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A városok köicsöne.
Ha a városoknak kölcsönre volt szükségek, maguk néztik utánr. A kormánynak legföljebb a belügyminiszter
felügyeleti jogánál fegva veit bi leszólása a kölcsön felvitelének í s felhasználásának mikéntjébe. Ez volt az eljárás a mnllbsn. Mos», hogy a városoknak megint szükségük van pénzre —
egyik-masiknak égető szüksége van
rá — a kormány néz körül a pénzpiacon, a kormány tárgyal s ugy látszik, a kormány fog megállapodni a
városoknak folyósítandó kölcsön föltételeire nézve. Nem lehet kifogást emelni
a kormány iz aktiv szerepvállalása
ellen, sót talán Crömmel és elégtétellel
kell fogadni, hogy a kormányok —
mert persze nerc csak a mostani kormányról beszélünk — akkor is törödni
kezdenek a városokkal, amikor nem
egy-egy u j intézményért való futtatás
rendezéséről, állami célokra való pénzelőlegezésekről, kortcscéiokat szolgáló
Ígéretekről és kinevezésekről van sző.
A rendszert jebát, amely a szó egészen komoly érfeimében törődne « városokkal, belyeielnök. Sajnos, ninct
azonban bizalmunk hozzá, hogy ebből
rendszer épfll.ön ki. No de az ilyen
cstké<y8ig ne rontst el a kormány
kölctönszenéii akciója felett érzett örömünket. Még az te, hogy a politikai
bizalmatlanságon kivdl bizalmatlanok
vagyunk a kormány pénzügyi politikájával szemben ís. Bizonyos, hogy a
kormány valamennyi város résiére egyszerre könnyebben tud szerezni kedvező feltételű kö'Cíönt, mintha az érintett városok valamennyien külön-külön
keresgélnének pénz jitán. M / g sem
szabadni negfeltdkeini arról, hogy
egyes városok a kölcsön felvétele tekintetében kivételetek kedvező helyzetben vannak és hogy ezek, mert például nagy fö'dbiitokuk van, olcsóbb
pénzhez tudnék hozzájutni, mint aminőt esetleg az állam szeres a számottevő
ingatlannal nem rendelkező városok
részére. A kérdésnek Üyen szempontból való megvilágítása és elbírálása
bennünket szegedieket különösen érdekel és remélhetőleg figyelembe veszik
az illetékesek, amikor majd tor kerül
az állami közvetítéssel szerzett kölcsön
föltételeinek elbírálására.
A jelen esetben azonban azok a beruházások érdekelnek bennünket, amelyekre a kölcsönt a kormány terve
szerint fel kellene használni. Ki kellene építeni a csatornázást, a világítást és végre kellene hajtani a lakásprobléma megoldását célzó épitkeiéseket. Ez a betuházási program, például
Szegeden, természetesen távolról sem
teljes. Nálunk ki kellene építeni, hogy
mást most ne mendjunk, a vízvezetéket is, fel kellene épi'eni a tanyai
vasutat, a vásárcsarnokot és semmi
ecetre se lenne szabad elsza'asztani az
uj kórházi épület emelésére kínálkozó
alkalmat. A beruházási programnak
Szegeden 2—3 évtizedes mul ja van.
A program pontjai ez alatt az idő
alatt megmaradtak, változás legföljebb
annyiban történt, hogy a régiekhez
u
i pontok jöttek. A program tetiát tagadhatatlanul gazdagodott. A város
b o n b a n a városias ság Iegelsörendü
"ítézményei tekintetében változatlanul
l e g é n y maradt. Kérdés, hogy mcst,
a
toikor még távolról sem vagyunk tul
* világháború és az annak nyomán
'<rmészet8zerü!eg támadt forradalmak
kőbetegségein,
alkalmas
financiális
jgkör van e nemzedékeket érintő és éra
<*lő teruházások eszközlésére.
Ami Szegedet illeti, meggyőződéhogy hatalmas ingatlanainak seSiségévei vagy teljesen
legyűrheti,
a legkisebbre csökkévhe'i a
Pénzügyi nehézségeket. A mérleg MS* serpenyőjét visszabillenlhetellerül
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nyomják le hatalmas városgazdasági
és szociális érdekek. Igenis az volt a
jó gazdálkodás, hogy a véros a rossz
papírpénzt átváltotta
értékálló
há
zakra. A rossz papírpénz ujabban
sokat javult, de még mindig a legokosabb gazdálkodás és még sokáig
az marad, ha a várcs építkezik, be
fek'e*. Azt pedig ne mondta ser ki,
hogy szociális köteles-égének
eleget telt a város, ha néhány házat
épít e'ett s ez el i d e i g - f n i g kenyeret
biztosított 10—20 iparosnak és 2—300
munkásnak. Folytatni, sőt nagyobb
arányokban kell ki'ejteni ezt a szociális poli ikát. Hiszen a városnak nem
kerül semmibe, vagy nagyon kevésbe
s a hatóság okos városépítési és
gazdasági rendszert inaugurálna. Az

Előfizetési árak: Egy hónapra helyben 40.000 kor, Budapesten
és vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2G0J kor.,
vasár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 20. szám.

emiitett nagy közmunkák évekre megnyitnák a kereseti forrásokat egyes
iparos szakmák és a munkások százai
számára, aminek jótékony és élénkítő
hatása természetesen rövidesen észl 1hetö lenne az ipar többi ága ban és a
kereskedelemben, tehát az egyéb szakmáknál foglalkoztatott munkások és
alkalmazottak körében is.
Azok a tárgyalások, ame ; yeket a kormány a városok részére szerzendö kölcsönről folyta', ime, igy ringatnak
illúziókba minket. Még meg sinci a
kocsi s mi már a bakon ülünk és
h?j«juk a gyönyörű telivé eket. És kíváncsian várjuk, mi mondtfni vallja
lesz a hatóságnak, ha a tárgyalások
eredménnyel végződ aek és meglesz a
kölcsön.

MMMMMMMM^MMIMÍMM^^

A Népszövetség tanácsa*
Jóváhagyta a Magyarországra vonatkozó
bizottsági határozatokat.
Genf, junius 9. A Nemzetek Szövetséginek Tanácsa ma jóváhagyfa a
Magyarország és Ausztria ügyében M
küldölt tanács bizottságának határozatait, amelyeknek tartamát lényegében
már a tegnapi közlemény ismertette.
A tanácsnak a magyarországi szanálá 1
mü tekintetében hozott döntés megállapítja, hogy a szigorúan végrehajtott adózási rendelkezések következében a magyar államháztartás e h ö zárót z á m s d á a 1925 julius 1-én az eredetileg megállapított 100 millió aranykorona deficit helyett tekintélyes
fölösleget tüntet fel és hegy az 1926. é i
kölségelöirányzat ugyancsak egyensúlyban van. A határozat a továbbiakban
azt a reményét fejezi ki, hogy Magyaro r s z á g o k és a többi érdekeit államoknak a fáradozásaival a kereskedelmi szerződé ek és a ki- és beviteli
korlálo.ások megszüntetése érdekében
tett előrehaladást siketült elérnie.
A Nemzetek Szövetségének

T*nác?a

végül állást foglalt a további
tisztviselői létszámcsökkentés és ezzel egyidejű
leg a tisztviselői fizetések
felemelése
mellett és azt óhajtja, hogy a szanálási kölcsön még hátralévő részéből
nyújtsanak hitelt termelési célokra.
Az első szanálási évnek tapasztalatai már magukba véve alapot nyújtanak azon renunyre, hogy a szanálási
müvet szerencsésen végre lehet hajtani.
Az ausztriai szanáláu mü tekinteében a Nemzetek Szövetségének Ta< ácsa az osztrák kérelemnek megfelelően
hozzájárult két gazdasági szakértőnek,
még pedig Layton angol álampolgárnak, az Economist cimü londoni folyóirat igazgatójának és Rist párisi eg>etemi lanárrak a kiküldetéséhez, hogy
végezzék el Ausztria je enlegi' gazdasági viszonyainak pártatlan megviisgálását. Chamberlain, mint a kérdís
előadója, hangsúlyozta, hogy a vizsgála ot pártatlanul és lehetőleg sürgősen
kell megejteni.

Magyarország szanálása.
Genf junius 9. A Nemzetek Szövetsége Tanácsának mai nyilvános ülésén
Magyarország szanálásának ügye volt
a napirend e s ő p nija.
Sctaloja olasz delegátus felolvas'a a
migyar bizottságban elfogadott határozatokat, majd hozzá etie, hogy a márciusi ülésszakban kért felvilágosi ásókra
a magyar bi.ottságban Bethlen Istv/n gréf miniszterelnök és Smiih Jeremiás f ö b i z o s kimerítően válaszollak.
Ezután Comnene román követ emelkedett fel és előad'a, hogy Chamberlain és Smilh főbiztos kijelentései al pján Románia elfogadja a javaslatokat,
hogy ezzel is kimutassa a Nemzetek
Szövetsége iránti ragas.* kedását.
Veverka csehszlovák követ csa1 lakozott Scialcji és Comnene kijelentéseihez. A javaslatot a maga teljességében e'fogadta.

A főbiztos
ezután
tömörképben
vázolta a szanálás ered t ényeit. Rámuta'ott az eddigi nagy haladásra,
hogy a költségvetést egyensúlyba hozták, az államháztartás deficije pedig
megszün'. Kifejtette azután, hogy sz
adózís elérte a legmagasabb batárt, a
fejenkénti adó 75 aranykorona. Mindezeknél fogva igyekeznek a lakosság
terhét c ökkenteni. Végül nagy tetszés
közben jelentette ki, hogy Magyarország pénzügyi újjáépítése a legjobb
uton halad előre.
Báró Korányi Frigyes párisi köve*,
Magysrorazág delegátusa a fübii'os előadásának befejeztével köszönetét fejezte
t i ugy a tanácsnak, mint a főbiztosnak. Beszédében utalt arra, hogy Magyarország b l r nehéz viszonyok közt,
mégis lövette a Nenzetek Szövetségének tanácrait és javaslatait, jóllehet ez
nagy áldozatokba került.
t::n»»»:»»»»»nntn:tttmmuua

Zárt ülés volt a nemzetgyűlésen.

PeidI beterjesztette az államfői hatalom gyakorlásának ideiglenes
rendezéséről szóló törvény módosítása iránti indítványát.
Budopest, Junius 9. A nemzetgyűlés
mai ülését izenegy óra u án néhány
perccel nyitotta meg Scltovszky Béla
elnök. Folytalják a választójogi
javaslat általános
vitáját.
Strausz István: Valószinü, hogy a
választójog kérdését rövidesen uiból
kell tárgyalni. Jellemző, hogy az egyik
kormánypárti szónok, Bessenyey Zé ó,
egyenesen
megbélyegezte
Apponyit.
(Ellentmondások a jobboldalon ) A belügyminiszter nem hive ennek a javallatnak, ezt ö csak magára okirojáíva
dolgozta ki. Ráoktrojálta ezt a t öt vény-

javaslatot Bethlen István gróf miniszterelnök a miga fanatizmusával
a bel
ügy miniszter re és az egységes
pártra.
Példa van már arra, hogy majdnem az
az egész ország elveszett, mert a vezért
bálványozták és vakon követték.
Mondanom ácm k e l , hogy Tisza
Istvánra
gondolok. A vilasztójojj a kormányoknak mindenkor csak játék volt, de elvitázhstatlan, hogy szükség van az általános titkos választójogra.
A többsíg
crak politikai uralmát akarja konzer.válni, pedig bűnhődés néikii ilyen cé
lókra i.cm lehet a váasztőjogot kihaiz-

rálni. (Zajos helyeslés a baloldalon)
Ez a törvényjavaslat jóvá akarj) hagyni
az elmúlt választások atrocitásait. Teljesen érhetetlen a miniszterelnök maga artása. Kinek akar ezzel kedvesk e d n i ? Ellenzi a javaslatot és nem fogadja el. (Éljenzés a ba'oldalon )
Györki l.vrej Tessék nyíltan bevallani, hrgy be akarják vezetni az örökös képviselőséget.
Meskó Zo t á n : Be is lesznek
balzsamozva
utána/
G)örki Imre: Azelőtt a nemzetiségi
vesiedtlmet fesletUk a falra, mint ördögöt a választójog ellen, mcst pedig
a demagógiára hivatkoznak í s ezen a
címen tiltat óznak a választójog általánossága ellen. Mindenki egyformán
nasinos polgára az országnak, aki dolgozik. Nem lehet kiváltságokat adományozni, nem lehet
pspirosalkotmánnyal kormányozni. Tisztában ke l
lenni azzal, hogy minél szélesebb alapokra fekte jük az alkotmányt, annál
szi árdabf. A javaslatban őszintén i s
leplezetlenül nyilvánul meg, hogy igenis
a legfőbb törekvés a ma u almon lévő
osztály hataf ának biztosítási. Ezek
után ne a szcc áldemokráciát vádolják
osz'ályharccal és osztályuralmi tötekvésekkel. A javaslat indokoláia tiiztán mutatja az osz á yuralmi tCrekvést. Bizonyítja ezt főleg a nők választójogának indokolása. Erután a választhatósággal kapcsolatban fölmerült; igazságtalanságokról szól. Fölérniili példíul Plósz Sándor
esetét, aki ellen igazoltatás! eljárást indítottak és ennek alapján Plósz Sándor volt
igazságügy miniszter, v. b. t. t., egyetemi tanár nem lett volna választható
úgynevezett
forradalmi
magatartásai
mi-att. Nem lehet i<'yen,súlyos éa ilyen
igazságtalan mértékkel mérni, főleg
amikor i túloldalon számos forradalmi
főispán és termelöbíztos ül. Nem lehet
ilyen igazságtalan rendelkezéseket a
választhatóságról
törvénybe
iktatni
Ezután a képvitelői esküvel foglalkozik, amely szerinte szintén a szociáldemokraták ellen irányú', amint ez
a javaslat
szövegéből
ii
kitűnik.
Ezután a kiviteli engedélyek kérdésével foglalkozik, amelyekkel kurzusvállalatokon igyekeztek segíteni. Nem vált
be az erőszakos birtokpolitika sem.
De nemcsak gazdasági téren,
politikai
téren is eredménytelen
lesz az erőszak
politikája. Továbbra is é g e ö lesz a
választójog kérdése, ami nem lesz ad
acta léve. A javaslatot nem fogadja el.
Mivel a H i z nem tanácskozóképes,
az elnök az üllst felfüggeszti. Szünet
után Szabó
Imre szólal fel. Szilárd
híve az általános titkos szavazásnak s
igy a javaslatot nem fogadja el.
U ána Nagy Vince beszél: Kijelentette, hogy 0 nem i i akart felsiólalnt,
mert 0 a passzivitás hivr. S i c i h t e
ezen a nemzetgyűlésen ugy sem lehet
érdemes munkát végezni és hogy mégis
felszólal, ezt csupán válaszúi i r á n i
kötelességből
és szeretetből
teszi.
Szól Daruváry egyik cikkéről, ma'd igy
folytatja: A mostani időben a választójog volna az, amel yei egy lépéssel k ö zeledhetnénk a derokráciahoz. A kormány azonban ezt az első lépést is le
ak rja r o n a n 1 . Ha i nyugat melett és
annak demokráciája mögött lépcsőfokkal lemaradtunk, moit van itt az ideje
annak, hogy egy nagyot ugorjunk és
behozzunk vaiatcit; nem .'ehet az, hogy
a nemzetgyűlés o y m jogokat vindikáljon magának, amellyel megváltoztatja
az alkotmányt. Nem különbözik a mostani kormány a régi munkapírttói, mert
itt a kisgazdák tagadják meg elveike*.
Idézi Hegedűs Lóránt egyik cikkét,
amelyben azt mondja, hogy ha ludta
vO'na azt, hrgy megizOletik »z arcnesziii-rendeie*, nem vállalta volna el
a pénzügymin si'eri tiizlségft, mert az
döntötte meg az ö munfciját, hogy
kiadták az amreutía-rerd:lítet és kiengedték ezzel a gyiikorokat; ne ciak

az egységes pátion és a miniszteri
székekből birálják a szélsőséget, ugy
ahogyan a baloldali szélsőség a k o n monízmus, a Jobboldalnak az a szélsősége, ami most
Mjgyarországon
folyik.
Utána Fábián Bíla beszél. A'ril
szól, hogy a köztisztviselőket mennyire
lehet befolyásolni. Mist is kiadták a
parancsot, hogy az ébredő
tüntetésen
ott kell lenniök. Simonyi-Semadam minisz er bukásáról beszél, majd megállapítja, hogy még vannak titkos társaságok. A javaslatot nem fogadja el.
Az elnök ezután Propper Sándort és
Peyer Károlyt a teenap hasznát sérlé
sekért utólag rendreu asitja, Nagy Vin
cét pedig, aki ugyincsak a tegnapi
napon Drózdy Győzőt rágalmazó gazembernek n vezte, az elnök indítványára a Ház többsége a mentelmi bizottsághoz u ' a s i j a .
Ma|d nip'rendi javss'atot fesz az

elnök, mely szerint a legközelebbi Ülés
pénteken délelőtt 10 órakor tartsssék a
mai napirenddel. A nemzetgyűlés az
elnök napirendi indítványát elfogadja.
M jd felolvassák az inditványkönyvet,
melybe Peldl Gyula jegyzett be indítványt az államfői hatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről S2Ólő 1920.
évi 1. t.' c. módosítása tárgyában. Minthogy az indi vinyt törvényjavaslat alakjában terjesztették be, azt kl fogják
nyonatni, annak idején napirendre fogják tűzni
Szabó Sándor: Arra várhatnak.
Az elnök kijelen i, hogy 30 képviselő
zárt ülés elrendelését kérte. Minth gy a
zárt ülést kérő 30 képviselő jelen van
s a nemzetgyűlés a zárt ülés elrendelé
s*hez hozzájárult, az elnök elrendeli a
zárt ülést és az ülést felfüggeszti. A
zárt ü l ' s egynegyed héikor kezdődött.
A zárt ülés.fél 10 óráig tartott. Ekkor
az elnök megnyi otta az ül^st s nyomban u'ana a mai ülfst bezárta.

