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Szeged, 1924 julius 25, PÉNTEK.

A védőmű.
Országol botrányoknak kellett jönni, a közönség elemi fölbáborodásának fölzudulni, i miyar stj ómk (persze némely reakciós papiros
ivételével) tiltakozni, amig végre mégis csak
elszánta rá magát a magyar kultura mai mintatere, hogy a tarthat* tl*n és törhetetlen középiskolai fölvételi vizsgát («mely ártatlan gyermekieteket vetett alá oktalan inkvizíciónak)
eltörölje a magyar fö d szinéröl. Egy darabig
mindenféle illetékes tényezők mindenfajta rtbulisztikávxl ipsrkodtak menteni azt, ami nem
menthető és védeni, ami védhetetlen. Tanügyi
elmék mindenáron azon erőlködtek, hogy szentnek és sérthetetlennek állítsák be azt az intézkedést, ami csak reakciós és bornirt volt.
Pírsze, a kurzus csinálmánya volt ez is, a
nagyságos elméjű H*Iler Istváné, a numerus
clausus édesapjáé. Ezért kellett védeni és tartani ezt a pedagógiai : idfőt addig, ameddig
lehetett. Mert ha ez az ormótlan és idétlen
hidfő elesik (minlahogy ma már eleset'), akkor
félő, hogy a végtő fellegvár, az utolsó bástyád
a numerus clau»us is megdől és leomlik, miként egykor „Róma s eiős Babilon leomlott'.
Már pedig a numerus clauiust nem szabad
bagyni, nem lehet engedni, gondolja magában
és hirdeii hangosan az öt sovány esztendő után
immáron az ebrk harmincadjára kerülő reakció,
mert hiszen ez presztizs kérdése, miután egyéb
vívmánya ugy sincsen siralmas öt évflk sáfárkodásának.
Az országot még nagyobb nyomorúságba
döntötték, jó hírét-nevét alaposan megrontották, a kul ura és a gazdaság terén semmi érdemeset nem műveltek, a fővárost koldussá
telték, panamák és botrányok lármájától voll
hangos az ország háza, ahol a demagógia és
a ptrlagiság igyekezett úrrá lenni és mindent
túlkiabálni. A numerus cleuius volt az egyetlen eredmény, amire bCszkén és elszántan hivatkoztak a kurzus levitézle t ma'adorai. Szomorú eredmény, negatív etedmény, de mégis
csak eredmény.
Hogy elvben már a kurzus vezető elméi és
maga a kultuszminiszter is ellene vannak, nem
helyeslik vagy éppen elitélik, az nekik nem
fáj, csak a gyakorlatban megvalósuljon. Elvben
nem bánják ők, ha a liberalizmus, a haladás,
a humanizmus, a szabidtig, a demokrácia
igéit hiidetik is a kurzusnak arany középutra
tért sereghajtói és csapatvezetői, cssk a lényegben, a valóságban, a gyakorlatban lehessen
egy kis középkori csinálni és berendezni a
huszadik században.
Ezért nagyszerű és ezért kell a numerus
clausus, ezért meggondolandó és megfontolandó minden olyan modern és humánus törekvés, amely ezt az utolsó középkori bástyát
veszélyezteti. Ezért gondolkozott és fontolgatott,
annyi botrány és szégyen után a hivatalos és
illetékes tényezők vezérkara, amig végezetül
mégis csak arra a bölcs elhatározásra jutottak,
hogy 9 Carthaglnem
esse delendam",
a szerencsétlen és értelmetlen középiskolai felvételi
vizsgákat törölni kell I De miért kelleti ezért
annyi alkalommal oly sok ártatlan gyereknek
szenvednie és bűnhődnie ? A kérdésre a hallgatás a felelel. Nem, mintha nem tudnának,
de mert nem mernek felelni. A kurzusnak kellett ez a felvételi és nem a magyarságnak.
Haller Istvdniknak
kellelt ez a felvételi és nem
a nemzetnek. A reakciónak
kellett ez a fel*
vételi és nem a pedagógiának. A ftn/nek kell
ma már, hiszen a hivatalos fórum is elkésve
siet mest eltörölni, de azért máris bangók hallatszanak a Itsstn haldokló kurzus berkeiből,
amelyek elbalóan tiltakoznak, hogy az ég szerelmére, vigyázzanak a konzulok, mert veszélyben van a Kapitóliuml Ezek a ludak
jóslóan gágognak, hogy most ir'r :.
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clausus következik, ő van dögrováson, miután
sánta és béna, süket és vak porontyát a
középiskolai fölvételit hivatalból is töri k az
élők sorából és letaszítják a magyar Tajgetoszról. Az egyik kurzuslap már azon siránkozik,
hogy a fölvételit azért teszik B lislára, mert a
.zsidóság politikai nyomására kellett rést fltni
azon az elven, amelyet annakidején
a hivatalos
pedagógia is szentesitett".
De mindjárt a*t is kimondja, hogy ámbár
„nem vitatjuk most a numerus clusus elméleti
helyességét és pedagógiai célszerűségét" de
bizonyos az, hogy „¿ki akármilyen célból hozzányúl a felvételi vizsgálathoz, az első csákányütést méri az egyemi és főiskolai arányszám
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védőművére." Milyen finom, poétikus és udvarias kifejezés. Az egyetemi és főiskolai
ardnyszdm védőmüve I A hu zadik században, nyugaton ezt mtikípen gondolták és mondják.
És - a jelek szerint és némely nyilatkozata
és cselekedete után Ítélve — Klebelsberg Kunó
gróf kultuszminiszter, aki (megint csak az idézett
kurzuslap sze int) „nem áll a numerus clausus
elvi alapjái, hanem csak mintegy szükségből,
op(portunizmuiból tartji fenn azt" — minden valószínűség szerint nem fog megállani ennél az
első csákányütésnél.
És a védmüvet, az ellenforradalmi reakció rozoga és úcska Bastilleját,
hamarosan le fogja rombolni az uj idők és uj
világ második csdkdnyülése I

A fővárosi kereskedők a kereskedelmi minisztertől kérik
az ihletbér részletben való fizetését
Budapest, julius 24. Ma délelőtt 11 órakor hogyha a kereskedők és a lakók a béreket
fogadta a kereskedők küldöttségét W/alkó ke- háiom részletben fizetik, nem zavarja ez a
reskedelemügyi miniszter. A budapesti és pest- »háziurakat a kincstári haszonrészesedés fizetékörnyéki kereskedők népes küldöttsége azért sénél.
kereste fel a minisztert, hogy támogatást kérA kü'dW?ég erre megjrgyezte, hogy a Pénzjenek tőle azon kívánságuk tejlesitésére, hogy a intézeti Központ előlegezhetné a szükséges öszbol béreket havonkint fizethessék meg. A ke- szeget, mint ihogy az építkezésekhez is hitelt
reskedelmi miniszter barátságos eszmecsere for- nyuj1.
májában vitatta meg a kereskedőn és lakók kéA kereskedelemügyi miniszter erre azt válarelmét.
szolta, hogyha meg van erre a módja a PénzVértes Emil, a Budapesti Kereskedők Egyesü- intézeti Központnak, skior ennek nem lehet
letének az elnöke feltárta a kereskedők helyze- akadá'ya. Mindenesetre érin:kezésbs fog lépni
tét. Elmondta, hogy már jártak Vass népjóléti a pénzügyminiszterrel.
miniszternél, akitől a legridegebb vi«szauiasiA keieskedök legyenek megnyugodva, mintásban részesü tek. Felhozta, hogy több bel- dent el fog intézni, ami módjában áll és majd
városi, már évtizedek óta fennálló kereskedő holnap választ feg adni, hogy mit végzett a
cég kénytelen volt üzletét bezárni, mert nem pénzügyminiszternél és a népj léti miniszternél.
birta el a különféle adóterheket.
Eszel a küldöttség eltávozott és a pénzügyA kereskedelemügyi miniszter erre meg- miniszterhez is el akart menni, azonban a pénzjrgyezte, hogy a kereskedőknek valóban szük- j1 ügyminiszter csak délután közli velük, hogy
ségük van támogatásra, csupán az a kérdér, mikor fogadhatja.

