó
munkálatok előkészítését, ugy hogy a nyári szünet után a tanács javaslatát már a közgyűlés
elé terjeszthesse. A szükséges póthitelek végösszege még megközelítőleg sem ismeretes,
annyi azonban bizonyos, hogy ez a póthitel, ha
nem is haladja meg, de feltétlenül eléri az eredeti költségvetés végösszegét, hiszen csak a tisztviselők tödbletfizetésére milliárdok kellenek. A
többlet-milliárdok fedezetének előteremtése nem
okoz súlyosabb gondot, mivel a város jövedelmei a szükséghez mért arányokban, esetieg ezeken az arányokon tul is növekedtek. A város
tanácsa ugyanis meglehetősen rugalmassá tette
a városi háztartás jövedelemforrásait.
Ami általában vonatkozik a város költségvetésére, ugyanez áll a költségvetés minden tételére, így a városrendezés tételére is. Az év elején a meghatározott kövezési, illetve városrendezési program végrehajtására csupán 235
millió korona elhasználatlan összeg msradt. A
mérnöki hivatal előterjesztéséra s közgyűlés ezt
az összeget másfélmilliárddal kiegészítette ugyan,
da az alap már kimerűlőöen
van, pedig a
tervbevett munkálatok
nagyrésze még befejezetlen. Eddis s Barlini-körutnak a Kálvária-ut és
a Petőfi Sándor- sugárut közöiti szakaszát már
kikövezték, a Tisza Lajos-körut, a Szél-utca, a
Világos-utca, a Nyár-utca és Ssabpdsajtó-ulca
kövezése most folyik, a Magyar As-falt Részvénytársaság a tőle vásárolt anyaggal a Tisza
Lajos Körutat, a Feketesaa-utca egy részét rendbehozta. (Üdvös lenne, ha a város o Feketesasutca másik részit és a Zriayi-utcát is rendbeho?aíná, mert így az összes sszfalljsvüási munkálatot elkészülnének.) Folyamatban vannak
még a hisilag végzett kisebb javilási munkál stofc is és a szükséges kőanyagot fokozatosan
«sWitlftk te a kőbányák.
biíó Benő műszaki tanácsos a kövezni

SZBOBD
program végrehajtásáról a következőket mondotta :
— Mivel időkőzben a vasúti szállítás lényegesen megdrágult és ezzel arányosan emelkedtek a vámdijak, a befuvarozási költségek, vala*
mint a munkabérek is, a költségvetésben előirt
városrendezési alap nem lesz elegendő a programba felvett munkálatukra. Ma egy kocsi
homok befuvarozása harmincezer koronába kerül. A szakmunkások órabére tízezer korona, a
kövezőmunkások egy négyzetméter burkolat elkészítéséért tizennyolcezer koronát kapnak, de
a munkásokat is nagyon megterhelték a felemelt kereseti adóval éí a felemelt betegsegélyzői illetékekkel. Ezenkívül a kövezőmunkások
idénymunkások,
a nyári hónapok alatt kell
megkeresniük a télirevalót is, tehát indokolt,
ha magasabb bért kérnek mint az állandó munkások. Az általános drágulás arra kényszeríti a
mérnöki hivatalt, hogy a közeljövőben
kövezési
póthitelért forduljon a tanácshoz, mert csak igy
hajthatja végre teljesen a kövezési
programban
előirt munkákat.
Hogy mennyi lesz pontosan
ez a póthite', azt egyelőre nem tudjuk, a számítások most vannak folyamatban, valószínű
azonban, hogy meghaladja
majd a kétmilliárdot, ugyanis két nagysrányu munka, a Kossu'h
Lajos-sugárut alsó szakaszának ki&övezése és a
csatornázási munkálatok még bátra vannak.
Nem hiszem, hogy módunk és alkalmunk lesz
az előírt munkálatokon kívül más, nagyobb
jelentőségű munkák elvégzésére, mert sem pénzűnk, sem időnk nincs rá.

Lipcse
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Az 1917. év nyarán, mikor Németországban a legrettenetesebbek voltak az élelmezési viszonyok, kétszáz
lipcsei gyerek töltötte a vakációját szegeden és környékén. Magyar családok látták vendégül a kis németeket, akikre bizony nagyon ráfért az alföldi levegő és
az alföldi koszt. Ettől az időtől fogva bizonyos rokonszenvi kapcsolatok képződtek Lipcse és Szeged között.
A legnagyobb képes német lap, a Leipziger
lllustrirte
Zeitung
még a háború alatt „Siidungarn" címmel
egy külön számot adott ki, amely írásban és képben
oldalakat szentelt Szeged ismertetésének. Az 1917.
esztendei kisdiákok megnőttek, de még mindig hálával
emlékeznek vissza Szegedre, aminek dokumentálására
külön egyesületük is van Verein der Szegediner in
Leipzig címen. Sokan közülök még ma is levelezésben
állanak szegedi gyámszülőikkel és tavaly egy lipcsei
cserkészcsapat latogatta meg Szegedet és a magyar
Alföldet. A német főiskolákon meg van állapítva a felvehető külföldi hallgatók száma, de Lipcsében akár az
egyetemen, akár a kereskedelmi főiskolán a szegedi
fiuk különleges elbánásban részesülnek.
Ezeket a lipcsei kapcsolatokat akár ku'turális, akár
pedig gazdasági szempontból fenntartani nagyon érdemes. Lipcse ugyanis nemcsak egyik szellemi gócpontja Németországrak, hanem legfontosabb kereskedelmi helye is, melynek tavaszí és őszi min'avásárain
a világ minden részéből sok ezer gyáros és kereskedő
ad egymásnak találkozót. A lipcsti vásárt,
amelynek
kezdetei a XIV. századba nyúlnak vissza valósággal
fogalom az üzleti világban Egyes szakmákban, igy különösen diavatárukban,
szőrmékben, játékszerekben és
porcetlánban
ma Lipcse a legfontosabb piaca egész
Középeurópának. Ezekhez hozzájárul még a kulturának
leghatalmasabb fegyvere a könyv. Lipcse a középpontja
a német könyvkiadásnak, egyúttal pedig a leghatalmasabb könyv- és zenemükereskedelmi helye az egész
világnak.
A vásároknak az intézménye Lipcsének olyan hatalmas idegenforgalmat biztosit, aminővel nagyon kevés
német város dicsekedhetik. Mégis Lipcsében a város
patronátusa alatt egész sereg intézmény működik,
amely szakszerűen igyekszik a várost még jobban
megismertetni ésjaz idegenforgalmat növelni. Így juttatott most dr. Ackermann Bruno lipcsei városi tanácsnok — Gaál Endrének német kollégája —, csaknem
száz darab válogatott diapozitív képet dr. Tonelti Sándor szegedi kamarai főtitkárhoz, hogy ezek felhasználásával ismertető előadást tartson Lipcséről. A képek
a legváltozatosabb tárgyúak, bemutalják a város építészetét, a vásári épületeket, a sokadalmakat, históriai
és művészeti emlékeket és a lipcsei muzeum tulajdonában lévő legszebb alkotásokat, Rembrandt, Böcklin,
Lenbach, Thoma, Delaroche, Stuck, Klinger stb. müveit. Dr. Tonelli Sándor ezeknek a diapozitiveknek a
felhasználásával fogja előadását vasárnap délelőtt a
Széchenyi Moziban megtartani. Az előadás bizonyára
nagy érdektödéssel fog találkozni ugy a szegedi kereskedők, mint azoknak a családoknak a körében,
amelyeknek 1917-ben lipcsei diákvendégeik vo tak és
most alkalmuk nyílik, hogy vendégeik szülővárosával
megismerkedjenek. Az előadást a Szegedi Muzembarátok Egyesülele rendezi. Jegyek vállható a kereskedelmi és iparkamarában és a Korzó Mozi pénztáránál.

