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matika szankciói, — Horváh Mihály kai hazaszeretet különböző, de mind az a gróf éjjal jól aludt. Ádám professzor,
történelméből megtudható, ki milyen igazinak tarjja magát s ebben a ver- aki «z op rác ót végezte, elmondta, hogy
sengésben pusztul el az a haza, amely- ritkán látott beteget olyan nyugodtan
„Szeresd hazádat és ne mondd I* — zdománylevefet kapott ezért a hazafias
viselkedni, mint a miniszterelnök. Négy
nek megmentéséhez mindegyik kizárómeggyőződésért.
Most
már
az
is
tiszdalolta egyszer a költő, tbban a külöcigaret át szivott el a mű ét alatt. Valólagos
jusst
formál.
Ezért
jobb
a
hazatázva
van,
hogy
nemcsak
Kossuth
Lanös régi világban, amikor még nerc
színűleg
nyolc nap múlva már el is
szeretetet
nem
keverni
bele
a
politikába.
jos
volt
hazafi,
hanem
Görgey
Artúr
is
volt kitalálva a destrukció, ennélfogva
hagyja
a
szanatóriumot.
Nem
mondjuk
azt,
hogy
aki
politizál,
az
vol'.
Titza
Kálmán
is
az
volt,
meg
bátran lehetett ilyeneket mondani. NemA
kormányzó
állat dóan érdeklődik
az
nem
szereti
a
hazát,
d
i
tessék
megPolónyi
Géza
is,
noha
egjik
se
hitte
esik nem verték érte fejb; a költő',
Bethlen
helyzete
iránt. Ma telefonhoz
engedni,
hogy
lehessen
a
hazát
szeel
a
más
knak.
S
lehet-e
kételkedni
hanem még meg is koszorúzták, sőt
kérette a miniszterelnök feleségét s mitenne, hogy Tisza István minden tet- relni politika nélkül is. Nem Beniczky
intelmét az olvasókönyvek a zsenge
tének csakúgy a hazaszeretet volt a ru- Ödönért, ie Gömbös Gyuláért, vagy vel Bethlen grófné kijelentette, hogy a
ifjúság kebelébe is belevésték. Ha a
gója,
mi t az Andrássy Gyuáénak, Piónay Pálért, se Károlyt Mihályért, se beteg egy-két látogatót már fogidhit,
kelő ma élne, akkor nagyon méggona kor nányzó közCltr, hogy feleségévd
dolná, hogy mit mond és egészen más- ncha a háborút megelőző s a romlást Bethlen Utvánért, hmern ő érte magá
holnap Iá ogatáit tesi a szanatóriumban.
kép stilizálná a honszerelemről való előkészítő évek egész sor/nak politikai ért. Nem rikoltva, harsogva, mellet
tartalmát e két nagy hazafi önzetlenül verve, csak ugy halkan, csendesen,
A miniszterelnök fia ma repülőgépen
tanitást, nemcsak ön^s érdekből, hanem
S2Ó lanul, belülről -— mint az édesanyát Bécsből Budapestre éikezett be eg édesa korszellem iránt való tiszteletből is. gyülö ködő párviadala tette.
Mindebből látnivaló, hogy a politi- szokás.
„Szeresd hazádat és ne mondd!" Ez
apja látogatására.
annyit tesz, hogy zárd asz vedbe a ha- t M M f M M M M W M M M M I ^ ^
zát, mint a szentségtartó a szakramen*
Amundsen
tumot, áldozd neki az életedet, légy
rá büszke, hogy tzolgálhatod minden
újból a sarkra indul.
tetteddel, — de ne kiabáld bele a viKlngsbay, junius 20. A visszatért
lágba, hegy te hazafi vagy, mert az
sarkutazók repülőutjukról a következő
nem érdem, az kötelesség, az o'yan
A válaszlói javallat tárgyalását félbeszakítják, — Az indemniérdekes részleteket beszélik el:
magától értetődő, mint az, hogy az
tásnak négy nap alatt törvénnyé kell válnia,
— Ig«z ugyin, togy az északi sarember az édesanyját szereti. Ezt mondta
kot nem értük el, de az elért eredBudopest, junius 20. Vass József he- oIy»n politikai tényező, amely egy ilyen
a régi kö tő, azonban a régi költőt
ményekkel még igy is meg vasyunk
lyet es minisz'erelnök a következő nyi- eltőrangu fontosságú felhatalmazási jimost b listára kell tenni, mert most
160.000
más divat járja. Hogy szereted-e a ha- latkozatot tette: A költségvetést elfo- vas'at vi áját meg kivánja n> uj'ani. Ré- elégedve, mert hiszen majdnem
területet
katattunk
zádat, vagy nem szereted, az a te gadja a minisztertanács és ijiy a tör- mé em, hogy a parlament minden tagja négyzetkllomiternyi
hozzá fogj 4 segieni a kormányt ahtn z, át a megfelelő megfigyelésekkel és méprivát ügyed; hogy mit dolgoztál érte, vényji vaslatnak hiljón a Ház eli terhogy mivel erősítetted, mivel szépítetted, jeszt isihez a kormány hozzájárul, fel- hogy az indemnitást a nrgszabott idő résekkel együtt. Amundsen szerint az
ut legválságosabb risze a vissza repülés
téve, hogy íz nem ülközik akadá yokba. keretén belül e'ágyai hassa. Ebben a
mennyi verejéked áldoztad neki, mi
volt, mivel mindnyájan ludták, hogy
A pénzügyminiszter ugyancsak hétfőn kérdésbei egyébként valószínűleg már
maradandó értékkel háláltad meg, hogy
szült és felnevelt, az nem tartozik sen- nyujja te a költségvetési expozé ke- a hé fői nap folyamán megbeszélésre ha a repülőgépek az uj start alkalmával megsérülnek, akkor a helyzet kétkire, nem is kérdezi tőled senki, — de retében Í z indemniiást is. Ebben a szo- fogom felkérni a pátlok vezeőit és
ségbeejó és szinte reménytelen lett
kásos felhate lmazáson kivül benne van- minden remény megvan arra, hogy az
csak akkor, ha kUrt vagy és mindig
volna, hiszen az expedíciónak már alig
nak azok az Ezonnali felhatalmazások egyeértést e fontos kérdés tárgyalásá
azt harsogod, hogy te vagy az igaz
volt
i'elmlszere.
is, amelyekre vonatkozóan a miniszter- sánál t ikerül megeremteni.
haza'i, te szereted a hazái' Ha csak
elnök nyilatkozott genfi beszámolójászereted a hazádat és csak dolgozol
A Helmdal
hajó ma az expedíció
— A választójogi törvényjavaslatban
érte, de nem kiabálod a hazaszeretete- ban. Eztk a tisztviselői ké dós, a be
négy tagjával is® ét észak felé indult,
ruházások és a gazdasági életet érintő rengeteg olyan § van, amely nem hogy az elhagyóit repülőgépeket viszdet, akkor gyanús vagy, akkor rossz
is lehet vitának tárgya (?), haszonban
magyar vagy, akkor hazaáruld vagy; könnyítésed.
szahozza Kingsbayba. Amundsen maga
mégis elhúzódna a t/r^yalás, akkor
ha vered a melled, hogy „idenézz, világ,
még itt marad.
— Az uj házszabályok ugy intézked- félbeszakítjuk a vitát, mert junius 30 án
ha hazafit akarsz látni 1" akt or el kell nek, hogy az indemnitást
Oslói lapjelenté ek szerint Amundnégy nop ijtill 12 óráig az Indemnttdsnak
föálmélkodni mindenkinek és hálát adni
sen sürgönyt intézett a norvég légalatt kell letárgyalni, feltéve, hogy ab- vénynek kell lennie, hogy ne kerülhesaz Istennek, hogy ilyen embereket is
hajózási társulathoz., amelyben kijelenban csak kizárólag költségvetési felha- sünk ex-lexbe. (MTI)
teremtett, mint te vagy és kétségbe
tene, trgy három hétén belül ismét
talmazás van. Nem hiszem, hogy akadna
esve kérdezni, hogy mi is lenne ebből
vúszatér Oslóba és uj iszaksarkt exa szegény hazából, ha te nem tartanád
pedíciót szervez.
A pénzügyminiszter expozéja.
a válladon, ami kicsi megmaradt belőle 1
••••.••••<•• aiaiii n i
" i n i i i i i i i i . n •••»
Bud János pénzügyminiszter a kö- sági kérdéssel, természetesen a jövő
vetkező kijelentést tette: Hétfőn beterévi költségvetésre való figyelemmel. A debreceni egyetem jogi kara
Mondjuk pedig mir.dezt abból az
jesztem a nemze'gyülés elé az uj költ- Ebbtn az expozéban mindent el kívá- tiltakozik az uj rektor személye
alkalomból, hogy nagy legitimista akció
ségvetést, valamint az indemnitást. Az nok mondani, amit a mai pénzügyi
ellen.
szelei fújnak az országban és a dinaszülésen hosszabb pénzügyi expozét mon- po'itikárói a nyilvánossággal k'zötni
tikus párt egyik orgánumában azt oldok, amelyben kimerítően fogok fog- szükséges.
(Budapesti ludősliónk
telefonfelentise.)
vassuk, hogy „minden igaz hazafinak
lalkozni az összes pénzügyi és gazdaA debreceni Tisza
István tudománya szive megdobban, ha Károly király
egyetem rektorává Lencz Gézá', a reforkis árvájának a nevét hal ja." Ez tulajA legitimisták gyűlés*.
márus hit udományi kar dékénját vádonképen nagyon ártatlan mondás és
laszolták meg. A jogi kar a válasz'ás
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentise.) menden e'hangzanak.
aikis királyfit egy lépéssel se segiti
ellen élesen állást foglalt és felterjeszA
legitimisták
Slgray
Antal
gróf
beSzilágyi
erre
ugy
határozott,
hogy
részt
közelebb a trónushoz, d i n i mégis
téssel fordult a kultuszminiszterhez,
megü ődtflnk rajta. Hogyan, hát akik- számolóját arra akarlák felhasználni, vesz a körmendi népgyűlés n. Szomhogy a körmendi népgyűlésen össze- baton azonban, mim hogy Baross János hogy a választást semmisítse meg. A
nek más háborús árvákért dobban meg
felte jesztésben elmondják, hogy Lencza szivr, azokért a név elen százezrekért, hozzák a legkülönbözőbb párfállásu meghívta őt az usy«ncsak vasárnap
cel nem akarnak együtt működni EgyePiliscsabán
tartandó
beszámolójára,
legitimista
képviselőket
és
igy
Sigray
akik azt se tudják, merre van az apjuk
sek szerint a jogi kar á lásfoglalása
sirja, hogy ráborulhatnának és elpana- beszámolója tulajdonképen a legiti- közölte a körmendi lendezöséggel, hogy
azért
történik, mert Lencz volt az, aki
nem
jelenhetik
meg.
mizmus seregszemléje leit volna. Ez a
szolhatnák neki a rongyosságukat, az
annak
idején a kommünt üdvözölte.
Nem vesz részt a körmendi gyűlésen
éhségüket, a testi lelki elhagyatottságu- törekvés azonban nem sikerült tejei
Minthogy
azonban az egyetemi igazolt)
mértékben.
Amikor
ugyanis
a
meghíUgrón Gábor sem, aki családi okokra
kat, hát aiok nem lehetnek igaz hazabizottság
Lenczet
tisztázta, sokan azt
vottak
nivsora
nyllvvdnosságra
került,
való hivatkozással maradt távol. Ezek
fiak? Mi nagyon szánjuk a Iequeitói
mondjík,
hogy
a
jogi
kar azért támadja
emel- szerint a körmendi népgyűlésen a köárvát is, de mi köze egymáshoz a szá- jobbról ts balról is, kifogásokat
Lenczet,
mert
a
városatyák
kSzött a
tek. Igy például Szilágyi
Lajos azt vetkező legitimisták
vesznek részt:
nalomnak és a hazaszeretetnek? Minek
demokta'ikus
o'dalon
foglal
helyet.
kifogásolta,
hogy
a
körmendi
légii
gróf Apponyi
Albert, gróf
Andrássy
fö idézni pártpolitikából azokat az időmista gyűlés nem kimondottan ellen- Gyula, gróf Cziráky György,
Farkas
ket, amikor éppen az igy tposztrofált
Mafalda olaaz királyleány
„hazaszeretet" vesztette el az országot? zéki, hiszen a meghivot'ak közCtt sze- Tibor, Friedrich István, Grleger Miklós,
Hisien nemetak az a Lajos király sze- repel például Husiár Károly is. Huszár Haller I Iván, gróf Hunyady József,
eljegyzése.
József, Mllotoy
István,
rette a hizát, aki belefúlt
érte a viszom, amikor érlesü t Szilágyi állás- gróf Károlyi
Róma, junius 20. A S efani Iroda
foglalásáról, lemondott a körmendi őrgróf Pallavtclni
György,
Palugyay közli, hogy a királyi pár megad'a hozCsele-patakba, — ezt mondta magáról
népgyűlésen
való
megjelenésről és Mótic, Rakovszky István, Varga Gábor,
az a Zápalya János is, akiről azt jezájárulását Majaida hercegnő és Fülöp
magatartását azoktól a kijelentésektől Huszár Elemér é i Taszter Béla.
ezte föl Szetémy György udvari
hesszeni herceg eljegyzésehez. Ugy hitette függővé, amelyek vasárnap Körszik, hogy egyházi ak. dálya nem lesz
plán, hogy nem esett neki kedve
a házasságnak, noha a vőlegény proellen a kirá y halála. Az<án nemcsak a
testáns.
kurucok szerették a hazát, a labancok
is azt mondták, hogy ők az igaz hazaA kinai forradalom.
fiak. N""tr*-v azok a főurak akarták a
nemzet. át, akiket a Habsburgok megSanghal, junius 20 A külföldi konBudapest, junius 20. Jelentette teg- hez, fózsef f'herceg vol'. A f'herceget
nótázwttak és vérpadra hurcoltattak, hanap a Dilmagyaiország,
hogy Bethlen a beteg kérette be magához. A látoga- zulok és a kupehi katonai kormányzó
nem aiok is, akik grófi és bárói do- István tróf miniszterelnökön tegnap tás csak egy percig taitot. Nemsokára értekezletet lar'ot ak, amely után a
miniumokat kaptak a nemzet javából. este vakbéloperációt hajtó tak végre. A Albrecht
főherceg is érdeklődőit a k r.ránynak határozott igére'et tettek,
S ki merné azt mondani, hegy haza- műtét kitűnően sikerült. A fasor-szana
minisz! erelnöí felöl. Sorra jöttek az h^gy a kormányzó 3000 főnyi csapata
árulókból állott az az országgyűlés, tóriumban egymást kergetik az eőkelő egységei pártiak, a dipomaták, m?jd megvédelmezi valamennyi külföldi éleamely hazaárulónak bélyegezte Rákóczi
tét í s vagyonát. Ennek kövei kéziében
látogatók, akik mind a minisztereinek vógül Smith Jeremiás főbiztos.
Perencet ? S azoknak a zászlósúri- hogylé'e Irént éideklődnek. Az egyetA miniszterelnök n ellett virrasztóit az önkéntesek és a tengerészek számát
nak a hazaszereletét s j szabad köt- len látogató, akit beengedek Bethlenegétz éjjel felesége, aki kijelentette, hogy csökkentették.
egbe vpnni, akik megszavazták a prag-

Hazaszeretet.