Prónay Pál kilépett az ÉME-ből,
mert megrendezik a csütörtöki tüntetést
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése)
A nyilvánosságra került Beniczky-ügy
egyre n gyobb po itikai hullámokat ver
és a legújabb hatása: Az ébredők lettiszakadása. Tegnap este ugyanis igazgatósági Ölést h volt össze az ÉME,
amely végével, amikor is a csütörtöki
tüntetést beszélték meg, Prónay Pál,
az ÉHE alelnöke bejelentette lemondását, mert nem hajlandó tovább az ÉME
vezetőségének tagja lenni, miután a
demonstrációs gyűlést elhatározták.
Ez az Qies egyébként igen izgalmas
lefolyású volt, benfen'esek szerint Bud iörs óta nem irtottuk ilyen izzó hangulatban gyűlést a Sörház-utcában. Már
a gyülüs elő t bizalmis értekez et vjlt,
amelye a Eckhardt, Fodor titkár, Kiss
Menyhért, Turcsányl Egon, Lenkey Lehel és Prónay Pál vet ek részt. Az
egyeeülct l g n ranzigensebb részének
k é p v i s e l ő ] F o d o r Gyula azonnal szóba
hozta, h >gy demonstrálni kelltne azután
a kormányzó mellett. Ezzel s temben tokán
azt hangoztatták, hogy soha sem használ az ébredőkne', ha pali ikai kérdésekbe avatkoznak bele. Prónay pedig
kijelentette, hogy egv ilyen tüntetés azt
a látszatot kel ené, nogy az ÉME alátámasztja a Beih en kormányt.
A bizalmas ülésen vég?! fölhozták
a budaö sí csatá , amikor átlást foglaltak a királykérdésben. Azóta állandó
nyugtalanság van sz egyesületben, mert
a u g o k egyik része
szabadkirályválasztó, a másik pedig legitimista.
Ennek kapcsán fölvetették azt is, hogy
nemetak ez az Ugy választja ketté a
tagokat, hanem az is, hogy sokan az
1920-21-es
esztendők
tenorisztikus
eszközeinek
alkalmazását
kívánják,
mások pedig kizárólag gazdasági kér-
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désekkel akarnak dolgozni.
Prónay ezután még egyszer kijelentelte, hogy nem szabad az ÉME nek
exponálni magát és nem szabad megengedni, hogy visszatérjenek az 1920.
évi ki engések.
Hosszas vita folyt le még ezután a
kormányról és a tüntetésről, majd az
agresszívebbek továbbra is ragaszkodtak, hogy az utcán dimonstráljanok az
ébredők a kormányzó
mellett. Ezután
pedig bármennyire kapacitálták Prónay
Pált, azonnal bejelentette, hogy lemond
tisztségéről és kilép az ÉME-ből.
A Magyar Távirati Iroda jelentése
szerint különben az ÉME holnap a következő szövegű p'aká'ot fogja kiragas 'tat i Budapest u cáin :
„Budapest magyar népéhez I A magyar állam
fejét elvakult gyűlölettel alantas politikai indokból megtámadta egy ember és akadtak
olyanok is, akik a támadást, mivel az részükre pillanatnyilag pártpolitikai előnyt jelenteit, saját javukra, de a nemzet egye emének
végtelen kárára kihaszálni igyekeztek. A nemzet közvéleménye eddig is felháborodással
utasitotta vissza a kormányzó ur Őfőméltósága ellen intézett támadást. Megbotránkozásának és Horthy Miklój őfőméltósága iránti
hidolatának és ragaszkodásának méltó módon kifejezést is akar adni 8 ezért a nemzeti
alapon álló társadalmi egyesületek elhatározták, htgy-junius hó 11-én csütörtökön délelőtt 11 órakor a Petőfi-téren gyülekeznek
és onnan a várba vonulnak, hogy Magyarország kormányzóját hódolatukról, rendíthetetlen ragaszkodásukról biztosítsák. A felvonulásra minden becsületesen gondolkodó
magyart ezennel meghívunk. A testületeket
felkérjük, hogy zászlóik alatt vonuljanak fel.
A menet a Petőfi-térről 12 órakor indul."

11 ernltt,ük meg, hogy Pestvármegye
mai közgyűlésén határozatban nyilatkozott a kormányzó melietí éi hírek szerint ezt a példáját több törvényhatóság
követi.

Az ébredőkkel egyidőben a szociáldemokraták is tüntetni akarnak.
kor erről a szocialisták értesüllek és lát(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentise.) A nemzetgyűlés szerdai ülésén ták, hogy a kormány nem tudja érvényre
Farkas Tibor tzóvá akarta tenni ezt a
juttatni beiolyását, felvetették azt a
tényt, hogy az ébredők vezetése alatt gondolatot, hogy abban az időben, miaz ellenforradalmi alakulatok tüntetést
kor az ébredek felvonulnak a Várba a
rendeznek. Erre a beszédre azonban kormányzó ünneplésére, ugyanabban
már nem került sor. A nemzetgyűlés az időben Somogyi
és Bacsó sirja
fotyoióján az a hir járta, hogy a kor- mellett fognak tüntetni. E d d g i terv
mány le fogja szerelni az ébredők csüsz'rint tehát csütörtökön délben Sotörtöki mozgalmát, kéiőbb azonban mogyi és Bacsó Kerepesi uti sirja melkide ült, hogy azt mégis meg irtják, de j lett demonstrációt fognak rendezni.
nem fii 11-kor, hanem 12 órakor. Mi- |
V a s a m i n i s z t e r t á r g y a l á s a a demokratikus ellenzékkel.
{Budapesti
tudósítónk
telefonjelen- | fejleményeivel foglalkozott Az fn'ézőtise.) Jelentettük, hogy Kiss József
bizottság határozatából kifolyóan SziUelyetUs miniszterelnök már tegnap lágyi Lajos, Vázsonyi Vilmos, Peyer
tárgyalásokat kezdett a demokratikus
Karoly és Rupert Rezső fölkeresik Vass
ellenzék tel a
Beniczky—Somoiyi— József he>yettes miniszterelnököt és
Bscsó ügy miatt. A m ni zter kijelen- közlik
vele a szövetkezett
ellentette, hogy ujabb erélyes n/omozást zéknek a Somogyi — Bacsó-gyilkosindít a gyilkosok
u'án, de
eztel ság ügyében újból megviiatott állásszemben az ellenzik ne
ismitelgesse pontját é* szóváteszik egyrészt a Szózat
állandóan a parlamentben a Somogyi- című lapnak államcsíny elkövetésére
ügyet. A demokratikus ellenzék ezt az célzó bujiogatását, másrészt a koróhajt meghallgatta, majd ma délben mányzó személye mellett tervezett ébintizőblzottsagi ülisre gyűlt Össze.
redő magyar tüntetéshez a közalkalmazottaknak
hivatali főnökségeik utján
Az ülés igen hosszú ideig tartott,
történt
kirendelőiét.
Az Intézőbizottság
amit a miniszterelnök-helyettes látható
elhatárolta,
hogy
további
magatartálát
izgalommal vart. Végre felháromkor
válaszától
az ellenzék a következő jelentést adta k i : a helyettes-minisz'erehök
A demokra ikus ellenzéki pártok in- leszi függővé.
tézőbizottsága kedden déleőit a parA bizottság tárgyalásáról a képviselamentben értekeze'et tartott, amelyen lők nem közöllek semmit a saj ó muna Somogyi- Bacsó-gyilkosság ujabb kásaivá. Félháromkor Szilágyi,
Vá-

zsonyi, Peyer és Rupert bementek a
miniszterelnö helyettesh ?z.
Vass József minisz erelnökhelyettes
ezután a megbeszélés u'án kfsőbb újból tárgyalt az ellenzéki blokkal.
Vázsonyi Vi m s a Ház esetleges elnoptlásának kirdisét vetette fel. Megkérdezték azonkívül Vass Józsefet, hagy
amennyiben az ibredők tüntetésén a
kormányzó
az elhangzott
beszédekre
válaszolni fog, vájjon VŰSS József ennek a beszédnek tartalmáról
tudomást
fog-e szerezni és a kormány,
illetőleg
ő, vállal/a-e a beszédért a felelősséget.
VJSS kije entette, hogy e<re a kér
désre még a délután fo'yamán választ

fog rdni. Vass négy órakor autóba ült,
felrobogott a Várba és öt óráig tárgyalt a kormányzóval. Az ellenzék azonban még egynegyed hatkor sem kapott
választ. Ekkor Szilágyi felkereste Vasst
és megkérdezte, hogy elrendeli-e a
zárt ülést, mert ellenkező esetoen nyilt
ülésen fogják szóvá tenni azt, amit
különben zárt ülésen óhajtanik elmondani. Erre aztán kijelentette végül Vass,
hogy a kormány, iletőleg a többség
hozzájárul a zárt üléshez. Válaszát a
csütörtöki tüntetésről valószínűleg a
zárt ülésen adta meg a helyette* miniszterelnök s igy az a nyilvános tág
előtt ismeretlen.

A miniszterelnökhelyettes a helyzetről.
Vass József miniszterelnök-helyettes
délután hiliallgatáson jelent meg a
kotmányiónál, majd a parlament zárt
ülése után a Délmagyarország
budipesti tudósítójának nyilatkozott.
Nyilatkozatban k jelentette, hogy a
Helyzett nem változott. Reméli azonbrn, hogy a két
mpos
szünetbsn változás
fog történni, ameny
nyiben lesz Ideje mindenkinek
magába
szállni
es lelkiismeretének
szavára
hal gatni. Kijelentette, hogy
Bethlen
n«ki nem küldött temmiféte üze ele , de

neki különben sincs szüksége instrukciókra, mert ő már
hozzászokott,
ahhoz, hogy mikor Beih'en nincs itthon és ő helyet esit1, akkor bambák
robbannak.
Aira a kijelentésre, hogy a közvélemény a Beniczky-ügyben
Bethlen nyilatkozatát és tanuiá^tételéi kívánja, a :t
f e e l e , hogy erre majd maga B i h l e n
fog válaszolni. Nyi aikozatot te zek, fejezte be, hogy azt hiszi, hogy Bethlen
a jövő hit folyamin hazaér nézik.

Az ántánt szerint
Németország fokozta katonai erejét.
Nyilvánosságra hozták az ellenőrző bizottság jelentését.

Páris, junius 9. A szövetségközi katonai ellenőrző bizottság és a siűkebb
katonai tanács jelentését ma teljes terjedelemben nyilvánosságra hozták. A
jelentés rész e esen foglalkozik azokkal
a nehézségekkel, melyek a katonai ellenőrző bizottsággal szemben fennállottak, amikor feladatának elrget akart
enni Azok a nehézségek,
melyeket
Németország az ellenőrző bizottság elé
gördített, azt a gyanúi keltik, hogy a
németek a lefegyverezésre
vonatkozó
kötelezettségeiknek
nem tettek
eleget.
A katonai bizottság, valamint a katonai
tanács vizsgálatának eredményét három
pontba fogl»l|a össze.
Mindenekel Mt kijelentik, hogy Németországban agy a fegyverkészletek, mint
a municióáltomány
sokkal
nagyobb,
mint 1922-ben volt. A Reichswehr szervezete merő ellentétben áll a bikeszerződés
követeiminyelvei.
A Reicshwehr nem önkéntesekből
toborzott hivaásos hadsereg, hanem
olyan hadsereg, amel/ egy h á r o u i
készültség kereteit képezi. A rendőtség
állománya harmincezer emberrel felülmúlja azt a legmagasabb számot, amelyet a béiesze.ződes engedétyrzett. A
nimet hatóságok mindent
elkövettek,
hogy a hazafias szövetségek is alakulatok Utezisit is müködisit a bizottság
előtt teljesen eltitkolják.
Ennek d icára
kétségtelenül megállapítható, hosy ezek
a titkos szervezetek a
Reichswehrrcl
együttesen dolgoznak. Ijty megállapítást
nyert ax a tény, hogy a D.utschmeísterrend tegjai annak idején a R íctuwcDr
katonai oktatásán ténylegesen réiztvettek. A németországi
erődítéseket
1922 óta megváltoztatták.
A vizsgálat
eredménye azt is megálepitja, hogy a
német hadianyagot g y á r ó üzemek átváltoztatása semmi előrehaladást
nem
mutat.
A bizottság végül arra a következtetésre ju», hogy Nemetország « felfegyverkezés, valnmint a hadieszközök beszerzésé terén határozottan megerősítette
k a o n s i erejét.
Páris, junius 9. A francia kormány
tcgnip este a sajtóval kivonatot közölt
a szövetségeiközt ellenőrző bizottság
ama jelentéséből, amelyet a bizottság
február 15-én adoít át Foch tábor aagynik, a versaillesi sz^vetségesközi katonai bizottság elnökének. A kivonatot
azzal a megjegyzéssel juttatták el a
Jrpokhoz, hogy az okirat tuságosan
teclnikai jellegű, a nagyiöjöaség a
szószerinti szöveget ali.ha értené meg.
A je entés a bevezetesben hangsúlyozza, hogy mig az ellenőrző bizottság
a rendőrségnél, a gjáraknál és a polgári hatóságoknál semmiféle nehézséggel nem találkozott, a katonai hatóságoknál a legélénkebb ellentállásba ütközött. A je e n é s aztán igei jelentős
köraiményeknek mondja, hogy büntető
eljárást indítottak
hazaárulás
elmin
bizonyos sajtócikkek szerzői ellen, akik
a versaillesi szerződisbs ütköző mulasz-

tásokat állapitoltak meg. Mig ezekben
az ügyekben tulyos Ítéleteket hoztak,
a hatóságok elnézést tanúsítottak azok
iránt az egyesülelek iránt, amelyek a
szerződés rendelkezéseibe ütköző tevékenységet fejtenek kl.
A jelentés etután a versaillesi szerződésnek a lefegyverzésre vonatkozó
rendelkezéseibe ütköző egész sor állítólagos vétséget sorol fel, majd végül
a következő következetésekre j u l : A
felfegyverzés és más hadianyagok tekintetében Néme orizág katonai helyse e 1922 óta körülbelül ugyanai maradt. Az akkor megálapítoit mulasztások egyiket sem küszöböl ék ki.
Nimetország katonai hatalmának
kijelezett erősödise a tinyleges
állományok,
az újoncozás is a katonai
kikipzis,
valamint bizonyos felszerelések is erődltisek térin tapasztalható.
Nimetország
ezenkívül abban a helyzetben van, hogy
gyorsan tud hadianyagot
gyártani.
A jelentés azzal a nyilatkozattal végződik, h g* az ellenőrző bizottság saját
kezdeményezéséből és a tapasztaltak
alapján kialakult nézete szem elő t tartásával nem jel ntheti ki, hogy Németország teljesítette a békeszerződés katonai záradékait. A mul.sztások kiküszöbölésére még jelen ékenyen nagy
elhaladást kell tennie.

Klebelsberg áliitólagos kormányalakítási terve.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.)
A mai rapon ismét kisértett a politikai életben Kiebebberg jobba!dili koalíciós kormányalakítási terve. Bár ezt a
-ervet Klebelsberg cáfolta, mégis olyan
tárgyalásokat folytatott, amelyekből itéive
arra lehet következtetni, hogy a B Miiértkormány megbuktatására törekszik és ő
óhajt kormányalakításra megbízást xapni.
Wolffal,
Benárd Ágostonnal és meg
má8okk«l tárgyalt. Az egységes párton
izzó idegeskedéssel fogadiák és megütközéssel értesültek arról is, hogy
Eckhardt Tibor és Gömbös kihallgatáson jelentek meg a kormányzónál. A Utólag Kltbelsbergnek már készen is
Vin miniszteri ltsaja.