Varga Mihály ¿Zlu Szeged
Telefon 469.
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Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló vuan iron taphaH.
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Hatévi súlyos börtönre Ítélték a „szuggesztív fenomént."
Budapest, julius 9. A katonai törvényszék dr.
Révffy Zoltán őrnagy tárgyalásvezető elnökletével ma tárgyalta azon bűncselekményt, amelyet
László Uszló, az ismert ,szuggesztív
fenomén"
még katona korában követett el. László ellen egyrendbeli rablás,
szökés és egész sereg
lopás
bűncselekménye miatt emelt vádat a klr. ügyészség. László 1918 nyárin követte el az első
lopást es azóta mindenkit meglopott, akivel
valahol érintkezésbe jutott. Nem kímélte szállásadóit, ismerőseit, sőt még a barátait sem. A
háború végén egyik bűncselekménye mia t eljárást indi'ott ellene a rendőrség és Lászlót
akkor fogházbüntetésre ítélték, de a Károlyiforradalom kiörése u'án kiszabadult a fogházból.
A mai tárgyalásra Lászlót hirom szuronyos
katona vezet e elő. A terhére rótt bűncselekményeket beismerte és a mai főtárgyaláson a bizonyítási eljárások befejeződtek és a tárgyalás
iratainak felolvasása után László mindössze
csak a következőket jegyezte meg a tárgyalást
vezető kérdésére:

— Soha sem voltam ura tetteimnek és ha
teszek valamil, akkor sem tudok uralsodni magamon, ha előre tudom is, hogy valami roszszat cselekszem.
Földes hadbiró-ügyész vádbeszédében kifejtette, hogy László megrögzött gonosztevő, aki
a megbánásnak még csak a legkisebb jelét
sem mutatja. A vádlott számtalan lopást, csalást
és egyéb bűncselekményeket követett el. Kéri
a vádlott súlyos megbüntetését.

ftffRI / f l f l Csütörtök.
Róm. kat. és protestáns
*£RI / í W i Amália sz. Qör. kat. Leone és t. Nap
kel 4 óra 13 perckor, nyugszik 7 óra 56 perckor.
A meteorologiai intézet időprognózisa:
Zivataros, sok
helyütt esős idő várható, csökkenő hőmérséklettel.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig, d. u. zárva.
Muzeum nyitva d. e. 10— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól 12-ig.
A mozi előadások 5, 7 és 9 érakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül 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 846).

— £K»m«rahőzi iparosgyülés Szegeden.
Szerdán délelőtt a szegedi iparlestüle nevében
Körmendy Mátyás elnök és dr. Pdlfy József főtitkár fennjárt a kereskedelmi és iparkamarában
és arra kérte meg a kamara vezetőségét, hogy
hívja össze a körzetébe tartozó ipartestületeket
kamaraközi értekezletre. Az értekezletnek három
lárgya lenne, még pedig az iparosok nyugdíjügye, amelynek előadója dr. Pálfy Józzef, a
forgalmiadó átalányozása körül felmerült panaszok, előadó dr. Landesberg Jenő kamarai titkár és a munkásbetegsegélyezéssel kapcsolatos
ügyek, előadó Körmendy
Mátyás A kamara
vezetősége julius 27-ére hívja össze a kamaraközi iparoígyülést.

A ttiísgyar-cseh határ megállapítása
Budapest, julius 9. A magyar és cseh határmegállapitó bizottság legközeebb folytatja a
magyar és cseh határ nem véglegesített részeinek pontos megállapítását. A bízott'ág tagjai
julius 23-án indulnak el Pozsonyból és »c<ehmagyar-osztrák hármas határtól kiindulva végig
mennek a Duna mentén és az Ipoly torkolata
közelében KOpcsénynél levő szárazföldi határvonalon is. A politikai határvizsgálat előreláthatóan 3—4 napig f^g tartani. A magyar delegációt Tánczos altábürnagy vezeti.
— A főispán Budapesten. Dr. Aigner Károly főispán szerdán reggel Budapestre utazott, hogy részt
vegyen a miniszterelnök által összehívott főispáni értekezleten. Az értekezlet tárgyát nem jelölte meg a kormányelnök meghívója.
— KÜLFÖLDI HÍREK. Londonból jelentik:
Az alsóház az alkoholtilalomra vonatkozó törvényjavaslatot
353 szavazattal 136 ellenében elvetette. Reggel 6 órakor a Ház még ülésezett, hogy a költségvetést letárgyalják. — Moszkvában
befejeződött
a kommunista
internacionálé ötödik kongresszusa. A végrehajtó bizottság elnökévé újból Zinovjevet választották tneg
egyhangúlag. A végrehajtó bizottssg székhelyéül Moszkvát jelölték ki.
— A városok beszerzési részvénytársaságának
megalakítása- A városok kongresszusának állandó
választmánya Budapesten csütörtökön délután két órakor lilést tart a Magyar Városok Gazdasági Központja
részvénytársaság megalakítása ügyében. Valószínű, hogy
a polgármester, aki Budapesten tartózkodik, meghoszszabbitji fővárosi tartózkodását és csak pénteken jön
vissza szegedre, mert résztvesz a csütörtöki ülésen.

Fekete fényes müiparí uri szobabútor eladó.
Spitzer, Szeged, Margit-utca 12.
393
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A vádbeszédek után dr. Lévay Rudolf, László
védője tartotta meg védőbeszédét, amelyben
hangsúlyozta azt, hogy védence olyan nagyfokú
ideggyeniíeségben szenved, amely a büntetés
alk lmazását teljesen k zárja.
Ezután a bíróság; kihirdette az ítéletét, amelyben bűnösnek mondja ki László Lászlót a háború ideje alatt elkövetett szökés, egy rendbeli
rablás, tiz rendbeli lopás és hét rendbeli csalás
bűntettében és ezért a súlyosbító és enyhítő
körülmények beszámításával őt hatévi szigorított súlyos börtönbüntetésre
Ítélte.

— h ¡Pusztaszeri Árpád-Egyesület közgyűlése.
A Pusztaszeri Árpád Egyesület vasárnap délelőtt 11
órakor a Stefánián levő .kioszkban rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlésen az alapszabályok módosítását
tárgyalják le és megejtik a tisztújítást.
— A munkásbiztositó strandjegyei. Név és
kommentár nélkül közlünk itt egy esetet. Hiszen
a név annyival inkább mellékes, miután informátorunk szerint többen jártak az itt elmondandóhoz hasonló módon. A kommentár pedig aligha
segit jobban a munkásbiztositó érdekelt betegein,
mint magának az esetnek ismertetése. Tehát csak
a száraz tényeket. Az egyik beteg, aki munkaadójától julius 1-én négyheti szabadságot kapott, hogy
gyomor- és idegbaját gyógykezeltesse, julius 3-án
10 darab strand jegyre szóló utalványt vett át dr.
Krausz Józseftől, munkásbiztositó pénztári kezelő
orvosától. Még aznap jelentkezett a főorvosi irodában a jegyekért, ahol egy kisasszony azt a felvilágosítást adta, hogy jegyek csak a jövő héten
lesznek. A beteg hétfőn, 7-én pontosan jelentkezett, akkor azonban keddre citálták be, kedden
szerdára és szerdán délelőtt 10 órakor kellett volna
megkapnia a főorvosi hivatalban a strandjegyeket.
A főorvost azonban nem találta ott, dr. Krausz
pedig azt mondta, hogy nem adhatja ki a jegyeket, mert nincsenek lebélyegezve. A beteget fél
12-re megint berendelték, ő azonban most késett.
Tiz perccel 12 előtt jelent meg a főorvosi hivatalban, amikor már dr. Szlávik Péter főorvos elment.
A strandjegyeket tehát megint nem kapta meg.
Szabadságából igy telt el egy hét s most szívszorongva várja, vájjon megkezdheti-e szabadsága
második hetében szegényes itthoni kúráját.
Ha njromtatváajrra van atflkaége, telefonáljon
a Délmagyarország Hirlop- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
telefon 16—34.
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Helybenhagyták Molnár Géza ötévi fegyházbüntetését. Eladó i n g a t l a n o k é s
Szeged, juiius 9. (Saját tudósítónktól.)
Emlékezetes még az a monstre-bünpör, amelynek
központjában Molnár
Géza államrendőrség
számtiszt állott, aki az elmúlt télen számos sikkasztást és csalást követett el egyrészt kartársai kárára, misrészt pedig a kincstár kárára.
Molnár Géza ugyanis a rendőrségi nyomozás
és a vizsgálat szerint hamis fizetési nyugtákkal
több kollégája fizetését vette fel a pénztártól, valamint tisztviielötársai részére kiutalt kedvezményes ellátásra jogosuló szelvényeket is átvett
és azok ellenében ö váltotta be a iisztet, cukrot, fát stb. Ezeken kivfll Molnár különböző
csalásokat követett el ugy, hogy sok magánembernek ajánlotta, hogy olción fát tud szerezni, különböző összegeket vett igy fii, ds fát
nem szállított. Molnárt még a télen letartóztatták, majd vizsgálati fogságba helyezték.
A szegedi törvényiében a Wild-tanács március közepén tárgyalta ezt a monstre-bűnügyet,
amely alkalommai a mgy érdeklődés és a sok
tsnu miatt meg kellett nyitni az esküdtszéki
nagy tárgyalótermet is. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Molnár Gízát 37 rendbeli bivaia'i sikkasztás bűntettében, illetve vétségében, i