Hétfőn nyújtják be az uj költségvetést
és az uj indemnitási javaslatot.

g

A miniszterelnök nyolc nap múlva
valószínűleg elhagyja a szanatóriumot.
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Painlevé a kommunisták ellen.
Százhúsz kommunistát tartóztattak le Párisban.
Páris, junius 20. A francia kormány
megmenekült tegnap este a bukástól
azáltal, hogy a pénzügyi kérdéseket
egyáltalán nem tűzette napirendre, a
marokkói kirdisben pedig a döntő szavazást elhalasztotta kedd estire, amikor interpellálni fognak, ame'yre Pain
levé megadja résile'es válaszát. Addig
a politikai helyzetben erős fordulat állhat be, mert Patnlevi merisz
fordulattal előtérbe tolta a
kommunista-kérdést.
A minisz'ertanfcs behatóan megtárgyalta a kommunista propaganda ügyét,
mely főleg abban nyilvánul, hogy tömegesen terjesztenek kommunista
röpiratokat és összeköttetést tartanak fenn
Abd el Krímmel és biztatják őt
arra,
hogy folytassa csak a háborút.
A miniszterelnök az éjjeli minisz'er-

trnics utál magához kérette a rendőrség föprefekíusát és megbízta, hogy
rendezzei sürgősen razziát a kommunisták után.
Ennek eredményeképsn
még me éjszaka ugy Párisban, mint
franci i vidéki városokban razziát tartottak a kommunisták után és ma délelőtt a rendőrprefektura azt jelentette a
kormányelnöknek, hogy
több
mint
százhúsz
kommunistát
sikerűit
letartóztatásba helyezni. Ezeket gyanúsítja
a rendőrség azzal, hogy intézői és
réiztvívői annak sz agitációnik, amely
a marokkói háború ellen van folyamatban. A kormány a legszigorúbban
akar ezekkel szettben eljárni, akik között állítólag kit magyar
kommunista
is van.

Dr. Széli János elveszett tizenhárom hónapja.
Az iskolai olvasókönyvek, amelyek
tele vannak erkölcsös tartalommal, elmondják szépen sorjaban, hogy mi lesz
az engedetlen gyerekkel; szivettépő
mesét tudnak arról, hogy aki szánalmat érez, azt mint segiti meg az Isten;
a borivók i t rendesen az árokban
hemperegnek, a hazugok elvesztik nyelvük forgatási képességét, de mindent
felülmúl az a lanulsag, hogy a szorgalom, az igyekezet föltétlenül elnyeri
jutalmát.
— Forgasd, fiam, a könyveket, tanulj
és tudj többet, mint mások, igy emelkedsz ki az átlagból.
Mondom, vilahogy ebben a stílusban készülnek az olvasókönyvek, amiket hozzáértő pedagógusok írnak és
szerkesztenek. A mnnkákat előkelő szakférfiakkal nézeti át a kultuszminiszter,
azután nincs más hátra, minthogy elt: rjedjenek és megteremjél a gyümölcsöt.
A valóság már egészen más. Ha olvasókönyvet szerkesztene Széli
János
szegedi jogász, dr. Széli Gyula ügyvédi
kamarai elnök fia, akit szombaton avattak doktorrá, ő ryilván más erkölcsi
tanúságot vonna le, mondván :
— Gyermekem, kár az a nagy igyekezet, amely elébe akar kerülni másoknak, szorgalmasabb és lelkiismeretesebb mindenkinél, mert elvesztesz az
életedből tizenhárom
hónapot,
akíf.
csak én.
Olyan példa nfltf,' áll a magyar
éleben Szélig,ós esete, (már p:dig
történt Veretett hazánkban elég sok
íaíácts'ég), hogy nem lehet elhallgatni
akkor sem, ha megelégszünk pusztán
a tények regisztrálásává!.
Ez a kivételes talentumu ifjú, aki
mintaképe komolyságbin, tudásban, müvei ségben sok előtte levő és utána kö-

A pokol torkából.

Irta: Móra Ferenc.
Pár nappal ezelőtt jelenti valamelyik
muzeumi szolgám, hogy keresett egy ur,
adni akar valamit, amit ő Jává-ból, vagy
honnan kapott, be is hozta volna, de nem
akart vele cipekedni, még meg nem tudja,
vehetjük-e hasznát a muzeumban. Arra
bér tehát, legyek szives átfáradni hozzá
a kincs föltekintése végett, ha ráérek.
Persze hogy ráérek. Ha malacot Ígérnek a házunknak, akkor mindig ráérünk
zsákkal forgolódni. Különösen ha az a
malac Jávából érkezett. Éppen mostanában olvastam, hogy Jáva szigetén valami
nagy aranymezőre bukkantak, hát bizonyosan onnan küldött valami jótét-lélek
egy két göröngyöt Szegedre. Hogy aztán
az arany-göröngyöt ide akarják gurítani
hozzánk, az már igazán nem lep meg.
Nagyon hozzá vagyok mostanában szokva,
hogy aki nem tud az aranyával mit csinálni, megkéri a muzeumot, hogy legyen
szives tö!e elfogadni.
No hit gyerünk a jávai kincsért. Pár
száz lépésre van innen a tetthely s addig
éppen annyi helyet találtam az aranynak.
Megcsináltatjuk belőle a kultúrpalota
ajtaját, hogy be ne dudáljon rajta a szél.
Megcsináltatjuk a kultúrpalota tetejét,
hogy be ne essen rajta az eső. Megcsináltatjuk a kultúrpalota oroszlánjait, hogy
szét ne hulljanak egészen, mert akkor
mire másznak fel a kedves kis gyermekek, akik itt készülnek az oroszlánszeliditói pályára. BeüvegeztetjQk a kultúrpalota behajigált ablakait, hogy ugyanazon kedves kis gyermekek föl ne jelentsenek fölöttes hatóságaimnál, amiért nincs
már nekik mit beparittyázni. (Ugyan ez
igen kedvelt sportja ma a bajuszos, sőt a

vetkező generációnak, — legjobb diákja
volt a szegedi piaristagimnáziumnak,
ahol Kiss litván k'gyesrendi tanár, a
hivatott pedagógus, vezette vígig az
eltő gimnáziumtól kezdve a nyolcadikig.
A hazulról magával hozott erényeket
megtartotta később is, a budapesti
tudományegyetem jogi.'szakára iratkozott
be, valame nyi vizsgáját kitüntetéssel
tette le, épp ugy 1924 május 27-én a
harmadik szigorlatát is
A szigorlati értekezését elfogadták,
a jogi kar és az egyetemi tanács első
helyen minősítette éi érdemesnek tartotta arra, hogy sub auspiciis gubernatoris avattassék
doktorrá.

millió korona jutalmat,
— Széli János
még sem lehetett ügyvédjelölt, mert
nem avatták fel s igy hiányzóit a jogtudori oklevele.
Arra neki várnia keilett, hiszen kormányzói gyűrűt kap, vagy m»gától a
kormányzótól, vagy a helyettesétől.
Hát vári, végtére ezérl érdemes, még
az iskolai olvasó könyvek tanulsága szerint is Egy el're i t volt a vakáció, jutalmat kapott, elment pihenni, — értve
alatta azt, hogy tovább képezte magát.
Mint a Bethlen Gábor egyetemi hallgatókat segéyző ejiyesület egyik népszerű vezére, főleg Svájcban szerzett
sok és értékes összeköttetést, —• nyár
végén hazajött és kezdett utána nézni,
mi is van azzal az avatással?
Hát ősszel el is indult az ügy, hónapokba tellett, amig az egyeiemi tanács felterjesztette a ku'tuszminiszté
riumba, onnan elmászott a minisztertanácsba, 1924 december 10 én már a
kormányzóhoz ért, a kabinetirodába.
Ne merjen senki rosszat gondolni,
vagy pláne tréfálkozni hivatalos bürokratizmusról. Az egész hosszú és érthetetlen huzavonában, amely ezt az ügyet
jllemzi, a kabinetiroda volt az egyetlen pontos, szinte azt mondba'ni, hagy
soronkivüli.
December 18-án, ugyanis, azaz nyolc
nappal a beérkezés után, már megtörtént a kormányzó hozzájárulása, hogy Széli János sub. auspiciis gubernatoris avattassék doktorrá.

Aki ismeri a hivatalos eljárást, az
joggal mondhatja ezt mintaszerű, tüneményes elintézésnek, p s ldát is vehet a
lelkiismeretes pontosságról mindenki.
Ha igy intéznék az ország sorsát, az
emberek dolgait, mennyire előbbre leHa immel-ámmil végzi a jogot, pro- hetnénk már.
tekcióval, vagy szerencsével egyszerűen
Szóval megtörtént az utolsó fórum
átcsúszik, meg a mult esztendő máju- beleegyezés;, ami valamikor hosszabb
sában felavatják a többiek sorában, ideig tartott. A Habsburgok életében
hazajön S egedre, bejegyez eti magát ugyanis Bécibe lette meg ezt az utat
az ügyvédi kamarába és segítségére az akta s ha ott nem tartották a sok
van édesapjának, aki ugyancsak el- más melleit sürgősnek, hát késelt —
foglalt ügyvéd, pláne hogy sok a teen- mondjuk — nénány hetet.
dője díszes állasával kapcsolatban is.
Most azonban még Karácsony előtt
Széli Jánost azonban nem vehette visszament az ügy a kultuszminisztéföl a kamarába, illetve az ügyvédie- .-riíMiír a" azjóta S;élI János egyebet se
tek lajstromába Széli O-aVeinöki mi- tett, mint sürgette.
vel az „1912 e'ví VII. tc. egyes igaz— Micsoda akadályokba kell ütközsógögv'aíervezeti és eljárási szabályok nöm, mikor/nem követtem el m ^ -Mit,
.JRlílositisárór szóló in'ézkedés I. f je- mint hogy *jelső erai/wv vagyok ? Mi
zetenek 2. §-a kimondja, hogy „az kor leszek mér doktor ?
ügyvédjelöltek lajstromába való felvételMindig kapott valamilyen feleletet,
hez a jogtudori
oklevél
megszerzése — oh, hiszen nálunk felelet, magyarászükséges".
zat állandóan van, sokkal több is, mint
Kitűnő volt Széli Jánosnak a szigor- amennyi kellene, ciak legyen aki meglali értekezése, az egyetemi tanácsnak értse. *
Elmúlt Karácsony, elmúlt újesztendő,
annyira megtetszett, hogy áttette egy
Apponyi Albert gróf elnöklete alatt mű- az egyik hónap kergette a másikat,
ködő bizottsághoz, amely magasabb Széli Gyula kamarai elnök csak a
tanulmányokat végző tehetségekkel fog- fejét vakargatta s hithű kálvinista léttére a predestinációba takarta a nyulalkozik s ez nyomban kiutalt érte egykopasz gyermekeknek is: a följelentés is,
meg a kavicsokkal való hajigálás is.)
Mindezek a megcsináltatások kiteinek körülbelül egy kiló aranyból. Remélhetőleg
érkezett Jávából egy másik kiló is, amiből egy Kis fizetésrendezé3t eszközlünk,
beleértve azt a tanár urat is, aki itt rendben tartja az ásványokat, madarakat és
szárított parajokat éa kap érte a váro3
kasszájából minden hónapban háromszáz
puha koronákat. Hit ezt a jávai aranyból
fölemeljük négyszázra, h jgy ezzel is növeljük a tanár ur ambícióját, aki ugyan
— a szó köztünk maradjon — háromszázzal is éppen eléggé meg van fizetve,
mert csak döglött madarakra, kövekre és
parajokra visel gondot. Egészen más
volna, ha egy eleven csikót, vagy malacot kellene neki terelgetni, mert az után
szaladni is kellene.
Ja igaz, az aranygöröngyökből egy
morzsát az ásványtárba is be kell tennünk. Ne mondhassa a jávai magyar, ha
valamikor haza talál jönni, hogy hűtlen
sáfárai voltunk a közvagyonnak: legalább
a leltári számot megmutatjuk neki.
Idáig jutottam a tervezgetésben, mikor
elértem a tetthelyet és rögtön revideáltam
az egész szánálási akciót, elhatározván,
hogy az egész jivai küldeményt az ásványtárban-helyezzük el. Tudniillik kiderült, hogy nem Jává-ról van itt szó,
hanem Iává ról. Nem is a keletindiai szigetekről származik az, hanem Nápolyból.
Nem a Krakatau termelte, hanem a Vezúv. Van benne por, hamu, bomba, lapilli, rapilli, szóval minden, amit a tűzokádó termelt, mikor mi kis gimnazisták
voltunk. Ugyan ugy látszik, a Vezúv nagyon konzervatív üzem, mert még most
is azl termi, amit Pompeji idejében. Ként
találtam a skatulyában, de aranyat nem.

No mindegy, ajándék tűzokádó-himmihumminak nem nézzük a fogát, jó lesz
ez az ásványtárnak igy is. A tanár ur is
jobban fog neki örülni, mintha száz koronával fölemeltük volna a havi fizetését.
Olyan ember az, hogy még ez is kitelik
tőle. Hát gyere láva, hadd viszlek 1
— Jaj, — azt mondja a rauzeumbarát
polgártárs — csakhogy ebbe még másnak is van beleszólása.
— Kinek ?
Megnevezett még három urat, személy
szerint is nagyrabecsült polgártársakat.
— Hát mi közük nekik hozzá ?
— Tetszik tudni, együtt segítjük azt a
nápolyi festőt, aki emlékbe küldte ezeket
a köveket.
— Nápolyi festő ? Hogy hivják ?
— Erdélyi Mihály.
A név olyan ismerősnek tetszett, mintha
hallottam volna már. Erdélyi Mihály, Erdélyi Mihály... Persze, egy pár évvel
ezelőtt lelkes szegedi mübarátok kértek,
hogy segitsem nyilvánosságra Erdélyi Mihályt. Szegedi fiu, parasztgyerekből serdült festő, sokat igírő tehetség, megéideinelné a támogatást.
Miért, miért se, akkor elmaradt a dolog. Nem láttam semmi munkáját a fiatalembernek s vaktában nem vállalom a
felelősséget. Nem kifelé, hanem befelé.
Nyomja már a lelkem fiatal koromból
egy-két elpattant buborék, akinek megártott a korai nyilvánosság. Nagyon becsületes szappan lett volna belőle, de
űvegalmának nem vált be.
Azóta azonban láttam egy-két képét a
fiatal Erdélyinek s igazat adok azoknak
a jó embereknek, akik kisegítették a festők nagy Iskolájába, Olaszországba. Ebből bizony még is csak üvegalma le3z,
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galmát.
— Ebbe már bele kell nyugodni,
meri igy rendeltetett. Itt van a fiam,
aki legjobban állhalna a segítségemre,
helyettesíthetne a tárgyalásokon, mikoi
a kamarában vagyok elfoglalva, aztán
nem használhatom, mert nincs diplomája. Kitün etéssel végzett, akik gyen
gébbek voltak nálánál, azok áll) esztendeje jelöltek, már jogászi sikerekkel
is dicsekedhetnek, elteiben a Jancsi
életéből
elveszelt
13 hónap,
mer:
ugyancsak az említett 2. §. mondja
ki azt is, hogy
ügyvédi vizsgára való bocsátáshoz
az ügyvédjelöltek lajstromába való
felvételtől számított három évi
joggyakorlat szükséges.
Lehet, hogy másnak gyorsan lelt az
id5, Széli Jánosnak nagyon lassan.
H o g y egészen el ne unja magát,
beiratkozott
a szegedi egyetemen c
történet fdozoflal szakra, jövőre ebből
is doktorátust szerez. Elmozdu ni nem
mert Szegedről, legföljebb Budapestre
szaladt sürge'ni, kapott megint válaszokat, magyarázatokat, mig végre
abbahagyta csigautját az ügy és junius
20 án, szombaton megtörtént a kormányzó gyűrűjével való doktorráavatása.
Ez mi d nagyon szép dolog és csáb
örvendeni lehet rajta, hogy nem húzódott el még tovább is, amikoron Széli
János ifjú jogász a tehetsége miatt
még tovább bűn ettetik és még távolabbra esik attól a természe'es álmától,
hogy ügyvéd lehessen, — szonban föl
kell vetni a kérdést, hogy szibad-e
bárkinek bárki életéből elvenni tizenhárom hónapot?
Kit terhel itt a mulasztás, micsoda
láthatatlan okok játszo'tak közre, hogy
az ügy, folytonos sürgetések me lett
is, ennyire elhúzódott s hol marad az
elégtétel a tizenhárom hónapért?
Mi gondolunk a jövőre is, mást is
érhet hasonló baleset, amelyet rajta
kivül álló körülmények idéznek elő, —
szeretnénk a tehetséges, szorgalmas
ifjúság megnyugtatására választ kapni
arra, hogy akik elkövették a hibát,
megtalálják-e a reparálás máfbfcis,
Nemzetk/li" mezőgazdasági