Hermann Oltó villáját Miskolc
veszi meg.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentise.) Hermann Ottónak, az elhunyt v i '
lághirü tudósnak villafűredi vitáját az
örökösök el akarják adni. Felmerü t az
a terv, hogy a villát az állam veszi
meg és otí Hermann Ottó
muzeumot
litestt. Ez a terv azonban füstbe ment,
mert az államnak erre nincs pínze.
Most aztán Miskolc város kezd tt tárgyalásokat azzal a célzattal, hogy *
villát ó veszi meg és átengedi tudományos célokra.
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Az angol sajtó tartózkodóan fogadja
a Briand—Chamberlain megegyezést
London, junius 9. A Chamberlain és
Brland
között a biztonsági paktum
kérdés ben Genfben kötött megállapodásról s?óló hiva'alos francia magyarázattal több lap máris fogla kőzik.
A Daily Telegraph iudósitója szerint
a jelentés nem tesz célzást a paktum
kölcsönös voltára. A brit politika alapja
azonban a kölcönösség.
Emiiéire
mélió még, hogy ö l a s z o r i z ' g befolyásáról a paktum nem tesz emiitést.
A Daily Grophic vezércikkében azt
irja, fcogy a francia külügyminisztérium
a jelentést o'y módon tetre közzé, hogy
a közvélemény megdöbbent és fggodalommal van elteive. Ezeket az fggodalmakat a Havas közlemény
csak
megerősítette. Ha ez a szöveg helyes,
oly szövetségről van szó, mely Nagybiitanniát arra köteleii, hogy
minden
haderejét
Franciaország
védelmének
rendelkezésére bocsássa, ha Franciaországot a Rajna túloldaláról megtámadják.
A Daily Grophic
ugyancsak hangsúlyozza, hogy Chamberlain a paktumról tett három nyilvános
nyilatkozatában k le melle, még pedig teljes joggal,
a kölcsönösség alapelvét. A Daily Chro-

nicle az irja, hogy igen óvatosnak kell
lenni ezzel a paktummal
szemben H i
Chamberlain abban a helyzetben volna,
hogy saját haj'amainak szabad folyást
engedhetne, ugy Nagybritanniá' nagyobb
mértékben kötelezné le. amim az a
közvélemíny helyeslésével találko; hátik.
Páris, junius b. (Havas.) A Brúnci
és Chamberlain között a biztonsági
p i k ' u n kérdőiében kö.ött m e j á ü a p o
dásról a Pitit Parislen szt irja, hogy
ha Németország elmulasztja ezt az alkalmat, amikor a béke müvéhez csatlakozhatik, ugy szándékai felöl nem lesz
többé semmi kétség. Franciaország és
Anglii ízámára akkor nem marad más
bátra, minthogy a béke biifonságát egy
u j formulában keresse. A lap hangsúlyozza a paktum kimrgasló je'entőségét és azt mondla, hegy most Németország szilárd elhatározásáról van szó
a Rijnán é i a Sebeidén való saját biztonságának megőrzése tekint .tében és
örömének ad kifejszéat, hogy Anglia
hozzájáru t ahhor, hogy a döntöbiráskodáti szerződéseket a határkérdésekre
és a békts erz?dések egyéb határozmányaira nem lehet alkalmazni
)MMHMMMMMMÍMMMMÍMÍIMM

Nincsics külügyminiszter a bulgáriai helyzetről
Belgrád, junius 9. A szkupstina mai
ülése iránt n i g y érdeklődés mutatkoz o l , mert Nincsics külügyminiszter ma
válaszolt Marinkovics volt külügyminiszternek arra az interpe'lációjára, hogy
milyen ál áscontot fog ai el Jugoszlávi t
a legu'óbbi bulgáriai eseményekkel
szemben és miért járult hozzá, hogy
Bu'gária a békeszerződésben megszabott létszámon felfii növelhesse haderejét.
Nincsics külügyminiszter k fejtette,
hogy a jugoszláv kormánynak előzttesen tudomása volt Bulgária kéréséről
és közösen Romániával és Görögországgal tiltakozott Párisban a n ' g y k ö
ve ek tanácsánál, hogy a bolgár kormány a rendkívüli eseményekre va!ó
tekintettel 10.000 kttonái állithasson
fegyverbe.
A nagykövetek
tanácsa
azonban a bolgár kirá'y ellen, majd a
szófiai székesegyházban elkövetett bombamerényletek hstása
alatt
megengedte Bu'gáiíán k, hogy a hadsereg
létszámon felül még
10.000
katonát tarthasson
iegyverb:n,
noha
a
jugoszláv
kormánynak az volt
a véleménye, hogy ez a lé számemelés
a belső rend föntar'ása céljából fölösleges. M ' g sem akarta a felelősséget
magára venni az esetleges későbbi
következményekért, mert Bulgáriában a
helyzet zűrzavaros volt. Mikor aztán a
bolgár kormány azt kérte a nagyköve
tek tanácsától, hogy a létszámon felül
lévő 10.000 főnyi katonaságot a megjelölt határidőn, vagyis május 31-én lul
ís fegyverben tarthassa, ezt a kérését
a nagykövetek tanácsa visszautasi'otta
és a íezerelés tényleg meg is kezdődőt*.

A jugoszláv kormány minden lehetőt
elkövetett — folytatta Nincaics —,
hogy az európai közvéleményt és a
Népszövetséget a bulgáriai be'yzet felől
pontosan tájékoziassa és a leghatározottabban szembeszállt azokkal a rágalmazó híresztelésekkel, hogy Jugoszláviának része volt a bu'gáriii események
felidézésében. Ez nem ment nehezen,
mert széles E u r é p i b a n , de az egész
világon sem akadt senki, aki hitelt
adóst volna i rágalmaknak és azok a
bulgár miniszterek, kiknek ezt a gyanúsítást tulajdonították, a leghatározottabban megcáfolták, hogy ilyen rágalmat terjesztettek.
A nagykövetek tanácsa kizárólag az
zal a rendeltetéssel és föltétellel engedélyezte a bolgár kormánynak a létszámemelést, hogy a nagyobb haderőt
csupán a törvénytelen elemek ellen
fogja alkalmazni. Hogy vájjon a bolgár kormány erre a fegyveres
erőre
támaszkodvj
a legális ellenzéket
is
üldözi-e,
azt a jugoszláv
kjrmány
nem tudja
megítélni, mert óvakodik
attól, hogy Bulgária belügyeibe avatkozzék.
Egész E u r f p a rokonszenvvel kiséri
Bulgária harcát, de minden o r s á g küzdelmét a közös ellenség, az tehát r e m
csupán Bulgária és Jugoszlávia ellensége, a kommunizmus ellen és ebben
a küzdelemben Bulgária számiihat
Jugoszlávia erkölcsi támogatására.
Jelezte
végül Nincsics, hogy J u g o i z á v i a képviselve van Bulgária népszövetségi katonai ellenőrző bizottságában, tehát
meglepetések nem érhe ik.
A külügyminiszter beszédét a több
ség élénk helyes f s s e l kisérte.

A szegedi kamara tisztességtelen verseny miatt
följelentett egy nagy fővárosi cipőkereskedőt.
Minden erővel megakadályozzák a „hólabda-rendszert*.
Ismeretes az egész nyilvánosság előtt
a legutolsó időkben nagyon is lábrakapott rendszer, amelyet egyesek namerikai izünek"
mondanak és amelyet
hőlabda-rendszernek"
neveztek el. Ez
m
a rendszer nemcsak ho' y tételes törvénybe ütközik és súlyosan megkárosítja a legális kereskedelmet és ipart,
de kárára van a nagyközönségnek
Is.
A nyilvánosság e'őtt ugyanis az a hir
terjedt 'I, hogy ennek a rendszernek
kapcst
-'csón, sőt ingyen juthat tfpöbüz, r u ü á n o r : mig ezzel fzemben a
valóság az, hogy súlyosan károsodik &
% sember is. A .hólabda-olcsó" cipőt
ugyanis nem egy embet fizeti
tulmagcsnn az áron fölül, hanem egy egész
timeg fizet jóval többet, mtnt a legúl'r
keuskedeltmben.
Mivel pedig a legutolsó idősben
t z ' n ' e példátlan arányokban ferjtdt el
ez a rendszer Szege J e n és a környéki
városokba)*, n szegedi kereskedelmi és
Iparkamara most már energikus lépéseket tett a tisztességtelen rendszer megrendszabályozására.

A tavaszi hónapokban ugyanis különösen Hódmezővásárhelyen terjedt el a
hólabda-rendszer, amikor is egy Ketesztessy nevü budapesti cipőkereskedő
árasztotta el a tömeget hólabda-utalványokkal. A tisztei ségtelen versenyről
szóló törvény alapján a rendőrség azonnal megirditotta a nyomozást, lefoglalta
a szelvényeket és tisztáz'a, hogy ki terjeszti a szelvényeket. Ezeket i z adatokat megküldte a szegedi kamarának,
amely azonnal feljelentéit tett tz 1913.
évi 5. törvénycikkbe ütköző kihagá? miatt
nemcsak Keresztessy
elten, hanem a
szegények ler|es?ttt ellcu is, akiket
bünrérzesiéggel vád it meg. A kamara
följflentéjéíwn rlSadla, hogy a debrecí
lá.'ísbirőiág hasonló ügyben már
i.oz .. í. Jetet, amikor a hólabda-rendszer kezdeményezőjet százmillió
koronára ítélte el, a legális kereskedelem és
ipar védelmében.
Ezzel a lécéssel egyidejűen megtették a szükséges lépéstkel a postaigazgatóságnál is, mert a hólabda szelvények terjesztése postai tilalom alá Is
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esik. A bódteEŐvásárhelyi járásbíróság
nemrégibin tüzle ki először ebben az
ügyben a tárgyalást, amikor is azonban
formai okok miatt még nem lehetett
megtartani az érdemleges tárgyalást. A
legközelebbi napokban azonb.n már
sor kerül a tárgyalásra, amelyen már
tz ítéletet is meg fogiák hozni. A ize-

g-di kamarát a lárásbiróság előtt dr.
Vészi Arthur képviseli.
Ezzel az üggyel kapcsolatosan a szegedi kamarának elhatározott terve, hogy
az egész vonalon megakadályozza
ezt a
tisztességtelen
versenyt és ahol fölüti
fejét a hólabda-rendszer, azonnal megteszi a följelentést.

Nyugdijat kér végkielégítés helyett a legtöbb
hadirokkant.
Budapest, juniu3 9. Jelentettük, hogy a
hadirokkantak uj igénymegállapítására
vonatkozóan a népjóléti mniszler uj rendeletet adott ki. A rendelet értelmében
minden hrdigondozol'nak május 15 e és
junius 15 e közötti időben kell jelentkeznie, hogy rokkantellátási igényeit mindenkorra megállapítsák. Azok, akik junius
15 éig nem jelentkeznek,
rokkantéIIátási
igényüket végérvényesen elvesztik. Érdeklődtünk arra vonatkozóan, hogy a hadigondozottak milyen arányban jelentkeznek
és a következő felvilágosítást kaptuk:
Magvarországban összesen 74 644 hadirokkant, 77 411 hadiözvegy és 116 826
hadiárva van. Az uj rendelet tehát bizonyos értelemben ennek a közel 300 000
hidigondozottnak jövője felett intézkedik.
A rendelet ugyanis a

hadigondozottak

akaratától és beleegyezésétől teszi jüggővé, hogy végkielégítést akarnak- e, avagy
pedig továbbra is a
hadigondozottak
nyugdijának a folyósítását kérik e ?
Az igenymegállapi'ás anyagára vonatkozóan semmi biztosat mondani nem lehet, mert azt C3ak junius 15-én dolgozzák fel. Annyi azonban már is megálla-

pítható, hogy a hadigondozottak
legnagyobb része végkielégítés helyett a hadigondozottaknak
kijáró nyugdíj
mellett
foglalt állást. És ez érthető is. A rendelet értelmében az, aki végkielégítést kért,
végkielégítés címén három évi illetményét
kapja. Ez azonban, tekintve az illetmény
jelentéktelen összegét, végeredményben
alig tesz ki 800000 koronát. Ezzel az
összeggel a mai viszonyok mellett nem
lehet semmit se kezdeni. Igaz ugyan, hogy
a havi illetmény, amelyet julius elsejétől
100 százalékkal emelnek, szintén nevetségesen alacsony összeg és még mindig a
legyőzött államok hadigondozottal illetményének legalacsonyabb nívóját jelenti.
De mégis fix összeg, amelyet a hadirokkant hónapról hónapra kap s amely bármily kicsiny, mindenkor jól jön s még
mindig többet ér, mint a végkielégítés. A
Hadröá ezért minden rendelkezésére álló
eszközzel azon volt, hogy a hadigondozottak végkielégítés helyett a nyugdijat
kérjék. Hir szerint a Hadröá naK ez a
mozgalma nem is volt hiába s ahová a
csak a szava elért, a hadigondozottak
mindenhol a nyugdijat kérték.

Sátoraljaújhelyen
ötven házat sújtott a tüz.
A pusztulást egy gyújtogató okozta.

Sátoraljaújhely,
junius 9. A tegnapi
tüzveszedel m ötven házat rongált meg.
Negyven család teljesen hajléktalanná
vált. Bernit Aladár alispán és Orbán
Kálmán polgárm ster még az esti órákban intézkedtek, hogy a hajléktalan
családokat a városban ideiglenesen tető
alá juitassák. A családok
legnagyobb
részét a sátoraljaújhelyi piarista
glm
názlum rendházában és a tantermekben
helyezték el. A tantermek ugyanis a
rövidesen kezdődő nyári vakáció miatt
felszabadulnak és igy alkalmasak arra,
hogy ideiglenesen hajlékot nyújtsanak
a tűzvész károsultjainak. Ezenf lül intézkedtek a városi és megyei ha'óságok, az alispán és a po'gármester az
iránt is, I r g y a szerencsétlenek anyagi
támogatásh z jussán k. Bernát Aladár
alifpán u asití s l r a még tegnap késő este
ttvenmillió kor. gyorssegitséget
osztottak
ki a károsultak
között, azonfelül már
ma reggel nyilvános gyűjtést indi'ottak
a városban, hogy legalább a legszegényebb károsultaknak a helyzetén enyhítsenek. Az iskolákat és középületeket
teljes számban rendelkezésűkre bocsátották a hajléktalanoknak.
M a g á n ' k az oltásnak munkáját a
nagy szélvihaion kívül megnehezítette a
tűzoltóság hiányos felszerelése. A tüzet
nem fecskendővel oltották, hanem tömlővel és a szerkocsival dolgoztak a
he'yszinén. Mire a fecskendők megérkeitek, tulajdonképen már nem volt
rájuk szükség, mert megfeszített munkával már sikerült a tüzet lokalizálni.
A tüzvizsgálat megállapította, h o ; y
épületekben
hozzávetőleges
számítás
szerint két és félmilliárd kárt, az ingóságokban pedig kerek számban
egymilliárd korona
kárt okozott a tegnapi
tűzvész. A egnagyobb károsullak: Farkas Andor nyugalmazott polgármester
400 millió, Blaskovics Mária 180 millió. Kazetták János 200 millió, Gálos né
és társa 150 m llió. Ezenkívül még n b b
ká osult szerepel a listán 20—30 milliós összegekkel. Az egész kársak,
a-nely kerek számban három és fél
milliárd koron*, mintegy
negyedrésze
térül meg biztosítás utján. A htfyszini
szem'e alapjín megállapították, hogy
29 telken elterülő ötven lakóházat
sújtott a tüz. Huszonöt
ház teljesen leégett, a többinek csak a teteje égett le.
A tüzveszedelem terjednének egyik oka
a zsúfolt építkezés, amit az a rendezer
mutat a legjobban, hogy egy-egy nagyobb telekre több lakóháza' építettek.
Nagy nehéiség az is, hogy közvetlenül
a város mellett húzódik el a cseh határ éa a város több háza már cseh
területen van. A Ronyva patak igy valósággal ketté s e'i a várost, megaka-

dályozza a te jeszkedést,
tulziufoltsigot
teremt és leh tetle-né tette azt, hogy
a nagy városok közül kűlcnben a legközelebb fekvő Kassa tűzoltósága siethe ett volna a veszedelemben levő S i toraljaujhsly segítségére.
Sátoraljaújhely,
junius 9. A rendőri
vizsgálat ma pon:osan megállapította,
hogy a tüz a Fürdő utca 3. számú
házban keletkezett, amely Varga József
nyugalmazott gyári munkás tulajdona.
A romok között a rendőrség egy petroleumos rongyot
talált, mellyel egy
ismeretlen tettes a házat
felgyújtotta,
igy rettenetes tűzveszély okozójává
lett.
A rendőrség széleskörű nyomozást indított a gyújtogató kézrekeri'ésére.
A gyújtogatás utján kitört lütet
már idejekorán sikerüli volna lokalitálni
és a több milliárdos katasz'rófát el
lehetett volna kerülni, ha Sátoraljaújhelynek megfelelő felkészültségű és
medern felszerelésű tűzoltóság állott
volna a rendelkezésére. A város hatóságai most már a legnyomatékosabban
sürgetik, hogy a belügyminiszter legu óbbi rendelkezése alapján emeljék
teljesen medern nívóra a vidéki tűzöl óságot és adják meg nekik az anyagi
eszközöket is ahhoz, hogy a tegnapihoz hasonló szerencsétlenségekkel szembeszálltassanak.

„Erdély balkanizálása".
London, junius 9. A legnagyobb angol
protestána lap .Erdély balkanizálása"
cl t e a közli J. Hay Colllgan
lelkész
cikkét, a t i az angol presbitériánus egyház tanulmányi bizottságával Keletre
utazott és hazatérőben néhány napig
Erdélyben tartózkodott. A cikk bevezetésében ismerteti Erdély természeti szépségeit, de megjegyzi, hogy a román
kormány Erdélyt történelmi hagyományaitól meg akarja fosztani és teljesen
el akarja románositani, vagy jobban
mondva, btlkanizálni.
Az u j földreform és az u j közoktatásügyi politika már teljes erővel életbe
lépett. A földreform alapján bizonyos
szemílyeknek vagy testületeknek nem
szabod 32 i,óidnál több földdel rendelkezaiök. A közokta'ásügyi reform a le*sz'gorubb rendszabályokat tartalmazza,
amelyek minden iskolára rákényszerítik
4 román nyelv és történelem tanítását.
Ereknek az u j intézkedéseknek az az
intenciójuk,
hogy a L kosságot elrománositsák és a református lelkészeket, l a k o j s á g j t és 4 középiskolákat
Erdélyből rgyareiüen eltüntessék a fö d
szinfröl.
,,
.
Mit határozna Anjlia egyháza, na
egy hatalom alá akarná ásni Anglia

DELMAGYARORSZÁG
erkölcsét, meg akarná
semmisíteni
hagyományai', üldözni az angol nyelvet, elkobozná a közalapítványokat és
a tanuló ifjúságra egy idegen nemzet
nyelvének
oktatását é s történelmét
kényszerítené rá? Az angol lélek kétségtelenül fellázadna ez ellen.

Papp

Gábor

autója.