kétrendbeli csalás bűntettében, valamint közokirathamisitás bőntettében és ezért ötévi fegyházra ítélte. Az Ítélet ellen felebbesést jelentett
be ugy a védő, mint az ügyész és igy az ügy
a tábla elé került.
A felebbviteli főlárgyalást szerdán délelölt
artotta meg a Muntyán-tmács. Az események
és az iratok ismertetése után dr. Márton József
Molnár Géza elmeállapotának megfigyelését
körte, mivel Molnár súlyos epilepsziában szenved és igy ez beszámitást kizáró ok.
A tábla mellőzte az elmeállapot megfigyelését, elfogadta azonban, hogy Molnár súlyos
ezivbijbin szenved, de ez még nem jelent beszámitást kizáró okot. A védő ezután több tanú
kihallgatását kérte, akik azt tudják bizonyítani,
hogy mások is kezelték azokét a szigorú számadású nyomtatványokat, amelyeket tulajdonképen Molnár kezelt. Ezeknek a tanuknak a
kihallgatását is mellőzte a tábla.
A vád- és védőbeszédek után kihirdették a
tábla ítéletét, amely szerint helybenhagyják
az
ötévi fegyházbüntetést.
A vádlott és védő semmiségi panaszt jetentett be az ítélet ellen.

MMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMIM^^
— Államsegitség az Idegen nyelvek tanítására. Kecskemétről jelentik: A kultuszminiszter
ismert rendelete a jövő tanévre előirja, hogy az
idegen nyelvek fokozottabb tanítása érdekében a
tanulókkal húszas csoportokban kell foglalkozni
s ezért a husz tanulónál többet számláló osztályokban az idegen nyelvek tanítását több tanárra
kell bizni. Kecskemét városa, mint a felsőkereskedelmi iskola fenntartója kimondotta, hogy a
szükséges ujabb német-francia szakos tanári állásokat csak abban az esetben tudja megszervezni,
ha a kultuszminisztérium
erre a célra
államsegitséget ad. A többi iskoiafenntartó vidéki városok
előreláthatóan hasonló követeléssel fognak fellépni.
— Velence a Kass halljában Cs. Joachim F.
képein. Nyitva naponta 10—1 és 5—7-ig. Bezárul
13-án, vasárnap este 7 órakor.

— Aranyalapon adják az ösztöndíjakat is. Budapestről jelentik: A hadiárvák és a hadirokkantak
gyermekei az idén is folyamodhatnak ösztöndíjért,
ösztöndíjat a hivatalos lapban megjelent rendelet szerint a nemhivatásos állományba tartozó katonák hadiárvája, illetve hadirokkantak gyermeke kérhet a középfokú és főiskolai tanulmányainak folytatására. Áz ipari
és a kereskedelmi pályára való kiképzés céljából is
adnak ösztöndijat. A bélyegmentes kérvényeket december 15-ig kell beadni a népjóléti minisztériumba. Az
ösztöndijakra vonatkozóan illetékes helyen ezeket
mondták: „Az ösztöndijakat az ősszel már aranykoronás alopon adják. Az összegek ezideig még nincsenek meghatározva, azonban a tavalyi ösztöndíj az
irányadó és annál kevesebbet nem kapnak a folyamodók. Tavaly a középiskolai ösztöndíj legmagasabb,
mértéke 2oo.ooo korona volt és ezt még 25 százalékkal felemelik olyan esetben, ha kitűnő tanulmányi eredményt észlelnek. A főiskolákon 3oo.ooo korona volt
az ösztöndíj és ezt is 25 százalékkal emelik kiváló
eredmény esetén. Az idén is legalább ez lesz az ösztöndijak mértéke. A folyamodványok beadásának utolsó
határideje december 15-e.'

— Szombaton éa vasárnap megismétlik
Békeffy L*ci és a nagyszerű Boros teljesen két
órát betöltő programos vendégjátékukat Bé— Drózdy Győző aajtópöre a fővárosi fekeffy— Borosék a legnagyobb sikerrel beutazták
gyelmi
elbocsátások miatt. Budapestről jeaz egész ors?ágot, Csehszlovákia nagyobb válentik:
Drózdy
Győző a Világ 1921 november
rosait s mindenütt megszerezték a közönség
6-iki
számában
cikket irt „Tanárok és tanítók"
határtalan szeretetét. Az i'.teni vendégszereplécimmel
és
abban
keményhangu birálatot monsük alkalmával a közönség körében megnyilvádott
a
főváros
tanácsáról
azokkal a fegyelmi
nult példátlan ragaszkodás arra indította a
Ítéletekkel
kapcsolatban,
amelyekkel
a fővárosi
Belvárosi Mozi igazgatóságát, hogy még az előiskolák
tanári
és
tanítói
testületét
megrostálták
adás folyama alatt Békeffyéket egy ujabb két
estére lekösse "Minek megtörténtét Békeffy Laci a ,megbízhatatlan" elemektől. A cikk miatt a
a volt nagy Magyarország legszellemesebb kon- | főváros tanácsa hivatalból üldözendő rágalmaferánsza a színpadtól be is jelenti. Szombaton zás cimén pört indított Drózdy Győző ellen.
és vasárnap teljesen uj műsort adnak, amely- Az érdekes pör tárgyalását szerdán kedte meg
ben Békeffy—Boroson kívül a kabaréközönség a Töreky-tanács. A vádat dr. Biró Kálmán főkedvence, Szemere Gyula, Kondor Ibolya, a ügyészhe'yettes, Drózdy Győző védelmét pedig
legbájosabb sanzonénekesnő, Nagy Margit dr. Bródy Ernő látta el. Drózdy Győző vádlottdizösz fognak fellépni. Jegyek a Belvárosi Mozi ként! kihallgatása alkalmával kijelenti, hogy
elővételi pénztáránál, előadás előtt a Vigszin- cikkét közérdekből irta és célja az volt, hogy
pad pénztáránál válthatók. Rossz idő esetén az végre a független magyar bíróság előtt tisztázódhassanak
azok a fegyelmi eljárások, ameelőadás a Belvárosi Moziban lesz megtartva.
lyek több száz családot tettek
kenyértelenekké
Viavesetékét Feketénél készíttesse, Szeged.Tel. lo-72. és a magyar pedagógiát
legértékesebb
elemetPoloskákat petéivel együtt kizárólag kiirtani tői fosztották meg. Összes állításait bizonyítani
csak a Löcherer Cimexinnel lehet. Ára olcsó, kívánja. Dr. Bródy Ernő mondotta el ezhatása biztos, kezelése egyszerű, minden tisz- után nagyszabású védöbeszédét. Részletesen
titható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és foglalkozik a fővárosi tanácsnak a forradalom
Vajda-drogéria, Szeged.
4i7 és a kommün alatti „forradalmositó" működésével. A tanács azokat
a tanitőkat
ültette a
vádlottak padjára, akik annak idején nem tettek
mást, mint hogy komolyan vették a tanács forTelefon:
radalmositó rendeleteit. Bródy a tanuk százaira
Pénztár 1185.
hivatkozik, akik bizonyítani tudják a cikk minJullus hó 10-én, csütörtökön
den egyes állításának igazságát. Kéri annak a
Az amerikai P a r o m o u n t - l I l m a y A r ú j d o n s á g a I
600 tanerőnek a kihallgatását,
akiket fegyelmi
főszereplésóvel:
eljárás alá vont a főváros tanácsa. Dr. Fortsek
Leó, a főváros képviselője és Bíró Kálmán
A gyémántmámor,
ügyész a bizonyítás elutasítását kérik, mert, mint
Dráma Afrika kincses földjéről 7 felvonásban. — Egjridejileg:
mondják, fegyelmi ítéletek res indicatát képezÁlarcok
városa.
nek, azokat más bíróság felül nem bírálhatja,
Riport 5 felvonásba«.
ezenkívül a bejelentett tanuk legnagyobb része
„érdekelt fél", ellenszevvel viseltetik a fegyelmi
Főszerepben:
hatóság ellen. A bizonyítás kiegészítéséről a
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor.
bíróság határozni fog.