A m e r i k á b a n k é s z e n áll a n é m e t
M e g h o s s z a b b í t j á k a londoni konferenciát.
London, julius 24, Theunls, a szankciók kérNewyork, julius 24. A newyorki tőzsdekörök
magánjelentést kaptak Londonból, amdy arról désében uj közvelilő javaslatot dolgozott ki.
szól, hogy a német kölcsönre való
megállapo- Ennek ér elmében az az állam, amelyik Németdás már csak órák kérdése. A Wall-Streeten ország mulasztása esetén a szövetségesektől
azt hangoztatták, hogy teljes megállapodásra függetlenül megorló lépést tenne, kötelezi maaranymátkára
rugó
jutottak, a kölcsönügyletet két hónap alatt le- gát, hogy a nyolcszázmillió
kamatszolgáltatását
biztosítja.
Nem
bonyolítják. Ez a két hónap a technikai kérdé- kölcsön
va!ószinü, hogy Theunisnak ez a javaslata kisek elintézésére szükséges.
elégítse a bankárokat. A pénzemberek
egyáltaA Newyork Herald azt a hírt közli, hogy az
lában
tudni
sem
akarnak
ajóvátiteli
bizottságirányadó amerikai pénzügyi körök felfogása
hogy a jóvátitelt
bizottszét int a 800 millió aranymárka kölcsönt a ról. Már kijelentettik,
bíróság,
amilyenmegegyezés létrejötte után két hónap alatt le ság nem az a politikamentes
nek a versailiesi bikeszerződes értelmében lennie
tudják bonyolitani.
kellene, hanem az utóbbi évek történetének taVisszahívják Londonból az amerikai núsága szerint politikai eszköz azoknak a kordelegátust, ha nem blkerQI megálla- mányoknak kezében, amelyek a bizottságban
képviselve vannak.
podni a német kölcsön ügyiben.
London, julius 24. A Daily
Telegraph közPdrif, julius 24. A Vossische Zeitung értesülései szerint az európai kormányokat értesítették, lése szerint a bankárok nem hajlandók Herriot
hogy Amerika visszahívja a delegátusaiha
a uj követeléseit megukévá tenni, hanem a szankkonferencián nem sikerül olyan
megállapodást ciók kérdésében rendíthetetlenül kitartanak álláskormánykötni, amely kielégíteni a német kölcsön jegyzőit. pontjuk mellett. A Bank of Egland
kompromisszuBerlin, julius 24. A Vossische Zeitung new- zója, Norman, minden közvetítő
nemei" jog mondani.
n abszolut
yorki tudósítójának teljesen megbízható helyről mos javaslatra
A
konferencia
résztvevői
most
arra gondolnak,
azt a felvilágosítást adták, hogy az amerikai
kormány egész befolyásának érvényesítésével hogy más pénzügyi körök nézeteit is kikérik
hogy kütámogatja a belga közvetítő javaslatot, amely erről a kérdésről. Az hiszik vgyanis,
lönösen
Amerikában,
a
pénzvilág
nem
helyeztudvalevően Németország mulasztásának megmint a Bank of
állapítására a Dawes- bizottság öt tagját kívánja kedik olyan merev álláspontra,
kormányzója.
felhatalmazni. Az európai kormányokat értesí- England
tették, hogy az Egyesűit Államok
visszahívja
Augusztus közepéig marad együtt
delegátusait abban az esetben, ha a londoni
a londoni konferencia.
konferencián létesített megállapodások
nem elégítik ki a német kölcsön amerikai
jegyzőit.
London,
julius 24. A Reuter Iroda érdeklőI C -o'ldge elnök közvetlen irlntkezisben
áll Lon- désére azt a felvilágositált kapta, hogy a
*
L
szövetségközi
konferencia
eddigi
eredményei
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semmiféle pesszimizmust
nem keltettek sem az az ülést és az illetékesség körének a kiszélesíangol, sem a francia
körökben. Világos azon- tése folytán felmerült kérdétekkel foglalkozik.
ban, hogy — bár semmi jel se<n mutat arr«,
A jogi bizottság mindkét tagja tegnap este
hogy a konferencia kudarcot vallana — le kellett és ma reggfl eszmecserét folytatott. Jelek melenni arról, hogy 1—2 hét alatt a tárgy egész rültek fel, hogy a konferencia holnap tíljes
komplrxumát el lehessen végezni. Ma már ül st tart, az esetben, ha két jogi megbizott és
általános az a vélemény, bogy a konferenciának a III. számú bizottság megáliapodásra jutottak.
időt kell hagynia magának a lehetőség
szerint
akár augusztus hó közepéig ts, a
fölmerült
.Németország meghívása,
kérdések végleges megoldása
szempontjából.
A
London,
julius
24.
Angol körökben az a
konferencia minden egyes résztvevője szorgalhaiáio.ott
nézet
uralkodik,
hogy Németország
masan dolgozik s a bízottságok aton fáradozmeghívásának
a
kérdéséi
az
ügynek a két
nak, hogy alka'tn« formulák keretében a feltagból
álló
jogi
bizottság
e'é
való
utalásával
merült nehézségeket elhárítsák.
helycsen oldották meg. Általános az a megA fődelegáíusok ma regg'li értekez'e'e, ame- győződés, hogy a bizottság megtalálja
annak
lyen Macdonald irányításával folytattak eszme- a módját,
mint lehet Németország
teljesen
cseré*, kb. kéi óra hosszat tsrtott. Az egyes egyenjogúságát
biztosítani
a
tárgyaidsokban.
bizottság ma nem tar'ott hivatalosan fllést, a A bixot s«g természeteden csak jelentést fog
bizotfság tagjai azonban folytatták a tárgyalá- a konferencia elé t-rjrssteni, mert a meghívássaikat a bankárokks.1. Jelenleg még semmi nak magától a konferenciától kell kiindulni.
mozzanat sem mu'at arra, hoiy a bankárok
London, julius 24. A francia küldötiség kérni
megváltoztatták volna az eléjük terjesztett javasfogja,
hogy Németország képvi élőit csak akkor
latokkal szemben elfoglalt magatartásukat, a
hallgassák
meg, ha a három bizo tságban már
konferencián azonöan ma mir nem idegenkednek azon igazságtól, hogy a bankoknak a megegyezés jött létre. Ugy hirlik, hogy Németdiplomáciai formuláknál valamivel többre is ország képviselőit a jövö héten Londonba hívszükségük van, amikor a kölcsönbe belebocsát- ják. A konferencia ilyenformán mintegy iiz nappal
meghosszabbodik.
koznak.
London, julius 24. A II. számú bizottság ma
Newyork, julius 24. London pénzügyi köreidélután ülést tartott ¿s meghallgatta a gazdi- ben meglepő pesszimizmussal figyelik a konsági albizottság kiegészilett jelentését.
ferencia munkáját s bizalmatlanul tekintenek a
A III. számú bizottság még nem fejezte be \konferencia várható eredményei elé.

Sürgeti a város az aranyköltségvetésről szóló rendeletet.
Szeged, julius 24. (Saját tudósítónktól.)
A
szanálási torvények értelmében — mint ismeretes — a vároiokra is kötelező az aranyparitá80S költségvetés. Néhány hómppal ezelőtt, amikor a városok kongresszusa foglalkozott a szanálási törvénynek a városokat érintő rendelkezéseivel, szó volt arról is, hogy nemcsak a jövő
évi költségvetést kell aranyparitásos alapon
összeállítani, hanem még az 1924. évre —
papírkoronákban — előírt költségvetést is át
keli számtani aranykoronákra, illetve aranyfillérekre. A törvény erre vonatkozólag határozott rendílkeiéatket is tartalmaz, de nem mondja
meg, hogy az átszámítás, vagy a jövö évi
aranyköltségvetés Összeállítása milyen irányelvek
szerint történjék. A belügyminiszter képviselője
a városok kongresszusán bejelentette, hogy a
kormány rövidesen megadja a városoknak a
direktívákat, addig tehát ne is kezdjenek hozzá
az ujrendszerü költségvetésik összeállításához.
A városok ezután megkezdték a türelmes
várakozást, várták a biigért kormányrendeletet,
amely azonban máig sem érkezett meg. Szeged
város számvevői hivatali időközben elkészült az
elmúlt év zárószámadáiának összeállításával, a
zárósrámadást már ki is nyomták, most van közszemlén és a tanács a pénzügyi bizottsággal való
letárgyaltatása után a szeptemberi közgyűlésen
be is terjeszti. A városi számvevőség munkaprogramja szerint már meg kellett volna kezdeni a jövö évi költségvetés előmunkálatait,
hogy valamelyik őszi közgyűlés azt is ietárgyal-

hassa. A meglehetősen hosszadalmas munkát
azonban a kormány késtdelmeskedése miatt
nem kezdhesik meg, mert senki sem tudja a
városházán, hogyan is kell hozzáfogni az aranyparitásos költségvetéshez. Vélemény van ugyan
sokféle, de a vaktában való találgatás nem tanácsos, mert könnyen megesik, hogy a kormány
egészen mást akar, mint amire a város gondolna és így a számvevőség hiábavaló, készeres munkát végezne.
Cppen ezért Scultéty
Sándor főszámvevő
csütörtökön Budapestre utazott, hogy tisztázza
ezt a kérdést a pénzügyminisztériumban, ahol
a városok arany költségvetésére vonatkozó kormányrendelet késleltetésének oka iránt fog érdeklődni és megkísérli, hogy megszerezze a
költségvetés előmunkálataihoz szükséges irányelveket.
A városházán egyébként — az elmúlt évek
tapasztalatai alapjan — nem igen tulajdonítanak n*gy fontosságot sem a papirkoronás, sem
az aranykoronás költségvetésnek, azt csupáir
höte'ező formalitásnak tartják, mert a város háztartása az utóbbi időben sohasem maradt meg
az előre megállapított költségvetés keretei között. Mivel azonban a költségvetés mégis csak
törvényesen kötelező formalitás és a késedelem
munkatorlódást okozhat, ami pedig megzavarja
a város közigazgatását, a város hatósága szeretne már túlesni rajta. Ezért utazott fel a főszámvevő Budapestre és ezért sürgeti meg a
rendelet kíadáiát.

A Nemzeti Bank kölcsönt nyújt a nemzetközi kölcsönkötvényekre.
Budapest, julius 24. A Magyar Nemzeti Bank
Popovtcs Sándor elnökletével ma tartotta harmadik ülését, amelyen Popp
Ele*,
Berndth
István, a Magvar Nemzeti Bink alelnökei, továbbá az igazgatósági tagok és a főtanács
vettek részt. Első izben vett részt a nemzetek
szövetsége részéről a Magyar Nemzeti Bankhoz kikildölt tanácsadó Arthur Hsrrjr Sietmann.
Popovics melegen üdvözölte az ülés megnyitásakor Sieimannt, akivel különben hónapokon
keresztül volt alkama együtt müxödni és akit
kiváló s/aktudása a Nemzeti Bank igen értékes
munkatársává tesz.
Ezután a főtanács üzletvezetéséről szóló jelentés kspesán megelégedéssel á lapította meg
Popovics, hogy a magyar korona
stabilizálását
ezideig biztatóan sikerült előmozdítani, ugy hogy
e tekintetben a legnagyobb bizalommal tekinthetünk a jövö elé.
A főtanács foglalkozott ezután az augusztus
1-én Magyarországon kibocsátásra kerülő nemzetközi kölcsön kötvényeinek a lombardképes
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Teljesen befizették
a Nemzeti Bank részvényeit.
Budapest, julius 24. A Nemzeti Bank részvényeire esedékes második részlet befizetése a
legsimábban ment végbe. A mai nappal a befizetéseket lezárták és eizel a Nemzeti Bank
részvényei teljes névértékben be vannak fizetve.
Strausa látván
a föbUtoa második jelentéséről.