Olvasom, hogy Papp Gábor lefestette
a volt német császárt, a hontalan Vilmost. Hát ez is valami? Hiszen pingált
a Gábor külömb remekeket is, kétségtelenül gyorsabban, mint egy portrét.
Emlékszem arra az időre, mikor még
Ferenczi Frici rendezte Szegeden az operetteket, a délutáni kávézásokon véget
nem értek a művészi viták. Akármit mondott a Gábor, Ferenczi belekötött minden
szavába, pedig azok a szavak megfontoltan és lassan estek.
— Nekem beszélhettek, tüzeskedett a
sörényét felborzolva, lepingáljátok a mezőt, a libákat, néha házat is kentek a
vászonra, de olyasmire képtelenek vagytok, ami az embert megindítja, hogy ugy
mondjam, ugrásra készti.
Papp Gábor rááldozott tiz percet, hogy
Ferenczi felé fordítsa a fejét.
— Bolond beszéd. Kicsoda az a bolond, aki ugrani akar? Micsoda ugrásról
van itt szó?
— Na igen, folytatta Ferenczi, teszem
azt, mit is említsek?
Elgondolkozott, fésülte magát.
— Megvan I Ti, úgynevezett művészek,
nagyszabású elképzeiestekben teljesen távol jutottatok a valóságtól s képtelenek
vagytok például egy automobilt ugy lefesteni, hogy aki látja, azonnal rámondja :
nini, egy automobil. Valami lesz, amit
csináltok, de nem ami kellene.
Gábor megint szentelt öt percet a fejforgatásra.
— Fricikém, elment a te eszed ? Azt
mondod, hogy egy automobilt nera tudunk? Nevetséges vagy.
Am Ferenczi nem tágított máskor sem,
vagy volt igaza, vagy se; hajlandó volt
inkább akár a saját álláspontját lecáfolni, — hát miért engedett volna most ?
— Mondtam, amit mondtam. Örüiök,
hogy eszembe jutott az automobil, egy
holt tárgy, egy semmi, egy lendülésnélküüség.
(öí perc a fejforgatásra.)
— Lendületntiíküliség? Te állat, éppen
abba lehet a legtöbb lendületet belevinni.
Hiszen akkor is csupa mozgás, amikor áll.
— Persze, ha fél évig dolgozol rajta kis
pemzlivel,
Gábor már ordított.
— Kis pemzlivel? Negyedóra alattmeszelővel! Érted? Meszelőve!, 15 perc . . .
Ferenczi olyan gúnyosat kacagott, hogy
a kávéház különböző részéből eszük nélkül szaladtak oda a szinészek. Azt hitték,
jelenésre csengetnek.
— Ha nem hiszed, azonnal megmutatom. Gyere a műtermembe.
— Barátom, tatiesku, én arra nem érek
rá, mert a színházban van dolgom, hanem gyere te föl a mi festőtermünkbe.
— van ott minden?
— Amit csak elképzelsz. Vászon, festék, meszelő. Azért az automobilhoz mégsem értesz, akárhogy rágod magad. En
mondom neked, első Ferenczi Frigyes.
Gábor majd szétszakadt.
— Fogadjunk! Mibe fogadjunk? Meg
fogod bánni, hogy olyan buta vagy.
— Nem bánom, egy kávéba, meg két
szivarba.
— Gilt.
— Holnap reggel.
-Jó.
Papp Gábor másnap fölment a színházi festőterembe, nekigyürkőzött, megragadott egy méteres pemzlit és elkezdte
pingálni az automobilt.
Ferenczi csak állt a háta mögött és nevette.
— Ne röhögj, mert hozzádvágom a
festékes dézsát.
Azonban a műremek hihetetlen gyorsan elkészült, csupa gyönyörűség, hogy
milyen lett.
— Na, komédiás, most szólj hozzá.
Friczi pedig csak állt lehorgasztott fejjel, szemmel láthatóan szégyenkezett.
— Barátom, lefőztél.
— Belátod már, hogy semmit sem értesz a művészeihez?
— Hát értek ? — halkította meg a
hangját Feret.czi.
— Akkor fizetsz.
— Szívesen, sőt ha megengeded, megtoldom egy kis déli sörözéssel.
Délben, déluláo, este, állandóan visszhangzott Gábor ajikán a diadalszó.
— Ugye, hogy nem értesz hozzá? Lefőztelek, komédiás.
. . . Ezzel vége volna a történetnek,
azonban van egy kis folytatása is. Másnap uj dsrabot mutatott be a szinház,
az egyik felvonásnak autós díszlete volt
s a közönség meghatottan dicsérte Almássyt, híg* miiyen pazarul átdoz a darab kiállítására.
Az törlént ugyanis, hogy a színházi

festőbet mind elvitték katonának, Ferenczy
pedig kétségbe volt esve, hogy mi lesz a
díszlettel, mert anélkül nincs meg a
hatás.
v Hát ezért kellett Papp Gábor felingerelése. Próbálták is bosszantani, hegy

igy beugrott.
— Szamárság, felelte, az a fő, hogy
diadalmaskodtam a Fricin. Belátta, hogy
nem ért a művészethez. A többi mellékes. Én ne tudnék autót pingálni 1
É n . . . ? Nevetséges.

Tébolydába hajszolták a csíkszeredai magyar párt titkárát
Kolozsvár, junius 9. A csíkszeredai
szenálorválasztás a magyar párt jelölt
jének váratlan bukásával végződött és
akkoriban a magyarság azzal vádolta
meg a választás vezetőit, hogy éjszakának idején i meretlen egyének
behatol ak a választási helyiségekbe és
ott az urnákat kicserélték s a kormánypárti jelölt csak ezekkel a becsempészett szavazatokkal ju'ott többséghez.
A feljelentésre megindult a vizsgálat,
amelynek most váratlan és tragikus
epilógusa van.
A magyarság panaszával szemben a
kormá ypá-t részéről azzal a fantasztikus váddal álltak elő, hogy dr. Imre
Gábor, a csíkszeredai msgyar párt ti kára volt az, aki éjnek idején behatolt
a választási helyiségekbe és ö volt az,
aki az urnákat kicserélte. A képleien
vád terjesz ői, akik bűnvádi följelentést
Is tettek dr. Imre Gábor ellen, azt állították, hogy a páríti k-r például a tölgyesi
választási helyiségben éjszakának idején eröszakot is alkalmazott, hogy az

urnákat ellopja és más urnákat lopjon
helyükbe Erre a bűnvádi följelentésre
dr. Imre Gábrtr ellen meg is indították a bűnvádi eljárás*, amely hhetetlen hajszává fajult. A párttitkárt minduntalan megidézték és folytonos ki
hallgatásokkal gyötörték. Amikor elmondotta, hogy a valóság ellenkezően
az, hogy f t , aki a magyar párt urna
őre volt Tölgyesen, brutális inzullusok
közben távoli !o ták el a választási
helyiségből, ezt senklsem akarta neki
elhinni é s ciodálatosképen a tanuk
sorát állították elő, akik azt vallót ák,
hogy dr. Imre alkalmazott erőszakot a
hivatalos közegekkel szemben. Ezek a
vádak és a fo'ytonos kihallgatások már
kezdetben megtámadták Imre idegzetét
és lassankint valósággal őrületbe kergették. A hajsza teljesen megrokkantotta, ugy hogy végül is be kelleti őt
szállítani a kolozsvári
elmegyógyinté
zetbe. Dr. Imre Gábor tragikus esete a
magyarság körében mindenütt részvéet kel'.

A szegedi vendéglősök harca — a sörért.
A legutolsó időben Szegeden e;yre
szélesebb körök előti tárgyalják azt a
kirívó esetet, hogy Szegeden mintegy
harminc
százalikkal
drágább a sör,
mint a fővárosban,
valamint egyes vldiki városokban. A vendéglősök ezért
a helyzetért a sörgyárosokat és a sörraktárosokat teszik felelősié. Legutóbb
azután már tarthatatlannak találták a
helyzetet és a szegedi sör ügyében
tegnap szakosztályi gyűlés! iartottak.
Az izgatott hangulalu gyűlésen előadták, hogy legújabban egyes sörgyárak egy hordóban 25 liter sör helyett
csak huszonegy liter sört adnak éB igy
Szegeden egy hordóból 83 pohár sör
helyett csak 70—72 pohárral lehet kimérni. Ez a jelenség nem ciak megd r á g í t a söit, hanem az adózásnál is
jelentékeny összegű eltérés mulatkozik.
Az adóhivatal tudomása
szerint
ugyanis 85 pohá<ral lehet kimérni egy
hordóból éB igy minden további nélkül
ezen az alapon szedi be az adói, nem
véve figyelembe az», hogy legújabban
mintegy négy literrel kevesebbet tartalmaz egy-egy hordó. Igy azulán ez is
egyik oka annak, hogy mig Budapes-

ten 3 is fiiezer
koronáirt mirlk a
sört, addig Szegeden ugyanazirt ötezer
koronát kell fizetni.
A vendéglősök gyűlésén szóbahozták azt is, hogy a fővárosban a vendéglőtök a 3 és félezer koronás sörnél 50—60 száialékos haszonnal tudnak dolgozni, Szegeden pedig az ötezer
koronás árnál meg kell eligedni 35
szizalikkal
akkor, amikor a tiszta rezsi
többet tesi ki ennél.
Végül is a szakosztály e'hitározta,
hogy sürgősen felírnak a miniszterhez,
amelybsn arra kérik, hogy szigorúin
ellenőrizze a kiszolgáltatott mennyit é»et, szüntesse meg rendelettel a mai
helytelen helyzetet, valamint tegyen
megfelelő lépéseket a sör-adó igazságos kivetése érdekében is. A szegedi
vendéglősök szerint csak ilyen rendszabályokkal lehet elérni ait, hogy Szegeden ne legyen teljes harminc százatikkal drágább a sö', mint a fővárosban.
Amennyiben a szegedi vendéglősök
rövidesen nem kapnának választ fe iratukra, ugy a tervek szerint rövidesen
küldöttségileg mennek a miniszter eli.

Befejeződött a pör a Szemere-örökség felett.
A heivenötmillíardos vagyont egy kiakoru Örökli.
Budapest, junius 9. A Kúria Westermayer-tanácsa ma tárgyalta a Siemerevé^rendeUt ügyé', amely már annyit
foglalkoztatta a közvéleményt. Szemere
Miklós, a közismert isfállólulajdonos éB
sporteecenás 1908 április másodikán
végrendeletet készített, amelyben minden ingó és ingatlan vagyonát unokatesivirinek,
Szemere Gáspárnak
kisfiára hagyta. Ezt a vég»erd;letet Szernere Mklós síjátkezüleg irta meg és
irta ala és aiu áci elvitte Rohrer Géza
dr. királyi fcÖjjegyiőbCz, ho^y őrizze
meg. Szemere Miklós 1919 augusilus
19 én meghalt. A Scemete csílád perrel
támadta meg a végrendeletet és ez a
per első fokon sík írrel is járt, mert
a budapesti tör vény szik alaki okokból
a vigrendeletet irvinyielennek
nyilvánította.
A törvényszék ítélete szerint Robrer
közjegyzőnek kél tanú Jelealéib:n kelle't volna átadni a végrendeletet, hogy
érvényes legyen. Ai Cgi mjjy port vert
fel, mert nagyon sok végrendelet készűlf már hisenlő ahkiságo't rr.ellett,
mint a Szemeréé. A budapesti
királyi
tábla azonban irvinyesnek mondotta ki
a vigrendeletet. A vÉgrendelktzéiről
azóló törvény egyáltalában nem hivatkozik a krziegyzCi iörvényre és az t b b n foglalt előírásokra. A végrendeleti
törvény érieUében eg> sajitkezüleg irt
és aláír. VwVre delet érvényei magánvágrndeletlé válik, ha FZÍ a végrendeuező átadja egy közjegyzőnek az.al
a ki jelen é s,el, t?ogy az átadó t írás az
ő végrend le ét t a r t a l m a m . Tanúira

nincs szükség.
A táblai ítélet részletesen foglalkozik a végrendeletet megtámadó örökösök többi érveivel is. Igy a rokonok
hivatkoznak arra, hogy 1918 juüusá
ban Szemere Miklós a Sacher-srállóban Szemere Béla, Szemere Márlon,
Bognár László rokonai és természe:es
leánya, Siding Klára jelenlétében kijelentette, hogy pesti végrendeletit mihelyt csak teheti, visszavonja, meri az
egész családról kíván gondoskodni. Ez
azonban nem történhetett meg, mert
egy darabig a kommunizmus akadályozta az örökhagyót a végrendelet
visszavonásában, mikorra pedig ez az
akadály elmúlt, Szemere meghalt. A
T á b a kimondotta, hogy ez a beszélgetés, ha megtörtént is, nem tekinthe!ő a végrendelet visszavonásának,
m rt annak ugyanoiyan határozott formák között és ugyanolyan ké'ségbevonha atlan módoi kell megtörténnie,
mint magának a végrendelet alko ásának. Azt pedig maguk a rokonok sem
át i'ják, hogy e négy tanú elő t Szemere valaha is kijelentette volna, hogy
végrendeletét ezennel visszavonja.
A rokonok arra is hivatkozik, h g y
a vígrendelet nem nevezi meg hatarozotan az örököst, csak Szemere
Gáspár fiáról szól. Már pedig Szemere
Gáspárnak István fián kivül van még
egy rlsi'i fia Is. A Tábla ezzel szemben mcgálbpi'ji, hogy Szemere Gáspárnak ez a m í s k fia hat n?ppal a
égre idelel megírása után szüléiéit,
tehát róla nem lehet szó. A méhmag-
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* alnak csak egyenes ági öröklésben
vannak jogai.
A rokonok azért is kérik a végrendelet érvénytelenítését, mert az örökös
Szemere István nem optált a magyar
állampolgárságra is ezirt ma csehszlovák állampolgár, tehát érdemtelen
a hazsfiasságáról hir.s örökhagyó után
örökölni. A Tábla ezzel szemben megállapította, hogy Szemere István az optálási határidő lejárta előtt még nem
töltöte be tizennyolcadik életévét, tehát ha akart volna, sem op álha'ott
volna. Különben is a törvénybeiktatott
trianoni szerződés ér elmében az optálás elmulasztását nem lehet
semmlfile
joghátránnyal
sújtani.
A rokonok bizonyítékai között szerepel egy érdekes levél is. amelyet
Szemere Márlon i t Bodnár Péternéhez
és amely érdekesen világitji meg a
c?alái viszonyát az elhunyt Szemere
Miklóshoz. A levélíró keservesen panaszkodik: „Sajno?, szegény Miklós
halála nem hozott senmit a család
restaurálására.
Minden
'örekvísünk
megtört Miklós végtelen makacsságán."
A család szegénysíge i való panaszok
után ez kövekezik: „Szegély Miklós,
hat hét el elíb:) halt meg. mint akart
és mint kellett volna." Ezután elbeszéli a levél, hogy Szem ere Miklós
több izben megígérte, hogy gondoskodik a családr l is. És v í g : l igy fejeződik b e : „Szétszóródtunk eddi* is,
de most aztán ugy leszünt, hogy az
Uri«<en háój'.val sem lehet összeszedni
a Szemere-családot. Mert ökrö
lehet
gyeplő nélkül hajtani, de lovat nem."
A előadói ismertetés után dr. Szekir
Mihály mondotta el a végrendeletet
meg'ámadó roko ok érveit. Utána az
örökö3 Szemere István nevében dr.
Vág László ügyvéd védelmezte a végrendelet érvényességét is oz 50—75
milliárdra becsült örökséget.
Két órai tanácskozás után a Kúria
végül is helybenhagyta a Tábla ítéletét
s kimondotta, hogy a Szemere-végrendelet alakiságai megfeellek az érvényes m gánvégrendelet kellékeinek.
Ezzel t z óriási Szemere-vagyon végleg Szemere Istvánnak, a végrendeleti
örökösnek jutott.

Barbara la Marr
nagy attrakciója

A nőstény sátán
péntektől a Belvárosiban.

Házalj

főidet, földbérletet,
üzletet,lakást,pénzkölcsönt mindenkor a

J legelőnyösebben közvetít
glJB r y r p
országos iroda, Bástya• • • K i C i E i n utca
utca 19,
IP Kiiltiirnalntánát
Kultúrpalotánál.
136

Férfs és női divatcikkek
gazdag raktára

Pollák

4 8 6

Testvéreknél

Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6.

csinálja utánunk is árusítsa szintén
a naponta frissen köpült

kilóját

79.000koronáért

mint ahogy az kapható

a

Központi Tejcsarnok r.-t.
fiókjaiban

330

Mindenki tudja,
hogy

Weiszfeiler Mórnál
a legjobb minőségű harisnyák,
zsebkendők,cigaretta hüvelyek,
papíráruk és dohányzó cikkek
a l e g o l c s ó b b á r b a n kaphatók.
S Z E G E D , Tisza Lajos körút,
Püspökbazár épület. im
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Az Egészségügyi Reformlroda.
Budapest, junius 9. A népjóléti és
munkaügyi minisztérium olyan intézményt állit fel, amelynek feledafa kiküszöbölni a háboruelőtti és a közvetlen azutáni években közegészségügyi
téren tombo'ó rendszerlelenséget és
egyesíteni mindama tényezők működését, amelyek bármilyen formában befolynak a közegészségügy körébe tartozó kérdések megoldásába.
Az uj intézmény, a r e l y n e k vezelője
Scholtz Kornél helyettes ál amtitkár, a
közegészségügy terén már régóta szükségessé vált reformok megvalósítását
fogja előmozdítani, illetve ezeknek a
reformoknak a tervezetét fogja kidolgozni és megszerkeszti azokat a javaslatokat, amelyeket azután a népjóléti
miniszter nyújt be a nemzetgyűlésnek.
Az Egészségügyi
Reformiroda feladata lesz, hogy az egészségügyi reformokhoz tzükséges előmunkálatokat
önállóan elvégezze és a kérdéssel foglalkozó udományos intézményekkel elvégeztesse és hogy az előkészítő munkálatok alapján egészségügyi
törvényjavaslatot
dolgozzon ki. Ezenfelül a
társadalom bevonásával az egészségre
vonatkozó ismereteknek széles körökben valrt elterjesztésére mozgalmat indítson. Feladata még e reformirodának
az is, hagy az egyes tudományos tár
sadalmi alakulatoknak a szükséges a d minisztráció lebonyolítására rendelkezésre ál ! jon. Végül intézkedett Vtos
József népjíléli miniszter a-ról is,
hogy a közegészségüggyel foglalkozó
társ:da!mi intézmények és a közegészségügyi v szonyokat ismerő orvosok
megfigyeléseikkel, panaszaikkal és az
á lapotok megjavítását célzó javasla
taikkal, amennyiben azok a hvatalos
eljárás keretein kívül esnének, közvetlenül az Egészségügyi Reformiiodához
forduljanak, amely azokat beható tárgyalás alá veszi.
Az Egészségügyi Reformiroda megvalósítását a nemzetközi Rockefelteralapitvány tette lehetővé. Ennek az
alapítványnak a kamatai annyi jövedelmet biztosítanak, hogy az alkalmazottak szerény díjazása mellett a reformiroda minden felmerülő költségét
fedezni lehet.