Korzó Mozi, Szeged

BEBE DANIELS

R ó b e r t Warwick

elsőrendű kivitel, készen és méret után legolcsóbban
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HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut 1).

üzletek lakásokkal:

M a g á n h á z a k a város minden pontján 1—2—
3—4 szobás lakásokkal 25-től 300 millióig.
Kertes családi h á z a k , b é r p a l o t á k
a város legszebb pontjain igen olcsón.
Gyártelepek iparvágányok mellett.
«8
Földbirtokok 1-től 200 holdig.
Péküzlelek, fiiszerüzletek és vend é g l ő k lakásokkal.
Gyümölcsös a Pillich-telepen 430 n-öl 7 millió,
800 U-öl a Családi Otthonban szép lakással és sok
beépítéssel olcsó áron.
Megvehetők P o p á n és D e m k ó „Hadröá*
ingatlanforgalmi irodájában, Vörösmarty-utca 5, Url
Kaszinó épület, a törvényszékkel szemben. Telefon 12-50.

A Szegedi Muzeumbarátok Egyesületének
ismeretterjesztő előadása a Széchenyi
Moziban.
V a s á r n a p d é l e l ő t t 11 á r a k o r

Tonelli Sándor dr.
„Lipcse és a lipcsei
vásár"

cimmel vetített képek bemutatása
mellett
ismerteti Németország e nagy
centrumának
gazdasági
és kulturális életét, építészetét és
művészetét.
Jegyek válthatók a kereskedelmi és iparkamarában
és a Korzó Mozi
pénztáránál.

NYOMTATVÁNYOK
ízléses kivitelben, jutányos árban

Délmagyarország Hirlap-és
Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut I. szám.
Telefon 1 6 - 3 4 .

Mindenki kap ingyensorsjegyet,
aki jullnsban birmit ! • váiárol

a „Belvárosi Illatszertár"-ban
Szeged, Széchenyi-tér 15 (Kék Csillag mellett).
Telefon 706.
=
A sorsolás tervei
Főnyeremény: 1 valódi szollingeni manikűr-készlet.
»
1 üveg eredeti l'Origan parfüm.
Nyeremény: 2 nagy üveg eredeti 471 l-es kölni viz.
„
36 drb legfinomabb toilette szappan.
„
I elegáns toilette garnitúra dobozban.
„
1 tucat Kalodont fogkrém.
»
3 darab Grüneberg-féle fogkefe.
„
1 gyönyörű kivitelű csiszolt kézitükör.
„
1 borotvakészlet.
„
1 ruhakefe.
„
2 nagy üveg Odol.
„
1 hajkefe férfi fésűvel.
„
1 női fehérnyeles hajkefe bontófésüvel
.
1 üveg D'Orsay toilette víz.
„
1 tucat Elida ctiampon.
„
1 üveg japán kölni viz.
„
1 üveg orosz kölni viz.
„
3 dg francia Schypre parfüm.
„
3 „
r
Rózsa centitloria.
,
3 »
,
Fehér orgona.
„
1 üveg valódi francia parfüm.
»
t "f
|)
n
Jt
n
1 II
II
II
II

Húzás augusztus elsején
királyi közjegyző jelen«
létében.

Búzát, rozsot, árpát
és zabot
későbbi elszámolásra, kedvező feltételekkel

raktározásra átveszünk.

„Futura" Szeged, Tisza Lajos-körut
Telefon 7-95 és 5—14.

43.
458

6

SZEGED
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harisnyák, kezivük, fürdőruhák, cipők és sapkák,
csipkék, szalagok stb.stb.
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fehérnemüek, nyakkendő-különlegességek, r ö v i d és m a g a s
h a r i s n y á k , fürdő-trikók sib.
Kérjük kirakataink megtekintését

Julius 1-tol minden cikk 5—100/0-&1 olcsóbbodott.
Csakis szavatolt elsőrendű áruk a p f l l I Á f t f T K T C T I i r o r ^ Szeged, Széchenyi-tér 17. Telefon 855.
legolcsóbb szigorúan szabott árakon. r U L L H I %
BC . 3 • W H l I l l l
Csekonics-u. 6. Telefon 854. Alapítva 1905.
Kedves gyerekek,
akik jótékony intézmények szívességéből egész
napokat a strandon töltitek, használjátok egészséggel a nyarat. Nagy jótétemény a viz, főként
tinektek, akik penészes odúkban, ablaknélküli
szobákban vagytok az esztendő jórészében. Nem
is egyedül, hanem ötöd-hatodmagatokkal. (A
bácsinak is volt apró gyereke, hófehér kis kövérség, akinek a lélegzetét a bácsi mámoros boldogsággal szivta magába. Senkinek sem ajánlaná
azonban fordított rendjét ennek az örömnek. Legkevésbé neked, Peti gyerek, mert igavonásban eltikkadt apád csak az alkonyati pálinkában talál
üdülést.)

szenteket, hiszen sok kenyérke, meg husdarabka
kell nekik.
Azzal mélyen belenyúlt a zsebébe és kiszedett
onnan egy félmilliót.
Rengeteg pénz ez, fiaim, valamikor ideadták
volna érte a Zsótér-házat pockostul. A Város bácsi
is többet gondolt, de csak azért adott ennyit, mert
pillanatnyilag nem volt több aprópénze. Ez maradt
meg a mellényzsebében, a többit éppen kifizette
a vendéglős bácsinak. A városban ugyanis mérnök
bácsik jártak vendégképen, azokat nemzeti szokás
szerint halpaprikással kellett megvendégelni s ezért
kapott a korcsmáros bácsi nyolcmilliót.