A népszövetségi főbiztos második jelentésével kapcsolatban Slrauss István, ax álhrcszámvenősürg volt einöke a következőket mondotta :
— Nagy lépést jelent a főbiztos jelentése
és hirielen nem is mordhatok érdemi kritikát
róla. Nem akarom mondani, nogy nincsenek
bajok a kormányzatban, meri vannak, Azonban
a tojók e!tüntetésére a magyar kormányt hatalmazta fel a Népsüöve ság. A bajok eliminálását ezzel az adminisztrációval nehezen lehet
eltüntetni s ez lett volna a kormány legdső
kötelessége. Meglepett az, hogy a kiadások
60 százaléka személyi kiadás. Ebben az összegben bent szerepelnek a végkielégítését és
a nyugdijak is. Minden reményem megvan
arra, hogy a szanálás befejezése után az államgazdaság helyzete egyensúlyba kerül.
Mennyi leez az augusztusi szorzószám 7
Budapest, julius 24. A nemzetgyűlés szanálási bizottsága f. há 29-én. kedden délután
5 órakor ülést tart, amdynek tárgya a szorzószám megállapítása lesz a költségvetés összeállítsa szempontjából.
Mindössze tizenkétmillió aranykorona
közmunkákra.
A kormány tagjai holnap, pénteken délután tárták a rendes heti minisztertanácsot, amelyen Vűss
ózsef népjóléti miniszter, a miniszterelnök heyettese fog elnökölni. A tanácskozáson szerepelni
og a munkanélküliség megoldásának problémája
s, amely egyik lő programpontja volt a juliusi
minisztertanácsoknak. A probléma ezúttal valóban
a megoldás felé közeledik. Mint jelentettük, a
közmunkák megindítására rendelkezésre álló tizenkétmillió aranykoronát felosztják az egyes tárcák
között A felosztás munkáját a pénzügyminisztériumban Szabóky államtitkár vezetése alatt a költségvetési osztály intézi. A költségvetési tárgyaláson még nem döntöttek véglegesen az elosztás
mikéntjéről, de az már most is kétségtelenül megállapítható, hogy a rendelkezésre bocsátott összeg
aránylag igen kicsiny. Kevés abban az esetben
is, ha a kormány a munkák elvégzésénél nem is
a munkanélküliség csökkentése, vagy megszüntetése, hanem az a szempont vezeti, hogy megvaló-

sítsa az egyes tárcák halaszthatatlan

sürgősség/t

beruházásait.
A költségvetési tárgyalásokon ugyanis
bebizonyult, hogy az egyes tárcáknak külön-külön
is szükségük volna tizenkétmillió aranykoronára,
ami mindössze 210 milliárd koronának felel meg
hozzávetőleg.
Ezzel az összeggel is csak az égetően sürgős
és már évek hosszú sora óta aktuálissá vált befektetéseket, építkezéseket tudnák eszközölni. Az
állam mai helyzetében természetesen gondolni
sem lehet arra, hogy az egyes minisztériumok
ilyen irányú kívánságait figyelembe vegyék. A
legsürgősebbek kétségkívül a kereskedelemügyi
és a népjóléti tárca keretén belül várnak megvalósulásra. Egyedül a rendkívül rossz állapotban
levő utak rendbehozása megemésztené a várható
részletnek többszörösét is, már pedig a fő közlekedési utvonalak javításáról lenne szó.
Vass József népjóléti miniszter a közmunkák
sorrendjének megállapításáról ezeket mondta:
— Az ügy most költségvetési tárgyalásra kerül
— mondotta munkatársunknak Vass miniszter —
a pénzügyminisztériumban történő döntés után
azonnal a legenergikusabb tempóban megindítjuk
a közmunkákat. Ami a népjóléti tárcát illeti, természetesen elhatározott szándékom, hogy a nekünk jutó részletből is lakásokat építünk.

pi pirók jegyzékébe való felvételével. Elhatározták, hogy mihelyt ezen kötvények a budapesti
értéktőzsdén is jegyzésre kerülnek, a
Magyar
Nemzeti Bank a mindenkori
tőzsdei
árfolyam
75 százaléka erejéig lesz hajlandó
ezen kötvényekre kézizálog kölcsönt nyújtani, a mindenkori váltóleszámítolás
kamatlábát fél százalékkal
meghaladó kedvezményes kamat
mellett.
A főtanács elhatározta, hogy mután a pénzügyminiszter hozzájárult a magyar állam tulajdonába lévő és az Állami Jegyintézet hasznáMegkezdődik újból
latához volt épü'eíek és felszerelési tárgyaknak
Németország
ellenőrzése.
az eredeti beszerzési áron a magyar államtól
való megvásárlásához, igy tehát a budapesi
Párls, julius 24. A Mattn berlini tudósítást
röintízet és 16 fiók megfelelő ingatlanai és a közöl, mely szerint a szövetségközi ellenőrző
hozzájuk tartozó felszerelési tá'gyak a Nemzeti bizottság elnöke közölte a német kormánnyal,
Bank tulüjdonába fognak átmenni.
hogy az ellenőrzés legközelebb ismét megkezdődik.
Az ellenőrző bzottság elsősorban a
A főtanács végül jóváhagyta s használa'ba
lévő jegyek beváltását és a sérült bankjegyek gyárikat vizsgálja meg, majd a rendőrség összerészleges nuRtéritésére vonatkozó javaslatot, tételét. Az ellenőrzés előreláthatólag novemberamely lényegében a Jegy intézet által követett ] ben véget ér.
irányéi »eken altptzik.

I9B4 julius 26.
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Három rendbelijgyilkossággal és 25 rendbeli gyilkosság kísérletével
vádolják a csongrádi merénylőket.
Szeged, julius 24. (Saját tudósítónktól.)
A emelt azonban vádat az ügyészség a vádlottak
való szövetkezés
büntette
karácsony óta húzódó csongrádi bombamerény- ellen a gyilkosságra
let ügye lassan a befejezéshez közeledik. Né- miatt, holott ez a cselekmény az ügyészség
hány nappal ezelőtt részletesen beszámolt a első vádinditványában még szerepel.
A vádirat annak ellenére, hogy nem túlságoSzeged, hogy a szolnoki vizsgálóbíró befejezte
a vizsgálatot a már nagyon kiterjedt bűnügy- san hosszú, részletesen foglalkozik a bűncselekben, majd az ügyészség bizonyítékok hiányá- mény tényeivel, azoknak bizonyításával, illetve
ban elejtette a vádat Forgó Ferenc ellen, akit megindokolásával. A részletes vádat a szolnoki
már hónapokkal ezelőtt szabadlábra helyeztek. ügyészség kirendelt referense csak majd a főMost pedig az ügyészség
elkészttette a vád- tárgyaláson fogja előadni a vádbeszéd keretéiratot, ugy hogy már csak az utolsó étappe ben. Megáliapiija ugyanis ezek után a vádirat,
hogy a bombát Sinkó László
hajította be a
van hátra: a monstre főtárgyalás kitűzése.
A vádiratnak jóformán minden sora igazolja Magyar Király ablakán. Megemliti azt is, hogy
a szegedi rendőrség munkáját. Ulain Ferencék karácsony másodnapján éjfélkor Bölönyi a Cserágalmazó hadjárata teljes egészében kudarcot megi Károly-utca másik oldaláról kisérte figyevallott. Ulainék — mint ismeretes — azzal vá- lemmel a fiatal paraszt fiu munkáját és amikor
dolták a Csongrádon nyomozást teljesítő sze- a permetező esőben az nem tudta meggyújtani
gedi rendőröket, akik dr. Borbola Jenő rendőr- a bomba gyujtózsinórját, Bölönyi átment hozzá
tanácsos és dr. Véber Árpád rendőrkapitány és segített neki. Amikor begyulladt a gyújtóvezetésével végezték munkájukat, hogy a gya- zsinór, Sinkó egy lendülettel bedobta a bombát
núsítottakat a vallatások legkínzóbb eszközei- az első emelet első ablakán, majd mindketten
vel kényszeritették beismerő vallomásra és igy elszaladtak.
történt az, hogy a gyanúsítottak szinte egymásAz indokolás kiterjeszkedik Piroskáék és a
után mondották el részletesen a bombamerény- többiek szerepére is, beszámol arról a meglet minden részletét. Ulainék ugyanis hetekkel beszélésről, ahol Sinkó
Lászlót, a könnyen
ezelőtt mintegy hetven tanú kihallgatását kér- hevülő, félrevezetett parasztfiut szemelték ki a
ték, akik szerintük tökéletesen bizonyitani tud- bombavetésre. A tárgyi bizonyítékok
sorában
ják a gyanúsítottak alibijét és ártatlanságát. fölsorakoztatja a vádirat mindazokat a dolgoBeadványukban azt hangoztatták, hogy Piroska kat, amelyeket a szegedi rendőrség átadott az
János ott sem volt a megbeszélésen, hanem ügyészségnek: 33 töltényt, egy tojásgránátot
egy csongrádi alkalmi képkiállítás képeit nézte. (amit Piroska János lakásán találtak), egy robA bombáról ped g azt állították, hogy azt nem bantószerekkel megtöltött bádogszelencét és
Sinkó László dobta be a Magyar
Király bál- azokat a szilánkokat, amelyeket a merénylet
termébe, hanem egy rohanó autóról vetették be elkövetése után a bálteremben szedtek össze.
ismeretlen elvakult emberek.
A beismerő vallomások következnek ezután.
A szolnoki vizsgálóbíró ki is hallgatta a be- Ismeretes ugyanis, hogy az első beismerő valjelentett tanukat, de ugy látszik, ezek a tanú- lomást Sági János tette meg még Csongrádon,
kihallgatások nem jártak valami meglepő ered- majd a többiek is részletesen elmondtak minménnyel, mert a most elkészült vádirat
ugyan- dent Borbola rendőrtanácsos és Véber rendőrazokkal a cselekményekkel vádolja meg a gya- kapitány előtt. Ezeket a beismerő vallomásokat
Zombory
János szegedi
núsítottakat,
mint amelyeket annak idején le- azután megismételték
rögzítettek a tények ismertetésével a szegedi vizsgálóbíró előtt Piroska János kivételével, aki
rendőrtisztek. A vádirat szerint Piroska János végig és mindenkor tagadott mindent. A benem egy csöndes képtárlat képeit nézegeite a ismerő vallomást — eddig még ismeretlen
megbeszélés délelőttjén és nem egy fekete autó okoknál fogva — később visszavonták ugyan,
robogott el karácsony másodnapjának éjszaká- Fülöp Andor kivételével, de az ügyészség a
ján pontban éjfélkor, amikor a bomba berö- két egybehangzó vallomást fogadta el bizonyítéknak, mert ezeket alátámasztják nemcsak a
pült a bálterembe. '
£ A szolnoki ügyészség ugyanis 6347/924. sz. tanúvallomások, ds a tárgyi bizonyítékok is.
alatt terjesztette be vádiratát a Sinkó és társai
Értesülésünk szerint a főtárgyalást okvetlenül
elleni bűnügyben és a vádiratot már meg is kitűzik már szeptemberben, mivel dr. Széchényi
kapták az ö&szes érdekeltek. A szolnoki ügyész- István védő nem emel valószínűleg kifogást a
ség hét terhelt ellen emelt vádat három rend- vádirat ellen, nehogy ezzel is elhúzódjon a
beli gyilkosság büntette és huszonöt
rendbeli bombaügy befejezése. A főtárgyalás igen érgyilkosság kísérletének büntette
miatt.
Sinkó dekesnek ígérkezik, mivel Piroskáék ott még
Lászlót és Bölönyi Miklóst ezekben a bűn- egyszer megkísérlik az alibitanuk fölvonultatáügyekben mint tettestársakat vádolják, Piroska sát. Ki fog ott derülni, a szolnoki törvényszék
Jánost, Piroska Györgyöt, Fülöp Andort és Sági tárgyaló termében, hogy Piroska János nyugalJánost felbujtás bűntettével, Sági Rókus ellen mazott főhadnagy-festőművész, valóban képeket
pedig mint bűnsegéd ellen emeltek vádat ugyan- nézett-e azon a délelőttön egy csöndes csoncsak ezek miatt a bűncselekmények miett. Nem grádi teremben.