A binai kormá >y jelenteae
a sanghai-i eseményekről.
Berlin, junius 9. A berlini kínai követség a következő közleményt adta ki:
Megállapíthat, hogy a sangh i események a következőképen já szidtak
l e : Amikor egy japán pamutipar
kinai
munkásainak
sztrájkját
erőszakosan el
akarták nyomni, több kinai
munkás
megsebesült; erre kinai diákok
tüntető
menetet rendeztek Sanghai
u'cáln. Az
idegen rendőrség t nélkül, hogy arra
törekedett volna, hogy ezl a tüntető
körmenetet
feloszlassa,
fegyveréhez
nyúlt. Tizenegy személy a tüntetők t s
járókelők közül meghal', tizenhatan
pedig súlyosan megsebesüllek. Negyven személyt letartóztattak. Másnap egy
tüntetés alkslmávil három személy h:lt
meg és tizenbe'en sebesültek meg.
A külföldi rendőrség eljárása nem
nyert igazolást a diákság magafar ása
által, mely fegyver né kül vonult fel és
e s i k a sz rájko'ó munkások rosiz bánásmódja ellen akart tiltakozni. A tüntetésnek semmi éle s : m volt az idegenek ellen, de kommunista jelleggel
sem birt. Ezért keltett a rendőrség eljárása egész Kínát an n gy felháborodást. Az általános sztrájkot egész Sanghaiban proklamálták. A kormány az
érdekelt hatalmak pekingi képviselőjének tiltakozó jegyzéket nyújtott át, melyben kérte, hogy aionnal helyezzék szabadlábra a letartóztató tikat, indítsanak
szigorú vizsgála'ot és a vizsgálat befejezése után a kormány ujabbi követeléseit fogja a hatalmak elé juttatni. A
vizsgála 1 lefolytatása érdekében két biztost küldtek ki Sanghaiba.

Ma kezdik meg a magyar—csehszlovák tárgyalásokat Prágában.
Prága, junius 9. Ma kezdődnek a
msgyar—csehszlovák kereskedelmi szerződéses tárgya'ácok. A magyar delegáció Wodianer báró meghatalmazott
nvniszter és rendkívüli követ vezetése
a ; att tegnap Prágába érkezett. A magyar tárgy ló-bizottság nyolc tagból áll.
A cseh del gáció vezetője Dvoracsek
miniszter.
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Lakást, utakat, kábelt épitenek
a Népszövetség milliós beruházási hiteléből.
Budapest, junius 9. A nemzetgyűlés
folyosóján ma délelőtt az aktuális politikai kérdéseken kivül sok szó esett
arról a genfi távira'ról, amely szerint
a Népszövetség pénzügyi bizottsága a
külföldi kölcsön összegéből harminc millió korona felhasználását
engedélyezte
beruházási
célokra.
Az engedélyezett összeg felhasználására vonatkozóm illetékes helyen a köve kezőket mondták:
— Igaz ugyan, hogy a kormány
ötvenmillió aranykoronát kért és ezidőszerint csak harmincmillió aranykoronát
engedélyezett a Népszövetség pénzügyi
bizo'tsága, de kilátásba helyezték azt,
hogy a fennmaradó húszmillió aranykoronát az ősszel
engedél ; ezni fogják. Ez a harmincmilliós
beruházási összeg körülbelül
négyszázötvenmilliárd pipirkoronának
felel meg. A
kormánynak ha'ározott programja van
a harmincmill ó aranykorona felhasználására, még pedig főként
utak építésére, a Pozsony—Budapesti
kábel létesítésére, lakásépítésre és MAV. vagonok
beállítására szándékozik
ezt az összeget befektetni.
A részletes programot
akkor fogják kido'gozni, amikor Bethlen István grff miniszterelnök és Bud
János d ' . pénzügyminiszter hazaérkeznek.
— Legfőbb ideje, mondotta i n f j r mátorunk, hogy a Népszövetség hoz*
zájárult a kormány beruházási programjához. A harmincmillióból
a kormány hárommillió aranykoronát
iránylott elő a fővárosi lakásépítő akció folytatására.
A hárommilliót elsőso ban
m a fordítják, hogy fölépi sék a P a n -
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nónia- és Korái-utca sarkán lévő teleki e azt az ötemeletes bérházat, amely
száz kis- és középlakásokhoz ju'talja
majd a fővá'ost. Tervbe van véve ezenfelül több b ' r h á z felépiése a Lágymányos közelében. Ez az építkezés a
lakásproblémába belekapcsolná az olcsó
diáklakások kérdésének megoldását is.
A 30 milliós kölcsön egyébként a
tisztviselői fizetések rendezésének lehetősége miatt é r t h e ő Crömet okozott,
különösen azokban a körökben, amelyek a k ö c í ö n fol ósitásáíól várják a
sorsuk jobbrafordulását. Ez elsöso ban
ís v o n m o z i k a magyar
köztisztviselőkre, akik csak az uj költségvetési év
elején, tehát a u g u s z u ' b a n kaphatják
meg uj fizetésüket. Mindendeig azonban hivaia'os jelentés nem étkezett arról, hogy tutajdonképen milyen javash t o t fogadutt el a Népszövetség pénz
ügyi tanácsa, mert hiszen a magyar
kormány több javaslatot terjesztett elő
a tisztviselői fizetések ügyében is.
Ezzel egyidejűleg híre járt- annak is,
hogy a szorzószámot most már
minden híresztelés ellenére az eddigi 17.000ről tizennégyezer
600 ra szállítják le.
Ez azt jelenlené, hogy a tisztviselők
végeredményben isméi nem kapnák
m r g azt az összeget, amely a fizetések
minimális
rendezéséhez
szükséges.
Ugyanis, h i a köztisztviselők a 14.600-as
szorzószám alapján kapják meg járandóságukat, u g / közelről sem jutnak
olyan összeghez, amelyre számítottak
és amellyel a még mindig súlyos anyagi
gondokkal küzdő tisztviielőtársadalom
problémáit eliminá'ni lehet.

Bakos István gondatlansága.

Hatvanfelé hajtó őszes magyar állt Valér nem javult. Mindig betegebb lött.
kedden a szegedi törvényszék
Jühász- Nem volt sokszor magánál. Aztán mögtanácsa előtt. Gondbarázdás arcú zsellér, hóH.
*
akinek testét véznává szikkasztotta az
Bakos htván száraz szeme átnedveseélet, a munka. Két válla fáradtan bukott dik. A tolakodó könnyet szégyenlősen
előre, fekete kezében gyűrődött, a meg- dörzsöli szét öklével.
viselt fekete kalap és tekintetéből valami
— Látja, látja, öregem — szól rá sajcsudálatos bizakodás sugárzott az igazsá- nálkozó részvéttel a biró —, nem lett volna
got tevő biró urak felé.
szabad ugy meglökni, olyan erősen.
— Tárgyaltatni fog a gondatlanságból
— Nem gondutam én arra, féltöttem
okozott emberölés bűntettével vádolt sza- szögényt a t ű z t ü l . . . mondja szomorúan
badlábon levő Bakos István csongrádi az öreg.
földmives bűnügye — mondta Juhász el- - Ezután dr. Gyuritza Sándor orvosszaknök a formulát. Maga az a Bakos Ist- értő mondja el véleményét. A szerencsétv á n ? — fordult az első kérdéssel az öreg len kislány halálát minden bizonnyal
zsellér felé.
agyhártyagyulladás
okozta. A konyha
— Én lönnék, kérőm.
padlója furkózott föld volt, de ez nem
A további kérdésekre szép sorjában el- zárja ki, hogy a kislány, amikor elesett,
mondja, hogy napszámból él, vagyona olyan erősen ütötte a padióba a fejét,
nincs, de van kilenc élő gyereke, akiknek hogy agyrázkódást szenvedett. Az is lehet, hogy koponyacsontja is megrepedt.
eltartásáról
gondoskodik.
— Azzal vádolják — magyarázta a Ez egymagában még nein okozta volna
formalitások elintézése után a biró —, a kislány halálát, valami segitö motívumhogy gondatlanságával kilenc esztendős nak is kellett lenni. Valószínűleg valami
a baját
Valér lányának a halálát okozta. Meg- hurutos bántalom fejlesztette
ami ellen nincs
értette- e a vádat és bűnösnek érzi e agyhártyagyulladássá,
orvosság. Lehet, hogy abban az esetben,
magát.
— Mögértöttem kérőm — mondja hal- ha azonnal orvost hívnak hozzá, megkan Bakos István —, de én nem töhetök menthetik az életnek.
róla.
Az ügyész mondja el ezután vádbeszédét. A kilenc éves Bakos Valér halálát
— Hát mondja el, hogyan történt?
Mély lélekzetet vesz az öreg és lassan, kétségtelenül az édesapja gondatlansága
okozta, mert olyan erővel lökte el a tüz
töredezve mondani kezdi:
, . . Pogácsa sült a tűzhelyen . . . nagy helytől, hogy elesett és agyrázkódást
tüz égett alatta, mert sok rőzsét rakott szenvedett az ütéstől. Megbüntetését kéri.
— Akar-e még valamit felhozni védelrá az asszony. A kis Valér ott állt a tűz
előtt. A pogácsa tepsijében egyszer csak mére? — kérdezte az elnök.
Néhány mondattöredék volt a válasz.
égni kezdett a zsir. A tüz lángja pedig
kicsapott az ajtón.
A bíróság ezután Ítéletet hozott, amely
gondatlan— Odasiettem — mondja Bakos István szerint Bakos István bűnös
— és a karommal eltaszítottam a kis- ságból okozott emberölés vétségében. A
lányt a tűztől. Valah )gy megbotlott és büntetése tizennégynapi fogház, de az
e'esett. Eligazítottam a pogácsát és aztán Ítélet végrehajtását felfüggeszti a biró3ág.
— Megállapította a törvényszék, hogy
fölemeltem. Fájlalta a fejit. De akkor még
nem gondoltam sömmi rosszra. Később, gondatlanság okozta a sértett halálát —
indokolja az ítéletet Juhász elnök —, de
néhány óra múlva rosszul lett. Lefektettük. Vizes borogatást raktunk rá. Másnap a büntetés kiszabásánál figyelembe kellett
jivult, föl is kelt, föl is öltözött, hogy vennie az enyhítő körülményeket, a vádmén a misére, mert vasárnap volt. De lott büntetlen előéletét és családi körülnem birt. Lefeküdt. Aztán orvosért küld- ményeit.
— Megértette az ítéletet? — kérdezi
tünk. Az első nem gyütt, más dóga volt,
a másik, akihöz möntünk, kigyütt és fáj- aztán Bakos Istvántól az elnök. A tördalom ellen való orvosságot irt. De a vényszék elitélte tizennégy napra, de az
j r r * ,

b e l v á r o s i

MOZI

Nyári helyigég telefonszáma: 16—33.

p j r s . ,

Uránia 8 felvonásban. — Azonkívül:

ff
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Előadások kezdete

M A D / l R A K .

m. /.

ffirek
l f | / I A
Szerda. Róm. kat. és protes® I / I U « tár.s Margit. Gör. kat. Eutik.
Nap kel 4 óra 3 perckor, nyugszik 7 óra
56 perckor.
ioroogyi-könyvtár nyitva d. e 10—l-ig,
d. u. 4—7-ig. »lujíeum nyitva d, e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I.
emelel) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3 - 8 ig.
A színházi előadás este 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut
61 (telefon 996), Barcaay Károly Széchenyi-tér
(telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca
(telefon 1268), Nagy György Boldogasszonysugárut (telefon ti25), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

Miért mondott le Benes bécsi útjáról.
(Budapesli tudósítónk
telefonjelentise.)
A bécsi Abend
cimü lap értesülése
szerint Benes lemondott bécsi útjáról,
mert áltól tart, hogy a magyar éb»edők és az osztrák horogkeresztesek
merényletet terveznek ellene. A híradás szerint Héjjas Iván lakásán folytak a tanácskozások és ott sorsolták
ki annak a névé', akinek Benest meg
kell Kjilkolni. Állilólag erről a bécsi
rendőrség tudomást szerzett és értesítette a teivről Benest.

A kormányzó távirati köszönete
a szegedi egyetemi hallgatók
hódolstáért.
Megiria a Délmagyarország,
hogy a
szegedi egyetem hallgatósága vasárnap
zárt sorokban vonult fel a városháza
elé, hegy a Beniczky-üggyel kapcsolatosan tüntessen a kormányzó személye
mellett. Az ifjúság veietője dr. Aigner
Károly főispánt kérte fel, hofiy a i z e gedi egyetem ifjúságának ragaszkodó
hódolatát közvetítse Horthy
Miklós
kormányzóhoz. A főispán a szegedi
egyetemi ifjúság hődolatnyilvánitásáról
táviratilag érte itette a kormányzó kabinetirodáját, ahonnan már meg is érkezett a következő távirati válasz:
Főispán, Szeged.
A Kormányzó ur őfőméltósága a szege di egyetem ifjúságának az uióbbi
napok eseményei alkalmából Méltóságod utján tolmácsolt hódola'át a legszívélyesebb köszönettel fogadta. Biztosítja őfőméltósága az általa annyira
szeretett ifjúságot, hogy rag szkodó érzelmének s p . n á n megnyilatkozásival
öfőméltóságának nagy ötömet szerzett.
Kabinetiroda.
— Beniczky l e t a r t ó s t a t á s b a n m a r a d . Budapestről jelentik:
MedvésMedico Isiván vizsgálóbíró elrendelte
Beniczky előzetes letartóztatását kormányzósértés, hivatali titok megsértése
és tiltott közlés vétsége cimén azzal,
hogy az előzetes letartóztatás Beniczky
14 napos fogházbüntetésének kitöltése
után kezdődik. Beniczky védői felfolyamodták ezt a vizsgálóbírói végzést s
a vádlanícs hé főn délután foglalkozott
a felfolyamodással. Rövid tárgyalás után
a vádtanács a vizsgálóbírónak az előzetes letartóztatást elrendelő végzését
helybenhagyta.

KORZÓ w i o z í r
Junius 10 11-én, szerdán és csütörtökön

Junius 10-én i s 11-én, szerdán és csütörtökön:

C o n w a y
T c a r l e ,
P é n z 23.3233. I s t e n

ítéletet felfüggeszti, mert kilenc gyermekének eltartásáról kell gondoskodnia. A
felfüggesztés azt jelenti, hogy ha három
évig jól viseli magát, nem kerül összeütközésbe a törvénnyel, elfelejtjük ezt az
ügyet. Hiszen maga már úgyis megbűnhődött, elveszítette a kislányt.
— Öleget szenvedtem már miatta —
csuklik föl az öreg hangja.
Az ügyész is megnyugodott az ítéletben,
amely igy jogerőre emelkedett.
Bakos István szomorúan, görnyedten
botorkál ki az igazság házából.

Van a halálból visszatérés.
Bünügyi dráma 7 felvonásban.

F5szereplS: n n R C f D t n

n L t t n r t r , Azonkívül:

! Egy mozgalmas nap.

2 feivonáso, falrengctő bu.leszk.

7 és 9 órakor. Ai esti előadást kedvező idő ts.-ién a Horváth
Mihály-utcai nyári helyiségben tartjuk meg.

Két felvonásoss „ D I C K " - l > u r l e » « k Előadások ke-dete 5, 7, «, < sOWrtOkOn S, 5, 7, 9 árukor.
Az esti előadás k-dvezí. idO eseten a Korzó Mozi nyári
helyiségében lesz megtartva.
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— Egy színésznő ösgyilkca kísérlete. Budapestről jelentik: Hétfőn dél
után négy órakor az Egyetem-tér 4.
számú házba hívták a mentőket, mert
a ház harmadik emeletén lévő előkelő
penzióban mirgezisl
tünetek
kSzött
rosszul lett Bánky Vera 24 ives szlnisznő. A mentők azonnal gyomormoíást a'kalmaztak a fiatal színésznőn,
miuián megállapítható volt, hogy Bánky
Vera körülbelül fél órával az első sigély megérkezte előtt veronállal öngyilkossági szándékkal megmérgezte magát. A penzióbtn béreit szobájában,
ahol halálos elhatározását végrehajtotta,
egy levelet találtak a házbsliek, amely
ben legjobb barátnőjéől búcsúzik sz
életunt fiatal szinésznő. Különös okok
vitték — búcsúlevél tanúsága szerint
— Bérmálás Szatymazon. Dr. Glatt- is — öngyilkossága elé Bánky Verát.
felder Gyula megyéspüspök kedden a Nemrégiben még egy vidéken működő
szatymazi katolikus hiveket bérmálta. színtársulatnak volt ünnepelt prímádon
A vallásos szertartáson a kegyúr várost
náj«, azonban a oagyratörő színésznődr. Somogyi Szilveszter polgármester képnek
nem tetszet ek a vidéki keretek,
viselte.
feljött tehát Budapestre, hogy a lóvá
Ezüstlakod alom.
Dr. L'wínger rosbín kísérletezzen. Nemrégioen meg
Adolf rabbi és neje ma ünneplik ezüst- ismerkedett egy nagy részvénytársaság
lakodalmukat.
vezérigazgatójával, akinek menyasszonya
lett Bánky Vera. A vezérigazgató gyak— A szegedi állami felsőkereskedelmi
ran Iátogat'a meg a színésznőt a p i n Iskola 1923. évi junius 14-én tartja zászlólióbrn,
ahol — féltékeny természetű
szentelés! ünnepélyét amelynek sorrendje a
ember lévén — sűrűn tudakozódott a
kővetkező: 1. Gyülekezés az iskolában délházbeiekiől afelől, müven életmódot
előtt fél 9 órakor. 2. Délelőtt 9 órakor szent*
folytat menyasszonya. Dacára innak,
mise a rókusi templomban. 3. 11 órakor az
hogy Bánky Vera nagyon szolid, csenintézetben megtartandó ünnepség kezdete. 4.
des, fél evonult életet élt az Egyetema) Himnusz, énekli az ifjúsági énekkar, b)
tér 4. rzámu házban, mégis gyakran
Onnepi beszéd, tartja Reich Manó tanár, c) A
lámadtak
összeütközései vőlegényével.
díszzászlót b széd kíséretében átveszi az intéBánky
Vera
öngyilkosságát is ezzel in
zet igazgatója, Tóth József, d) A volt növendokolla: „Meg akarok halni, mtrl
dékek nevében beszédet mond Nagy Péter.
félek, hogy isméi öiszezördüléiek lesz
e) Az intézet jelnlrgi növendékeinek nevében
nek közöttünk vőlegényemmel." A fiatal
beszédet tart Schriffert Márton IV. évf. tanuló.
szinésznő, bár nagy adagban vett be
f ) A hitfelekezetek hitoktatói áldást mondave onált, az első segély után mingyárt
nak. g) Hiszekegy, énekli az ifjúsági énekkar.
jobban lett, de a men ők mégis kórh) Induló, előadja az ifjúsági zenekar.
házba szállították, ahol állapota a tegV l l á g b l r f l Schroll-siffon Soósnál, Orosznapi nap folyamán lényege&en javult.
— Nem leaz több B-Ifsta a tanítók
között. BudspeslrOl jelentik : Az A'lsmi
Tanítók Orsiágos Egyesült e vá'atztmányi ölést tartott Qalla Endre egyesületi elnök vezetésével, fki megnyitóiéban bejelentetíe, hogy értesüléte szerint nem lesz további B-lis'a az állami
fanitói karban. Tárgyalis alatt van az,
bogy a jövöben minden 40 iskolaköteles gyermek után tartsanak fenn egy
tanítói álláif. Bazsik Béla főtitkár részletesen beszámol arról a munkáról,
amit az egyesület vezetősége a nyolc
osztályú népiskola, a magasabbrendű
tanítóképzés és a tanítói siátusrendezés
kérdéseiben végzett. Bejelenti, hogy a
Szövetségben eddig viselt tisztségéről
lemondat.

lán-utca. 2.

ig

— J ö v ő héten tárgyalják le a bizottságok a gázgyár-ügyet. A gázgyár megváltásának évek óta húzódó
ügyében a juniusi közgyűlés hoz majd
döntést. Akkor dől el, vájjon a város
folytatja-e a megszakítói megváltási
pöit, vagy pedig más megoldást választ. A po gármester szakértőinek jelentését — amely szerint a megváltási
összeg közel járna a százmilliárd koronához — a jövő héten összehívandó
bizottságok tárgyalják le előbb és terjesztenek a tanács elé megfelelő javaslatot.