A mérnök bácsiknak sok mindent megmutattak
Ezekkel a dolgokkal azonban most nem kell a Város bácsik, igen szépek és hangulatosak is
törődnötök, itt a nyár, vizben, homokban pihen- voltak a magasépitmények, csak tihozzátok nem
hettek, egy kis erőt, meg talán hust is szedtek érkeztek el, akik szüléitekkel együtt mélyen építmagatokra őszig, amikor apró működési körötökben
keztek. Pincékben, szutterénekben. Mondom, nem
részesei lesztek a nemzeti munkának.
jutottak hozzátok, akikre mi, bolondosak néhányan
A bácsi, aki most hozzátok beszél, nagyon fon- szeretnénk építeni, mint a jövő nemzet-palota
tosnak tartja, hogy erőre kapjatok. Szegény ház fundamentumára.
bocsát benneteket szárnyra, testi jólétetekről gonAzért semmi baj, fürödjetek, tornásszatok, hemdoskodni nem igen volt alkalom, talán ezentúl peregjetek a strandon tovább, azt a karaj kenyeret
még kevesebb lesz. (Mert hiába olvassa a bácsi, mindig megadja nektek az Istenke s ti hálásak
hogy a buza ennyivel, meg ennyivel esett, a lesztek ezért is a nemzet-bácsinak, akit a ti erős
kenyér mégis csak egyre drágul.) A ti táplálkozás- karotok tegyen megint széppé, gazdaggá. Ha
tok, hogy finoman fejezzem ki magam, sok kívánni pedig majd egyszer ti is mérnökök lesztek s idegen
valót hagy hátra, amikénthogy, valóban, sok a városokban tanulmányozzátok a magasépitkezést,
kívánni valótok eledelben.
ne csak a felhőkarcolókat nézzétek, hanem szállA gyerrnekstrand ezen akar segíteni. Amint ti is jatok le a mélységbe is. Isten veletek, egészséges
nyarat kivánok mindnyájatoknak,
nagy
karaj
tudjátok, ott kaptok ebédet, puha kenyérkét, azok
adták össze a rávalót, akiknek Istenke többet jut- kenyeret hozzá.
tatott, bár nem találom a sorban a kivételes boldogokat, akik ügyes konjunkturázással megették
— Nem változott a szegedi index. Mint a
a mások kenyere javát De nyilván nem tudnak munkaadók és munkások képviselői ma délben
még erről a sziveket melengető akcióról, amit a
megállapították, a közszükségleti cikkek átlagos
rátok szeretettel gondoló bácsi ilyen felhívással
árai sem a héten, sem az elmúlt héthez viszonyítva
szeretne a figyelmükbe ajánlani:
nem változtak. Egyes cikkek árainál mutatkoztak
minimális eltolódások, de ezek nem voltak elegenVizsgálati fogság előtt
dők arra, hogy a hetibéreket is megváltoztassák.
hozza rendbe a gyerA munkások ezen a héten — mint legutoljára —
mekstranddal szemben
az októberi bérekre azok 320 százalékát kapják.
fennálló kötelezettségét!
Gondolt rátok, kedves gyerekek, a Város bácsi is.
— Fékomadta, teremtette, mondta elérzékenyülve,
ennek a fele se tréfa. Nem engedem az apró-

Olcsón kaphatók nyári és tavaszi modell
ruhák, blúzok, kosztümök, köpenyek
Reich
Erzsi nőidivattermében Szeged, Somogyi u. 22.

— Életmentő m u n k á j a k ő i b e n a Tiszába
f a l l á d t egy Azante«i « z s r t a s z ' ó . Szentesről
jetentik : Kedden délután a szentesi strandon a
Tiszában fürdött Czlrbus
Sándor, az Alföld
cimü újság felelís szerkesztője. Egyszerre segélykiáltásokat hallott a Tisza közepe felöl.
Két, örvénybe sodródott r ő hallatta a kiáltásokat, akiknek Czirbus
azonnal segítségükre
sietett. Közelükbe érve azonban őt is
elkapta

az örvény s a szerencsétlen
Erre többen

csolnakon

csak az egyik nőt sikerült

ember

mentek

elmerült.

segítségül, de

kimenteni

A másik

nő és Czirbus holttestét még nem találták meg.
A „ F u t á r a " s z e g e d i k i r e n d e l t s é g e delailterményüzletét e hó 7-től kezdve augusztus h ó
15-ig mindennap reggel 7 órakor nyitja és délután 3 órakor zárja. Kéri azért ezúton igen
tisztelt üzletfelei', sziveskedjdnek liszt- és takarmánycikkeiknek vásárlásait az emiitett idő alatt
a közölt üzleti időben eszközölni. A Futura
irodáiban továbbra is változatlanul, mint eddig,
egész napon át lesz szolgálat és személyzet s
azért a későbbi időpontban is másnapi leszállításra az irodában a személyzet veszt fel telefonon vagy személyesen egész napon át a rendeléseket. Hitelképes egyéneknek 30 napi áruhitelt nyujtunk. Felvilágosítás erre nézve u í y a
detail-üzletben, mint az irodában kapható. Állandóan vásárolunk és eladunk mindennemű mezőgazdasági terményt. Mindenki, aki az uj termésből egész évi szükségletét lisztben és takarmánycikkben fedezni óhajtja, bizalommal forduljon a Fuiurához. Legolcsóbb napi áron,
állandóan legelsőbbrendü őrlemények és takarmánycikkek, rézgálic stb. kapható. Telefon
7—95 és 5 - 1 4 .
— őskori lelet Kaposvár közelében Kaposvárról
jelentik: A marcali járáshoz tartozó Szöke-pusztán
mezei munka közben érdekes leietre bukkantak. A
lelet kőkorszakből való, teknő módjára kivájt nagyobb
kő, amelyben egy másik gömbölyűre csiszolt kő feküdt.
Valószínűleg gabonaneműek megőrlésére szolgált még
abban az időben, amikor a kézi daráló nem volt
ismeretes.

(restanciái) vállal perfekt könyvelő.
Ajánlat „Mérlegképes" jeligére a kiadóba.

Holland'Oost-Europa Cie. Amsterdam
nagy alkalmi eladása! 1000 páf d,l1C|0l CjUmiYli CSÍZI11B. térdig és derékig érő szárral
halászok, vizimunkások, kutásók, csatornamunkások részére, valamint k l t i i n ő h ó c s i z m á k
Jóval gyári á r o n alul I
Elárusítóhely:

Q G U. 1X1171Í ÓS BOrÍPcLr

Mandel Csónakkikötő

Szeged, Széchenyi-tér 9.

és F ü r d ő

Szeged, Erzsébet-rakpart (Szemkórházzal szemben).
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más kézimunkát
üiüZÉST, minden
és előrajzoláat a legmodernebb minták alapján, elismert legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készítek. MULLER
E R Z S I kézimunka-üzlete Szeged, TakaTéktár-u. 1.
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szakképzett

D i á k j e g y

úszómester
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Tisztviselőknek árkedvezmény.
Bércsónaknk nagy választékban.

Makón, a főtéren Schwartz Testvérek

Üvegezett válaszfal
3 és fél méter hosszú, 2 méter 30 cm. magas,
ajtóval ellátva, legjobb állapotban, szabadkézből, előnyösen eladó. C í m : Hoff nann
iroda, Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 8. sz.

: azonnal

kiadó. M á S S S ? fi.
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- Másfélé»! hlrtÖM árdrieitifért Budapestről
jelentik: Szerdán hirdette ki a Kmia Riedl-tanácsa
Wiener Ignác, a Rákóczi-uti világáruház tulajdonosának
árdrágító visszaélései Ügyében az Ítéletet Wienert jogerősen egy és félévi börtönbüntetésre, Pollik Ármint,
az áruház üzletvezetőjét pedig hathónapi fogházra
Ítélték. Az ítélet értelmében a büntetés letöltése után
Wienert Magyarország területéréi is kitoloncolják.
— Tlc. Szerdán délben öthalomról jelentették a
tűzoltóságnak, hogy Őthalom határában a buzakeresztek lángokban állanak. A tűzoltóság autófecskendővel
azonnal kivonult a helyszínre, ahol kitűnt, hogy mindössze egy kereszt ég. A tűzoltók minden szükséges
intézkedést megtettek és igy a katasztrófát sikerült
idejében elhárítani. A tüzet valószínűleg a cséplőgép
jokomobiljának kipattanó szikrája okozta.
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Szemelvények Cs. Joachim
művészeti kátéjából.