kongresszus Varsóban.
Budopest, junius 20. A 12. nemzetközi mezőgazdasági kongresszut vasárnap nyi ják meg Varsóban. A kongressuson, amelynek tanácskozásai öt
napot vesznek igénybe, a magyar kormányt Schandl Károly földmivelésügyi
államtitkár vezetése alatt álló delegáció
képviseli. A delegáció tagjai: Blaskovich Sándor volt országgyűlési képviselő, Erdélyi Aladár, Horánszky Dezső
és Rubinek István nemzetgyűlési képviselők, valamint Hutyra Ferenc főiskolai rektor. A delegátusok junius
29-én érkeznek vissza a fővárosba.
ha az l3ten élteü, aki becsületére válik
a szegedi művészet kertjének. Ugy látom,
nemcsak őstehetség van benne, hanem
sziklakemény akarat is. Nemcsak a képtárak iskoláját járja, hanem a természetét
is. Témákért, hangulatokért lemegy akár
a pokol torkába is.
Ez pedig nem frázis, hanem ig z valóság. A lávadarabokat, amik most hozzánk
kerültek, a Vezúv kráterében gyűjtötte
Erdélyi Mihály, ahol tiz napig dolgozott
Alessandro Mailadrinak, a vezuvi obszervatórium igazgatójának a megbizásából.
Egy nagy képet festett az obszervatórium
számára és sok vázlatot készített magának. Vezuvimádó angoloktól, amerikaiaktól, németektől kapott megrendeléseket,—
sajnos, előleget nem s a szegény ember
élete odakint sem fenékig telfel. Különösen a fiatal magyar festőé nem, akinek
hátán háza, kebelén kenyere s akinek
nagyon sokat kellemetlenkedik a bennszülött kollégák Irigysége.
De azért Erdélyi Mihály, ahogy a leveléből látom, amit a jótevőihez irt. nem
sokba veszi a maga baját. Most Rómában tanul, aztán Velencében akar körülnézni s a legközelebbi prog'amja Német- ,
ország. Sokkal jobban bántja a maga
dolgánál a hazájáé.
— Sirni szeretnék, mikor hazagondolok — irja —, de már olyan régen elfogytak a könnyeim. Hiszen tiz esztendős
korom óta nincs senkim a világon, —
azaz hogy most már van, a művészetem,
amely, ugy érzem, soh3e hágy el többet.
Isten adja, hogy ugy legyen. Talán
mire az ismeretlenség Kásahegyein keresztűlráeja magát Erdélyi Mihály, olyan
boldog Magyarországot talál itthon, hogy
rá te ismernek egymásra.
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A bizottságok nem javasolják a gázgyár megváltását
A gázgyár megváltásának hoss?u évek
óta huzóaó ügye szombat délután nevezetes fordulóponthoz juto't. A szakértők véleményének és javaslatának letárgyalására ö.szehivott bizottság egyhangúlag árra a álláspon'ra helyezkede t, hogy meg kell szüntetni a gázgyár
megváltásáért indított pöri és be kell
várni azt az időt, amikor a világítási
üzem a szerződés értelmében teljes
egészébei minden kárpótlás nélkül a
vároj tulajdonába kerül.
A gózgyóri szakértők jelentőse.
A pénzügyi és jogügyi bizotság
együttes ülését pon'o&an nfgy órakor
nyitota neg igen nagy érdeklődés
mellett a polgármester t s felkérte dr.
Rack
Lipót pénzügyi an'csnokot a
gázgyári szakérők jelenésínek ismertelésére. Rsck Lipót réizletesen ismertette a jelen ést, amely szerint a városnak a megváltási jog gyakorlása esetén öt és háromnegyedmillió aranykoronát kellene fizetnie. Ebből 3,777.185
korona a könyvek szeánt még amoriizálatlan beruházás, a többi kártalanítás. A szerződés szerint a kártalanítási
összeget a legutolsó öt év üzleti eredménye al pján kell megállapitari, a
szakértők azonban ezt kevésnek találták és ezért a békeid'k utolsó öt élének Czleti eredményével kalkuláltak.
Elmondotta Rack Lipót, hogy a szakértői je'entéshez Barcsay Oszkár, a város szakértője küön javaslatot csatolt,
amely szerint abban az esetben, ha a
város megváltaná a gázgyárat, a r yolcvanmil iárd papirkoronán felül még legalább húszmilliárd koronát kellene a
világítási hálózat rendezésére fordítani.
Igy P dig a várható jövedelmet a kimátok teljesen felemésztenék, sőt jelen*
tékeny deficit állna eő. Ezért nem Javasolja a gázgyár megváltását, de nem
javasolja
a háramiási
idő
bevárását

sem, mert a gszgyár föltétlenül pörös
útra terelné azt is, ellenben legcélszerűbbnek vagy a részvénytársasági megold Ist, vagy pedig a mostani konceszszió meghosszabbítását tartja.
Rack Lipót ezzel szemben azt javasolja, hogy a váro3 álljon el megváltási szándékától
és várja be azt a 10
esz'endőt, ami az ingyenes háramlásig
még há'ra van. A gázgyár ugyanazt
hangoztatja, hogy a város most mír
köteles megváltani a gázgyárai, de jogi
szempontból ez a felfogás nem helytálló.
A szakértők horribilis adatai.
Néh'ny fölvilágosító kérdés elintézése után e sőnek dr. Kormányos Ben 5
szólalt föl. Nem tud belenyugodni a
szakérők véleményébe, mert az abban
foglalt adatok nem győzték meg arról,
hogy azok jödik is a valóságot.
— Ne gyanúsítson — szólt közbe a
polgár res'er.
— É i nem gyanusitok — mondoíta
erre Kormányos B^nő —, ny Itan kimondom a véleményemet. Szerintem a
szakértők azért állítottak fel Ilyen horribilis adatokat, hogy a város közvéleményét a koncesszió
meghosszabbítására hangolják.
Ha a város viss avonja a pört, akkor a hatalmas perköltség, amely különben ai alperes
társaságot terhelné, teljes egészében
a városra hárul. Ezért ellenzi a pör
megszűntetését, de azért is, mert mire
jogerős ítélettel befejeződik a pör, addig a jelen egi nehézségek eltörpülnek
éi a város számára nem lesznek többé
áthidalhatatlanok. Legszívesebben az
előadó Javaslatát fjgadná el, de tudja,
hogy a gázgyár, amely i szerződését
háootu előtt is csak pörös uton teljesítette, föltétlenül ujabb plrre kényszerítené a várost • háramiási jog gyakorlásáért.

Wimmer FII öp javaslata.
Wimmer Ffllöp szólal föl ezután. Az
előadó javaslatát elfogadja, mert arra a
meggyőződésre juto't, hogy a kérdésnek egyetlen megoldása van csak,
az ingyenes
háramiási tdő
kivárása.
Ettől fűggelenűl mindenben osztja
Kormányos Benő fejtesetései'. Hivatkozik arra a két cikkre, amelyet a Délmagyarotszág bin
irt a kérdésről.
Ezekben kifejtette véleményét a szakértők jelentéséről.
Rámutatott arra,
hogy a szakértők a gázgyár koncessziójából letelt harminc esztendőből a legjobb öt esztendőt vették ki, amikor
arrél volt szó, hogy a kárialaniás
összegére mondjanak vdeményf. A szerződés szerint az utolsó öt ér lett volna
az irányadó. A szakértőknek — ha a
háború utáni esztendők üzleti eredményét nem is tarto.ták megfelelőnek —
az első husz év átlageredményével kellett volna kalkulálniok. Igy legfeljebb
800.000 koronás kártalanítást állapi hatlak volna caak meg, nem pedig két-

milliót. A megváltás teljes összege szerinte nem lehet több kétmillió koronánál. Feltűnő és lellemző, hogy a gázgyár üzemidejének első öt esztendejéről szörin-szálán eltűntek a könyvek.
— Mivel a helyzet teljesen
bizonytalan, ezért kell bevárni a
háramlás
Idejét — mondotta
tovább
Wimmer
Fülöp — és küzdeni
kell azért, hogy
végre, legalább a bikenlvón
rendeződjön a város közvilágítása.
Megállapítja,
hogy a döntőbizottságok
túllépték hatáskörüket, amikor az egységárak megállapításán kivül- az érvényben lévő
alapszerződést is fölfüggeszteiték. Küzdeni kell iehát a döntőbizottságok megszüntetéseért, hogy az alapszerződés
isiiét érvényre jusson.
— A város azzal, hogy eláll a megváltási jog gyakorlásától, koncessziót
tesz a gázgyárnak tehát joggal követelhet ezért ellenszolgáltatást, Ez az
ellenszolgáltatás a közvilágítás rendezíse legyen.

A légszeszgyár szerződési hütleniéget követett el.
Dr. Bodnár Géza szólalt fel ezután:
— A légszeszgyár
olyan szeri ődési
hűtlenséget követettel a várossal szemben — kezdette
beszédét —, amiből
azt a morális következtetést
vonhatjuk
csak le, hogy a város többet uj szerződést nem köthet vele. Véleménye
szerint a szakértői vé eménnyel, amely
azt a célt érte el, hogy a város elrémült a megváltási pör folytatásától,
fö.ös'eges foglalkozni. Ezt a véleményt
jellemzi, hogy a gázgyár
háborús
haszoncsökkenéeét f gyelembe veszi,
de a termelés növekedését nem. A vá
rosnak türelemmel be kell várnia a
háramiási idő*. A plr megszüntetésével k pcsolatban azonban jogi kérdések
merülnek fel. Elhangzott az a kérdés,
hogy a gázgyár kérheti-e a bíróságtól,
hogy a varost most már kötelezze a
megváltást jog gyakorlására, illetve,
hogy a b.róság honorálhat-e i l y e kérelmet. Vélemenyem szerint nem. mert
a megváltás a város egyoldalú joga és
igy mindet piUanatban lemondhat annak gyakorlásáról és a gázgyár állás-

pontjával szemben eredményesen hivatkozhatik arra, hogy a viszonyok
éppen a gázgyárnak a pörben lanusított magatartása következtében annyira
megváltoztak, hogy ma már nem váthatja meg az üzeme*. Az előadó javaslatát fogadja el egyébként, mert morális okok miatt a város ezzel a társasággal, amely kúriai megállapítás szerint szerződési hü lensége (követett el,
rem tárgyalhat tovább. Üdvös volno,
ha a város Indokolt feliratban kérné a
kormánytól a döntőbizottsági
intézmény
megszüntetését
is.
Ezután dr. Thuróczy Mihály tiszti főügyész ismereti a négy éve húzódó pör
változatos történetét, majd a szakértők
jelentésével foglalkozik és kijelenti,
hogy Barcsay Oszkár, a város szakértője mindig a város érdekeit védelmezte. Barcsay többször proponálta a
oékés megállapodást, de ő födözte fel,
hogy ez a társaság eddigi működésével olyan ellenszenvessé teüe magát a
város közönsége előtt, hogy a békéi
megállapodás nem sikerülhet.

fk közérdek sérelme nélkül.
A tiszti főügyész után dr.
Bledl
Samu fejtette ki álláspontját.
— Hónapokkai ezüótt - ir.cndotta
ezen a helyen tgy ad-hcc bizoítság

értekezletén kifejtetlem már, hogy a
várost a kérdés elbírálásánál egyetlen
szempont i ányithatja csak, még pedig
az, hogy egy ilyen nagy vlros közvilá-

gítása
nem hagyható a közérdek sérelme nélkül egy magántársaság
kezén,
hanem ezt a lehető legsürgősebben
ál
kell
vennie a
városnak.
Az adhoc bizottság akkor ki is mondta,
hogy a gázgyárral a város
semmiféle
tranzakciós tárgyalásokba nem bocsát•
kozhatik. A háramlás idejének bevárása
— véleménye sieiint — a legrövidebb
ut ahhoz, hogy a város a gázgyár tulajdonához jusson. Ettől az álláspontjától
csak az térítené el, ha a
város
olyan
megváltási
összegért
juthatna a gázgyárhoz, amelyet a háramiási idő beiövetkeréséig, tehát liz
év alatt amortizálhatna a gázgyár jöve-

delméből. Mivel a szakértők jelentése
után — ez nem remélhető, a káramlási időt keli bevárni, mert a mai idők
közvéleményén bizonyos
megalománia,
nagyzási hóbort vett erőt. A szakértők
ezért merték a hatmillió
aranykoronás
megváltási árat kimondani.
Hogy milyen nagv ez az összeg, bizonyítja az,
hogy a Tisza és Maros háború előtti
egész fahozama nem volt bitmillió
korona, pedig annik egy töredékéből
meg lehetett volna venni, lebontani él
újra fölépiteni az egész gázgyárat. A
hangu'at ma olyai, hogy egy prosperáló üzem értékét mind nki túlbecsüli, mert olyan kevés a prosperáló
üzem. Ez azonban biztosíték lehet arra,
hogy az üzem annak idején a város
kezében is prosperál majd.

S z a k é r t ő i v é l e m é n n y e l töt h á l t é n .
— A város nem bocsátkozhatik olyan sára vonatkozó indítványát és csatlsjogi kalandba — folytatta Biedl Samu, koiik az rlőadó javaslatához.
— hogy egy ilyen szakértől
véleményA polgármester ezu'án megállapítja,
nyel terhelten folytassa a megváltási hogy az előadd javaslatát a bizottság
pört. E< lehetünk készülve a multak igy egyhangúlag elfogadta azzal, hogy
tapasztalatai u'án arra, hogy a gázgyár a város feliratilag kérje a kormánytól
a vátos háramiási jogát is kétségbe a dOntőbizo tságok feloszlatását. A bivonji és igy ujabb pörre kényszeríti a zottság ezután a város kövezési progvárost, de ez nem lehet akadálya az ramjával foglalkozott, amelytől lapunk
az előadói jsvas'at elfogadásának, mert más helyén számo'unk be.
a városnak módjában lesz felhasználni
a hátralévő líz esztendőt a s.ükséges
A kövezési program tárgy ilésa alatt
jogi intézkedések megtételére. Ajánla- dr. Turóczy Mihály egyenkint megkérte
tos lenne különben, h i a gázgyár ügye a jogügyi bizottság ta.jait, hogy at
most már — taktikai okokból — leke- ülés után biza mas eszmecserére marülne a napirendről.
radinak a tanácsteremben. A bizslmas
Kormányos
Benő ezután kijelenti, esz necserén — értesülésünk szerint —
hogy taktikai és jogi szempontok miatt a gázgyár-ügy jogi részének nyilvánosvitszavonji a megváltási p5r folytatá- ságra nem való kérdéseiről volt szó.

Az angol béketársaság
a jelenlegi határok fenntartása ellen.
„A haláltrösztök elleni küzdelem".
London, junius 20. Az angol bíkelárstság most lartot'a meg 109. évi közgyűlését. Snowden volt pénzügyminiszter határozati javasla'ot te jesztett elő,
amelyben a legélesebben elitéinek minden
paktumot,
amely Angolorszdgot
és
gyarmatait a jelenlegi európai határok fenntartására,
vagy ezek érdekében való
intervencióra Köteleznék. A na'ározati javaslat indoklásában Snowden kijelen'etle,
hog 1 a világpolitika ezidőszerinti helyzete mindenkit a legkínosabb
aatóddssal
tölt el. A világ megint ott tart, ahol 1913-ban tartott, helyesebben a helyzet ma
még veszedelmesebb, mint akkor. Ha Európa népei a béke és a biztonság garanciáit, jegyzőkönyvekben keresik, homokra építenek. Nem lehet az európai bíkét
biztosítani addig, amig ezek a paktumok és jegyzőkönyvek csupin
az Igazságtalan békeszerződések megtartását
célozzák. A határozati javaslatot elfogadták
E fogadták Donaldson
apátnak, a westminsteri apátnak indi ványát i», aki á
„a haláltrösztök elleni küzdelemre hiv fel mindenkit.'
A ha'áltrösz* elnevezésével
azokat a nemzetközi ü d é i csoportokat ille'i, akiknek kezében a lőszer- és hadianyag gyártása és szálitása ö szpontosul.