Az „Apostolok" söre elismert elsőrangú. Kossuth Lajos-sugárut 4.
" O r v o s i k ö p e n y e k , iskolakötények, aportnadrágok lehérnemüek gyári áron Soósnál,
Oroszlán-u. 2.
19

K ö v e t e n d ő példa. Legutóbb elismeréssel voliunk a Központi Tejcsarnok többszöri árleszállításaiért és ugylátszik, hogy dicséretünk fogékony talajra talált, mert ma ismét azt a kellemes hírt közlik velünk, hogy z ícj árát
ujabbi 200, a vai *rái pedig további
2000 korcnávai leszállító ták Hát Aiuh
növessze nagyra a veze'ős'g szakállát,
csak folytassák I
Finom fajborokat csakis az „Apost o l o k é b a n ihat. Kossuth L.-sugárut 4.

Olcsó fürdőkádak, gyermek* és ülő-

kádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
— Súlyos repölőgéoszersncsitlanség. A csehországi Égerben tegnap
újból súlyos repülögépszerencsétlen8ég
történt, melynek két ember esett áldozatul. Vana repülőhadnagy egy káplárral egy biplánon felszállt, kis idővel később a pilóta elveszítette gépe
lelett az uralmat s a repülőgép a földrezuhant. A káplár egy fii óra malva
meghalt, mig a hadnagy ma reggel
halt meg a kórházban súlyos
sebestlisel folytán.

Egy ós két ajtós jégszekrények
elsőrendű kivitelben Feketénél, Kossuth
Lajos-sugárut 25. Telefon 1072.
,

Változatos jó zóna
reggelit az
„Apostolokéban kaphat. Kossuth Lajos-sugárut 4.
Zsebkendők
Oroszlán-utca 2.

meglepő

olcsón

Soósnál,
19

MlelO t k é p e t vásárol, tekintse
meg Freimann Gépkiállítását. Részletre
is vásárolhat.
u
— Halálos foghúzás. Sopronból
jelenlik: Pozsgal Géza hírlapíró, a
Sopronvármegye munkatársa kedden reggel meghalt. Pozsgainak a mult héten
fogfájásból iogyulladása támadt. Szombaton fogorvoshoz ment, aki kihúzta a
fájós fogat. A seb azonban fertőzést
kapott, ugy hogy Pozsgail kórhá ba
kellett szállítani. A s e r e n c s é len fiatalembert nem tudták megmenteni.
Ma nagy halestély az „ A p o s t o l o d ban, Kossuth Lajos-sugárut 4.
VAaaon, sifon, zefir, köpper, clot«,
harisnya, keztyü stb. legolcsóbb Soóen ü , Oroszlán-u. 2.
tg
K ö l t ö z k ö d é s e k e t helyben és vidékre li1.
előnyösebb árban eszközöl U n g á r B e n
szállítási vállalat, Orosxlán-u. 7. Tel. 34. 157

Singer varrógépek részletfizetésre
most megint bárki részére elérhetők. Singer Co. varrógép r. t. Szeged, Kígyó- u. 5.
— Megszűnnek a miskolci g y a p j u vásárok. Régebben Szegeden és Debrecenben híres gyapjuvátárok voltak,
később ezekben a városokban a gyap'uvásárok megszűntek és azokat egyedül
Miskolcon tartották. Most srról értesülünk, hogy az idén itt sem tartják íreg
a gyapjuvásárt, mert a tavalyi eredmény után ezt nem tartják érdemesnek.

Varrógép] avitások

lelkiismere'e-

sen és legolcsóbban Singer Co. varró-

gép rt.-nál Szeged, Ktgyó-u. 5. sz. iQ8

Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina
papírt I
bő
Leszállított áru könyvek

kaphatók már 2—3—6 ezertől, zenemüvek 5—9 ezertől

HUNQARIA

Batthyány utca 2. szám.

ANTIQUARIUM
Mhii2

Telefon 12—51

5 havi lefizetésre!
d köz- és magánalkalmazottak, hiteifeepe* fc abúdfoglaikozáau
vásárlók és állandó kcre««tü munkások
legolcsóbb napi árakon könnyű szerrel beszerezhetik mindennemű
szövet-, vászon-, selyemáru stb. szükségletüket az

Excelsior Textiíkertskedelms R.-T.
Szegedi

m v n i z i

F l ó k j & n á l (8omoíyl.iitca 22. >z. Zriayl-ntea farok.)
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A hét minden színházi előadására megválthatja jegyét a

Délmagyarország
jegyirodájában
Telefon 306.

Dugonics

BILLER

tér 11.

IRÉN

es

HALMAY

TIBOR

vendégszereplésére jegyek a
DELMAGYARORSZÁG
Dugonics-tér 11.

jegyirodájában
Telefon 306.

A l ü v é & s z e t
A szinház heti a<ü«or«.
Szerda: Az árnyék, szinmü, Palágyiné, Békeffy Margit é s Palágyi Lajos vendégfelléptével. B. bérlet 18. sz.
Csütörtök: Piros bugyelláris,
népszínmű.
A. 18. sz. Déry Rózsi felléptével.
Péntek: A kis szökevény, operett. B. 19. sz,
Szombat: A nótás kapitány, operett.
Vasárnap: A kis szökevény, operett. Bérletszünet.

intjük az igazgatóságot. Nincs indot,
amely megmagyarázná, hogy miért tesz
ki kezdőket ilyen kellemetlenségeknek.
Szerencsére a közönség kedélyesen
fogta fel a helyzetei és még lapsolt is,
amikor a fiafal vendégszereplő utolsó
jelenete után a figyelmes Harsfnyi karján távozott. A nézőtér az utóbbi napokéhoz viszonyítva, szépen megtelt.
Taps volt bőven.
* A színházi kar Jntalomjátéka. Junius
15-én, hétfőn este a szinház névtelen köz*
katonái, a kar tagjai, a minden évben szokásos jutalomjátékukat rendezik. Egész évi kis
fizetésüket ezen egy előadás jövedelmével
emelik valamennyire s ezért elkövetnek minden lehetőt, hegy ez alkalommal minél több
nézője legyen az előadásnak. Anyagi áldozatok árán sikerült a budapesti Városi Szinház
két müvéezét: Kolbay
Ildikót é s Érckövy
Lászlót, kit egyébként a szegedi kCzönség,
m r évek elölt ittlétekor szeretetébe fogadott,
lekötni, hogy eljátszák a .Bajadér'-ban, Kálmán
Imre g>őnyörü operettjében a főszerepeket.
Kivülük az itteni együttes legjava: Gábor
Mara, Fenyves Sándor. Herceg Vilmos, Kristóf Ferenc, Polgár Gyula, Ritkái Sándor,
továbbá szintén vendégként Hunyadi é s Reéz
József vesznek részt az előadásban. Aki csak
teheti, váltsa meg erre az előadásra jegyét,
mert a mellett, hogy jótékonyságot gyakorol,
igazán művészit é s szépet kap érte cserébe.
Az elővétel már megkezdődött, a szinház kar •
dalosai a jegyek áruaitísát személyesen végzik.

* Biller Irén és Halmay Tibor vendégszereplésével szombaton a Három
grácia
* A kis s z ö k e v t n / . Ki emléks ik még az
angol táncos operettek egyik legkiválóbbjára ?
Tréfa, móka, szebbnél-szebb táncok alkotják
Moncton é s Caryll gyönyörű operettjét, melynek minden egyes száma egy egy külön attrakció, egy-egy külön látványosság. A főszerepeket Kovács Kató, Gábor Mara, Szabó
Gizi, Delly, Herceg, Fenyves, Kristóf, Rátkai
és Polgár játsza.

* Az árnyék. (Nícodémi Darió 3 felvonásos színmüve.) Az árnyék Treg
nier Gerard felesége, aki hat évig hisz
tériás bénulásban szenvedett s aki
* Az árnyék. Carlo Nikodemi világhírű
röviddel felgyógyulása ulán megtudja, darabja szerdán kerül másodszor szinre
hogy a férje boldog családi életet él Palágyi Lajos, Greguss Margit é s Békeffy
Helénnel, a barátnőjével, aki Gerard Margit vendégfelléptével. A darab tegnapi
igaz, mély hatása bizonyára ma is ismétlődni
iránti szerelme miatt vált el az urától. fog.
A főbb szerepeket a vendégeken kivül
Az árnyék, előbb hat évig árnyék az Herceg, Harsányi játszák.
ura verőfényes életében, a fájdalmak
első kirobbanásai u'án lehiggad, elcsendesül, azután megadja magát mártír sorsának és továbbra is vállalja
és
Gersrd éleiében a csendes, a jótevő
árnyék szerepét, meghagyva őt az uj,
az egészséges asszony s a tőle szüléié t kicsike mellett. Nekünk ez a davendégszereplésével
szombaton a
rab nem tetszik. A téma, amely rég lejária magát, kissé brutális s a szerző
beállításában nem annyira drámai,
vagy lélektani, mint inkább fiziologiai
* Biliét íren é s Halmay Tibor szenzációs
megvilágítást nyer. Ez nem föltétlenül
Szegeden. Szombaton lép-^
iroda'on, vagy legalább is nem szép- vendégszereplése
nek fei Budapest I* gUnnepettebb színészei
irodalom 8 a drámában, még ha olasz színházunkban, A nótás kapitány főszerepeiis, a tirádák nem tudják feledtetni, ben. Pénteken még a Vígszínházban játszah:gy a szerző olyasvalamit akar bon- nak, szombaton reggel autón érkeznek vároé s még éjjel mennek vissza Budacolgatni, ami a lelki és fizikai élet sunkba
pestre, mert vasárnap ismét ott játszinak.
rég megállapított alfája, amihez tehát Jegyek elővételben már kaphatók.
fölösleges hozzányúlni. Ilyen körül* Csütörtökön Csepreghi nagyszerű népmények között érthető, ha az alakok színműve, A piros bugyelláris megy Déry
kissé papirosfigurak. Élet, iga ti élet Rózsival Tőtök biróné szerepében. A többi
Fenyves, Herceg, Kristóf, Polgár
legnkább még a szerencsétlen Berta szerepeket
Delly játszák.
asszonyban lükfe'. Mintha az iró á r a * Biller Irén és Halmay Tibor venIában nagyobb kedvvel és sikerrel dégszereplésére jegyek a Délmagyarrajzolna nőalakokat, mint férfiakat. ország jegyirodájában. Telefon 306.
Végül: nem akarjuk orvosi alapon Dugonics-tér 11.
vizsgálgatni Berta asszony
beteg* Ufc.lnl vllághlrU
bUvésitsrsnlatával
ségét. A szerzőnek, hogy a darab- junius hó 30 tói julius hó 6-ig játszik színját megírhassa, szüksége volt rá, házunkban. Saját díszleteivel, hatalmas s z e hogy hat évig beteg legyen s azután mélyzettel érkezik a még soha nem látott
városunkba, oly csod is mutatványomáról-holnapra meggyógyuljon. Hála attrakció
kat produkálva, melyek nem téveszthetók
Istennek, csakhogy ilyen gyorsan is össze mindennapi nagy hargoa hirdetett dolmegy. Msjd az egész első felvonás gokkal.
alatt azonban az as érzésünk volt,
* A Délmagyarország jegyirodája kímintha a szegény beteggel a nemrég vánatra há?hoz küldi a színházjegyelezaj'ott müncheni orvosi kongresszus ket. Dugonics-tér U. Telefon 306.
elé kellett volna tévedni. Mert még az
ftl0001t azonnal felszerelem
gégészeknek is több közök van az ,Űriékes
ÉVA" B I Z T O S Í T Ó
P A T E IV r T E L .
ilyen betegségekhez, mint a - színOicsó ajándéktárgyak kaphatók
háznak. Mindettől eltekintve sz igazB uerkéazitö.
H B Ó S MA R P Oroszlán-utca
JtD
gatóság he'yesen cselekedett, hogy el- óra- éa éi
0.
térően eredeti tervitől diáuát is illesztett juniusi játékrendjébe. Gregass Margit képesnek mutatkozott atra, hogy
szerepét ehőrendü igénjeket is kielégítően el tudja jitszün*. Ész'elelűnk,
KÖRÖSI GÉZA Uvegezési vállalata
hogy tehetsége fejlődött és bogy nsgy
Mérey-ulca 8.
214
Telefon 9 - 5 7 .
sikere lett volna, ha erős rendezői kéz
irányitja s ha tmmadik felvonásbeli Tekintse meg müven leszállított éa.
nsgy jelenetét nem silányítja te'jeieu
kiirt áraim st a
tönkre a partnere. Patágyl Ls j sbsn megint csalódtunk. Egykor való szinpzdi szereplésére mint igen éríikesro
Órák és ékszerek jótállással!
em ékezünk vissza. Kár, hogy moit
mindig a dolgok
könnyetb végéi G Y Ő R I BÉLÁNÁL, p a u z á i - t é r 2 .
fagja meg. N e m c a k
hogy nem
mélyed el a sierepébr, de meg se
tanú ji jól. /Természetesen igy távolról sem tudja azt nyújtani, aijire temegregdelésre készit
hetsége predesztinálja. Harsányt a neki
való szerepben jó volt. Az olyic k
sé lelezéstöl pidig, mint amily
e>yik rr.ai vendégsierepeltetcs vt
Síéchtnyl-tér 17. Csekonics-utca 6.

Biller Iréri

Halmay Tibor

Három grácia.

Az Alföld legnagyobb
táblaüveg raktára

bérmálás alkalmával
Férfi fehérnemüeket

Pcllák Testvérek

»

1925 junius 10.

Munkásoknak,
tisztviselőknek

mlnienU

,,ooo

«*««</«

R á d i ó
ROVATVEZETŐ: BZÖLLŐ8 KÁROLY.

•A nagyobb leadóállomások mai
műsora.
Junius 10, szerda.
(A városnév utáni szám: hullámhossz.)

K Délmagyarorszag

kölcsönkönyvtár áb an.

Sport

N e m 4 0 . 0 0 0 korona
mint számos helyen, hanem a város minden
részében tevő összes fióktejcsarnokainkban

FTC—Diósgyőri VTK 2 : 1 ( l s l ) .
(Budapisti tudósítónk
telefonjelentise.)
A vasárnapi 2 : 2 arányban eidönttenüi
végződ Mt mérkőzést k e i d e n délután
ismé élték meg z Üllői uti pályán. A
hétköznap ellenére i s sokan gyűltek
össze a tribünökön.
Erén a második találkozáson egyenlő
ellenfeeknek bizon uliak a diósgyőriek
a zöld fehérekkei, de az FTC s«eren
csésebb, akcióképesebb volt, valamint
lechnik ja is jobban érvényesü t. Végeredményben egy gól különbséggel,
2 : 1 arányban Ferencváros győzött.
A I. félidőben *z FTC tzéltöl is
támogítva, fölényben v o f , a diósgyőri.k azonban keményen tartotá*
<«a ukat. A 9 . cercnen Stecovtcs lövise
Chwojka jobbfedezet lábáról a kapuba
pattan. A 12 percben Stecovtcs, a 14.