Orosházán egyre nagyobb az izgalom a „szellemidézés" miatt.
Szeged, julius 24. (Sajál tudósítónktól.) Orosházán — mint tegnap is jelentettük már —
nagy feltűnést keltett özvegy Dán Péterné esete,
aki a szabómester és felesége befolyása alá
kerülvén, helyrehozhatatlan lépésekre szánta
magát. Szentkirályi
Tóth Árpád szabómester és
felesége ugyanis elhitették a szerencsétlen Dánnével, hogy ők bizonyos „asztaltáncoltató spiritiszta szeánszokon" érintkezni tudnak Dánné
elhalt férjének szellemével, aki azután különböző „üzeneteket" küldött feleségének. így
azlán — mint a rendőri nyomozás megállapította — teljesen kifosztották
a hiszékeny és
vagyonos Dán Péternét. Ma már nyíltan beszélnek arról a községben, hogy kik vannak kompromittálva a minden részletében és kivitelében
érdekes ügyben.
Az ögy főszereplői ma már mindannyian a
gyulai királyi ügyészség fogházában vannak.
Szentkirályi Tóth Á'pádol és feleségét: Kasztba
Etelt most a vizsgálóbíró hallgatja ki G/ulán.
További sorsuk egyelőre ismeretlen, amennyiben
a nyomozás még folyik és annak lezárta előtt
nem határoznak fogvatartásuk tekintetében. Nem
lehetetlen, hogy az ad ttok összegyűjtése után
mindkettő jakét szabadlábra fogják helyezni, de

az is megtörténhetik, hogy az elkövetett bűntett
olyan sulyoi lesz, hogy a vizsgálóbíró nem Iát
garanciát majd a házaspárban és meglevő
vagyonúkban. Az egyik orosházai lap a szellemfdízéú üggyel kapcsolatban azt a feltűnést keltő
birt közölte, hogy az orosházai
detektivcsoport
vezetőjét: Somodl Pál detektívet állásától felfüggesztették. Az eljárás folyamatban van ellene.
Somodl Pált egyébként tegnap már át is
szállilották Gyulára.
Mint most Orosházáról jelentik, a tegnap
reggeli szegedi vonattal Orosházára érkezett
ismét két szegedi detektív. A detektívek körülbelül egy hétig tartózkodnak Orosházán, ahol
kihallgatják az összes tanukat és mindazokat,
akiknek ebben az ügyben szerepük van. A kihallgatásokat már tegnap délután megkezdték.
A nem mindennapos bűnügynek igen sok
részlete már közszájon forog. így többek között
az özvegy Dán Péierné házába beköltözött
Stern család dolgairól is sok szó esik. Stérnék
ezelőtt egy esztendővel a Gyöngy-utcában laklak, az utca kellős közepén, meri régi lakásukból kilakoltatták őket. Az utcán lakó családot
j Dánné egyik ismerőse figyelmeztette, a híresz| telések szerint, hogy az özvegyasszony házá-

ban lévő lakás üresen áll, egyben figyelmeztették arra is őket, hogy a lakásba csakis
Szentkirályiék segítségével tudnak bejutni.
A lakásügyet ismét a kis asztalkára vitte a
házaspár, a túlvilágról az az üzenet jött, hogy
Sternéket be kell fogadni a házba. Csak egy
szobáról volt eleinte szó, mégis a család két
szobát foglalt el.
Közben — hogyan-hogyan nem —, a dolgok ugy alakultak, hogy a ház egyik felét
Sternékre írták át. Ezt is az asztalka diktálta...
A nyomozás során annak megállapítására is
sor kerül majd — értesülésünk szerint —,
hogy a fél ház hogyan vándorolt át Sternék
tulajdonába és ki volt az a segítő fél, aki a
házat, amelyben a rendezett viszonyok között
lévő özvegy él, kinek semmi szüksége sincsen
a fél báz árából befolyó jövedelemre — Sternék kezére átsegítette.

Poincaré Herriot ellen.
Párls, julius 24. A Chicago Trlbune
diplomáciai munkatársa azt állítja, hogy Herriot távollétében Polncarénak
sikerült magához ragadnia a francia szenátus vezetését s a volt
miniszterelnök Herriot visszatérése után megkísérli a baloldali kormány megbuktatását.
Herriot egyébként heteken keresztül Londonban
marad, ahol számos megbeszélést kell lefolytatnia.

A nyugatmagyarorsiági határ
nemzetközi jóváhagyása.
Budapest, julius 24. Sopronban tudvalevően
még most is dolgozik a magyar-osztrák határmegállapitó bizottság egy francia őrnagy vezetésével. A bizottság augusztus 21-én tartja utolsó
ülését, amelyen aláírják az összes okmányokat
és ezzel befejezi munkáját. Ez alkalommal történik meg a nyugatmagyarországi határvonal
nemzetközi jóváhagyása.

Tüntetés Körmendy Ékes Lajos mellett
Pozsony, juliuB 24. Cseszki község polgársága előtt tartott vasárnap délután beszámolót
Körmendy Ékes Lijoi, a Felvidék magyarságának vezető politikusa. A beszámolót nsgy tömeg hallgatta végig, akik hosszasan lelkes
ovációban részesítették a képviselőt, majd a
többezer főnyi tömeg lármásan percekig abcugolta a cseh kormányt, mivel Körmendy Ékes
Lajosnak kézbesítettek egy határozatot, mely
szerint cseh állampolgárságát megvonják.
A
népgyűlés határozati javaslatot fogadott el, mely
szerint semmi körülmények között sem engedik
meg, hogy Körmendy Étes Lijost állampolgárságától és illetékességétől megfosszák.

Amerika piacot keres
pénzének elhelyezésére.
Bécs, julius 24. Sír William Good, a Jóvátételi bizottság ausziríai osztályának egykori
tagja Budapestről Párisba utazva, hosszabban
nyilatkozott a bécsi Zechsuhr
Blatt-nak.
— Budapesti tartózkodásom alatt — mondotta Good — és Bécsben is nagy örömmel
figyelhettem meg Középsurópátan az általános
gazdasági gyógyulás jeleit. Ezen helyzet megteremtésére elsősorban Amerika törekszik. A
Londonban időző amerikai bankárok nemcsak
jó akarattal szerelték fel magukat, de kellő
eréllyel is, amely szükséget, hogy a céljaikat
keresztülvigyék. Magától értetődik, hogy ezen
fáradozások nem tisztán erkölcsi okokból erednek. Amerika is ipari termelésének nagyrészéi
megállitani kényszerűi, minthogy a piacok nem
tudják felvenni az árut. Az igy felgyülemlett
pénz arra késztette őket, hogy a pénzük
elhelyezését keressék. Az egyáltalában nem áll,
hogy Németország talpraállása veszélyeztetné
Középeurópa gazdasági helyzeiét.
Ezután rámutatott a még fennálló devizaközpontokra, amelyeknek a közbenyulása ma
már mindenesetre igen kevés esetre szorítkozik,
de még működése jelenlegi terén ii érvényesíteni kell a szabad forgilmat. Kllönöaen
Ausztriában is két dolgot kell megfontolni: a
devizaközpont megszűntetését és az aranybank
fizetendő forgalmi adó kiküszöbölését. Ha ez a
két intézkedés megtörténik, akkor valószínűleg
az angol és amerikai tőke fokozott beruházási
törekvése nem marad el.
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1914 {alias 25

Eladó házak, földek, üzletek.
Modern 6 szobás uri magánház a belvárosban 25 v. búzáért, emeletes sarokbérház a Tisza Lajos-köruton 800 millió, modern 5 szobás uri ház 610 millió, 18 holdas szőlőbirtok 4 szobás házzal, alku szerint, 4 holdas kis tanya
szőlővel 140 millió; belvárosi fiiszerüzlet 3 szobás lakással 70 millió, belvárosi vendéglő 40 millió, 100 holdas
prima tanyásbirtok |l|| Á 9 a m
orsz- I n f .
5 évre kiadó.
" I B i e P
f o r í . | r0 d*|V