Rendezik a tanyai iskolák kérdését.

Budapes', junius 20. A kultuszminisz
ter programjának egyik lényeges pontja
a tanyai isiolák megalkotása. Erről
Klebelsberg gróf közoktatásügyi miniszter a következőkép nyilatkozott:
— Mig városainkban a tankötelesek
n»gyjában be vannak iskolázvf, addig
az alföldi tanyákon es adunántuli
latifundiumokon
nagy számmal
vannak
iskolába nem járó gyermekek.
Számos
falusi iskolában pedig tűrhetetlen túlzsúfoltság uralkodik. A kormányzópárt
agrárpár; s mint ilyen már programja
is kötelezi, hogy az eddigi egyoldalúság megkorrigálásával végre-vatahára
behatóan foglalkozzunk a mezőgazdasági népesség kulturigényein k kielégí-

tésévé'. E t a célt biztosítja a törvényjavaslat,
melyet a nemzetgyűlés
elé
terjesztek.
— Végre az állam pénzügyi helyzete
rregengedte, hogy az 1925 —26-iki
köl ségvetésbe kétmillió
aranykoronát
állíthattam be a népiskolák
építésére.
Számításaim szeiint 200 iskolát építhetünk évente, ami annyit jelent, hogy
minden tanév elején 8000 olyan
gyermeket állíthatunk be Iskolába, aki eddig
beiskolázva nem volt. Ez öt év alatt
40.000 gyermeket jelent, kikről ha gondoskodtunk, akker elmondhatjuk, hogy
a népoktatásunk 1'gégetöbb sebe orvosolva van.

Küldöttségileg vitték el memorandumukat
szegedi iparosok a hatósági üzemek ügyében
a parlamentbe.
Beszámolt pár nappal ezelőtt arról a
Délmagyarorsidg,
hogy a szegedi iparosok ujabb memor ndumot intéztek a
belügyminiszterhez a szegedi hatósági
ü.emck leépiése, illetve megszüntetése
flgyében. Eti a memorandumot azután
inert küdöt ségileg vitték föl Budapestre.
A szegedi küldő,tség egyene en a
parlamentbe ment, hogy
Rakovszky
Iván oelügym niszternek személyesen és
részletesen mondjak cl sérelmeikJ. A
Hasban azonban éppen ekko' izgalmss
via kezdődött a Somogyi—Bacsó-ügy
körül, amelyen részt kel e t vennie a
betügyminisztern k is, sőt t'ppen akkor,
amikor a k a d í ts'g a parim entbe ért,
beszédet is mondott. Igy a
szegeit
küldöttséget a miniszter helyett
KÓSÍÓ
István államtitkár
fogadta.

Dr. Cserzy Mihály ismertette, ho^y
rz első hónapban negyedére, később
pedig egytizedére kelle t volna visszafejleszteni a hatósági üzemeket a miniszter rendelete szerint, ez azonban
rem torén' meg. Az iparosok sze int
az üzemek vUtozatl&-> arányokban dolgoznak tovább. Ezért most a szegedi
iparcsjk azt kérik, hogy a belügyminiszter szerezzen
érvényt
rendeletének.
Dr. Kóizó István válaszában kijelentette, hogy az nnal referá'ni fog az
ügyr.l a mirisziervk és tudomása
síéről a fokozatos teípitésuek be kell
következnie.
A Délmngya'orszdg
munlrat'imánjk
1' form'ciőja szernt rz iparosok mrmorandumái. n íg nem érkezett érdemleges V á l l b Z .

1925 junius 21.
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Két szegedi vitéz.
P a p p J ó z s e f és d r . G o m b o s J ó sef.

Budapesíer, a Vérmezőn, vasárnap
vitézeket avatnak, bőseit a háborúnak,
akik vérzivataros utakat jártak meg,
önfeláldozóan küzdöttek « világrengésben s hazatérve, szerényen folytaljak a
polgári foglalkozás', amely a haza boldogulását van hivatva előmozdítani.
A felavatandó vitézek között két szegedi fiu is szerepel. A kitöntető elismerést, amely őket éri, ők maguk s erezték meg, külső protekció, összeköttetés nélkül. A protektor a saját bátorságuk, nagy veszélyekben is megőrzött
higgad ságuk, fölényük volt.
Az egyik Papp József rendőrlőfelflgyelő, a régi ötös honvédek volt tartalékos tisztje. Elképzelhetlenül nehéz
körü'mények között, sokszor étlenszomjan járta a balkáni harcteret, ahonnan főhadnagyi ranggal, sebeiülés nélkül tért haza; mikor mellette, körülölte
ezrével kaszált a halál.
Ritka nyugodt temperamentum!, amelyet mostani pályáján is mindenti elismeréssel méltányol, akinek hiva'alos
érintkezése van vete, — csak hasznára
vált. Barátságom, jó modora, emberséges érzése, ?zerettelte meg a ka oniival, akik a Papp Jóska főhadnagy úrért
tűzbe mentek.
Széles mellét az érdet rí ndek egész
sora boritj», megkapott minden megérdemelt kitüntetést, ami a hCsöknek
kijár, a haza szerény elismerése gyanánt.
Főleg a Lovcsen bevételénél tüntette
ki magát különösen bátor és eredményes magatirtásávai s ez tette érdemessé arra, bogy tagja legyen a vitézi
széknek sok más derék bajtársával
együtt, akiknek szolgálatát ciak az
egyre jobban szálló esztendők során
értik meg az utánunk követkexő generációk.
Csodálatos, hogy épp olyan csendes,
hilkszavu ember- a második szegedi
vitéz is, dr. Gombos
József városi tb.
aljegyző. Nem uj tapisztala'unk, hogy
a hiic'ereket jár', sok veszélyben forgott hősök sokkal szerényebbek szoknál, akik nem jutottak a háborúba,
mintha a halál angyala, aki esztendőkön át kerülgette őket, jóságot, megértéit, embernereíetel csöpögtetett volna
a lelkükbe.
Gombos mindjárt az érettségi után,
1915 májusában vonult be a legendás
hirü negyvenhatosoknoz s a tisztiiskola elvégzése után hadapródjelöltként
került az olasz frontra. Részt vett a 7.,
8., 9. és a 11-ik isonzói csatában,
az 1918 juniusi piavei offenzívában, a
piavei átkelésnél s a montellói harcokban. Nervesa község elfoglalásánál rengeteg ellenséges túlerővel kellett megmegbirkózniok. A községet gépfegyeres, golyószóró*, kéiigránátos ellenség
védle, az utakat állandó gépfegyvertüz
alatt tartották, — a kis Gombos, aki
olyan fiiigián alakú még most is, mint
egy diák, rohamszakaszával hat órai
küzdelem után mégis bejutott a községbe s az ellenséget megadáira kényszeritette. Hogy a vasútvonal i z erősítés aegérkeztéig megmaradt, az is az
ő érdeme. A muníciójuk fogytán, de
szereztek i z ellenségtől.
Ekkor kap'a sz ,1. osztályú ezüst
vitézségi érmet tisztek részére", amit
Károly király alapított s ami a legelőkelőbb kitüntetések egyike. Csak az
ellenség elCtt tanúsított, személyesen
véghezvitt, kűlönöien bátor magataitást
jutalmazták vele.
Ezenkívül is megvan minden más
kitüntetése, a ami a legjobbikát illeti.
A vi'ézi rend, amely holnap fogadja
kebelébe Szeged két jeles fiát, valóban
bátor, önzetlen hazaszeretettől lelkesülő
hősökkel szaporodik.

fehérneműket
megregdelésre készit
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Kedden hatodszor mond a biróság Ítéletet
Kopornyik Mária és Nagy Sándor gyilkossági bűnügyében

dok, hogy hozzátartozóim
szive megessék rajtam, hogy megsajnáljanak és
megbocsássák azt, amit tettem és ami
most nagy, belső fájdalmam.
Négy évvel ezelőtt történt sz a gyil
kosság bűntettében mondotta ki bűnösAztán elmondotta, hogy kőfaragókosság, amely izgalomban tartotta Hód- nek. Ezt PZ Ítéletet a Karla
megsem- munkás Kecskeméten. Egy héttel ezmezővásárhely közönségét és amelynek misítette és utasította a törvényszéket, előtt, szombaton, a műhelyvezető elközéppontjában egyrészt a szerencsét- hogy tisztázza teljesen és jobban a küldte, hogy váltson fel egy félmillióst.
len Kovács Gáspár, másrészt Koportényállást, valamint hogy mi vo!t az Olyan helyen váltotta fel, ahol meg
nyik Mária és Nagy
Sándor állanak. indító oka a gyilkosságnak.
kellett innii uját költségén három deci
Kovács Gáspárt ugyanis holtan találták
Negyedízben a törvényszék Pókay- bort. Aztán megkapta hetibérét, 257.000
tanyájának istállójában a lovak kö ött. tanácsa tárgyalta ez az ügyet, amikor koronát és indult hazafelé. Útközben
Az első percekben az volt a föl evés, is mind a két vádlottat gyilkosságban hozzácsatlakozott néhány munkástársa
hogy a lovak rúgták agyon, azonban mondotta ki bűnösnek és az enyhítő és arról beszéltek, hogy egy cimváső
később a csendörök lefolytatták a nyo- szakaszok alkalmazásával mindkettőt munkás harminc éves jubileumára milyen
mozást és ez alkalommal azt a tény
15-15 évi fegyházra Ítélte. Ezt az íté- ajándékot vegyenek. Kocsmába mentek,
állást vet'ék jegyzőkönyvbe, hogy Kovács
letet azután a szegedi Ítélőtábla hely- ott megivo't egy féllltertt onnan egy
Gáspárt Kopornyik Mária
felbujtására benhagyta. A vádlottak tovább feleb- másik kocsmába, ahol ismét tvolt, nem
Nogy Sándor föidmlves fojtotta meg és beztek és igy most hatodik iiben a emlékszik rá már, hogy mennyit, ds
aztán vonszolta be a lovak közé. Ebben Kúria mond Ítéletet Kopornyik Mária „kezdett a feje gízosodni". Reggel a
az ügybei kedden fog hatodik izben és Nagy Sándor fölött. A Kúria 23 ára, vasúti resti egyik padján ébredt fel és
itéle'et mondani a biróság.
kedd reggelre tűzte ki ebben az ügy- rémülten konstatálta, hogy
hetikeresetivan, pedig
Első izben ugyanis a szegedi törvény- ben a tárgyalást. A két vádlott pedig ből alig hétezer koronája
harmincezernil többet nem költhetett el.
szék 15 évi fegyházra i'élte Kopomyi- reméli, hogy három évi fogság után
kot, 8 évre pedig Nagy Sándort. Az végre hatodik iiben fölmentő ítéletet
— Megkérdeztem a reitarációst, hogy
ítélőtábla Nigy Sándor büntetését is fog hozni a biróság, mert állandóan és amig aludtam, nem kotorászott-e valaki
tizenöt évre emel e fel és őt is gyil- mindig hangoztatják ártatlanságukat.
a zsebeimben. De az azt mondta, hogy
nem
látott semmit. Szóltam egy rendőrl^tí II !H!f llli'lf !§H§II IIII IHféH!M?H;I1III1 I
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nek is, aki azt tanácsolta, hogy menjek haza és próbáljak visszaemlékezni,
hol j írtam az éjjel. El is indultam, de
akkor eszembe jutott, hogy
szombat
már elmúlt, vasárnap van, a pénzem
2:
12.000, M I N D E N K I M Á S N A K 1 S . O O O K O R O N A A H A V I D Í J A
S
pedig odsvan. Gondoltam, bogy kimegyek
a temetőbe és fölakasztom
maga1
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mat. Találkoztam a feleségem testveréÍ j
K Ö L C S Ö N K Ö N Y V T Á R Á B A N
| nek komaisizonyával, aki biztatott, hogy
csak menjek haza, nem lesi semmi
^ ^ UiiiiiÉU ^éiiiiiiiiiiíieiiíi Hiií iiiií ií iií g! iiiii39iisí iíiSiiiii
iiiiiiiiiíiiiiiéiiiiiSíiiiiíiiiiiii^B baj. De nem engedett a gyötrelem. Kértem tőle húszezer koronát és bánatomban megittam egy liter bort. Aztán elindultam a kiskőrösi országúton, Orgoványnak,
gondoltam,
megnizem mit
követtek el az ottani hősök, de nem látEjiel megszólalt a szerkesztésig tele- újság ölesbetüs híradása szerint — sér- tam semmit.
tetlenül tért vissza merész, de eredményfonta :
Dékány Pál bujdosása.
— Itt az ügyeletes rendőrtiszt. Egy nélküli útjáról. A beszélgetésben mindenki
Dékány Pál nevü kecskeméti ember van résztvett, csak az a két asszony nem, akik
Az'án elért Kiskőrösre, másnap toitt. Szeretne a szerkesztőség valamelyik saját témájukat beszélték meg közel hajolva vább ment Halasra, majd Kisszállásra,
egymáshoz, halk szóval, sajnálkozó moztagjával beszélni, nagyon érdekei mon- dulatokkal.
Tompára és Kelebiára jutott, ott, a
danivalója van. Ha nem sajnáljak a
szerb határon átszökött is elment PaMajd a doktor bácsi meggyógyítja.
fándsáfcot, szivesen adok alkalmat a
licsra, majd Horgosra. Itt megijesztették,
vele vsló beszélgetésre.
Lassan, szelíden multak a percek. Hirtelen
hogy a szerbek az irásnélkülieket lezárMivel ritkán fordul elő, hogy az új- felnyílt az ügyeletes szoba ajtaja és egy de- ják, hát átszökött ismil a határon Alsótektív különös nézésű, remegő testű lányt táságíró figyelmét maga a rendőrség mogatott kt rajta. Fölvetett fejjel,
tanyára, ahonnan pénteken reggel bereszketve
hivja fel valamire, a szerkesztőségben állt olt az ajtóban a leány, tdgropattant szeme jött Szegedre. Egyhetes vándorláii alatt
görcsönekilendült az újságírói fantázia: Ml idegenül meredt a semmibe, kezében
gyümölccsel és kéregetett kenyérrel tápvastagnyelü,
divatos naplehet az a szenzáció, amit a kecskeméti sen szorította
lálkozott. Szomorúan csavargott a váernyőjét.
Dékány Pál a rendőrség
hozzájárulárosban, elment a Franciskánusok temA rendőrök hozzásiettek, az egyik széket
sával Ilyen késő éjjel akar elárulni ? tolt mellé. Simogatták a karját.
p'omába, végighallgatott egy fényes
Kecskemét város neve ujságirói szem— Üljön le kisasszony — kérlelték szelímisét, aztán kiment a temetőbe.
pontból egymagában is eléggé ígérete- den — meglátja, nem lesz semmi baj. Csak
— Nem tudtam, mit csinállak. A
sen hingzik, hiszen a „hírős város" ne izgassa fel magát megint.
pénz miatt nagyon restelltem magamat,
A lócán Ulö két nö is hozzásietett, a haját,
ajándékozta meg i z utóbbi években a a vállát simogatták és ugy suttogtak a fülébe, nem mertem hazamenni. Mit szólna az
legtöbb véres szenzációval a világsajtót. mintha valami beteg, kis gyermeket
vigasztalaiszony ? Elhatároztam, hogy jelentketak volna.
Tehát minden okunk megvolt arra,
zem a rendőrségen, csukjanak le, vagy
— Csillapodjon la kegyes, majd
elmegy
hogy az ügyeletes rendőrtiszt előzékeny holnap a doktor bácsihoz, az
meggyógyítja...
toloncoljanak haza, lesz, ami lesz. Közbe
meghívását elfogadjuk és megjelenjünk
A sok szelid szó el is űzte testéből az ide- igazoltatott egy rendőr és mint foglala városházán, az ügyeletes szobában. ges remegést. Merev arca, tekintete megeny- kozás és lakásnélküli csavargót, előállíés lassan, egyre erősbödő hangon mesélni
A bizton remélt szenzációt ugyan nem hült
tott ide. Most esik azt szeretném, ha
kezdett:
kaptuk meg, de azért az éjjeli látogatás
— Igen. Elmondtam a kapitány urnák is,
a rendőrség irást adna, amellyel igamégsem volt eredménytelen. Azalatt a imikor meghívtam az esküvőmre, hogy a zolhatnám, hogy egy hitig
bujdostam
fél óra alatt, amig ott voltunk, az élet szolnoki nagynénémtől sok, nagyon sok pénzt bánatomban és hogy hitfőre
hazatolonkaptam.
Ezt
a
pénzt
kamatra
adtam
a
Maykét szeszélyes színjátékának, egy kedcolnának, legalább munkába
állítatnék
bankba, a Tiszának és a Kassnak. A kamat
ves, megható vígjátéknak és egy szo- elég lesz a lakodalomra. Három hétig fog megint.
morú, megrendítő tragédiának voltunk tartani. Meghívtam rá a főispánt, a polgárAz ügyeletes rendőrtiszt megígérte,
mestert, a kormányzót és mondtam a kapitány
szem- éi fűltrnui.
hogy te jesiti kívánságát. Egyelőre a
urnák, hogy az egész rendőrséget meghivom.
szuterénban jelölt ki számára éjjeli
— Ki a vőlegénye — kérdezte tőle a kecsAki egy cigarettáért meghagyná
keméti
:
szállást. Bucsuzóul Dékíny Pál ismét
magát pofozni.
— Egy ékszerész. Három szobát már én azt kérte, hogy ugy i'Juk meg bánatot
Az ügyeletes tiszt irodájának előszobá- berendeztem, kettő üres, azt a vőlegényem
jában néhány rendőr és civil és két asz- rendeii be. Neki is kell csak áldozni valamit. bujdosásának történetét, hogy megessen rajta elhagyott feleségének a szive,
szony várakozott. Egy pillanatra kinézett
visszafogadja és megbossásson neki.
dr. Deák Ferenc rendőrfogalmazó is, az
Dementia... ?
ügyeletes rendőrtisztviselő és udvariasan
Aztán egyre zavarosabbá és fantasztlkuMegígérem, hogy teljesítjük kívánmentegetődzött, amiért megvárakoztat, de sabbá vált a meséje. Neveket, melyeket emii- ságát, aztán elhagytam én is a rendőrdr. Banelh Samu tiszti orvos van éppen tett rendszertelen összevisszaságban, kápráza- ség ügyeleti szobáját, amelynek nyitott
nála — valami fontosabb rendőri ügyben. tos szokoltömegekről beszélt, amelyeknek ka- ablakán keresztül beáradt a Széchenyimata is elég lenne az egész város
megvendéBemutatta a kecskeméti vendéget, ama gelésére
azon a három hétig tartó esküvőn *
tér hársfáinak simogató illata. Arra nem is
bizonyos Dékány Pált, aki ott ült az előFelnyílt ismét az ajtó és • detektív kikérszobában, a lócán és csodálatosan szelíd dezte a szerencsétlen leányt. Csak a nevét gondollum, hogy szenzációért jöttem
hangon közölte mindjárt, hogy meghagyná mondta be pontosan. A többi adatait a két és csak két szomorú élettörténettel
magát pofozni egy cigarettáért. Amikor nő fejcsóválással cáf jlta meg. Huszonegy éves• megyek el.
már égett szájában a szivesen adott ciga- nek mondta magát, pedig ápolót szerint harMagyar
Lász'ó.
retta, titokzatos arccal jelentette, hogy mincöt éves.
Aztán Ismét összeroskadt. Testét vad remajd a fogalmazó ur szobájában meséli
el mondanivalóit és szelíden mosolygott megés futotta át és érthetetlen szavait szétmaga elé. Arcán kéthetes szakáll disz- morzsolta a csuklás.
Kijött dr. Baneth Samu is, de visszaszólt
telenkedett, szakadozott ruhája mindenütt
az ajtón:
sáros vol, ahol nem szürke por leple e»,
— Demensia...
haja kuszáitan lógott homlokára. Ugy
Az ügyeletes rendőrtiszt pedig telefonált a
festett, mint valami rendes munkásember, mentőkért, hogy az ékszerész gazdag menyaszakit valami véletlen zökkentett ki hétköz- szonydt szállítsák be az elmeklinikára.
újból legnagyobb választékban
napi egyhangú életéből. A hangjából,
> kaphatók
mozdulataiból, tekintetéből valami szokat- Dékány Pál belső fájdalma és bujdosása
373
lan szelídség áradt és ez a szelidség átA kec8kemkti vendég kihallgatására
ragadt a komor rendőrszoba minden tárgyára, alakjára. A rendőrök ugy beszél- került a sor. A rendőrtiszt leültette a«zdivaláruházában,
Szeged, Kárász-utca 10.
gettek a kecskeméti vendéggel, mintha tala elé.
hbbadezó beteg volna, akinek csak jó
— hát mesélje el a szerkesztő urértéket fUaoOIt n x n n n il f e l i z e r e l e m
szóra, jó bánásmódra van szüksége, nogy nák a históriát.
„ Í V V BISTOS1TÓ
PATKNTÍEI,
egészen felgyógyuljon. Amundsenről, az
Dékíny Pál igy kezdte:
Olcsó
ajándéktárgyak
kaphatók
északi Síi k báiorszivü vándoráról dis-7- Azt szerelném Sierkesztö ur, ba
kuráltak véle, ; ki — az asztalon heverő
ARP/tD
54
ugy imá m?g ÍV, amit most elmon- óra- é* BABÓS
OroszlAn-utca 0.
ek3«rkí»ztli\
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A háromhetes esküvő menyasszonya
és bujdosó Dékány Pál a rendőrség éjjeli ügyeletén.