Budapest 56". Szerdán nem működik.
Wien 530. 16.IO-t7.55 koncert. Der Wiener Walzer Benatzky: Szerelem a hóban,
Eisler: Die oder keine, Pali: Az édes gavallér, Lehár: Aki a szerelmet ismeri, Stolz:
Régen volt, Granichstadten: A régi dal,
Zlehrer: Liebsswalzer, R chter: Két sziv,
Lehár: Arany és ezüst, 18 - ltí.íö asszonyoknak, 1 8 . 3 0 - 1 9 dr. Erika Tilzer : A .Hagen*
müvészegylet jubiláris kiállítása, 19.45-20.15
angol tanfolyam, 20.30 Mörike est. A bevezetési elmondja dr. Bischer K. tanár, tanácsos,
Duhan kamaraénekes: dalok Wolf Hugótól.
Verbogenheit, Fussreise, Der Tambour, Storchenbotschaft, Lőtte Witt: (üurgtheater), Rezitation, Stransky I. hangversenyénekesnő,
dalok Wolfiól: Auf einer Wanderung, Lebe
wohl, Erstes Liebsslied eines
Madchens,
Begleitung Erich Meller, 21 óra vig esti zene.
Berlin tC5. 16.3Ü- 8 koncert, 18.40 az
északsarki felfedező utakról, 19.11} prof. dr.
Volmer: Kémiai átalakulások é s egyensúly
helyzet a gázmolekulák között, 19.15 előadás
a gazdasági krízisről, 20.30 felolvasás: Ami
a kulisszák mögött történik.
— Regény. —
45
Brünn 18P0. 19 óra Vadászkürt quartett.
Irta: Sz. Szigethy
Vilmos.
Chelmsford 1600. 19 óra Ancient Flint Tools
and Weapons, 19.40 West and South Africa
— Nincs benne semmi különös, mondta
contrasts suggested by the Prince's Tour, '-0
szárazon
Klenóczy. Ha megteheti az emóra : A Dream of Hawaii. Jack Lands, Haber, segítsen a bajba jutott felebarátain.
waiian Greeting, Kilima Waltz, Sweet Brown
Ez a legnemesebb emberi vonás és
Maid, Hula Love, Beach at Waikiki, Hawaiian
mindnyájunk kölelezettsége. Egyébként
Farmyard, Jack says G jodbye, Aloha Oa.
hogy
minden készpénzemet átadtam,
Prága
17.18 zene (trió), i9.15 gyerazt is mondhatnám, hogy jelenleg szemekmesék, 20.22 koncert, Mahler : Symphonie
Nr. 3.
gény vagyok, — kaphatok-2 önöknél
Rima 4 2 \ 20.30 Rivista Artistica Concerto,
személyi hitelt?
Schubert: Rosamunde, Grieg: 11 Cigno, La
Hoffmann a választ igyekezett
ünnesolitaire (szopr.), Bach: Koncerto N. >..
pies f irmában megadni.
Breschi: Sempre, Recti: Crepuscolo (tenor),
— ö n mindenkor és bármennyit.
Moussorgsky : Boris G idounow, Aida, MasVégteen
megtiszteltetésnek
vessiük.
senet: Cid (szopr.), Wieniawsky : Souvenir
de Mo8Cou, Paganini: Variazionl, Verdi:
— Kizárólag ebben az ügyben, másban
Luisa Miller (tenor), Rossini: L'italiana in
nem. Azt is akkor, ha fölmerül a szükAlgeri.
sége.
Zürich 515. 20.'5 angol tanfolyam, 20.33
Az igazgató még mindig alig tudóit
zenekari hangverseny, Hoch Heidecksburg,
magához térni az ámulatból.
Ein Frühlingsmorgen, Walzer, Serenade (Ta— Doktor ur, engedje, hogy megszorenghi), Mauritana, OuvertUre (Wallace), Sámri'sam a kezét. Ém ismételten bocsánatot
son é s Delila.
kérek, mert nem tudom, mikor vezeklem

p:rcb?n ptdig Nikolsburger lövése kerül a kapu fölé. A 17. percben a biró
11-est Ilii a diósgyőriek
ellen, de
Hungler II. a kapu melli lő. A 42.
percbin a dió«r.yő ies
jobbizélsö e
sarokruvásból sóit ta ál, a biró azonban lesállás miatt nem adta meg.
A II. félidőben a kél c t a p i t egyenlő
ellenfél. Minden percben e eJékes a
gól. A 14. p e r o e n Kohul
St«covics
leadátábol megszerzi a győztej gólt.
A 18 ik percben Nikolsburger éie»
labdája a kapufáról pa tan vissza. A
diósgyőriek erősen kezdenek tá adni,
a 34. percben Blum miatt a biró 11-est
ttét, melyet Chwo/ka gólli irtékesit. A
játék végén változatos támadásodat vezet mindkét fél. Igy csütörtökön a
szombathelyi AK-bal az FTC találkozik.

legbiztosabb a FRANKL féle

p o c o s K n - n n i j r t G .
A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.

Egy üveg ára S O O O K .
es
Egy nagy üveg ára I S . O O O K >
K a p h a t ó e b e d ü l : FRANKL AH TJ»L gyógyszertárában FelsSváros, Szeged, Szt. Qyörgy-tér.

Ha igazi j ó vásznat é s sifont akar
venni, ugy csakis

F e h é r Holló
vásznat é s sivont vegyen.

„Törvényileg védve".

F e h é r Holló

vászon

é s sifon a l e g n e m e s e b b
194
anyagból készül

F e h é r Holló

vászon é s sifon m i n ő s é g e a legk é n y e s e b b igényeket i s kielégiii.
Kapható kizárólag:

Schmidt

Jenő

divatáru üzletében

Széchenyi-tér 8. szám, Jerney-ház,
Mindenféle

p

6

f

ö

s

á

p

|

j

b

meglepő olcsó árban, vászon, sifon már
1 9 e z e r koronától kezdvve.

Mosó delének métere 16 ezer 500 K.
—

Kérem kirakataim

megtekintését.

—

^

^

^ ezer

koronáért árusittdtjuk kilóját a kiváló jóminőségü és izü, miskolci
S2«

tiszta j u h - t u r ó n a k .
Központi Tejcsarnok rt.

MÜBÚTOR hálószobák
„SLAVONIA- bükk, tölgy, kőris, szil, keményfa hálószobák, hajlított székek nagy választékban, meglepő

f 3 ó n Schaffer Testvéreknél

Szép egyenletes, piros színű

hornyolt (fateos)

hódfarkú gépcserép
minden mennyiségben kapható a

Sze&edi Keramit és I M a o l r t a

Foltok a szivárványon.

P O L O S K Á I K

csak

magyarázni. Én ugy hiszem, nem egyéb
ez vak ösztönnél, az isteni gondviselés
( B e v á r o i i t e m e t ő m e l l e t t . ) 297
maga.
— Az, isteni gondviselés! — hagyta
13641
rá Klenóczy.
925 t"11 s z — Mert ön igazi ur 1 — lelkesedett
tovább is Hoffmann. Ez a nemes sziv,
nem az a könnyű fajta!
Klenóczy akkor már ismét megtalálta a város tulajdonát képező hatósági
önmagát, az elérzékenyülés nála egyébként is csak rövid pillana okig tartott, huscsarnok eladásáról vagy bérbeadásáról.
feszes lett az alakja, a hangja pedig a
régi erős, pattogó hang.
Szeged sz. kir. város Tanácsa a városi köz— Nem várok semmi elismerésre, azt gyűléstől 23 /1925. sz. alait nyert felhatalmateszem, amit a lelkem sugall.
zása alapján a tulajdonát képező hatósági
S nyújtotta az igazgató felé a kezét. huscsarnokot 1925 junius hó végével ö s s z e s
Hoffmann, amint már nyúlt volna felszerelésével együtt eladja, esetleg amenyutána, kissé hátrább lépett s lekapva nylben az eladásra nem kap olyan ajánlatot,
szemüvegét, megdörzsölte a szemét. A te- amely a város pénzügyi érdekeinek megfelel,
az alábbi feltételek alapján bérbe adja.
kintete bámész lett, ugy meredt Kle- akkor
Ugy a huscsarnoknak megvételére, mint
nóczyra.
esetleg bérbe vételére külön ajánlat adandó
— Bocíánat, mégis csak nagy a me- be s azok lepecsételt borítékban 1925 junius
leg, ugy éreztem egy pi lanatra, hogy 20-ig bezárólag a hatósági huscsarnok vezetője, Scultéty Sándor városi főszámvevőhöz
megszédülök.
S még mikor lefelé haladt a lépcsőn, lejárat napján déli 12 óráig nyújtandók be.
Ajánlatokban feltüntetendő szóval é s száakkor is azt dörmögte, a szemét törülve.
mokkal az az Összeg, arait a vevő vagy bérbele önmagamban, ainit ön ellen vétettem.
— Különös valami az a hallucináció, vevő
vételárként megígér, avagy bérösszeg— Veiekeljen ugy, hogy rendbehoz meg mertem volna esküdni, hog/ az al-mindent. A bizalmam önben föltéilen, ispán áll előttem. Tyű, mi lesz ebből a ben egy évre felajánl
A megvételre teendő ajánlathoz 50,0ft0.00J
egyel azonban kikötök: az alispán urnák melegből, ha igy folytatódik I
K, a bérbevételre teendő ajánlatokhoz 10.000,000
még csak sejtenie sem szabad, hogy én
K enóczy pedig levetette magát a pam- K bánatpénz csatolandó, amely bánatpénzből
benne vagyok a mentési akcióban, ö n lagra s a feje alá fonva a két karját, a megvételre tett ajánlat elfogadása esetén
bizalmas jóbarátja neki, járu'jon elébe, bámulta a mennyezetei. Hogy milyen fur- az 50.0"'',000 K a vételárba lesz elszámolva,
nyerje meg c téren is a bizalmát és csa figurák vannak pingálva a falra! a bérbevétel esetén a 10.000,103 K a bérlet
ajánlja fól a segiiségét. Ne féljer. semmi- Különös, hogy ő még sosem vette észre biztositékául óvadékként a várost tanácsi letétpénztárba lesz elhelyezve s onnan csak a
től, bajban levő ember jóbarátja előtt ezeket a kockákat, r>mbusiokatI
bérleti idő lejárta é s a szerződési kötelezettelfelejti a büszkeséget, sőt még hálás is
XIV.
s é g teljesítése után lesz visszaszolgáltatva.
les?. Nagyon valószínűnek tartom, hogy
A hatósági huscsarnok megvétele, akár
nem igen kutakodik a pénz eredete
Klenóczy csak annyit irt:
bérbevétele esetén tartozik a vevő vagy bérbefelül, mert ha egyszer megvan a pénz,
„Holnapután ott leszek. Igen tisztelt vevő a hatósági huscsarnok árukészleteit a
meilákes, hogy honnan jött.
kisasszony, méltóztassék addig erőt gyűj- hatósági mészárszéknek az átvétel napját
— Doktor ur, ön minden elképzelést teni a szaladgáláshoz, mert nagy fo- megelőző napon az érvényes napi árain az
gócska játékra van kilátás."
összes árukészletét 6 ' ( - o s engedménnyel, az
felülmúl, én nem talá'ok szavakat.
Mintha megérkezése óta valami vál- élő jószágokat beszerzési áron átvenni, amely
— Ne is keresse őket. ö n könnyen
rátalál Bezdán úrra s akármerre is legyen tozás történt volna benne, elevenebb lett árukészletért esedékes összeg készpénzben az
most, igen jó kedvre deríti a hazahívó és olykor szokatlan bfibeszédüséggel átvétel után nyomban kifizetendő.
A huscsarnok lellára a városi főszámvevő
sürgönye. A többi már magától jön. Az mondott el aránylag jelentéktelen apró- hivatalos
helyiségében megtekinthető.
ön föllépése a gyóntató atyáé lesz, ságokat.
Vétel esetén a hatósági huscsarnok összes
őszinte vallomásra bírj* mindet dolog
Mikor hármasban elbomoltak s gyerfelszerelése a vevő tulajdonába megy át s
ban, én azonnal megtudok mindent s mekké változott az öreg Ho!cz Péter is, egyidejűleg a város közönsége 2000 aranyami módomban áll, azt megleszem. B )
átugorva az önmaga feletti kritikán, igy korona évi bér mellett a hatósági huscsarnok
által ezldőszerint használt összes helyiségeket
csásson meg, ha tanácsokat adok, de szólt:
gyöngéd formákban történjék minden,
— Mennyiért nem adnám, ha a klien- 10 évre a vevő részére biztosilja. A megállapított bérösszegben kincstári haszonrészehogy csupán a jó barát, maghitt testvér seid látnának!
sedés é s üzemi pótdij is benne foglaltatik.
önfeláldozását lássa. A tényeket sem kell
Máskor azt mondta:
Bérbevétel esetén 2 éves szerződést köt a
a m guk nevén nevezni, tüntesse föl a — Mikor megyünk haza?
város Tanácsa, amely esetben a húsüzem
szerencsétlenebb természetű követeléseket
— Unod magad, a p u s ? — rémül- állal jelenleg használt összes helyiségen
zsarolásnak s hitesse el vele, hogy az dözött Éva.
felül a hatósági huscsarnoknak a városi bérigazi ur fizet, de botrányt nem okozhat.
— Nem én. Inkább fázom a haza- házban található felszerelések bérbevevőnek
menettől. Legjobb vo'na megvásárolni leltár mellett használatra átadatnak azzal a
Nagyot sóhajtva folytatta:
— Elég neki a maga baja Is, vegyük ezt az egész területet, itt maradhatnánk kikötéssel, hogy a bérlel lejárta után az üzletugy a dolgot, mintha beteg volna, aki örökre. Legalább is visszajárunk. Jó lesz? helyiséget é s felszereléseket ugyanolyan jókarban tartozik bérlő a város rendelkezésére
kiméictet érdemel. Ds mindig, minden
(Folytatjuk)
bocsájtani, mint ahogyan azt a bérletbelépés
ben azonnali értesítést kérek. Az utazá
alkalmával átvette.
sómat elhalasztom, néhány ügyét, amit
Vétel esetén a megajánl! vételárt a város
ismeiek, magam intézem el. De ön
Tanácsának felhivása után 8 nap alatt a
siessen, minden percnyi késedelem vebiztosítékul leiélbe helyezett 59.co0,«00 K leszámításával a városi főpénztárba befizetendő.
széllyel járhat, amit soha később nem
48c
l e g n a g y o b b választékban
Bérbevétel esetén a bérösszeg havi előlereperáUutunk.
ges, mig a házbér lakbérnegyedé vi előleges
Megfogta az igazgató kezét, mintha
részletekben fizetendő é s pedig az első
nógatná is a síelésre tettel, hogy iusson,
negyedévi bér az ajánlat elfogadása ulán
de azonnal.
Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6.
nyomban, azután esedékessé válók pedig az
esedékesség napján. Késedelmes fizetés eseHofftnannak könny szökött a szemébe.
tén a törvényes kamatokat jogosítva van
— Megszégyenültnek érzem magam,
Szeged város pénztára bérlő terhére felszáM 27 mítani.
Isten úgyse. Én bocsánatot kérek öntől
kedves doktor ur, engedjen meg, amiért
Minden további részletes felvilágosítást a
gyáva tudtam lenni. De a rémület s az 35o,ooo, asztalok loo.ooo-től, zöld plüss
35o,ooo, könyvszekrények 1.5oo,ooo,
hatósági huscsarnok jelenlegi vezetője ad.
aggódás megakasztotta az én hideg fe- asztalterítő
vilftgos keményfaszekrények 75o,ooo, toalettAkár vételnél, akár bérbevételnél vevő,
jemnek is a kerekeit. Ugy értek ezek a tükör. babiágy, fehér leáryszoba, keményfa
vagy bérbevevő joga é s kötelezettsége Szehírek egyszerre pár nap óta és kanalan
kredencek márvánnyal, 830,000, rézágy éjjeli
ed várossal szemben szerződésileg lesz
kint beadva. Föl sem ocsúdhattam az szekrénnyel, nyaralóba olcsó vas- és Taágyak,
egyik rémületbö', nyomon követette a
mosdók, tükrök, félfotalek, nagyon olcsón.
Iztosltva.
másik, a többi. Ma zuhantak rám a legSzeged, 1925 Junius 8.
Scultéty Sándor,
súlyosabbak, de azt, ami rávett, hogy
főszámvevő.
önnek szóljak; képtelen vagyok megTisza L-kőrut 93 és Szentháromgág-u. sarok.

I M I ) női harisnyák
Pollák Testvéreknél

íróasztal

S

Bizományi üzlet

8

1925 jrniius 10.

DÉLMAGYARORSZÁQ

SZEGEDEN

jutányos árban
elegáns kivitelben
legújabb divat szerint
legnagyobb választékban
az összes uri divat cikkekben

VEZET

FÖLDES IZSÓ

férfi és fiu öltönyök
gyermekruhák, nadrágok
gummi raglánok
szövet, lüszter és mosó áruk
divatingek, kalapok, nyakkendők stb.

Uj menetrend.