Péntek. Rôm. kai. és protestáns Jakab |
— A zilahi Ady-Qnnep. Zilahról jelentik:
ap. f Qör. kat. Anna. Nap kei 4
Vasárnap volt az erdélyi Ady-ünnepségek első
óra 29 perckor, nyugszik 7 óra 42 perckor.
napja Zilahon. Ezrével zarándokolnak Ady
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. lü—12-ig, d. a. zárva.
tisztelői Zilahra. Minden erdélyi magyar alakulás,
Muzeum nyitva d. e. 10— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
szervezet képviseltette magát, de eljött a román
délelőtt 8-tól 12-ig.
S z e j t d , Bástya utca 19'
kormány képviseletében Mlnulesca
államtitkár
A mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
is. Az ünnepi beszédet Kuncz Aladár mondotta. (Sohn-sörcsarnok mellett.)
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Telefon 16—72.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Minulescu
államtitkár mint Románia
adoptált I M M M M M M M Í M M M M I M M I M M M Í M I
Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre szeretett gyermekét ünnepelte Adyt, aki ugyan
— »Ne legyen több háború!" Prágából
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged magyarul énekelte dalait, de Románia értékelni jelentik: A cseh köztársaság a háború kitörétudja ezt a nagy szellemet még így is. Hétfőn sének 10 éves évfordulója alkalmából nagy(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11.
Érmindszenten folytatódott az ünnepség.
íi11
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Orvosi hlr. Dr. Sándor József nőklinikai
orvos rendelését Szeged, Jókai utca 11. szám
alatt megkezdte.
490

Japán is elismeri Siovjetoroszországot
Londonból jelenti a Reuter : A japán kormány,
a Tokióból érkezett je entés szerint, rendkívüli
minisztertanácson hozott határozat alapján megváltoztatja az Oroszországgal szemben követett
politikáját. A kormány állítólag hajlandó a
szovjetkormányt elismerni.
— A felvételi vizsgát hatályon bivül
helyezte a kultuszminiszter. Budapestről
jelentik: A kultuszminiszter csütörtökön rendele et adott ki, amelyben a felvételi vizsgákat
a középiskolákban
teljesen hatályon kívül
belyezte. Klcbelsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter
a felvételi vizsgák eltörlésével kapcsolatban
ennek okairól a következőképen nyilatkozott :
„A felvételi vizsgák eltörlésénél az a szempont
vezetett, hogy ennek semmi tanügyi célja nincsen, amellett ezzel megkímélem a 10 éves
gyermek idegrendszerét. Más módja van annak,
ha megállapítják valakiről, hogy középiskolák
elvégzésére teljesen alkalmatlan."
— Szlly Kálmán meghalt. Budapestről jelentik: A magyar tudományos világ egyik legkiválóbb alakja: Szily Kálmán, az Akadémia
volt főtitkára és utóbb köny vtárnoka csütörtökön
hajnalban 86 éves korában meghalt. Szlly Kálmán már régebben epebántalmakban szenvedett
s most a Qyöri-uton levő Vöröskereszt-kórházban
meghalt.
— KÜLFÖLDI HÍREK. A spanyol királyi pár

a jövő év tavaszán Dél-Amerikát szándékozik meglátogatni. Eddigi tervek szerint az utazás öt hónapig fog tartani. — A norvég törvényhozás az
alkoholtilalom megszüntetését határozta el. Ezzel
kapcsolatban a Bergen-minisztérium lemondott. —
Hágából jelentik : Rio de Janeiroból érkezett jelen-

tés szerint eddig San-Pauloból kétszázezer ember

menekült

el. A kormánycsapatok

és a felkelők

harca súlyos áldozatokat követelt. A halottak eddigi

száma háromezer. — Berlinből jelentik : A Vorwärts

jelentése szerint a francia szocialisták Jaurès meggyilkolásának tízéves fordulója alkalmából augusztus 31-én nagy emlékünnepel rendeznek, amelyre
meghívták Löbet, a német birodalmi gyűlés volt
elnökét is, aki a meghívást elfogadta és beszédet
fog mondani a párisi ünnepen. —
Kopenhágából
jelentik: A szociáldemokrata sajtóban propaganda
indult meg annak az érdekében, hogy az ezidei

Nobel- dijat Ramsay Macdonald-nak

adják, mert

állandó és szivós harcával, melyet a hatalmi politika
ellen és az igazságosság szempontjának érvényesüléseért folytatott, a legnagyobb szolgálatot tette

a világbékének. — Moszkvából

jelentik: A kom-

munista végrehajtó bizottság legutóbb a következő
kiáltványt bocsátotta ki: „A kommunisták két
állam területén többségben vannak, Itt tehát az
ideje, hogy ezen körülményt hatalmuk biztosítására
kihasználják. Lengyelország, Csehország és Ausztria
kommunistái német elvtársaik segítségére fognak
sietni. A bolgár forradalom lesz ennek a vállalkozásnak a legközelebb kitörő első kísérlete."
— flivatalába Iktatták a budapesti államrendőrség •] főkapitányát- Budapestről jelentik : Dr. Török
Jánost, a budapesti államrendőrség uj főkapitányát
csütörtökön iktatták be hivatalába. Az uj rendőrfőparancsnok felavatása a budapesti államrendőrség
vezetőségeinek, a pestvidéki rendőrkapitányságok vezetőségeinek és a vidéki kapitányságok kiküldötteinek részvételével délelőtt 10 órakor kezdődött a zászlódiszbe
öltözött Mosonyi-utcai rendőrlaktanya udvarán. A szertartás végeztével a meghívott hatóságok képviselői üdvözölték sorban az uj főparancsnokot.

— Drágaság! segélyt kapnak a banktisztviselők. Budapestről jelentik: A TÉBE kötelékébe tartozó bankok elhatározták, hogy augusztus hóra a tisztviselőknek rendkívüli drágasági
segélyt adnak, amely a havi fizetés 25—100
százalékáig terjed-!

— Odülő- és gyógyhelyek kongresszusa Nagy, maroson. Karaffiáth
Jenő ny. áüamtitkár és Stra• nyovszky Sándor főispán védnökségével julius 27-én
kezdődik Nagymaroson a nyaralófejlesztési kongresszus
' és a Faluszövetség háromnapos kulturális és gazdasági
, kiállítása, amelynek egyik főcsoportjában a hazai
üdülő- és gyógyhelyek fejlesztését célzó tervrajzok,
tárgyak és telepeinket ismertető prospektusok, plakátok, képek, levelezőlapok, ásványvizek, stb. kerülnek
bemutatásra. A kongresszus az országos közintézmények kiküldöttjeinek előterjesztései alapján állást foglal
a fürdőügyi törvény és községi szabályrendeletek alkotása, az adóügy rendezése, az építkezés megkönnyítése, az egészségügyi követelmények, élelmiszerellátás,
kulturszükségletek kielégítése és a telepek rendezése
és szépítése tárgyában. Az érdekelteket ezúton kéri a
kongresszus vezetősége, hogy tapasztalataikat, észrevételeiket és e nagyfontossága kérdés megoldását
' cé'zó javaslataikat Nagymarosra a kongresszushoz
' levélben mielőbb terjesszék be Féláru hajójegyek váltására igazolványok Budapest VIII., Vas-utca 19. szám
alatt és a dunamenti községek elöljáróságainál kaphatók.

A SzUE kerületi bajnoki uizőveraenye
vasárnap délután fél hit órakor kezdődik a
Stefánia előtt.
— Kazali

Imre

emléktáblája. A közgyűlés

arányú népünnepílyt rendez Prágában. Az ünnepség a cseh fő /áros legnagyobb terén, a
Vencel-téren lesz és megjelenik az ünnepségen
a köztársaság elnöke és az egész kormány is.
Az ünnepély jelszava „Ne legyen több háborúi" Ez alkalomból az egyik nacionalista
lap azt irja, hogy a csehek mindent a világháborúnak köszönhetek és a világháború jobb
volt a békebeli állapotoknál. Arról van csak
szó, bogy a nemzetek kellőkép értékeljék mégis
mindazt, amit bár rettenetes áldozatok árán
mégis a háborúnak köszönhetnek.!
— A helyőrség augusztus hóban az ujszegedi elemi
lőteret a pénteki és szombati napokon nem használja.
A környékbeli földtulajdonosok e napokon földjükön
zavartalaaul dolgozhatnak.
Állomásparancsnok.