Selyemújdonságok
megérkeztek

Wigner

Testvérek

I

DELMAGYARORSZAG

1925 junius 21.

Szakállszáritó.
I r j a : Juhász

Gyula.

Elegyes Holmi.
Egy kis állatmese emberek
számára.
Hol volt, hol nem volt, majdnem az
északi sarkon volt már Amundsen, a
nagy kutató.
Ment, mendegélt, hát
egyszer csak meglátja őt messziről egy
fóka, aki még közelebb volt az északi
sarkhoz.
— Ennek az embernek sincs
jobb
dolga? — kérdezi magában
eltűnődve
a fóka. Azt a kormány főtanácsosságot,
amit kapni fog, kevesebb
fáradsággal
is elérhetnél
*

Ez egy másik mese. Voltaire a túlvilágon találkozott Fekete János
gróffal,
aki francia
verseket és magyar
borokat küldött neki. Fekete János gróf
rajongó tisztelettel köszöntötte a ferneii
pátriárkát, aki nem igen
emlékezett
már reá.
— Én voltam az a magyar
gróf,
Mester, aki azokat a francia
verseket
irtam Önhöz.
Voltaire megsimogatta
parókáját és
hosszas gondolkodás után igy válaszo't:
— Én a borokra emlékezem. Nagyon
szellemes
és lánglelkü
borok
voltak!
*

A kertben ültünk, a hársak alatt, a
juniusi éjben. Egyszerre csak egy sárga
levél szállott le csöndesen a fehér asztalra. Az ősz diszkréten
letette
névjegyét, amelyre ez van írva:
elmúlás.
*

mint Petőfi. Szegény jó Petőfi Sándor,
neki csakúgy m nem elég ideje,
hogy
ugy megkomolyodjon,
ahogy azt egy
komoly konzervatív
kritikus
szeretné.
Huszonhat éves korában elesett Fehéregyházán.
*

Babits
Mihállyal
és
Kosztolányi
Dezsővel szemben a kurzus
publicista
a vasjellemü Vörösmartyt
állítja, aki
nem politizált. Ha nem tévedek,
bizonyos Petőfi
bándor
mégis róla irta
egyszer: Nem én téptem le a fejedről,
magad tépted le a babért! Persze, itt
Petőfi is politizált, de ő Petőfi volt és
nem Kurzus Jankó.
*

Elnézem
leon sírját

Nagy ember nem lehet mindenki, de
jó ember lehetne!
*

Mindenki halandó, még a
sőt még a hóhérok is!

gyilkosok,

*

Az iskolamesterek még mindg
azzal
okolják meg a holt nyelvek
tanítását,
hogy azok logikus és rendszeres gondolkozásra nevelnek.
Szép.
Ott van
például a legismertebb és leggyakoribb
görög ige, amelynek
egyes alakjai a
következők:
horao,
opszomaeidon,
heoraka, opopa, ommai, ofthén,
ofthészomai. Őrültség, de van benne rendszer — mondják Hamletben. Hát rendszert, azt viszont nem talá ok ebben az
igeragozásban.
Legalább is logikusát
nem!
*

A nemzet
megállotta
a próbát —
mondotta
a napokban a jeles
államférfi,
visszatekintve
az elmúlt
évek
nehézségeire.
Hogyne, a nemzet megállotta a próbát:
hat évig kibírta és
elviselte őket. A politikusokat.
*
Mikor az öreg herceg
meghallotta,
hogy a lánya megszökött
egy fiatal
gróffal, igy sóhajtott föl enge-ztelékenyen :
— Istenem, a grófok is emberek 1
*

Ha egy zeneszerzőnek
nincsenek öt.
letei, akkor egyszerűen ír egy operettet.
*
Két fiatal nő beszélget a villamosban a rádió csodáiról. Mind a kettőnek
a kezében egy kötet Courths
Mahler.
Vagy, ahogyan Szabó Dezső mondaná:
Kurucz Málé.) Ezeknek
a nőknek a
füle már modernebb,
mint a lelke. A
bajuk
szintén.
*

Egy különben igen nagyon
komoly
konzervatív
kritikus
a
legeslegifjabb
Szászok
törzséből
azt irta a minap
Sajó Sándor lírikusról, hogy
komolyabb,
Telefon
irodai 2-S8.

Ha a butaság ellen liga
sok tökfilkó szeretne
benne
lenni.
*

Ha most Mátyás
király
álruhában
belopóznék
Bécsbe, a horogkeresztesek
zsidónak néznék az* orra után ítélve.
És végezetül vágjunk még egy röpke
verset, ahogy Petőfi szokta
jnondani:
Magyar vagyok! — kiáltja
büszkén
Eckhardt, Wolff s szinte már harap.
Helyes — sz'l a magyar poéta,
Di nálam mégse
magyarabb!

Budapest, junius 20. Az egyre ni- Rónainéi. A védő eiu'án ismét kérte,
gyobb bultamohat verő szédelgáai bűn- hogy szakér őkkíl vizsgálják meg Róügyben ma délelőtt a vizsgálóbíró Ró- nainé elmeállapotát.
nainít cellájában kihallgatta.
A rendőrségen most azt tis^lázrák,
— Nagyon gyönge vagyok,
mondta
hogy hova rejtette el Rónainé a kétmil
Rónainé, de azért megpróbálok
vallani. íidrdot. Ezért ujabb házkutatást tartotRónainé különben az ágyen fekve tak, de az sem járt eredménnyel. A
te te meg vallomását és sz ápolónCnek 1 bécsi rendőrség pedig kihallgatta jellikellett az asztalhoz vezetni, hogy alá- nek iö;jegyzőt és Ruberovlcs
usrán
írja a jegyzökönyvet, olyan gyönge volt. követel. Angerer volt miniszter kijelenA vallomás után a vizsgálóbíró
kihir- tette, hogy soha nem ismerte Rónaidette, hogy csalás és
okirathamlsltás nét, aki őt megrágalmazta.
miatt
előzetes letartóztatásba
helyezi

Férfi is női esőernyők

Egy pécsi bányavállalat érdekes ajánlata.
bazaltkockákkal köveznék ki. A Felsőtiszípartnak a tápéi kapuig terjedő
szakasza, a Hattvas-sor, a Rózsa , a
Markovics- és a Téglagyár-utcák mtkadámburkolatot kapnának. A fölszabaduló régi kövekből az Uj-tér és környékén kivül még tizenkét utcát köveznének ki. Ez a program az ajánlathoz
Berzenczey Domokos
elmondotta, mellékelt költségvetés szerint körülbelül
hogy néhány hét óta tartó szóbeli tár- huüzonkétmilliárd koronába kerülne. A
gya látok eredményeként egy Plcs-kor- vállalat kötelezi magát, hogy « munnyéki bazalt-bánja ajánlatot tett a vá- kálatoknál kizárólag szegedi munkásorosnak három évi Kövezési program kat és fuvarosokat alkalmaz.
egyszerre való
megvalósítására. Az
Az ajánlat fölött hossssbb vita keletajánlat szerint a bánya vállaUt híjlandó
kezett. A bizottsági tagok egy részének
a város három évi kövezési programját
a program Összeállítása ellen volt súegy év alatt megvalósítani ugy, hogy
lyos kifogása, amennyiben a felsővároa munkát hitelben végzi el. A városnak
siak több felsővárosi, az alsóvárosiak
megfelelő részletekben, három év alatt
több alsóvíro8i, a rókusiak több rókusi
kell kiegyenlítenie tartozasát és a hátrautca fölvetelét követelték egyre szenvelék után a hivatalos kamatlábnál három
délye; ebb tenorban. A polgármester
százalékkal többet, jelenleg 12 százalévégül szzal vágta el a vitát, hogy a
kot kell fizetnie.
kérdémek egyelőre elvi része vár elintézésre, hogy elfogadja-e a város az
A három ívi program keretében végajánlatot. A részletekről majd később
legesen kiköteziK az egész nagykörutat,
tárgyal a kövezési bizottság.
a Kertész-utcát, a Vásárhelyi-sugárutat,
a CsoBgrádi-sugárutat, az alsórakpart
Ezután az elvi kérdés fölött indult
mindkét szakaszát, a Valéria-térnek a meg a vita, mivel azonban a pontos
Tábor-utcai és a Rákóczi-téri folytatá- adatokat még nem állította össze az
sát, a Bercsényi-utcát és a Lechner- előadó, a polgármester félbeszakította
téri folytatását, a Báró Jósika-utcát és rz ülést és folytatását hétfő délután
i Födváiy-utcát. Ezeket az utcákat féihatra tűzte ki.
A pénzügyi és a jogügyi biioitságok
szomoati együttes ülésén, a gázgyár
ügyének letárgyalása után a polgármester bejelentette, hogy egy másik
fontos kérdés is szerepel a napirenden
és annak ismertelésére Berzenczey Domokos műszaki főtanácsost kérte fel.

rendkívül olcsó árakon
kivitelben

A Délmogyarorszdg
csak netnrégiben számolt be arról, hogy Klein Gyula
hittantanitó, annak ellenére, hogy négy
évi fegyházzal várja a fölebövitels fórumok határozatát, ismét foglalkozatta a
szegedi bűnügyi hatóságokat. Mint még
emlékezete?, Klein Gyula, aki hittanra
oktatta a tanulóifjúságot, akkor került
elCször a bűnügyi hatóságok elé, amikor a konjunktúrában a legkülönbözőbb üzletekkel kezdett foglalkozni.
Különböző nagy nyereségek reményében kereskedőktől,
ismerősöktől,
kisemberektől nagymennyiségű pénzeket

Í O O Z I

Telefon
pénztári 5-82.

Pollák Testvéreknél

Házat,

reidet,
földbérletet.
Üzletet, lakást,
pénzkölcsönt mindenkor a legelőnyösebben köz-

vetit

MÉZE R

országos iroda, Bástyautca 19, Kultúrpalotánál. 136

A Kass-kávéház
szenzációja

a Pavoni-féle Expresso fekete kávé.
Minden C3észe kávé 10 másodperc
• - frissen főzve a legfinomabb

alatt

pótkávémentes M E I N E - f é l e
M Á G N Á S keverékből
a t. vendégek jelenlétében.