Zflr'ftb'
Nyitás: Páris 25.20,
London 2507.-, Newyork 515.87'/,, Brüsszel
24.75, Milano 20.53'/., Amsterdam 2< 7.30,
Berlin 122 80, Wien 0.0072.65, Szófis 3.76V.,
Práca '5.2 '/„ Varsó
99.—, Budapest
0.0072.55, Bukarest 2.45, Belgrád 8.60.
Zárlat: Páris 25.25, London 25^.7.-, Newyork 515.8% Brüsszel ?4.77'/„ Milano 20.52,
Amsterdam 207.30, Berlin 122.80 Wien 0.C072.65,
Szófia 3.75, Prága 15.27'/,, Varsó 99.
Budapest 0.0072.50, Belgrád 8.60, Bukarest 2.45.
Terménvtősade. Az irányzat kissé lanyhább, a piac üzlettelen.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tisza.
vidéki 5050-5075, egyéb 5025-5050, 77-es
tiszavidéki 5100-5125, egyéb 5 0 7 5 - 5 ICO,
78-as tiszavidéki 5150-5175, esyéb 5 1 2 5 5150, rozs 4125-4175, takarmányárpa 32C0—
3300, sörárpa 3800-4200, köles 2700—2800,
zabb 4300-44(0, tengeri 3100-3150, korpa
2 2 7 5 - 2325.
Szegedi terményárak. Buza 5 o o - 5 1 o ,
rozs 3Vo—4oo, árpa 34o—3*o, szemestengeri
31o—!2o, zab 36o—37o, buzakorpa 2<o—25o.
Irányzat. Az irányzat a keddi tőzsdén
üzlettelen volt és az árfolyamok a legtöbb
esetben csak csekélyebb mértékben változtak.
Nyitáskor sok papir a hétfői zárlati nivó
alatt állott, a tőzsdeidő későbbi folyamán
azonban bécsi jelentésekre, általában pedig
azon hirre, hogy a mai zsíró simán bonyolódott le, a hangulat kissé javult és az árveszteségek legtöbb esetben megtérültek. A
kulisszban a Wiener Bank egy százalékkal
olcsóbbodott, amig a Salgó 7ooo koronát
vesztett árfolyamából. A Ganz-Danubius barátságos volt, a malompiacon az árfolyamok
a Borsod-Miskolcinál nyolc százalékkal gyen-

gébb, a Viktóriánál ellenben szilárdabb volt.
A bányapiacon a Bauxit 4o százalékkal javult,
Urikányi szintén Jo százalékkal lett drágább,
viszont a Magnezit B5.ooo, a Kőszén pedig
4o.ooo koronát vesztett áifolyamából. A vaspiacon a Franki l 0 százalékkal, az Acél pedig
őt százalékkal alacsonyabb nivón mozgott.
A Ganz Danubius 4o százalékkal drágult. A
biztositóknál az Első Magyar hat százalékkal
javult és a többi biztosító is barátságosan
tendált.
ferencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány !3o9, érkezett 777, eladva 9 \ Arak:
Zsirsertés, fiatal könnyű 1 6 - 1 8 , nehéz 2 o 2o.5. A zár vásáron nem volt üzlet.
Felelős szerkesztő: FRANK JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat Rt.
könyvnyomdájában, Szeged.

Ne fizessen

többet sárga felületű,

avas

tea vajért,

szélű

loronáért

Központi Tejcsarnok
fiókjaiban

a

331

részv.
társ.

Legolcsóbb bevásárlási forrás
lisztben, korpában, mindenféle
terményben é s fűszeráruban,

Takar UpitnMrak

i

•tlvárofi
28.5
Lipétvároti
5
Mbányai Tak.
10
Egy, Bpeet Föv. 28
Magyar Alt Tak. 101
vhkttr
170
Puti Hazai
2040
BMottiók t
glift M. Bizt

4350

87
Pansitra
55.5
to
Vtumüvtk ü gépgyárai;
90
Bródi vagon
47
Coborg
Corvin gép
Cláky
6
(jaxd Gépgyár 130
"ábián
37
Figyv«r
525
14.5
•'ítukewk.
61
*T£Okl
Uui>Uanaij 16P2.5
825
Uaíu-Viil
Kíaurc.d

(JyirtíyWoV
Hofftlci

Ka.zab
Kipling
Kühnc

36

88
14.5
2.5
21.5

60
22
9.9
93.5
8.5
18

13
35
100
21

2.5
30
31
40
26
7.5

Khhkatto, OUüla pb
Atlantic*
Városi
57
Bur
H8
Délimtf
37
MFTR
160

LevaoU

101

Miskolci tlibrats —
Nova
163

Allam/ase

Tröszt

Halmok t
Back-maiou
Boraod-misk.
Concordi*
B.-csabai
I. bpesti gru.
Törökszenhn
Gizella
Hungánr
iüralyinaloa
Pesti Vikt.
Transdanabta

368

163
50
133
39
95
127
31
66
69
21
367
47

Bányák
is íéglugyúfiit í
518
Bauxii

őorsódi Ezér
Cement

IsásAvári
sobó
Uraic';„
M&£Uímí1

Magyar Aiáltti

Által. Kőszén
W&y Palányi
Sajókondii
SalgG

39
74
195
165

S65
2850
110
397

25

Érvényes junius 5-tfll.

Sz. v

Gy. v.

SZEGED- -BÉKÉSCSABA

Sz. v.

Gy. v.

Sz. v.

BÉKÉSCSABA—SZEGED

I Szeged
ind. 4.0" a.03 !4.0: I6.ZÍ 18.21 Békéscsaba ind.
I 4.0' 10.CC 1 1\45
1 5.22 tl.ll
1 Sz. Rókus
4.21
14.41 6.47 18.47 Oroshája
1 17.08
I Vásárhely
5.1? 9.21 •6.<T 17.46 19.32 Vásárhely
m «.3< 5.3P 12.1 13.42 18.28
érk. 5.23 7.36 I2.1t 14.40 19.21
I Orosháza
\ ? 3 1 17.27
1 20.26 Sz. Rókus
5.4C 8.0; I3.2f 15.06 19.51
I Békéscsaba érk. 7.23 1 18.33 1 21.18 Szeged
0
A Szeged-Rókus- nagyszéksósi vonat reggel 6.20-kor indul és reggel 7.40-kor érkezik. A Szegedhorgoíi vonat a nagyállomásról délben 12.50-kor, Rókusról 13.45-kor indul és Rókusra délután 17.45-kor érkezik.
MAKÓ-VÁSÁRHELY

SZENTES-VÁSÁRHELY

Szentesre érkezik
Mártélyra érkezik
Vásárhelj re érkezik

4.00 15.27
.28 17.30
5 / 8 18.00

20.10
20.43

Szeged
Szőreg
Makó
Apátfalva

indul

érk
indul
Mezőhegyes érk.
indul
Kétegyháza
érk.

•>

-•r

•)

5.14 8 20 11.55 14.01 • 6.1(1 18.2C 21.45
5.30 8 51 12.06 14.17 16.21 18.36 21.54
6.44 9.09 12.44 15.2tí 16.59 19.51 22.51
15.45
20.08
7.01
15.45
O.'O
7.05
16.45
21.10
S.04
I7J0
8.22
10.15
19.05

Apátlalváról indul
Makóra érkezik
Vásárhelyre érkezik

I
3.0T
4.15

12 45
13.32
15.21

Kélegyháia-MesOhegyes-Szeged
Kétegvháza indul
Mezőhegyes érk.
indul
érk
Apátfalva
indul
Makó
Szöreg
érk.
Szeged

"T

5.05
4.00
4.0 r
4.56
5.29
5.45

5.55
17.24
8.00
19 55
20.50
8.20
21.26
9.10
9.24
21.27
7.10 9.50 1U.0I 15.10 17.52 22.04
7.47 10 09 10.56 5.4? 18.57 25.00
7.57 10.19 1.11 15.59 18.47 23.11

Motorosvonatok.

* Motorosvonatok.

PORCELLANARUHAZ
3, a volt Hétválasztó-épület.

HIRTH JÁNOS, K á r o l y i - u t c a

vetőmagvak, r é z g á l i c
és műtrágyában

Rendkivül
leszállított
műáruk. Lakodalmakra

liszt-, fűszer- és terménykereskedőnél

Apróhirdetések

Prima kóser libazsír állandóan kaph tó Lászlónál, Bercsényi u'ca 15.

Alig használt fű dőkabin szezonra bérbeadó. Vér. Szentháromság-utca 10, I 7.
3

Mérlegképes könyvelőnő órakönyvelést vállal. Szives megkeresések ,V" jeligére a kiadóhivatalba.
1

Részletfizetésre

Férfi és gyermek

BOHN

ANTAL

S Z E G E D E N , Tissa Lajos-körut 43.
Telefon 5 - 1 4 .
Ugyanott állandóan kapható friss liptói <u ó
és b u r g o n y a kicsinyben és nagyban.
A rendeléseket díjtalanul szállítom házhoz.

(Ezer koronákban.)

Up
Mág
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoú
Vegyipar
Vagongyár
Rimamurányi
Roessemann
Rothmülier
Schlick
Schuller
Teudlon
Vulkán gáp
Wörna?

Oy. v.

Szeoed-MezOheojres-Kélegyháia

amikor naponta friss köpiilésü vajat kaphat
k i i ó j á t l B O O O

Oy. v.

fiRUHlte

Budapest
ind.
7.<5 14.00 18.00 '1.20 Szeged
ind. 6.00 14.10 15.25 23.55
Cegléd
érk.
9.05 15.15 19.15 23.31' Dorozsma
0.11
1 14.36
1
n
Cegléd
9.15 15.25 19.25 23.45 Szatymaz
ind.
T.31
1 14.47
m
Kecskemét
10.18 16.04 20.04 I.C4 Felsőtanya
1 - 15.03 ' 1
0.45
m
»
Félegyháza
11.18 16.31 20.31 2.01 Kistelek
6.35 15.22 16.01 1.12
w
»
Szentkút
2.'6 Szentkút
11.46
1.46
m
1
»
1 15.57
1
Kistelek
7.07 16.48 16.32 2.25
12.25 17.02 21.02 2.49 Félegyháza
»
»
Felsőtanya
3.01 Kecskemét
12.40
7.35 17.44 16.59 3.29
»'
1
0
Szatymaz
3.14 Cegléd
12.57
érk. 811 I8.ro 17.36 4.35
|
m
3.29 Cealéd
Dorozsma
ind. 8.21 19.02 17.46 4.55
13. '8
9
I
Szeged
érk. 9.35 21.00 19 00 7.35
érk. 13.34 17.36 21.36 3.4^ Budapest
Ezeken a vonatokon kivül az iskolavonat Félegyházáról indul reggel 5.43-kor, Szegedre
érkezik 7.4I-kor, Szegedről viszont este 18.30-kor indul és 20.27-kor érkezik Félegyházára.
A Szeged—pécsi vonat reggel 7.45-kor indul Szegedről és este 21.20-kor érkezik Szegedre.

AAMIMMWMMtMMAMMMMMVMM

HIVATALOS ZÁRLATI ÁRFOLYAMOK.
Binkokx
A*tcl-Magyar 3C.75
61
nyák-agrár
150
'Otdhitelbank
93,5
Uuai
14.5
Normás
66
*«lavon jels.
0.9
Lloyd Bank
340
Magyar-Hitel
160
Ingatlanbank
14
Caehbank
leizáloghiteibank 27
18
Keresk. Hitel
50
Uszámitolób.
Magy.-ném. b. 17
18
• íiawbank
Központi Jels
1.2
Városi Bank
6.5
Markni
18
Munxeti
Osztrák Hite)
126
Kereskedelmi
865
tsnkverein
96

Sz. v.

DIVHT-

SZEGED-BUDAPEST

BUDAPEST—SZEGED

h Magyar Nemzeti Bank h i v a t a l a árfolvamal. Valuták: Holland forint 28220—
28496, dinár 1171-1193, márka 'C691 - 16854,
lei 337-339, belga frank 3 3 8 0 - 3412, dán
korona 13150-13290, norvég korona 11730—
119C0, angol font 34400C-347COO, lira 2 8 1 0 2848, dollár 70450—7123n, francia frank
3489-3513, szokol 2rg9-2M3, léva Í C 9 517, svéd korona 18750—IP9I8, lengyel zloty
13460-13614, osztrák schilling 99.85-100.45,
svájci frank 13765- 13849.
Devizák: Amsterdam 28520-28696, Belgrád
1191 — 1199, Berlin 168S0-16994, Bukarest
335-3^7, Brüsszel 3041 -3432, Kopenhága
13350-13430, Osló 11910-12000, London
3I5CC0- 347000, Milánó 2830-?848, Newyork
7C930—71380, Páris 3 4 8 9 - 3 5 P , Prága21042116, Szófia 514-518, Stockholm 1900019118, Varsó 13560 13644, Wien 9 9 . 8 5 100.45, Zürich 13765-13F49.

RUHfl

Újlaki
Urikányi

136
895

Nyomdák i
Athenaenm
60
Franklin
59
Glóbtu
23.5
Kanossy
4.5
Pallas
132
Rigler

£4

Stephansua
3.3
Faipari táilaiaiolt
C.8
Merkurla
6
Egyesült fa
9.25
Fornir
60
Hazai fa
8
Honi fa
8
Körösbánya
3.3
Kronbergcr
14
Lignum
fcrdS
7
Maioaaofti
Nemzeti fa
310
Licbtie
í .65
Ofa
467
Szlavéals
50
1560
Na sic/
1
ViktörU ooto
18.5
ZaboSft;
8
Hitelfa
KOiOaHm Kitlulaio*
9.5
Alt. g*xixs*
Alt. Oax'i" L é j l i

3-5

BartK

0.4
43
345
7
4.75
88
16

Bárdi

Bóni
Brassó
Chinotr.
Conin-fiíui
Uanica
Diana
Dorogi gummi
Déli cukor

Dunánt. s-urtéi

Fgisc

lm
Unió textil
Horv. cukor
Just izzó
Gyapjai&oo>
Papir-ipar

11.5

Fiára

Fővárosi «ör
Goltíbergír

Oachwindt

Halkeresk,

Hungárif Vüti
Juta

Győri bőr
Karton

Királyai

Klein

Klotild

Győri teztl*
Kransz u m
Cukoripat
Lámpa
Auer

Kender

OstarraoJt
Pamut
Gumi

2.5
17
20
35
1660
87
£69
41.6
152
135
182
54

lnterrexia

8.5

Olajipar

47
lu

Óceán

Pannónia sö?

Phöbuj

Püspöki
Royal- szállj
Schwaxtxer
Star fito
Lukács fürdi
Szikra
£tummf<
Szegedi
Teíeton
Ttmesi üíj
Tokaji bot

0.6

ZagyvapáUa:
Hangya

Wandci

Lakás azonnal átadó. Bővebbet Veresács-utca P , földszint,
Férjhet menne egy csirosnak
mondolt szegény leát y. Ismeretség hiányában ezúton szeretnék komolyabb ismeretséget szerezni. Szerető szivet
keresek, ki megért engem.
Csak komoly levelet veszek
figyelembe és teljes cimmel
ellátva, válaszolok.. Levelet
.Fiatai és vidám" jeligére.
Jól főző szakácsnét és szobalányt keresek. Pollákné, Csekonics-utca 6.
2

Ném. meaőg.
Vasúti torjain?
234.5
Georgia
92.5
Mezőn. cbK

Török
Pharmacia
Umé ixinfcái
Szolnoki
Vili. Pexagl

39 i
WhivírivBÖr
S«övf é1j Mtf 3 .5
b2
Spvdiao
880
Tcl'ca
Wtrostadü tezti'

80

Gróf Kegtevioa
Keleti

46 J
33
19.5
983

27
29

29
36
75
214
15
11
172

árban mindenféle üveg-, porcellán, háztartási és díszkölcsönedényt tanyára is jutányos díjtételek
mellett

8

82

10.5
150
85
Í0
7
40.5
1283
3 i5
113
135
20
37

2

30
24
4
2ü

Ügyes varró- és tanuló'ányok
felvétetnek Alt Gizella nőidivat termébe, Széchenyi-tér
7, II. 74.
2
Augusztus elsejére, esetleg
előbbre keresek két szobás
modern fürdőszobás lakást a
Uelvárosban méltányos árért.
Ajánlatokat kérek .Méltányos,
jeligére a kiadóba.
2

SZŰCS

szállítok

kárpitosmunkákat

BALOG SÁNDOR

Kossuth Lajos-sugárut 9 sz.

but jT Jutányosán migvehetö
Spitzer Sándor Intérieur butorraktárában Tábor-utca 3. 138

ELL2I

KRTjMjDJ pár, német gummik és szerelékek részletfizetésre is.
Nagy j a v í t ó m ű h e l y t
S Z Á N T Ó S Á N D O R gépraktára
Kiss Dávid-palota, Kiss-u.
139

ZOMfl NCEDÉNYEK

fagylalt, vaj és pasira'ó g é g é k
remek választékban
151
szApitó
józsern*L,
a hatósági huscsarnok mellett.

Gyermekkocsik
bámulatos o l c s ó á r a k b a n
részletfizetésre is 31

DÉRY gépáruház
Kiss-utca, Keleti-palota.

GÁBOR

N e m z e t i étkezde

no

állandóan elfogad abonnenseket, bentétkezés és kihordásra. ízletes és tiszta házikoszt, figyelmes kiszolgálás, szolid árak. Egyet-mi hallgatóknak és tisztviselőknek abonálva árkedvezmény. Szives látogatást kér

A L B E R T

Í O 6 Z C R koronától
HBONYIMAb
Kigyó-utca és Feketesas-utca sarok..

és ágynemüekböl eredeti angol porszivógéppel igen jutányos órabér
niellett eszközli
r O H T Ó villamossági vállalata
Telefon löS. sz.
24»

Sehol olcsóbban ELADÓ
^ Varrógép és kerékpár, angol
r g t + L l és német áruk, molorkerék-

Elsőrendű munka. Szolid árak.

S Z A B Ó

fürdőnadrágok

I L L A M O S
ESSv.
HfUÖSZOBH V
lakkcstszolt és remek leánvszobaporszivását szőnyegek, fflggöniök

uri s z a b ó
TÁBOR-UTCA 5., az uj adópalota mellett.
107

T e m p l o m tér 9

s

303

tulajdonos.

egy komplett modem

keményfa hálószoba,

egy felié báló, egyes stekrény, igy,
asztal. íróasztal, kon hakredenc, fa
mosdó, éjjeli szekrény, lámpa. JAkaiutca 3. szám.
321

Két szoba, konyhás

lakás

bútorral
átadó.

Tudakozódni Korondi cipőüzle', Kölcsey-u!ca 1. 325

L a k á s azonnal
átadó, 329

egy szép nagy, utcai, világos, száraz
szoba, nagy konyha, ipeiz, kamra,
closet és vízvezeték a lakásban,
Kálváriánál. Tudakozódni Jókai-u. 3.

Háztartási jég-

320

s ükségleté- rendszeresen vagy s orványosan beszerezheti elözö napi
rendelés esetén minden

fióktejcsarnokunkban.

Központi Tejcsarnok R.-T.

Női és férfi fehérnemüeket,
babi kelengyéket, teljes ágykészieteket
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig
raktáron tart é s megrendelésre készit

ÖZV.

Lowy József né

«

kelengyeüzlete

Széchenyi-tér, Kiss D.-ház.