— Bezárták az aradi Központi Szállót. Aradról
jelentik: A napokban mintegy 5J3 főből álló oláh társaság jelent meg Aradon a város nevezetességeit megnézni. A városban tartózkodók egy része a Központi
Szálló és Vendéglő kiszolgálásával nem voltak meg.
elégedve és panaszt tettek a rendőrigazgatónál. Tegnap
este 9 órakor, amikor a közönség zsúfoltan volt jelen
a vendéglőben, megjelent néhány rendőrrel Andrescu
rendőrigazgató és közölte a vendéglőssel, hogy a vendéglőt és szállodát be kell zárni. A tulajdonos ijedtségében elájult. A vendégek sietve távoztak el. A vendéglő és szálloda bezárásáról szóló rendeletet a napokban kézbesitik.

több városatya indítványára néhány hónappal ez- í
— Egy különös házasság. Ma délután egyik
előtt elhatározta, hogy emláktáblával örökiti meg ;
előkelő
és igen olvasott fővárosi napilapban a
Kazali Imre tanitó emlékét. Az emléktábla költkövetkező kis hirecske látott napvilágot: „Házasségeire kétszázötvenezer koronát szavaztak meg.
Az emléktábla leleplezését augusztus huszadikára
ság. Tapsonyi Jenő és Goldberger Ernő (Budatervezik és most, hogy hozzákezdenének a hatá- pest) a mai napon házasságot kötöttek. (Minden
rozat végrehajtásához, kiderült, hogy még egy„• 1
millió koronára van szükség. A tanács megsza- külön értesítés helyett.)
vazta az egymillió koronát.
— ötvenmillió a hld tatarozására. A kereskedelmi miniszter kiküldöttei annakidején megjelölték a
— Repülő-rendőrséget létesítettek New- közúti hid sürgős javítani valóit. A mérnöki hivatal
Yorkban. Newyorkból
jelentik:
Newyorkban most elkészítette a hid tatarozásának a költségvetését,
repülő-rendőrséget létesítettek, atnsly 16 repü'ö- amely szerint a munka ötvenmillió koroniba fog kerülni. A tanács a költségvetést elfogadta és tízmillió
1 géppel ellenőrzi a város fölött a repülőgép- elszámolandó előleget utalt ki a mérnöki hivatalnak,
forgalmat. A repülőosztag legfőbb feladati így a hid javításit rövidesen megkezdik.

abba merül ki, hogy meggátolja a csempészetet
és idejében értesiti a hatóságokat az esetleges
szerencsétlenségekről.
Ha nyomtatványra van saBkaége, telefonáljon
• Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
telefon 16-34.
— Cséplőmunkások bérharca.
Hódmezővásárhelyről jelentik: Az Alföldön folyó aratást sok
helyen megzavarta a cséplőmunkások váratlan
sztrájkba lépése s különösen Hódmezővásárhely
környékén fordultak elő komolyabb összetűzések.
Kezdetben az a hir terjedt el, hogy a cséplőmunkások eljárásának politikai és nem gazdasági
okai vannak. Ezzel szemben Hódmezővásárhely
elöljárósága közlést tett, melyben nyomatékosan
kijelenti, hogy a cséplőgépeknél történt munkabeszüntetések tisztán gazdasági okokból történtek.
A cséplőmunkások ugyanis részesedésre szerződtek
s miután a termés nem váltotta be a hozzáfűzött
reményeket, a kikötött részesedés ma nem elégítheti ki őket. A gazdák különben a legtöbb helyen
belátták már ezt s a szerződés idevonatkozó
pontjait megváltoztatva teljesítették a munkások
kívánságát.

„Taurus" tenni labda tucatja míg a készlet tart 295.000 kor. Komlóslnál,

m

NYOMTATVÁNYOK
ízléses kivitelben, jutányos árban

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

— A közalkalmazottak kiskertje. A szegedi
közszolgálati alkalmazottak kertgazdasági szövetkezete folyó hó 26-án, szombaton délután öt órakor tartja rendkívüli közgyűlését a Feketesas-utcai
klub helyiségében. A közgyűlés tárgya az alapszabálymódositó indítványok, valamint az eddig
közös müvelés alatt állott 58 hold főidnek kis
>arcellákban megművelés végett a tagok közötti
elosztása irányában teendő javaslat lesz.
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Meiríl Gyula

Í

Salátákat, olajjal készítendő főzelékeket, mayonnayse-t, olajos ételeket, olajjal készített halakat stb. stb.-t legjobban a legfinomabb
Meinl-oliva olajjal készíthetünk. Kapható minden
Meinl-uzletben. Szeged, Klauzál tér 2. szám. «
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut 1).
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A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg ára S O O O K . — Egy nagy üveg ára
I S . O O O K . Kapható egyedül: rRANKL ANTAL
gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, Szt. György-tér.
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Nem kap parkot az nj falu.
Alsóközpont falusitását célzó törekvés ma mir
minden vonalon megnyilatkozik. A város — mint
kezdeményező — kisebb-nagyobb sikerrel árverezi
már a házhelyeket, Alsótanya lakossága pedig előre
igyekszik biztosítani a faluval járó előnyöket.
Mégis előáll néha az a fura helyzet, hogy az egyirányú törekvés különvéleményeket támaszt. A csütörtöki tanácsülésen történt, hogy dr. Ördögh Lajos
tb. tanácsnok az alsóközponti plébánosnak és társainak közös beadványát terjesztette a tanács elé.
Barmos György plébános azt kéri a város hatóságától, hogy az árverésre kijelölt háztelkekből
tartson vissza kétezer négyszögölet, mert azon
ligetet akar Alsóközpont és a jövendőbeli uj falu
lakossága létesíteni, parkkal, ártézi kúttal, japán
fürdővel, gyermekjátszótérrel. A telek átengedésén
kivül nem kivánnak sokat a várostól, mindössze
erkölcsi támogatást és némi anyagi hozzájárulást
az ártézi kut fúrásához.
— Szóval japán fürdő kell az uj falunak? —
kérdezte csodálkozva a tanács egyik tagja.
— Gésákat nem kérnek a japán fürdőhöz? —
szólt egy másik tanácstag — ugy legalább teljes
lenne a boldogság.
— Azt javaslom — mondotta Ördögh Lajos —,
hogy a tanács egyelőre elvben határozza el az
alsóközponti park létesítését.
Fodor Jenő erre elmondta, hogy Szatymazon
van ilyen park, de nem ér semmit, teljesen elhanyagolt, mert nem kell senkinek, hiszen az egész
tanyavilág parkszerű úgyis.
Bokor Pál azzal szerette volna megvigasztalni
az alsótanyaiakat, hogyha kimarad a háztelkekből,
ha nem kel mind el az árverésen, akkor majd ad
a város.
— Akkor se adunk — tiltakozott a főjegyző —,
ha kimarad, azt kiadjuk mezőgazdasági müvelésre.
A tanács többsége le is szavazta az előadót és
igy az uj falunak nem lesz japán fürdője sem
gésákkal, sem gésák nélkül.
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JULES V E R N E regénye

napjainkban,

— Tizenkétesztendős öngyilkos. Berlinből
jelentik: Egy tizenkétesztendős fiu öngyilkos lett,
mert nem tudott málnát szedni az erdőben. A
nevelőszülei parancsoltak rá, hogy menjen ki az
erdőbe, de nem talált egy szemet sem. Nem akart
üres kézzel hazamenni, hanem a rábízott pénzből
két aranymárkáért egy üzletben vásárolt málnát.
Amikor kiderült az ártatlan csalás, annyira ráijesztettek otthon, hogy előszedte a szekrényből nevelőapjának a pisztolyát és főbelőtte magát.
— A tolvaj álszakácsnő. Budapestről jelentik:
Nagy Adorján, a Nemzeli Srinház tagja nemrégiben
feljelentést tett a szakácsnője, Márton Józsefné ellen.
Ugyanis a szakácsnője egy őrizetlen pillanatban, amikor egyedül maradt a lakásban, feltörte az összes
szekrényeket és onnan nagymennyiségű ruhaneműt és
egyéb tárgyakat vett el, majd a holmikat egy böröndbe
csomagolta és a lopott holmival megszökött. Tegnap
sikerült a detektiveknek Márton Józsefnél éppen akkor
elfogni, amikor elutazni készUlt. Kiderült, hogy Márton
Józsefné okleveles tanítónő ¿s óvónő. Egyben a rendőrség bünügyi osztályán megállapították, hogy a pécsi
és a debreceni törvényszék egyéb bűncselekmények
miatt már régebben körözi.

Rudolf Valentiné, az ameríkn Paramountés Metró-gyárak starja, a Korzó Mozi mai műsorán
a („Fríz Letty tündére") W A tengeri farkas" cimü
nagys abásu kalandorfilmben l>p a közönség
e'é. Jack London regényéből kéízült „Tengeri
farkas
" roppant izgalmas, bravúrokban és trük— Fenntartják-e az angol helyőrséget
kökben
bővelkedő attrakció, melyben Valentinét,
Egyiptomban. Londonból jelentik: A felsőház
a
nők
kedvencét egészen újszerű szerepében
mai trésén Lord Raglin kérdést intézett a korismerjük
meg. A sejk, Ifjú Maharadzsa, Négy
mányhoz, kaphat-e nyilatkozatot arra vonatlovas,
Vérző
aréna-beli alakításai után most egy
kozólag, hory továbbra
is fenntartják-e
az
nagyszabású
kalandorregény főszerepét játsza
angol helyőrséget Egyiptomban.
Lord Parmoor j
Rudolf
Valentinó,
kinek elsőrangú színjátszói
a kormány nevében azt válaszolta, hogy lene- j
tehetsége
mellett
most
mint nagyszerű atlétát is
tetten behatóan rátérni a felvetett kérdésre, \
mert azt az egyiptomi miniszterrel tervezett } megfogjuk ismerni Természetesen most is egy
nő szerelméért folyik a küzdelem váltakozó szeöss te jövetel alkalmával fogják megfontolni.
rencsével, csak azért, hogy az utolsó forduló
— A tanács nem ad segélyt a szegény gyerban még is a drága Valentinó legyen a győztes
mekek tiszai fürdésére. A szegedi szegény
s övé lesz a drága nő. A rendkívül vonzerejű
gyermekek, ha felolvassa valaki előttük ezt az
drámát két pazar 2 felvonásos burleszk előzi
irást, nagyon megtalálnak neheztelni a város ta- meg. A grandiózus műsor péntektől vasárnapig
nácsára. Mert a szegedi gyerekek szeretik a Ti- {
szerepel a Korzó Mozi műsorán.
szát és más fürdési alkalmatosság híján szívesen

lubickolnak a langyos habok között. Sok gyer- |
meknek szegény ember az apja, aki nem tudja
mindennap elvonni szájától azt a pár ezer koro- j
nát, amibe a fürdés kerül és igy nagy jótékony- ,
ságot gyakorolnak azok az egyesületek, amelyek
ingyen hozzájuttatják a szegény emberek gyermekeit a fürdőhöz: a Munkások Gyermekbarát-Egye- \
sülete és a Stefánia Szövetség. A Stefánia Szö- •
vétség már kapott támogatást a várostól, nagyon
sok pénzt, legalább ötszázezer koronát. A Gyer- j
mekbarát-Egyesület is kért, de kérelmét a tanács
elutasította, mondván: menjenek a munkásgyermekek is a Stefániához, azt ugy is támogatjuk. A Stefánia ötszázezer koronája, hogy-hogy
nem, elfogyott és most ismét a várostól kért se- ;
gitséget.
j
— Adjunk még ötszázezret — javasolta jószivvel Bokor Pál.
i
— Bizony nem adunk egy fillért sem — szólt
szigorúan a tanács. — Legyen elég az, amit eddie adtunk.
Es nem adtak.
j

— ltavasz betörő- Debrecenből jelentik: Ravasz
betörési módot eszelt ki Schlamovics Aladár debreceni
vaskereskedő. Sorra járta a debreceni kereskedőket és
egy praktikus, betörés ellen biztos lakatot kinált megvételre. Sokan vásároltak is a lakatból, amelyek mindegyikéhez neki is volt kulcsa. Mikor acután egyikmásik kereskedő elutazott Debrecenből a rendelkezésére álló kulccsal felnyitotta az üzleteket és onnan
nagymennyiségű árut vitt el. Fondorlatos betöréseire
azonban hamarosan rájöttek a kereskedők és megtették
ellene a feljelentést. Schlamovich, amikor megtudta,
hogy keresik, megszökött Debrecenből.