Egy ctéaze E X P R E S S O K Á V É
egy pohár GESSLER-féle iikőrkfllön„ legtaaéggcl K 7 0 0 0 . M26

Remek üzlelhelqiség

a K gyó-utcában berendezéssel sürgősen eladó, megbízva
Iroda, Klgyö-utca 7
Telefon 1S-04.
FeltUnöen olcsó Árban készítek nyári

zakóöltöny I

mérték ulán a legjobb kivitelben, a legmodernebb
szabással, kitünö szövetből.
317

KRIER,

Foketesas-utca 21. szám

Biciklizni t u d ó

vett kosztba es olyan migjs heti kimitot fizetett, ami földia ulta az összes
intézetek és magánosok kamaiait. Végül
is azonban érezte, hogy a hullámok
összecsapnak feje fölött és eltá70Z0tt
Szegedről. Néhány n i p múlva vzonbtn
a Cfend'rök elfogták, majd a törvényszéken Tarajossy biró számos csalásban és sikkasztásban mondotta ki
bűnösnek és két és tél évi
fegyházra
Ítélte. t\ Tábla aiu'án még mielőtt Ítéletet hozott volna, szabadlábra
helyezte
Klein Gyulát.
Klen rkkor szorgalmasan eljárt a

feltétlenül

megbízható

irodaszolgát
keres a

D é ! magyar o r s z á p
kiadóhivatala.

KORZÓ

Teltfon:
11-85.

legszebb
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Klein Gyulának junius utolsó napján
ismét a biróság előtt kell számot adni tetteiért.

CDOZB

Tt'efon:

Junius bó 2l-cn, vasarnap

vasárnap

fl
halálkapífámi.
R
0d la Roque,
Az éjféli kisasszony. j

junius hó 21-én,

Dráma 6 felvonásban.

Orion Metró atti
attrakció 7 felvonásban.

Előadások

Ez az ügy igen rövid idő alait tisztázódott és rövidesen vádiratot is adott
ki ellene az ügyé'zség. A törvényszéken pedig dr. Tarajossy — aki először
két és fél évi fegyházra ítélte — junius
30 ára tűzte ki a főtárgyalást
Klein
Gyula legújabb bűnügyében.
Egyesek
azt mondják, bogy a volt hittanitó elméje talán valami kóros elváltozásban
szenved; az azonbsn bhosyos ezek
után, hogy Klein Gyula már csak nehezen menthető meg a tisz'ességes életnek. Családja pedig kétségbsesetten áll
a nyomor szélén.

Ajánlat három évi utcakövezésre.

Nyári nelyi. % telefon: 1*1-33.

Azonki"!'!:

alakulna,
díszelnök

Hova rejtette el az asszony a kétmilliárdot ?

BELV^&ROSil
főszereplésével :

törvényszéki tárgyalásokra, leste az eshetőségeket hogy milyen ítéletet fog hozni
ellene a Tábla. A Tábla azután innak
ellenére, hogy kevesebb számú bűncselekményben mondotta ki bűnösnek,
négy évi fegyházra
emelte föl büntetését. Az itélet ulán pedig szakkörökben
általános érdeklődést keltett az a lény,
hogy a súlyos ítélet ellenére
Klein
Gyula továbbra Is szabadon
maradt.
Az űgy aktái még jóformán el sens
kerültek a Kuriáhor, amikor Klein Gyula
ismét letartóztatásba került — uj bűncselekmények gyanúja
miatt. Szabadsága idején ugyanis tekintettel nélkülöző családjára — állásától azonnal
elmozdították — ügynöknek alkalmazta
az egyik szegedi írógép-üzle>. Klein
azonban alig dolgozott néhány hónapig,
amikor körülbelül nyolcmillió körűi elszámolási differenciái támadtak. Többen
azt állították, hogy Klein Gyula Ismét
elkártyázta cégének pénzét,
ez e len a
vád ellen azonban Klein határozottan
tiltakozott és kijelentette, hogy az öszszeget elvesztette.
Sikkasztás cimén
folytatták le ellene az eljárást.

A vizsgálóbíró cellájában hallgatta ki
a legyöngült Rónainét.

Koszorút vinni két halott sírjára: ez
tüntetés. De két élőt eltüntetni az élők
sorából, ez micsoda?
*

a képeslapot, amely
Napoábrázolja
az Invalidusok

templomában. A talapzaton
két nevet
látok: Arcole és Sainte He lene. E két
név között néhány
arasznyi
területen
elfér ma a világ legnagyobb
dicsősége.
*

A megmentett lelkek.

Filmjáték 5 felvonásban.

ke?dtte f , 7 es a órakor. Az esti előadást kedvező i d ő cselén a HorvAtli
Mihály-utcai n y á r i helyiségben tartjuk meg.

a . rizpsrancsotat" c. film fős^ieplőjj.
Ezt megelőzi:

Azonkívül:

DICK

Amerikai burleszK 2 felvonásban

Intim Pis-.a Amei ikthzn.
Aktualitás.

Eőadások kezdem i ,
9 órakor, vasárnap 3, . , 7 6
idő ecetén a Korzó Mozi n y r < hely

___________

~ " Kíőrdist kedvező

r

i"l

ik meg.
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Magyar íány—Amerikában.
Boldogságkereső Margit. — Álom és
élet. — Szabad föld és szabad szivek.
Könny és arany. — Áldott magyar haza.
. . . Kilenc évig gyári tisztviselő. Egyforma tavaszok. Egyforma őszök. Naponta
négyszeri ut. Sok alakított ruha, kevé3
színházi est. Közben messzi tervek...
Idegen föld és idegen szivek... Uj lehetőségek. Távoli aranycsengés... Éjféli
álmok a lányszobában: ő, Amerika, megváltási vára a magyar szegénységnek...
férfi... férj... tán dollárkirály i s . . . Es
azután visszajönni és végre itt élni az eddig élettelen életet.
Margit
elindul...
A fáradt, aranyló magyar őszben mind-1
gyakrabban ismételgette Ígérgető fenyegetését :
— Kimegyek Amerikába, Klára, —
mondta kis társának — mire várjak itt?
Ott legalább férjhez megy az emberi Az
is valami I
— De Margit, csattant fel Klára, ha
csak azért mégy, nem érdemes... hiszen . . . ej.. talán még Magyarországon
is akad egy férfi I . . .
Margit nem felel, lehajtott fejjel az iratokat rendezi, de lelke átugrotta már
Európát és a tengerentúli ország földjét
kémleli...
Es egy ólmos októberi esős napon megjött a beutazási engedély, ezt követte a
hajójegy. Idő sem volt
gondolkodásra.
SOK könny, sok csók és virág. Bucsu a
két öreg szülőtől, a leányágytol, a kedves
könyvektől... Még néhány kézszorítás és
néhány szó, de amin elvérzett a szive és
már küldte is az első lapot a szegedi
homokra a Wien i állomásról...

fiakat csak messziről tűröd meg, mégis:
innen a túlsó o'dalról figyelmeztetlek
Téged a férfiak megbízhatatlanságára.
Nem féltelek Klára semmi botlástól, de
mégis kérlek, maradj meg annak, aki
voltál, akinek szerettelek: a magad gyönyörűségére, a magad megbecsülésére és
annak a férfinek az örömére, aki egyszer
az urad és a gyermekeidnek az apja
lesz... Légy okos Klára, ne engedd a
szived elpu3ztitani... Ez a válaszom a
nyár-esti beszélgetésünkre és most már
jóidőre, elég is a férfiakról... Milyen uj
könyvek
jelentek
meg mostanában
Klára?..
Igy beszélt Margit, a forró szivő lány,
aki azért hajszolta magát Dél-Amerika
kies földjére, hogy ott huszonöt éves ko-

rában megkeresse: a boldogságot.
„Itt élned halnod
kell..."
Margit felnézett a Guayaquil-i borús épre
és felszakadt benne az otthon láza: „Te
Klára, be jő is annak, akinek hazája
van és nem lézengő, hontalan, senki...
O Klára, mily szép lesz a tavasz, otthon
abban a szegény, árva Hungáriában . . .
Csak még egyszer érinthetné lábam azt
a megsebzett, pergő szegedi homokot...?
Boldogságkereső Margit térdre hullott:
most már tudta, hogy a magyar föld
szerelme erősebb benne minden asszonyi
vágyódásnál, amelyért hűtlen lett mindahhoz, ami egykor az élete volt és amelyért elindult uj sziveket és ui hazát
keresni...
Vásárhelyi Julla.

A szegedi gázgyár 1500 lóerős turbinája.

Különös szeszélye a véletlennek,
hogy pont szombat délután hat órára,
tehát arra a napra ás ciaknem arra az
órára esett a varos pénzügyi bizottsáságának tanácskozása a szegedi légszeszgyár meg-, vagy meg nem váltása ügyében, amikorra a gázgyár igazgatósága uj 1500 lóerős turbinájának
bemutatására meghívta a város hatóságát, a törvényhatósági bizottság tagjait, a sajtó képviselőit és a mérnökegyesület tagjait. Sem a vendégeket a
gázgyár árnyas kertjében fogadó Pongrdez Albert igazgató és Kerner főmérnök, sem pedig a szép szá inban gyülekező érdeklődők nem tudták, hogy
mit határozott a városházán a tanácskozó bizottság, de ez a bizonytalanság
mit sem vont le a vendéglátók figyelA tengeren...
mmégéből, vagy a venűiégek érdekItt már nem fájt ugy szive. Sok feledtető lődéséből. A turbina megtekintésére
élménye akadt. Előkelő, finom utasai a megjelentek között olt láttuk Bokor
német hajónak... Zongora, tánc, hajnali Pál b. polgármestert, dr. Gadl Endre
ének. Sok tarka idegen, közöttük egy kulturtanácsnoko', dr. Bottka
Sándor
francia nevü spanyol férfi: Léon. Forró a
rendörfőlanácsoit,
dr.
Thlering
Oszkár
szeme, de az ajka néma. Hiába tanulta
meg Margit három nemzet szavát, még igazgatóval az élén a szegedi fémiparsem tudnak beszélni egymással... A iskola tanári karát, Berzenczey Domolány szivét fájdalom borítja el. A hatodik kos műszaki főtanácsost és a szegedi
érzék — amelynek létezésében kételkemérnöktestület legkiválóbbjait, valamint
dünk — osztogatta parancsait: „igen, a lapok munkatársait, hogy a szegedi
ezért kellett a túlsó oldalra jönnöd!... gá/gyár berendezőiének erről a leghisz magad is igy akartad, boldogságot ujabo nagyszabású akvizíció járói száindultát el keresni, ime itt van: vedd..
mot adjanak.
Es nemsokára már búcsúztak i s . . .
A nevezetes gőzturbina bemutatását
Léon keze hosszan szorította meg Margit
azonban
a gáz- és villanyfejlesztés
hűvös ujjait:
szemléltető ismertetése előzte meg,
— Sans adieu, mondta csendesen.
amelyet Pongrdcz igazgató, te.emről— Au revoir, lehelte a lány.
Boldogságkereső Margit szive ujjongó terenre vezetve a hallgatóságát, szakütemekben zenélt. Erezte, hogy ŐK ket- szerű, de élvezetes előadásban oldott
ten, egy vagy tizévmutva, de: találkozni meg és igy alkalmunk volt nemcsak
fognak.
a mai modern szegeti gázgyár üzeAmerika határán már kevés szóból is mébe nyerni betekintést, hanem visszamegértik egymást az emberek...
menőleg a kezdet első periódusaiba és
Levelek...
fejlődésébe is.
A körséta a gáztermelőkemencék
„Guayaquil, 1925 február 13." Az idehosszú termében kezdődött, amelynek
genbe szakadt sziv első szava. Vájjon
hogyan cseng? Pogány, ujjongó irás. A egyik fala mint egy rettenetes nagy
boldog felszabadulás feszülő, szétpattanni kemence nyúlik végig, egymás meLett
akaró apotheozisa: „Szabad Amerika föld- sorakozó vaaajtókka. Ezeken a vasjén, szabad emberek és szabad szivek ajtókon kérésziül rakják igen célszerű
világából boldog öleléssel szorítalak a óriási gépkanál segítségével a szenet
szivemre Klárái..." A magyar rögöt veri
Szegeden a februári eső, közé vegyül a a feohokbi és pedig egy-egy nyitásba
Klára szemét ellepő gyöngypatak. Az iro- egyszerre 170 kilót. Negy órán kereszdában felszakad belőle a visszaparancsolt tül izzik a kemencében a szén, amig
sirás és ugy borul Margit elhagyatott író- a gáz, amely még telítse van mindengépjére, mint egy árva koporsóra.
féle vegyi termékekkel, elpárolog és
visszamarad az izzó koksz, amelyet egy
„Még eltemetve sem akard; itt lenni, vaatatyigába kotornak és azután vízzel
Klára 1 . . N é g y hét múlva igy beszélt Mar- lehütenek. Végtelen bosszú csöveken,
git. Összetört, tompa, siró fájdalom a szo- retortákon és kádakon megy keresztül
morú sorokban. Már nem kell a szabad a gáz, amig teljesen megtisztulva az
föld. Már nem vágy a dollárkirály férj. Már
nem zene a csengő arany s már nem óriási tartályokba és azokból az utcai
kellenek a szabad szivek, amelyekben oly vezetékeken keresztül a lakásokba,
egyszerű lenne otthont verni Hungária vagy gyárakba kerül.
A körsé a a gyár egyik előadói tefényes szemű gyermekének...
remnek átalakított helyiségében megSorok a szerelemről...
szakadt, ahol Pongrácz igazgató isAz idegen földön kezdte világosan mertette a fogyasztás fejlődését, annak
látni: milyen felelőtlenül is szerethetnek különféle periódusait, átmeneti nehéza férfiak. Es megint csak Klára — éle-ségeit és mai állásá'. A gázgyár a apitének osztályosa — jutott az eszébe és tása idején kizárólag világitógázt promár nyújtotta is felé a kezét:
„írtam már Klára, hogy nem birom az dukált, amely szabadon, az úgyneveéletet ebben a nagyon, sivár és üres város- zett pillangóégőkön keresztül éget*.
ban és alig várom, hogy újra otthon le- Korán sem volt annyira tiszta, idegen
gyek. Mos> tudom, hogy Te azt kérded anyagoktól mentes, mint ma és ezért
lőletn: no és mi van a férjhezmenés- nagy hőséget és némi bűzt árasztott.
sel?... De erre én azt felelem, hogy én Az idők folyamán tökéletesbe ték a
itt nem megyek férjhez, pedig hidd el, gyártást, az idegen anyagokat kivonnem nehéz dolog... Hát Te hogy állsz ták és azokból igen értékts vegyi terKlára... Emlékezel-e egy nyári este mily mékeket nyertek, mint az ammóniák
sokat beszéltünk a szerelemről ? . . . Akkor
Te naiv módon azt mondottad, hogy ha és főleg a kátrány, amelyből kü'önféle
Te egyszer szerelmes lennél, nem, kötnéd gyógyszerek készülnek, de főleg inmagad feltétlenül házassághoz. Én már digó. Németország, amelynek fejlett
nem emlékezem, hogy mii feleltem erre, vegyiipara különösen nagy tökélyre
de mert tudom, hopy egy parányi köny- vit e a kátrány feldolgozását épi^rn
nyelmüség sincsen nenred, hogy a fér- azért került ellenséges viszonyba Angi á-