Ferenc

— Kollektir kiállítása alkalmából.
—
„A szépség a világegyetem céljainak
legvégső határa.*

Az
olimpiai
galamblövőverseny
eredménye
ellen Magyarország részéről beadott óvásnak
helyt adtak és ennek eredménve alapján Magyarország 321 ponttal a 11. helyről a 10.
helyre jutott.

Az olimpiai versenyek.
Páris,
julius 9. Az olimpiai
birkózóversenyen
a nagyközépsuiyban Vargha
(Magyarország)
győzött Mays (Hollandia) ellen. A nehéz súlyban Sellcy (Magyarország) győzött
Stojourbermann
(Hollandia) ellen. Ugyanebben a súlycsoportban Radó (Magyarország) győzött Larsen
(Dánia) ellen. Könnyüsulyban Keresztes
(Magyarország) győzött Marthy
(Olaszország) ellen,
középiulyban Kenyl(Magyarország)
johnin
ellen.
A birkózásban
Tasnády
(Magyarország) győz
Ostmann
(Svédország) elten. Magyar
(Magyarország) győz Klrsch
(Lettország) ellen.
Radvány
(Magyarország) győz Eggerbert
(Norvégia) ellen.
Stelnberg
(Lettország) győz Görgey
(Magyarország) ellen.

Az
egyéni
agyaggalamblövő
versenyben
a
nemzetek osztályozása a következő: Egyesült
Államok 15, Magyarország 10, Finnország 9,
Kanada 8, Belgium 5, Sredorazág 2, Ausztria 1.
Az olimpiai
agyaggalamblövő
versenyén
98/100 találattal a
lett az első.

verseny
magyar

egyéni
Halasi

A 200 méteres stkjatás
elődöntőjében a 12.
futamoan ellő Kurunczy
(Magyarország) 22»/,
rop., a 200 méteres síkfutás elődöntőjében
Gerő (Magyarország) második, ezzel bekerült a
döntőbe.

Az olimpiai játékok során a 110
méteres
gátfutás
döntője
a kővetkező eredménnyel végződött: 1. Kinsey (Egyesült Államok 15 mp.,
2. Atkinou (Délafrika), 3. Peterson (Svédország),
Az olimpiai
birkózóversenyben
a
nagyköziptaly csoportjában
a finn Pelltnen
13 p. 45 mp. 4. Krisriiernson (Anglia), 5. Anderson (EgyeI sült Államok).
alatt legyőzte a magyar
Döményt.
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Ra falson.

— A művészet: szellemi tökély; a bennünk
levő esztétikai érzés produktuma. Az esztétika életünk minden mozzanatánál szerepet játszik. A nemi
kiválasztás rejtelmes akaratától kezdve, mely, miként
Schopenhauer nagyszerűen kifejti, „egy szellemileg
és fizikailag tökéletesebb egyén létrejövetelét tűzi
ki célul és ezért szépnek, kívánatosnak találja az
önmagából hiányzóval rendelkező másikat". Az élet
bármely megnyilatkozásáért, legyen az ruha, táj,
épület, egymással való érintkezés, bárminek a
szemléletében, érzésben, eseményben: az esztétikát
keressük.
— A mindenség akarata, ez a hatalmas erő,
viszi az egyént egy rejtelmes cél felé, mely az
egyén öntudatához nem jut el talán soha De
engedelmeskedik a belső kényszernek, mert csak
igy jut a megnyugvás, az egyensúly érzéséhez: a
lelki harmoniához.
— A tudás fájáról az almát — a bibliai legenda
szerint — ősszüleink csak megizlelék és a paradicsomból kiűzettek. A tudás véges, a sejtés ellenben végtelen. E pompás szimbólum szerint az
emberiség az elvesztett paradicsomai óhajtja maga
köré varázsolni. A sejtelem végtelen misztikumából
a földi paradicsom maga köré varázslására a
művészeteket adta a Teremtő az emberiségnek.
— Hangjával az ének esztétikáját teremti meg;
megszületik a zene, a költészet A test esztétikájának ábrázolására a tánc a legmegfelelőbb. Az
egyén és környezetének díszítésére megteremtődtek a népművészetek. Ezek az ósmüvészetek.
A
képzőművészetek ujabb keletkezésüek és már
bizonyos fokú kultura eredményei, de hatalmi
eszközökre is vezethetők vissza.
— Tolsztoj szerint a művészet olyan fontos,
mint maga a nyelv. Gondolatainkat és érzelmeinket a művészet utján tudjuk egymással leghatásosabban közölni.
— Eredeti hivatásától eltérőleg a művészet az
esztétikai célon kivül mást is szolgál. Ez az élet
kényszere. A hamis világberendezés okozata.
— A művészeteket hatalmi, vallási, szociális
célokra, fejlődési elméletek igazolására és sok más
egyébre használják. Egy nagyszerűen gyúrható
anyag ez, amellyel ha bármit bevonunk, a z : tetszetősebbé, kívánatosabbá varázsolódik. Narkotizáló
képessége óriási; hatása félelmetes.
— A mai művészetek — hála a tudomány és a
társadalmi fejlődésnek — szabad pályává
alakultak
és eléggé szabadon gyakorolhatók. Kifejlődött a
l'art pour l'art elmélete. A művészet
önmagáért.
A tiszta esztétika keresi önmagát
— Az emberiség nem fejlődött eléggé szellemileg,
hogy az esztétika áldásos követelődző hangját
kellően értékelni tudná. Ennélfogva a művészetek
sem váltak nála mindeddig
lelkiszükségletekké.
— Az elvesztett paradicsom pótlásául az indívidium otthonát hamis tárgyakkal díszíti, vagy
pedig — a lét küzdelmei
miatt nem is
törődhet
azzal, hogy otthonába
boldogságot,
magasabbrendű
derűt varázsoljon
s alacsonyrendüen
éli le
rövid
életét.
— A művészek pedig ezalatt elsenyvednek,
usztulnak; csak az marad felül, aki az arany-
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orju emlője alá valahogy elhelyezkedni képes.
— Egy magasabbrendü legkörnek a földre való
visszavarázslására
törekednek a művészek az
esztétika révén, hogy életünk szenvedéseit tűrhetőbbé
és az embereket boldoggá tegyék. Hogy
embert
módra éljenek.
— A világ berendezésének tehát olyanná kell
válnia, hogy ezt a szellemi fejlődést semmi ne
akadályozza.
Közli: Tardos Taussig Á.

. . . A király isfiletéanapján szabadon
bur«át«tták azokat a rabokat, akik
*d»ft reltrényt megoldották . . .

a

Kicsiny olvasóinknak talán semmi sem okoz olyan
nagy örömet lapunkban, mint az, hogy hétről-hétre Dr.
X. feladataival foglalkozhatnak. Dehát ki az a Dr. X.
tulajdonképpen? Ki rejlik furcsa, szertartásos álarca
mögött? Bármilyen titokzatos egyéniség is, el kell i v
mernünk róla, hogy nagyszerű fejtörőrejtvényekkel szó»
rakoztatja hálás közönségét. Az ö társaságában lenni
mindig kellemes időtöltés. Ámde nemcsak szórakoztat,
hanem egyúttal oktat is. A feladatai olyan soikoldalúak,
hogv leleményessége mindenkit meglep. OWaeóit gyors
felfogásra tanítja, anélkül, hogy a legcsekélyebb mérték«
ben is unalmas volna. Nem lehet csodálni, hogy a gyer«
mekek nagyon megszerették. — 40 oldalas nagy lapunk
az ő feladatain, a meséken, a lombfűrész* és kartonmin»
tikon kfvül újabban játékokkal is kedveskedik a ki«
csínyeknek. Minden héten más és más játékot közlünk.
Minden saülő bátran kezébe adhatja gyermekeinek la«
púnkat. Biztos lehet benne, hogy azok mindenkor sokat
okúinak bcéőle és jói elsaórakoanaic vele.
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Vegye meg tehát az

ÁLLER KÉPES CSALÁDI
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LAPJÁ-nak

h o l n a p megjelenő 13. s z á m á t
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egész családja örömet fog találni benne!
JffindeoUt kapható!