A SzUE kerületi bajnoki úszóversenye
vasárnap délután fél hat órakor kezdődik a
Stefánia előtt.

— Kétszázmillió korona két hold szelőért. Kecskemétről jelentik: Kecskeméten, a körösi hegyen fekvő
szőlőkben egy kis birtokot, amely mindössze két hold
252 négyszögfii terjedelmű, 215 millió koronáért vásároltak meg. Érdekes, hogy a háború előtt csak 2000
koronába került ezen a vidéken a szőlő holdja.
,
— Kilakoltatták Füssyéket. Néhány nappal
ezelőtt részletesen beszámultunk arról a szomorú
mai kultur dokumentumról, amelynek lényege az,
hogy özv. Füssynét,
akinek férje huszonöt évig
volt az állam szolgálatában, majd a harctéren
szerzett betegségébe belehalt, ő maga pedig
tizenöt évig vezette az ujszegedi óvodát, mig az-

után B-listára helyezték és csütörtökön

I

Ifjúságiink legszebb á l m a :

délután

másodszor is kilakoltatták egy szegényes, egy '
szoba-konyhás dajkalakásból. Ide tartozik még |
az is, hogy a kiutalt rozoga kis szobát karhata- j
lommal kellett fölnyittatni, mert az uj háztulajdo- j
nos nem akarta befogadni a szerencsétlen, meg- j
hurcolt Füssyéket.

Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak j |
Fogel Edénél, Szeged, Takaréktár-utca 8.
m '

Telefon 11-85.

a

Korzó

Mozi

attrakciója.

— Epileptikus rohamot kapott egy tolvaj!
artistanő a főtárgyaláson. Czibik Katalin artistanő tizenhéircndbeli lopással vádoltan állolt
ma fe budapesti törvényszék előtt. Az előkelő
családból származó érettségizett nő ne n először került a Diróság elé. A s<ép, azokeh ju
Czibik Katalin már ismételten büntetve volt lopáséit, de ugy látszik, a fogház nem volt javító hatással reá. Dr. Riedi József ítélőianácsa
vonta ftklőaségre C ibik Kifalint, akine'í hosszú
bűnlajstroma aaal kezdődik, tiogy a mult év
nyarán besurrant dr. Walter János pisrista rendházi atya lakásáoa, ott feltöite az íróasztalt és
annak tartalmát magával vitte. A télen lezárt
laká'okb* hatolt be C ibik Katalin é3 az előszobában lóggó rubáka', bundádat lopta el.
Igy annakidején többek ko?ött ellopta Vaáiy
Ilona színművésznő nagyértékü sziiszkinbundáját is Alig nyitotia meg a csütörtöki
tárgyalást a főtárgyalasi elnök, amikor Czibik
Katalin hirtelen a szivéhez kapott, felsikoltott
és rángatózva elterült a földön. Epileptikus rohamot kapott, mint aho?y epileptikus rohamot
kap Czibik Katalin úgyszólván naponta. Természetesen mai a főtárgyaláson nagy konsternáciot kellett a leány rosszulléte, a tárgyalást
fel kellett függeszteni és csak jó félórai kézedelemmel tudták azt folytatni. A rohamtól rendkívül kifáradva, ülve vallott azután Czibik Katalin.
Az elnök sorra ellébe tárta a különböző lopásokat és ö mindent beismert. Vagy tiz orgazdája
van és mindegyiket súlyosan vádolja. Délfelé
itélefre került a sor, amikor ismét rohamot
kapott a leány, ugy hogy ismét félbe kellett
szakítani a tárgyalást. A bíróság két és félévi
fegyházra Ítélte.
— Huszonegyéves leány — mint útonálló.
Berlinből jelentik: Egy nagyipari vállalat igazgatója
hajnalban négy órakor ment a lakására Berlin déli
városrészén keresztül. Egy elhagyatott utcán
hir-

telen eléje ugrott egy fa mögül

egy fiatal leány

és pénzt követelt tőle. Az igazgató szó nélkül félretolta útjából a leányt,

de alig tett néhány lépést,

hatalmas ütést érzett a fején.

Segítségért kiáltott,

azután eszméletlenül esett össze. A leány elfutott,
de megfogták. A rendőrségen elmondta, hogy

kalapácscsal támadta meg az igazgatót és hogy
már több embert is megtámadott. Személyazonos-

ságának megállapításakor kiderült, hogy az útonálló leány mindössze huszonegy esztendős és tisztességes polgári család gyermeke.
— Beleesett a cséplőgép dobjába. Kaposvárról
jelentik: A somogymegyei Uzd pusztán Berta Józsefné
és Puska János ki akarták csépelni gabonájukat. A
cséplésnél segédkezett Bertáné 19 éves leánya ÍB
Munka közben azonban a cséplőgép asztalán megcsúszott és beleesett a dobba. A gép mindkét láttát
teljesen összetörte.

Korzó Moii, Szeged

Telefon 11—85,

Julius 25., 26., 27-én, pénteken, szombaton és vasárnap

RUDOLF VALENTINÓ
parádés főszereplésével:

TENGERI FARKAS.
Dráma a végtelen vizeken 6 felvonásban.
Azonkívül:

Ezt megelőzi:

Fix-Fox a tengerparton Riadalom a háremben
Amerikai burleszk 2 felvonásban.

|

2 felvonásos amerikai burleszk.

Előadások kazdete: Hétköznap 6, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

S Z E G E D

1W4 h f l a i 25.

— Letartóztatták a hamis százdollárosok
egyik terjesztőjét. Budapestről jelentik: A rendőrségre néhány hét óta sok feljelentés érkezett isJULES VERNE nagyszabású regénye:
meretlen egyének ellen, akik hamis százdollárost
hoznak forgalomba. A feljelentésekhez csatolták a
hamisított bankjegyeket is. A kárvallottak előadták,
hogy egy 3 5 - 40 év körüli férfiú állított be hozzájuk s kérte, hogy váltsanak fel egy százdolláros
bankjegyet. Az ismeretlen arra hivatkozott, hogy
Csehországból érkezett s csak nagy cimletü pénze
| az amerikai filmek büszkesége
a Korzó Mozi újdonsága. £
van. Miután igen előnyős feltételt szabott a felváltásra, amennyiben a százdollárosért mindössze
95 dollárt kért apróban, a bankjegyekhez mit sem
értő emberek örömmel kaptak az alkalmon s belementek az üzletbe. Csak később, mikor értékesíteni akarták a pénzt, derült ki, hogy hamisitott
százdollárost vettek át. A rendőrség igen erélyes
nyomozást indított az ügyben, de minden kutatás
meddő maradt. Tegnap azután a véletlenség jött
segítségre. Egy középkorú ember, mint később
megállapították, Jambrekovics
Mayer 38 éves csehEgy n ő át akarta n a z n l a La ManchePdrlsból
jelenti az Havas:
A nemzetközi
országi ügynök tegnap délután nagyobb fővárosi
csatornát. Páriából jelentik: A francia J-anne
olimpiai bizottság végrehajtó bizottsága trgnapi
cégnél szazdolláros bankjegyet akart felváltani, a
aki a La Manche-csatorna átuszására
ütésén a következő határozatot hezfa: A be- Simoo,
cég egyik tulajdonosa azonban, aki történetesen
Ckületbírósáxgá alakult
nemzetközi olimpiai vállalkozott, hét ménfőid távolságban az angol
tőzsdebizományus, azonnal rájött arra, hogy a
végrehajtó bíróság ráruházott jogánál fogva parttól kénytelen volt a tervét feladni. A bátor
bankjegy hamis. Nem szólt azonban lambrekovicsnak, hanem rendőrt hivatott. A rendőr előbb iga- egyrészt tekintetbe véva azon ünnepélyes esküt, hölgy ismét megpróbálkozik a csatorna átzoltatta Jambrekovicsot, majd bevitte a főkapitány- amelyet az olimpiai játékok megkezdése e ött
uszására.
ságra. A főkapitányságon az ügynök semmi el- valamennyi olimpiai
46 kilométert ú s z o t t a D u n á n két majáiékos tett. másrészt
fogadható felvilágosítást sem tudott adni arról,
gyar versenyző. Két magyar uszó,
Labort
hivatkozva a nemzetközi olimpiai bizottságnak
mint került hozzá a hamis százdolláros bankjegy,
Károly
és
Viczss
Titusz,
akiknek
a
r
e/ét
sport1923
októberében
az
egyes
nemzetek
olimpiai
amiért is a nyomozás befejezéséig őrizetbe vették.
bizottságához intézett manifesztumára,
kigon- körökben alig ismerik, arra a nem mindenA rendőrség értesülése szerint a hamis dollárok
napos feladata vállalkozott, bogy Vísegrsdói
dolt*. hogy Pulitit
kizárja
az olimpiai
játékokterjesztésével többen foglalkoznak s a
bankjegyeleúszik Budapestre. Maratoni úszásnak nevezket Csehországból
csempészik át hozzánk. Az ügy- j ból. Egyben felhívja a végrehtjtó biróság az
ben a rendőrség a nyomozást kiszélesítette.
ték el a versenyt, amely tulajdonképen nem is
olaszokat, hogy hasonló és megismétlődő esetannyira verseny volt, mint két sportmannak
ben a legszigorúbb szankciókkal fog élni. Elbravúros vállalkozása, smelyet teljes siker koA S z U B k e r ü l e t i b a j n o k i ú s z ó v e r s e n y e ; határozták, hagy ezt a jegyzökönyvet közlik az
ronázott. Reggel 9 órakor indultak Visegrádról
vasárnap délután fél hat órakor kezdődik a j olasz és magyír bizottsággal, valamint a nema vtrrenyiős és a 46 kilométeres
távot hét óra
Stefánia előtt.
j zetközi vivószövetséígel. Ugyanez a bizottság
alatt tették meg és déiután 4 órakor mrg is
külön tárgyalja Kovács
magyar
zsűii tag
— Siázötven milliárdot örökölt egy szegény
érkrztek a MAC mfPgitszígeli evezőshárába.
ügyét is.
félegyházi földmive* A szerencse forgandósága megElsőnek Labori Károly utzott be, tcajd féléra
lepően igazolódott Domka I kiskunfélegyházi gazdaember esetében, aki bármilyen szorgalmas is volt,
múlva Vass Titusz is megérkezett. Természecsak nagynehezen tudott megélni eddig kis földjéből.
M ' g i n t k i ü Ottéh Carpentiert. Newyork- tesen mind a ketten útközben táplálékot is
Domka lestvére ezelőtt húsz évvel kiment Amerikába
ból
j e e m i * : A középsúlyú világbajnokságért
vettek magukhoz, ami lényegesen felfrissítette
s a világháború óla liirt stm leheteti róla hallani. Pár
folytatott
newyorki box nérkőzésen az amerikai | őket és kis, de többször jelentkező lábgö cstől
héttel ezelőtt azonban a bíróság értesítette Domka
Istvánt, hogy testvére meghalt Amerikában s mivel
Genetimmey
a harmadik
jordulóban
leütötte '' eltekintve, minden különösebb incidens nélkül
családot nem hrgyott hátra, az egész vagyont ő örökli.
Carpentiert.
tet'ék meg a bosszú távot.
Most azután megjött a hivatalos jelentés is, amely be-