val, mert kátrányból készült indigójával teljesen kiszorította Angliát a világpiacról.
Egy grafikon segítségével igen szemléltetően mutatta be Pongrácz igazgató, hogy mennyire
kedvezőtlen Szeged Ipari helyzete.
Szegeden ugyanis
a motorikus fogyasztás igen csekély,
ugy hogy különösen villanynál negyedakkora felkészültséggel elő lehetne állítani n nappali áramot, mint az éjszakait. De az éjszakai fogyasztás is 12
órakor kulminál, azontúl már csökken,
mert Szegednek
éjszakai élete sincs.
Ez természeteíen hátrányosan befolyásolj! a gázgyár üzemköltségeit is,
amennyiben a gázgyár üzemét mégis
csak a maximá is éjszakai fogyasztásra
kell berendezni a minimális fogyasztás
idejében is. Sokkal olcsóbb lenne az
áram — mondotta az igazgató —, ha
a villanytelep teljesítőképességét a nap
mindéi órájíban egyformán ki lehetne
használni.
Megemlékezett Pongrácz igazgató a
háborús időkről, amikor a gázgyár
szén hiányában lignittel, majd fával,
sőt rövid ideig kdtrdnyba áztatott kukoricacsutkával tartotta fenn üzemét és
ennek dacára 1918 decemberben két
hétre be kellett szüntetni sz áramszolgáltatást, hogy legalább Karácsony estéjén
lehessen néhány órán át világítani.
Valószínűleg a gáz- és villanyárak
mai állását akarta megindokolni az
igazgató, amikor elmondotta, hogy az
Angliából importált sténre, amely ab
b^nya 42.000 koronába kerül, SzegedRókusig 50.000 korona a költség.
Régebben — mondotta Pongrácz —
a termelt koksz eladási árából fedezték a gázgyárak a szén költségeit,
m'g a kátrány és melléktermékeiből,
valamint a fogyasztás jövedelméből az
üzemköljségeket. Ma az ipar stagnálása folytán kokszban alig van fogyasztás és a szén beszerzésének költségeihez is kell hozzászámítani a fogyasztás jövedelméből. A gázgyár udvarán
valóban
nagymennyiségű
elsőrendű
koksz van felia'mozva, de ez mégis
elenyésző csekélység a budapesti gázgyár 6000 vagonnyi készlete mellett,
amslyet mélyen leszállított áron sem
képes elhelyezni.
Az előadás után a villany telepen
folytatluk tanulmányainkat. Az eredeti
kél kis gázmotor, amellyel az áramfej'esztés Szegeden megindult, már
nincs a telepen, de ott van a két 300
lóerejü álló motor, amivel amazokat
fejlesztették. Amikor ezsk már nem
győzték az iramot, akkor egy 500 lóerCs turbinát állítottak be segítségükre.
Néhány év múlva már egy 1000 lóerős turbinát szerzett be a gyár, számítva a következő évek fokozódó fogyasztására, ámde a háború után már
ez is kevésnek bizonyult és most már
ott áll a nagyszerű 1500 lóerős Ganzféle turbina,
arelynek teljesítőképessége e-7>béri számítás ízerint hossiu
évek múlva is fedezni fogja a szegedi
áramszükségletét.
A laikusn >k főleg a turbina arányai
imponálnak, mivel az teljesen zárt és
kívülről semmi sem láiha'ó belőle, de
annál több figyelmet keltett a sok apró
szenes lámpáktól tarkított kapcsoló berendezés, ahonnan az egész város világítását irányi ják. Az ember önkéntelenül is eltűnődik a technika nagyszerű
fejlettségén, amely lehetővé] teszi, hogy
egy fogantyú segítségével szempillantás
alatt egy egész városrészt lehet sötétségbe
burkolni, vagy féinyel elá"s;tani

junius

Végül egy készüléket mutatott be
Pongrácz igazgató, amelynek segítségével meg lehet állapítani, ha valahol
szökik az áram", vagyis, ha a kábel,
vagv vezeték hibája folytán as áram
a földbe, vagv másfelé kerül. Annyira
finom ez a készülék, hogyha egv nedves ruhadarab kerül a vezetékre bárhol a városban, vagy egy veréb száll
rá, már azt is jrtzi.
A mintegy máslél órás tanulságos
előadást mindvégig nagy érdeklődéssel
hallgatták a meghívottak, akik a lövőben ta'án nem jönnek annyira indulatba, ha a villany fénye néhány percre
kissé elhaloványul, miután látták, hogy
mily emberfeletti nehéz munkát végeznek az izzó kohók munkás ii és mily
csekély nk elégséges ahhoz, hogv a leggondosabb kezelés mellett is üzemzavar keletkezzék.
L. J.

Férfi ünői divatcikkek
48 b
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Pollák Testvéreknél
Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6.

Halló! Központ! Halló!
K é r e m

et 1 3 - O S - a t t !

— Mi, mással beszél ? Ezt a számot már sohase lehet
kapni?
.
— Nem kérem, mert ez a szám Szeged és környéke
legjobb ét legklpróbáltabb kereskedelmi ügynökségének telefonszáma, amely állandóan el van foglalva, mert ha
bárki eladni vagv venni akar házat, telket vagy bármiféle
Üzletet, úgyszintén lakást vagy bútorozott szobát kiadni
vagy bérbóvenni, az mind csak ezt a számot hivja s
Jelentkezik: K
B é l a
ö
v
e
s
i
kereskede'mi ügynöksége, M n r g t t - u . 8 . , I. em. 10.

HáZ3R8*gfeö'vetítés
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Zsoldos magántanfolyam
Budapest, VII., Dohány-utca 84.
Telefon: J. 124-47.
Az ország legrégibb és legismertebb előkészítő intézete A legjobb sikerrel készit elő középiskolai magánvizsgákra, érettségire vidékieket is. Részletfizetési
kedvezmény. Teljes anyagi felelősség.
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A Szent István
I Tápszerművek R.-T. II
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;en elter- I
Itt időző propaganda vezetője a o
jedt kiváló c i k ó r i a p ó t k 6 v < gyártmányalt "

élőkirakatok

keretében néhány előkelő fűszerkereskedésben b e m u t a t j a , amelyre a n.igvérdemU
közönség szives figyelmét ezúton is különösen
felhívjuk. - Az élő kirakatok f. hó 22-én d. e.
Szécsl urnái, délután 7 órakor O a r a l
urnái, 24-án délelőtt RSmer Miklós, délután HIrscHI kereskedő uraknál 24-én délelőtt II órakor D n n n e r M i h á l y , délután
6 órakor Danner Péter és f i a cégnél,
I 25-én délelőtt K o c a l s F e r e n c (égnél
Mhi 42
| kerülnek bemutatásra.
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Hirek
•ff I / O f l
Vasárnap. Rám. kat. és proW l / i S l u testáns
Alajos.
OOr. kat.
Teodor. Nap kel 4 óra 2 perckor,
nyugszik
7 óra 58 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelenti:
Hazánkban
derült lelt az idő és tegnap csak a Dunántúlon esett itt- ott kevés eső. Egyébként hűvös
volt az idő, a hőmérséklet maximuma több
helyütt 23 Celsius fok, a minimum 8 fok
Celsius volt Szombathelyen és Debrecenben.
Időprognózis: Változékony felhős idő várható
némi hőemelkedéssel, semmi, vagy kevés
esővel.
Somogyi-könyvtár zárva, Muzeum nyitva
ú. e. 10-l-ig.
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap
zárva van.
A színházi előadás este 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: ijerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon
359), Gergely Jenő ossuth Lajos-sugárut 31
(telefon 62), dr. Löbl Imre - izella-tér 5 (teJefon 819), Moldvány Lajos Újszeged (telefon
346), Nyilassy Ágoston Szillérí-sugárut 11.

48 b

— A vasutasok ismét kivánják a
békebeli többletkfilönbözetet, amely
« őjésa hözalkulnmotta kfizetése közt
fennállott. Budapestről jelentik: A
KANSz államvasuli csoportjának országos választmánya tegnapi ülésén
foglalkozott a vasutasság idősze ü kérdéseivel. Több fő szólaló a nyugdijak
emelését és a közalkalmazottak és a
vasutasok illetménye között fennállott
békebeli diszpariiás helyreállítását kívánta. Csanddl-Szücs
András helyettes
államtitkár kijelentette, hogy a pénzügyminiszternél ebben az ügvben eljárt.
R t l c h Erzsi, Vír-utca 7. Tavaszi
és nyári ruhamodelljeit o'csón kiárusítja. Szövetruhák egymillióért, grenadinruhák 180.000 koronáért kaphatók.
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— Szeged a törvényhatóságok
hódoló küldöttségében. Megírta a
Délmagyarország,
hogy a törvényhatóságok vasárnap hódoló küldöttséggel
járulnak Horthy Miklós kormányzó elé.
A küldöttségben Szeged törvényhalósága is részt vesz. A szegedi küldöttségnek — amely vasárnap a reggeli
gyorssal indul Budapestre — a polgármester, a főispán, dr. Kószó
István,
Korom Mihály és Körmendy Mátyás a
tagjai.
— A főreáliskola rajz- és Iparművészeti kiállítása ms, vasárnap
délelőtt nyílik meg az iskola II. emeleti rajztermében. Ezt a tárla'ot melegen ajánljuk a műpártoló közönség és
az ifjúság minden lelkes barátjának
figyelmébe. Látható mindennap 9—12.
és 2—6-ig. Beléptidij nincs. A tárlat
részletes ismertetésére keddi számunkban még vissza fogunk térni.

Meghiusul Debrecen amerikai
kölcsöne.
(Budapesti
tudósitónk
telefon jelentése.) Az amerikai Itea/A/ey-bankcsoport antak idején Debrecen városának
ajánlatot tett,
ho*y hajlandó a városnak négy százalék kamatra 15 évi
időtartamra egy ötmilliós dollárkölcsönt
folyósítani. A bar.k azonban most arról
értesítette a várost, hogy a megváltozott
körülmények miatt ilyen feltélelek mellett a kölcsönt nem tudja megadni.
Debrecenben emiatt most az ellenzéki
városatyák rendkívüli közgyűlést akarnak összehívni hogy felelőssé tegyék
a város vezetőségét, hogy nem volt
elég előrelátó.

előfizető

w ?

julius

hó l-éig a

Délmagyarországot

— Apponyi Albert Grotiut-érmf.
Hígából jelentik: Hugó Grottusnak, a
kiváló holland tudósnak 300 éves születési évfordulója alkalmából a népszövetségi békeliga Grotius-érmet alapított.
Az érme- évrCl évre oly kivárt férfiaknak ad,ák ki, akik a nemzetközi jog
terén, valamint a népszövetségi és pacifista mozgalom terén teljesítettek Bitül ő szolgálatot. Évenkint 2 arany és
3 bronz érem kerüi kiadásra. Az idén
az aranyérmeket Briand franc a külügyminiszter és Unden svéd külügyminiszter kapták, a 8 bronzérem nél a következő államférfiakat tantelték k i : gróf
Apponyi Albert (Magyarország), Adatoi
(japán), Ador Gusztáv (Svájc), Lord
Balfour (Anglia), Dawes
tábornok
(Egyesült Államok) és másokat.

— Hírom doktorrá avatás sub
auspiciis gubernátorig. Budapestről
jelenlik: A Pázmány Péter tudományegyetemen szombaton ünnepi ülés keretébe aveiták a kormányzó gyűrűjével
sub auspiciis gubernatoris doktorrá az
egyetem három kitűnően végzett növen— A fővárosi lapok szindikátusa dékét : Széli János joghallgatói, Pellálhy
a betiltott az Az üj»agért. A budapesti István orvostanhallgatót és Szcbö RiNapilapok Siíndikátusa dr. Ligrddy hárd bölcsészt. A felavatáson a korOttó elnöklésével ülést tartott. A szin- mányzót gróf Klebelsberg Kunójtultuszdikátus kérelmet Intézett a miniszterel- miniszter képviselte, akit az egyetem
nökhöz, hogy helyezze sürgősen hatá- tanicia fogato t. Az ünnepi ülés a
lyon kivül az Az Újság betiltására vo- N:mzeli Hiszekegy eléneklésével kezdődött, majd Zabratzky Aladár rektor
natkozó rendeletei.
megnyitói beszéde után Illés József jogkari dékán ismertette a felavatandó
jelöltek tanulmányi előmenetelét. Ezután a jelöltek felolvasták doktori értekezésüknek egy fejezetét, majd a szokott formaságok közölt kézfogással
megtörtént a doktorráavatás, ami után
a rektor mindhármuknak átnyújtotta
betáblázásra olcsó kamatlábbal küzvetit
a díszes kiállítású diplomát. Az uj doktorok ezután a kormányzó képviselője
elé játullak, aki beszédet intézett hozO. F. B. által eng. ingatlanforgalmi irodája
SZEGED, KÖLCSEY-U. 10. (Wilheim-bankjhelyiségében)
zájuk és átnyújtotta nekik a kormányzó
gyűrűjét. A jelöltek köszönete után az
T E L E F O N 9-84. mw
egyetemi énekkar a Himnuszt énekelte,
Berlini Victoria Ált Biztosító
amellyel az ünnepség vége ért.
^ ^
Társaság Vezérilgynökséfle
Németh Mária ária-estje a Filharmonikusokkal julius 8 án este fél 9 órakor
a Korzó Mozi nyári színpadán. Jegyek Harmóniánál (Belvárosi Mozi) mar kaphatók.
Tízéves találkozó. Az 1915. évben a
Széchenyi-tér 7.
piaristáknál érettségiztek s kik ez évfolyammal valaha együtt jártak, vasárnap, azaz
női divattermében elismert
jöizléssel
ma este 8 órakor a Stefánia-kioszkban
készülnek alkalmi, estélyi, utcai ruhák
15
társasvacsora keretében találkoznak. Regés kosztümök.
gel 9 órakor hálaadó Istentisztelet az inteTisztviselőknek árkedvezmény. ^ ^
zet kápolnájában.
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Ingatlanok
vételét és eladását,
pénzkölcsönt
Dr. S A L G Ó B É L A

Aratóné Alth Gizella

Telefon:
Irodai 2-58.

8ELVÁR OSI

MOZI

Telefon:
pénztári 5-82.

—• A restaurált Lengyel-kápolna
felavatása. Alsótanyai küldöttség járt
szonbaton a polgármesternél. Bejelentették, hogy az alsótanyai Lengyel-kápolna kibővítéte elkészült, julius ötödi •
kén lesz az ünnepélyes felavatása,
amelyre a polgármestert is meghívták.
A polgármester megígérte, hogy részt
vesz az ünnepélyen.
— Harminc óv elétt érettségizett
kereskedelmi iskolások találkozói*.
A szegedi kereskedelmi isko ábin 1895.
ben, tehát harminc éve érettségizett
volt növendékek tartották ma meg a
hagyományos tzép találkozót A Prófétában 20-án, szombaton este vacsorára
gyűltek össze a régi iskolatársak, hogy
felújítsák az iskolaévek szép emlékeit.
Vasárnap az iskolában (esznek látogatást. A 30 éve érettségizettek névsora
a következő: Siokolay Gusztáv Máv.
felügyelő Szeged, Kaszó Elek főpénztáros Szeged, Kispéler Lőrinc Máv. főellenőr Sugrd, Szekeres Géxa Máv.
főellenőr Sieged, Birnafy Kálmán Máv.
főellenőr Sieged, Díkány Antal Máv.
főellenőr Szeged, Kolbusz Márton adóhív. főnök Székelyhíd, Trzutner József SHS. főellenőr Nagykikinda, Haláss József kereskedő Budspsst, Kiss
László kereskedő Budapest. Rács Oltó
Rimamurányi Vasművek Rt. lőkönyve'ő Budapnt, Hauer Jenő állomásfőnök Mezői ur, Kalmár Ármin vállalati
igazgató Budapest, Lőwinger Jenő bankigazgató Baja, BOhm Lajos dohánygyári aligazgató Debrecen, Fcdor Ferenc Máv. főellenőr Budapest, Bokor
Mihály Máv. fődlenö Szegtd, Horváth
János detektivlőnök Békésctaba, Műnch
Ferenc Máv. főel enör Budipest, Kulinyi József hirltpiró Bud.pest, Ferenczi
Lajos állomásfőnök Makó, Kolling
Qyöigy állomásfőnök kecskeméti pályaudvar.