Jííegjelenik minién péntekem

Ára 6000 korona.
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Kétszáz vagon cukrot akarnak Jugoszláviába
szállítani. Budapestről jelentik: Már hetek óta
hiába várja a fogyasztóközönség a cukorárak leszállítását, amire nézve hivatalos helyen némi biztatást is kapott a közönség. Ugy látszik, a cukorárak leszállításának az ügye egyelőre el is aludt.
A cukorgyárak a megállapított Kontingensen felül
még ujabb mennyiséget akarnak a külföldre szállítani és engedélyt kértek a kormánytól 200 vagon
cukornak Jugoszláviába való exportálására, ahol
tudniillik nagy cukorhiány van. A gyárak azt mondják, hogy az itthon tartott mennyiséget a piac nem
tudja teljes egészében felvenni, így tehát közgazdasági érdek, hogy ezt alkalmas időpontban exportálhassák.

A Nemzeti Bank három clearlng napja. Budapestről jelentik: A tegnapi második clearing
nap eredménye az, hogy mindössze 250.000 svájci
frankot igényelt az ipar és kereskedelem. Természetesen az egész összeget kiutalták. A Nemzeti
Bank különben is olyan hatalmas devizakészlettel
rendelkezik, hogy minden jogos igénylést 100
százalék erejéig kielégít. A Nemzeti Bank devizaosztálya az igénylésekre három clearing napot
állapított meg, még pedig keddre és péntekre az
uj igényléseket, a csütörtöki clearing napon pedig
a régi benyújtásokból fennmaradt kiutalásokat
intézik el.
Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb CL)
Ы láröárfolyamol (ltL)

Bamkok:
fcngoi-Magyai
Boanyák-agrár
Földhitelbank
Hazai
Horni es
Sziavon jelz.
Lloyd Bank
Magyar-Hitel
ingatlanbank
Csehbank
Forgalmi öank
jelzáloghitelbank
Keres*. Hitel
Leszámítoló b.
Magy.-ném. b.
Olaszbank
Központi Jelx.
Városi Bank
Merkúr
Nemzeti
Osztrák Hitei
Kereskedelmi
Bankverein
Takarékpénztárak

L

51
54
32")
172
46
63
Ш
585
225
28
—

110
28
85
27.5
20.5
5.5
7.55
12
—

IL

UL

56 55
60 5e
345 345
182 182
—
46
66 65
11 11
616 612
—
225
29,5 29.5
—
42
113 108
2Л
29
87 86
28.5 27.5
—
20.5
6.5 5.25
8.22
8
14 13.5
—

—

178 182 ¡82
1275 1405 1395
130
—
—

t

feHuoal
27
Lipótváioai
9
Kőbányai Так.
14
Egy, Bpest Pőv. 152
Magyar Alt. Так. 155
Moktár
205
Pesti Hazai
3650

29 29
9.75 9.5
13
—
168 ltb
17ü 171
225 225
4(j75 4050

tsutosdók i
Első M. bist. 9500 11200 10750
Puuciére
225 240 2J0
Jég
150 175 155
Pannónia B.
2975 3200 3000

Vasművsk tt
Brodi vagon
Loburg
Corvin gép
Ceáky
Oazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Hrankl

gépgyárak:
112 114 112
— 48
8
9 8.5
17 19 18.5
160 162 165
6
7 6.75
1500 1650 1650
£6 28 ¿6

—

—

120

L

1924 juflü« 10.

TŐZSDE
A Magyar Nemzeti Baak hivatal«* árfolyamai.
tfeJrta*. Hoilan* forint 30930- 31730. Dinár 940980, Laí 325-350. Belga bank 3680-3780, Dán
korona 12820-13230, Norvéf косом 10810-11190,
Angol Iont 355300-164000, Ura 3480-3580, Dollár
82100—83890, Francia frank 4160-4290, Siokol
2400- 2470, Léva 580-610, Véd
котов» 2167022270, Osztrák korona 116.15-118.35, Svájci frank
14580-15010 pám.
Dttaák i Amsterdam 312Ю—317Э0, Belgrád 980980, Bukarest 335-350, Brflasel 3710-3780, Корюbága 13020—13230, Krisztiánia 11010—11190, Loados
358300—364000, Milán« 3510-3580, Mewyork 82600—
83890, Pária 4190- 4290, Pr'ga 2420-2470, Szófia
595-610, Wocküolm
21920- 22270, Bécs 116.65118JÍ5, Zürich 14780—15010.
Zllrichl tőzsde. Nytídtt
Pirit
28.50, London
2426, Nevjrork 559.75, Miláné 23.867*. HollanCte
211.35, Berlin 0.000000000134«/» Béca 0.007895, SíéHa
4.05, Prága 16.40, вшйсцим* 1.0067»/,, Bukarest
2.20, Belgrád 6.60, Varsé 0.0000109.
Uritfu
tárlóit Pária 28.45, LoodoH 2422, M«vm t 559.00, Miláné 23.80, Hollandia 211.35, Berlb
O.OCOC00000134'/t, Bécs (ЩГ7895, Széfia 4.05, Prága
16.40, Budapv*
0.0067>/„ Bokám* 2.20, Belgrád
6.60t Varsé O.C000108.
Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsdén az irányzat általában nyugodt volt, a buza változatlanul tartott. A zab szilárd.
a

UL
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U.

Ganz-Dannb.
üanz-VilL
Kistarcsai
Oyőrffy-Wolt
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Liptáh
Mág
Magv. Acél
Belga fém
Mérleggyái
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