j Utazás a föld körül j
Pulitit k i z á r t á k a z olimpiai

számol a vagyonról. Az örökség az eddigi számítás
szerint meghaladja a 150 milliárd magyar koronát.

TflZIDE

— Egy atazony a Mura folyóba ugrott
b á r o m gyermekével. Orácból jelentik: A váMagánforgalom. Az irányzat az egész délelőtt folyaros közeiét en, a Mura folyó gostingi hidjánál ' mán teljesen üzlettelen volt, a forgalom csütörtökön
a vizbe ugrott
egy nunkásasszony
három gyer- ' szokatlan kicsiny méreteket öltött. Kötés alig néhány
papírban jött létre és igy az árfolyamok inkább névmekivei
A víz s u h a néhány másodperc alatt
legeseknek mondhatók. Árfolyamok: Magyar Hitel S8o,
messzire e vitte a gyertrekekeket, akik egészen
Osztrák Hitel 165, Kereskedelmi bank 127o, Pesti Hazai
ellüntek a habokban. Az anyát utászkatonák
3725, Leszámítoló 82, Salgó 595, Urikányi l o l o , Kőigyet eztek k í m e n e n i é s hosszas f m d o z á s u'án
szén 3115, Fegyver 155o, Ganz-Danubius 3i5o, Ganz
villamos 15oo, Nova 175, Levante 2*o, Bur too, Maátkerült is csónakba emeld a kétséfcbc.eaetUn
kiabáló sssionyt. Kórházba vitték, ahol el- gyar Cukor 28oo, Mezőcukor 225, Magyar-Német 24o,
Nasici 2575.
mondta, bogy a nagy nyomorúság
birta rá az
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
öngyilkosságra
és gyermekeinek
elpusztítására.
»oímm.
Hollane forint 3o37o 31170, Dinár 920E g j e ő i e a kóiházbtnmzrad, onnan azflgyéiz960, Lei 345 - 360 lelga trank 3650-3750, Dán
ség börtönébe viszik és megindítják
ellene a
koron* 12770 13180, Varvég korona 1052J—1C900,
Angol font 349500 358100, Ura 34 ¿0-3520, Dollár
büntetőeljárást
a gyermekek
elpusztítása
miatt.
79600—814C0, Francia frank 4C70-42ŰÜ, Sxokol
2350- 2420, Levt 565-595 Svéd korona 21120—
— A hordóba zárt kígyó. Husztról je'entik : Bor21720 wstliák korona 113.10-115.00, Svájci frank
zalmas szerencsétlenség történt a minap Huszton,
14640-14970 pénz,
amilyenre még aligha volt példa az idők folyamán.
Romler Richárd huszti vendéglős csapiaaütött egy 50
literes söröshordót s az első pohár sört az éppen ott
időző pénzügyőrnek nyújtotta, a második poharat pedig
ő maga hajtotta ki. Alig nyelték le azonban az utolsó
kortyot, mind a ketten összeestek és iszonyú görcsök
között meghaltak. A rendőrség azonnal nyomozást indított az ügyben. Szétverték a hordót s egy vipera hulláját találták benne. Valószínű, hogy a kígyó még a
hordó megtöltése elölt került oda s azután a sörben
megfulladt. A boncolás megállapítása szerint ez okozta
a két ember halálát. A vizsgálat most megindult, hogy
kinek a hanyagsága folytán maradt a kígyó a hordóban.

— Ujabb halálos tfizkatasztrófa. Az alsóborsódi Tiszaoszlár utcáin még füstölögtek a romok, amikor Felsőkéked községből ujabb tüzkatasztrófa hírét jelentették. Itt Füleczki István
¡azdálkodó háza gyulladt ki. A házba Füleczki
stván felesege bennégett. A falubeliek nagyrésze
a mezőn a termés betakarításával foglalatoskodott
és mire észrevették a veszélyt és hazafutottak,
már késő volt.

{

— Széváltás közken leszarta a b a r á t j á t . Kecskemétről jelentik: Nagy József és Gál József ókécskei
legények borozás után együtt tartottak hazafelé. Útközben hajbakaptak valami jelentéktelen dolgon és
O á l József hirtelen előrántott zsebkésével átszúrta barátja szivütőerét. Nagy József pár perc alatt kiszenvedett. A csendőrség a könnyelmű verekedőt átadta az
tgyészségnek.

É r t e s í t é s . Tisztelettel értesítem a nagyérdemű
közönséget, hogy kézimunka és géphimzö szalonomat fehérnemű szalonnal is kibővítettem.
Radó
Ilonka
Szeged, Római-körút 10.
sn

O t t M i t Amsterdam 30640- 31170, Belgrád 940960, Bnkarest 345-360, ttrflssel 3680- 3750, Kopeohága 12970-13184 Krisztiánia 10720-10900, Londos
352500- 358100, Milánó 3450- 3520, Newyork 80100—
81400, Pária 4100-42C0, r"r*ga 2370-2420, Szófia
£80 595, Stockholm
21370-21720, Bécs 113.4011500, Zürich 14740-1497Ü.
Zürichi tőzsde. Nyitás i Pária 27.82»/,• Londei
2392 Newyork 543.75, Miláné 23.47'/, Hollandia
2< 8 '/, Berlin 0.000000000129'/,, Bécs 0.0076«/«- Sxéfia
395%
Prága 16.15, Sudapttl
9.0069%
¿ukarett
2.35, ttolgrád 6.42'/,, Varsé 0.0000106.
lirithl

tárlat i

Páris 27.85, London

2392, New-

rork 54350, Miláné 23.46'/,, Hollandia 2C8.'/„ Bérli*
O.OOOC00000129'/,, Hécf 0.0076'/4- SzéHa 3.95«/« Práfcl
16 15,

8aaapt>-

0.0069,

Si>*cra«<

2.35,

Belgrád

6.42'/,, Varsé O.COOOIC6.
Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat szilárd. A gabonanemüek lo-15.ooo koronával emelkedtek. Egyéb cikkek árai nagyobbára változatlanok.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki uj
áru 410-415, egyéb származású 405—410, 78 kg.-os
tiszavidéki ó buza 417.5-422.5, egyéb származású
412.5-417.5, 79 kg.-os tiszavidéki 420-425, egyéb
415—420, 78 kg.-os tiszavidéki uj buza 415 - 420, egyéb
410-415, ó rozs 355—360 uj rozs 340- 345, takarmányárpa 320- 340, zab 380—390, tengeri 360—370,
repce 600-630, korpa 250-260. (Az árak métermázsánkint ezer koronában).
ferencvárosi ssrtésvátár. Déli zárlat. Felhajtás
összesen lloo. A vásár elég élénk volt. Arak: könnyfl
23.2oo—24.ooo, közép 23.ooo—25Jooo, nehéz 24.ooo—
26.ooo korona.

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK jOZSBP
fciadétulajdonog: Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

Agilis, intelligens fiatalembert
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*

akvizitőrnek
alkalmaz a »Szeged« kiadóhivatala. Személyes jelentkezés délelőtt 9 és 10 óra között

64.000 K
a Kossuth

kitűnő

élelmiszerüzletben,

csemegevaj
a Püspökbazár mögött

Varga Mihály
Telefon 4 6 9 .

3Ü,

Szeged
Hridl-«t«a

4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló wlrt srin kamaté.

HAL!

'

Ma és mindennap nagymennyiségű élő
tiszai fehérhal és apró ponty kerül eladásra a Rudolf-téri halcsarnokban.
Két szoba, előszoba, fürdőszoba, parkettás
532
modern utcai

lakást keresek

azonnali, legkésőbb augusztus végéig beköltözhetőséggel. — Ajánlatokat
. B E L V Á R O S " jeligére a kiadóhivatalba.