UL

Hivatalos árfolyamoki 76 kg.-os tiszavidéki taxa
3150—32C0, egyéb 3100-3159, 79 kg.-oe tiszavidéki
buza 3300—3350, egyéb 3250—3*0, rozs 2700-2800,
takarmányárpa 2800-3000, u J 3075-3175, tei^crt
3800—2900, korpa 2050 2100,
Irányzat. A szerdai tőzsdén az irányzat eleinte tartott volt, később azonban az üzlettelenség hatása alatt
kisebb árlemorzsolódás kezdődött meg mindaddig,
amíg a tözsdeidö vége falé a hangulat ismét megjavult
és az árveszteségek jórésze megtérült, sőt az utolsó
nsphoz képest körülbelül ötszázalékos árnyereség mu.
tatkozott Ez az áremelkedés a középpapiroknál
1— 2ooo, a nagyobb értékeknél 15—2o.ooo koronát tett
ki. A szilárdulás a kulissz- és az arbitrázsértékekben
indult ki és innen áthúzódva a többi értékekre, mindenütt megfelelően jutott kifejezésre. Egy lendületesebb
üzlet kialakulásának ulját állta az a körülmény, hogy
Bécsben szerdán nem volt tőzsde és a piac külső
ösztönzés nélkül maradt. A spekuláció a szilárdulásra
részben fedezte magát, részben véleményes vásárlásokba kezdett, ugy hogy a forgalom, amely eddig nagyon csekély volt, a zárlat felé erőteljesen megjavult.
A hangulat különösen a zárlat felé volt barátságos,
amikor is már a közönség részéről is érkeztek veteli
megbízások. A pénzpiac szerdán kissé szilárdabb volt,
*/«—Vi százalék között kötötték. A kosztpénz csak
zárlat felé esett vissza, amikor egynegyed százalékkal
volt áiu a piacon. Zárlatkor a hangulat barátságos, a
forgalom élénkülő, az irányzat szilárdabb. Kosztpénz
hivatalosan '/*—'/, százalék.
A íternesztésert ideiglenesen felelős: FRANK JOZSBP
JTiadiMalajdonos: Dfclmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyaautott a Délmagyarország Hirlap- es Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában. Szeged.
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3300 3560 3->50 Királymalom
34 50 49
1525 1675 1650 Pesti Vikt
245 275 275
53 57 56 Transdanubia
68 — 68
85 90 85
Bányák ét téglagyárakt
140 155 150
40 46 45 Bauxit
325 330 336
üeocsini
—
- 1100
49 52 51 Borsódi szén
120 135 125
135 154 150 Szentlérind
66
14.25 15.25 14.75 Cement
37 40 40 Szászvári
350 385 380
245 255 255 Kohó
475 530 520
125 130 135 István tégla
36 — 36
24 27 26 Kób. góztégla
150 - 145
29 31 33 Urasche
226 236 232
20 21 20.5 Magnezit
2150 2350 2325
135 138 135 Magvar Aszfalt
73 — 72
29 32 31 Által. Kőszén
3325 3525 3525
68 —
71 Kerámia
80 80
7.5
8 7.75 Móri szén
140 148 146 Nagybátonyi
135 145 145
100 102 100 Safókoniici
11
12 11
13 14 13.5 Salgó
587 621 618
6b 74 74 Újlaki
160 165 160
40 —
40 Unié
30 — 30
88 —
85 Unkányi
1090 1160 1150
95 98 95
Nyomdák i
33 37 36
Athenaeum
146 158 156
Fővárosi
Közlekedési
vállalatok:
8.5
9 8.5
99 105 102
1375 1450 1425 Franklin
Adria
39 40 39
37 44 41 Qlobus
Atlaniica
8
8
9
54 59 58 Kunossy
Közúti Vasul
120 128 125
60 Pallas
60 —
Városi
56 60 58
60 65 60 Révay
Bur
75
75
56 62 62 Rigler
Déli Vasm
85
8.5
305 330 328 Stcphaneum
MFTR
235 280 275
Levante
Faipari
vállalatok'.
Miskolci villamos 42 43 42 Merkurfa
3 3.25
3
171 186 185
Nova
—
—
30
525 535 535 Cserző
Államvasút
3.5 4.5
4
Tröszt
93 100 99 Dunaharas^u
Egyesült fa
26.5 27 26
Pornir
15 16 17
Malmok i
Outtmann
405 415 410
Hazai
fa
54 58 56
Back-malom
126 135 130
125 136 134 Honi fa
Borsod-misk.
8.5
9 8.5
Concordia
40 49 47 Kőrösbányai
10 13.5
13
Kronberger
B.-csabai
17 17.25
17
1. bpesti gm.
132 Í46 145 Lignum
73 —
75
Törökszentm.
31 32 32 Amerikai
Gizella
55 57 55 Eidé
— 3.5
Hungária
105 108 107 Magyar Lloyd
55

Malomsoky
Nemzeti fa
üchtig

10
500
4
575
130
102
2575

1L
—
—

1

IU

9.5 Királysör
500 Klein
4 Klotild
4.25
58J 572 Fructus
Rézbányai
150 145 Győri lextil
—
Szlávénia
105 Polg. sör
2900 2850 Krausz szesz
Nasici
Viktória butoi
Ligetsz*rat,
Zabolai
Cuiíorípar
Zentai
Lámpa
Thék gyár
75 775 755 Auer
Hitelfa
28 34 30 Kender
Ostermelé
ilatok
Pamut
12 14.5 13 Gutni
Alt. gázizzó
Alt. Osztr.Légsz. 710 _ 725 Részv. Szalámi
Bárdi
13 14 13.5 Vasúti forgalmi
Baróti
3 3.4 3.2 Marosv. Petr.
Bóni
69 80 78 Georgia
Brassói
460 470 450 Mezőh. cuk.
Chinoín
13 16 15 Inierrexim
Corvin-tilm
Óceán
Uanica
120 130 120 Olajipar
Diana
7 7.5
7 Pannónia sör
25 30 30 Phöbua
Dorogi gummi
•580 590 580 Püspöki
Déli cukor
55 —
55 Royal-szállé
DunánL sertés
Cinner Szalámi 18.25 22 18.: Schwartzer
32 36 34 Star film
Égisz
625 680 680 Lukácsfürdé
Izzé
9 8.5 Szikra
8
Unió textil
Horv. cukor
Stummer
4.25 4.6 4.4 Szegedi Kender
just izzé
58
56
48
Gyapjumosó
Teleion
41 47 45 Teniesi sör
Papíripar
268 3ü0 290 Tokaji bor
xészvénysőr
24 27 26 Törők
Szövő ti kőtő
160 164 158 Turul Budapest
¿pódium
170 Unié színház
lemesi szesz
—
—
Felten
Szolnoki
__
5 Vasm. Vili.
Wernstadti textil
80 105 100 Vili- Pezsgő
flóra
40 42 41 Wander
Fővárosi sör
180 190 181 Zagyvapálfai
Goldberger
170 185 182 Hangya
Qochwindt
22 23 23
Halkeresk.
Hungária Mütr. 145 155 155
180 — . 180
Juta
90 98 95
jacquard
86 94 93
Karton
24
25 —
Qróf Keglevica
Elővételi fogok
32
33 —
Keleti
3.25 3.75 3.5
Királyauté
Kasszanap

11. 1»

7
—

—

26
600
50
33
2760
150
450
75
240
230
320
550
210
130
465
227
22
29.5
75
15
38
22
205
55
—

105
47
2800
400
150

7
65

25
63J
51
3)
300 1
175

27
615
50
33
2975
172
—
460
76 75
260 255
26 J 258
355 350
555 550
230 215
—
130
514 50?
252 250
26 25
—
30
77 72
17 15
42 42
24 24
220 210
6rJ 55
—
60
12 11
55 55
3075 3052
—
400
153 155

55
27
16

_
30
—

—

—

5 5.75
60
32
22
24

55
28
16
80
5.5

68
—

26
—

60
32
25
25

t
julius 24.

F é r f i és női r u h á k stb. vegyileg
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• _ _ _ _ _
kelmefestő és vegyiruhatisztitó
ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca
14. sz.
L U C Z d
J D Z S e i
Fióküzletek:
Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac
sarok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.
302
Telefon 10-75, 10—55, 9-94.

Egy kisebb formájú angol gobelin
diván 2 fotellal, majdnem uj, most
nem létező minőségű kivitelben, garantált féregmentes, 8 millió beszerzési
ár helyett 4 millió koronáért helyszűke miatt eladó.
Megtekinthető Szeged, Párisi-körűt 16,
az igazgatói uj lakásban.
iS1

|V«f«t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Wrissenberg,
Szeged, Attila-utca 8. 281

NYOMTATVÁNYAIT

Csordás Sándor
Első Szegedi Bőrruhagiiár

készittesse

418
SZBOED. Telefon: 14—73, 5—24.
Férfi és női bőrkabátokat készen és méret után a legméltányosabb
áron, rövid idő alatt készit.

Petőfi S.-sugárut 1. sz.

Készit mindenféle r u h á z a t i b ő r ö k e t , úgyszintén s z ő r m é k e t .
Elvállal bőrök kikészítését feléh/M I«.

a DélmagijaroKzág
Hírlap- ős Nijomdavftllalaf R.-T.-nál
Telefon 16—34.