— Hézer Béla távozik Szegedről.
Eveken keresztül ismert tényezője volt
Szeged társadalmiéielének Hézer Béla,
a Magyar-Olasz Bank szegedi fiókjának hflyettes igazgatója, aki most távozik Szegedről. In ézetének központja
ugyanis fiókot létesi ett Orosházán és
az uj intézet vezetésével Hézer Bélát
bízták meg, aki már Szegeden tanú— Növendékhangverseny. Meleg és bizonyságot tett kitűnő szaktudásáról,
közvetlen modoráról és agilitásáról.
nagyon intim háziünnepély játszódott le
szombat délután a városi zeneiskola dísz - Hézer Béla fiatal kora ellenéte egyik
vizsgáján. A jobbára tehetséges növendé- legagilisabb munkása volt a szegedi
kek bemutatták haladásukat. A városi evangélikus egyháznak, valamint Szezeneiskola derék pedagógus-gárdáját a ged sportéletének is. A társaságok
hallott teljesítményekért elismerés illeti. A legkülönbözőbb részei sajnálattal nézik
kezdők közül ügyesen játszottak Haaz
Jenő, Németh Klára, Mayer Sári, Koncz a fiatal igazgató távozását.
Jolán, Hattyast
Kató, tanáruk Jónásné
Bárányi Ilona. Motike Irén hegedünövendék Dűnöravszfcy-tanitvány. Csuzik Kornélia, Baranyai Rózsi, Csomákné Thuróczy
is
Ilona tanítványai. Jó eredményt mutattak
fel Ráczkevy Károly, tanárja Belle Ferenc.
Dicséretet érdemelnek Vozáry Katalin,
Augusztin Olga, Péntek Etelka, Haaz
jutányos áron
kaphatók
Ilona, Zucker Simon tanítványai. Az énekés
megrendelhetők
tanszak növendékei közül Koncz Jolán,
Szántóné Ladányi Mariska tanítványa.
Nehéz feladatukat helyes érzékkel oldották meg Kézdy Elza, Korber Ilona, Szá
vits Etelka és Holtzer István, akik valakeleti szőnyeg és textitszövöde
mennyien szintén Jónásné kiterjedt nöSzeged, Szt. István-tér 6.
Telefon 9-74.
vendék-gárdájának a legjobbjai. Viszga
után megható jelenetek között üdvözölte
a tanári kar a kiváló König Pétert, az
iskola lankadaüan lelkesedésü veze
ó n l a l f á e flázvilógitással,
tőjét és irányító szellemét abból az eS vZ e p l e i K B S jószágtartással és
örvendetes
alkalomból,
hogy hosz- kcrthasználattal. bővebbet N É Z C R n í b ,
szu és súlyos betegsége után elő
Bástya-utca 19. (Kultúrpalotánál.) 413
ször jelent meg a nyilvánosság előtt.
Feltűnt azonban, hogy a szülők nagyrésze, beleértve azokat is, akiknek gyermekei szerepeltek, távolmaradlak etiől a
Szeged, Vár-utca 4. szám (főposta mellett).
kedves és mindenféleképen tanulságos
ünnepélytől. Pedig nem érdektelen az
m
ilyen vizsga, se a gyermekek, se a tanítás
szempontjából még akkor se, ha a gyerleves, sült, főzelék, vagy saláta, tészta vagy sajt
mek a legjobb kezekben van.

Perzsaszőnyegek

t e x t i l á r u k

„ G Á B O R * "

Átadó emeleti 3 szobás

„Magyarház" étterem

A Színházi Elet szegedi előfizetői
minden reklamációval a Délmagyarország kiadóhivatalához forduljanak.
Dugonics-tér 11. Telefon 306.
Telefon
U-85.

KORZÓ

Nyári helyiség telefon: 16-33.

Menü-rendszer
15.000 korona.

Előnyős abonoma, családoknak rendkivfil alkalma*.
Étlap utáni étkezéshez IO<>/0 kedvezményes szelvéayek.
Kitűnő házias konyha Mindennap friss hal. Elsőrendű borok. Szent István „Idénysír" aiiandóan felesen csapolva. Tisztelettel V á m o u y l o l v A n .

MOZI

.Telelőn
11-85.

Junius 22-én és 23-án, hétfőn és kedden:

CsaR

Junius 22-én és 23-án, hétfőn és kedden:

5 és 7

órakor!!!

Onbrlel de Qravonne, a „Száguldó kerék" c. film főszereplőjével

Az éjféli lakodalom

Dráma 7 felvonásban.

Ezt megelőzi:

C s l Amerikai
b é burleszk
s z 2 felvonásban.
f o g á s

MUSSETT
elbeszélése

MARGOTT
Főszereplő:

GINA PALERME.
2 felvonásos r i I . F O X

Dráma
6 felvonásban.

Azonkívül:

burleszk.

Előadások kezdete 5, 7 és y Urakor.
Az esti előadás kedvező idő esetén a Korzó Mozi nyári helyiségébe' lesz megtartva.

8
Károlyi Árpád kottáinak
odisszeája.
Ismeretes, hogy Károlyi Árpád bandájával
együtt nemrégiben Párisba indulr, ahonnan
rövidesen sietve el kellett távozniok. Útközben történt a népszerű bandával, hogy a
határokon tul egyszerre valaki azt a szomorú
fölfedezést tette, hogy elveszett az a börönd,
amelyben a banda kottái voltak szépen becsomagolva. A muzsikusok szomorúan vették
tudomásul a kották eltűnését és megadták
magukat a sortnak. Amikor azután visszaérkeztek, többen azt mondták, hogy a fátum
már az uton integetett a kották elveszésével,
hogy nem lesz baj nélkül való a nagy ut a
napfényes világ fővárosa felé.
A banda pedig visszaérkezett poros, álmos Szeged városába és a kották Odisszeus
útját jártak be — a szomorú banda képzeletében. Hosszú ut után azonban végre
most tisztázódott a kották Odisszeus útja és a bőrönd megkerült.
Történt pedig, hogy mielőtt a banda elulazott
volna, a Tiszában megfordult egy pesti posztóutazó. Az utazó kiadia a száltóban az utasítást, hogy böröndjeit pakolják fői egy kocsira.
A szálloda embere pedig fölpakolta a böiőndőket egy konflisra, amely pedig megállott a
Holtzer-cég> előtt. A bőröndöket bevitték az
üzletbe, az utazó boltot csinált és elutazott.
A Holtzer cégnél pedig ekkor vették é5zre,
hogy egy kicsi b ma börönd az üzletben
maradt. Izgatottan irtsk Pestre, hogy küldjenek le az utazó ittfeiejtett bőrőndjíért A
cég pedig visszairt, hog/ az ö utazójuk nem
olyan feledékeny ember, az nem hagyott el
Szegeden semmit. A bolíban pedig folyt tovább az üzlet és gondoltak, majd csak érte
jön valaki egyszer a kis barna táskáéit.
A barna árva láska csöndben pihent a
szövetek és posztók csöndlében. Tőrtént pedig szombaton délután, hogy a boltban el
akart valaki utazni. Bőrönd kellett. Hirlelen
honnan vegyenek ? Szépen azt gondolták,
kibontják a szomorú barna táskát, a valaki
majd elutazik vele, majd visszahozza, a mintákat pedig vissza pakoljak.
Kibontották a barna kis árva táskát és
szövetminták helyeit — kották
hullottak ki
belőle. Nagy kutatás indult, végre levélre
akadtak. Rajla állott a cimzés: Károlyi Ár
pád nagys. cigányprímás
urnák.
Fél óra múlva, ped g Károlyi Árpád nagys.
prímás ur boldogan vitte a bandahoz a kis
barna táskát, aki az álmokban megjárta Idegen országokban Odisszeus izga mas vándorutját.
(v.J

— Gyermekeknek nem szkb«d
vendéglőben szeszes italt kiszolgálni. Bu japestrői jelen i k : A belügyminiszter rendeletet adott ki, amelyben
rámutatva arra, hogy milyen veszéllyel
fenyegeti a jövő nemxedéket az a körülmény, hogy a fiatalkorúak és serdületlenek az italmérés i helyiségeket látogatják, erre való tekintettel a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértően elrendeli, hogy 12 éven
aluli
kiskorúaknak szeszes Itali helyben való
fogyasztásra kiszolgáltatni mig akkor
is tilos, ha másoknak
a
kisiretiben
vannak. Az 8z engedélyes, vagy megbízottja, aki e liláimat megszegi, v«g?
kijitsza, kihágást követ el is megbüntetik, a jogerós itiletet pedig az illelékes pinzügyigazgatósdggal
közlik. A
fiatalság heiyes neveléséhez fűződő
nemzeti érdekek fontosságára
való
tekintettel a miniszter elvárja, hogy ezt
a rendeletet, amely Junius 25-én lép
életbe, keliő gonddal és megfelelő szigorul fogiák végrehajtani. (MTI.)
A „ K a t o n a b o H " megnyiltAradi-u.5.
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A magyar királyi Operaház
v e n d é g j á t é k a j u n i u s 22—26.
22-én

Hétfőn

Szöktetés a sérailból
Mozart vigoperája.
t^onstance

Személyek:
Goda Gizella

Juliette

H a j d ú Ilona

Pedrillo
Belmonl
Osmill
Pasa

Pataki Kálmán
Somló József
Vencel Béla
Dr. Dallnoky

Kedden

23 án

Bohémek.

Opera 4 felvonásban Puccinitől.
Személyek:
Rodolfe, poéta
. . . Palaki Kálmán
Chaunard, zenész •. . Dr. Dalnoky
Marcel, feslő . . . .
Csóka Béla
Collín, filozófus . . . Molnár Rudolf
Bemard, háziúr . . . Polgár Gyula
Mimi
Relle Gabriella
Müsette
Kőszegi Teréz
Alcindor
Herceg Vilmos
Pénzügyőr tiszt . . . Csonka
Nép, katonaság, árusok, pincér, gyerekek,
diákok, varrónő.
Idő 183) Páris.
Jegyek k a p h a t ó k a . D é l m a g y a r o r s z á g " jegyirodájában,
Dugonics-tér

11. T e l e f o n

306.

legyek 2 0 - 7 0

Rossini vigoperája.
Személyek:
Almaviva g r ó f . . . . Somló
Figaro
Pogány Kálmán
Basilio
Vencell Béla
Bartoló
Hegedűs Ferenc
Rosina
Alpár Gitla
Gazdasszony . . . . Havas Gyöngyike
Pénteken A w a l l t ü r .
'6-án.
Wagner zenedrámája.
Személyek:
Sigmund
Pilinszky
Wolan
Szende
Hundtng
Vencell
Brunhilda
. . . . .
Némethy Ella
Siegiinde
Bihóy Zóra

H

M

A

R

I

A

J U L I U S S.

Verdi, Puccini, Gounod, Mascagni legszebb
operáinak
Qoldmark, Liszt, Glasounov zenekari
müvei.
AzonkiVQi

ezer koronáért a H A R M Ó N I A

(Belvárosi Mozi) pénztáránál. Telefon: 5-82.

anyagból gyorsan, pDntosan és o'csón
készítek fürdőruhákat, női és gyermekruhákat. Mindennemű javilások és átalakítások a iegmod;rnet?b kivitelben.
M. Pintér Erzsi Szeged, Kelemen- u ca 7.
Lefizebb bubifrizura Hoffmannénál, Hid-u.

Varrógép] avi táso x Jelkiismere'esen és legolcsóbban Singé? Co varróg é p rt.- nál S».e«rd, K.gvA-u. 5. sz. tS8

Tele

fon

este 7 órá-

t ó l : 16-33.

V 1 G S Z I N F Á D

Tele ío n
nappali :
5
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2.

h é t f ő n és k e d d e n

1925 J u n i u s 22-én és 23-án

MEDGYASZAY VILMA
Európa legnagyobb dlzözének 2 n a p o s vendégjátéka. Fellépnek:

Zefir alsónadrágod

24

Selyem rayé
férfi ing
2 gallérral

99

villanyerőre

Vidor Ferike

Bányai Irén és
Várnai Vilmos

Hetényi Heidelberg Albert zeneszerző.

Nltsoviisnál ma! Ő S M
Férfi zokni 6
ezer, selyem
nyakKendő

6 ,

NÉMETH és KELSCH!

M e d g y a s z a y Vilma
Kőváry G y u l a

Kőváry konferál.

S z i n r e k e r ü l n e k : Meci^yaszay Viima sanzonjai, Polőfi da!a;, Vidor Ferike
masamód- és cselédnótái, Kf-váry tréfái i s knnferáaszai. A kabaréirodalom
újdonságai, további apró b.;h<^ati k, tréfák és magánszámok. — Kezdete pont
fel 9 órakor. — Helyárak: »0—35.0C0 koronáig a Belvároui Mozi elővéHi pinztáránái, előadis előtt erte 7 órakor a Vígaziupad pénztáránál. Rost.- idő esetén
az előadást a Belvárosi Mozi téli helyiségében tartjuk meg.

Kü

M prrórt^aTÍol/
IVlCgCI KCZ.ICK

RohiíSChí
a hires

berendezett

Vilii
85!mm
ipariéiCM ll&tltf'In am\

és friss töltésben
kaphatók

i 8 m é t

styriaÍ^donÍthi
V I Z és a 5

V I T A

NflTTONI

GIESSHÜBC.ER

továb"á az összes bel- és külföldi ásványvizek.
Megrendelhetők a lerakatnál:

T ö r ö k Jóx»«'f l i -T. A s v A N V V I Z -

O t s t a i y . Budapest, Királv-n I T e l e i o n i j4—77.

Akis'

irodai,
utazási

és magán*
használatra

Underwood
Standard
gyárt t'ij és u|jái'm'tett író^prk
díjtalan bemutaujaorszigszerte.

Gondoeanyfik figyelmébe! Hozott

Wagner,
ariái

Sevillai borbély.

A Színházi Életre a Délmagyaror— A lehirapott fii', amely jelen
szág kiadóhivatalában lehet előfizetni.
van a törvényszéki tárgyaláson. KaDugonics-tér 11 "Telefon 306.
posvá'ról jelentik, hogy az ottani tör— Gyilnos rcbö»y«ü «gy pécai vényszék előtt nagy feltűnést keltelt
rakétamühelyben.
Pécsről jelentik: Sápi Imre pénzügyőr füle, amely külöSzombaton reggel Vadnay Gyula rakéfa- nös vándorláson ment keresztül. Még
mühelyében robbanás történt. A mű- 1922 szeptember elsején történt, hogy
helyben a robbanás p:llanafában né- a csurgói őszi nagyvásáron Szalai
gazdaember összeszólalkozott
gyen tartózkodtak. Egy fiatal leány, János
Kozma Mária a robbants következtében Sápi Imre pénzügyőrrel. Sápi szuroéleiét vesztette, egy másik leány meg- nyával többször megszúrta Szalait,
sebesült. A rendőrség megindította a mire a helyszínre éraező ifjú Szalai
János rávetette magát a pénzügyőrre
vizsgálatot. •
Sápi
O l c s ő f ü r d ő k á d a k , gyermek- és ülő- és dulakodás kö2ben leharapta
kádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. fülét, amelyet messze elhajított. A
Költözködéseket helyben és vidékre leg- pénzügyőrt az elősiető emberek vetelőnyösebb árban eszközöl U n g á r Benő
ték ki a kit Szalai kezéből és
szállítási vállalat; Orosrlán-u. 7. Tel. 34. 157 súlyos sérülésével Budapestre szállíCtmtáblák Jénáinál, Széchenyi-tér II. tották. Most tárgyalta ezt az ügyet
Telefon 17—02.
16 a kaposvári törvényszék és általános
— Szabadkán leégett egy kefegyár. meglepetésre Sápi Imre pénzügyőr két
Szabadkáról jelentik: Az elmúlt éjszaka szép rendes füllel jelent meg a tárgyaheves vihar dühöngött a város fölött láson. Kitűnt, hogy Sápi annak idején
es egy villámcsapástól kigyulladt a vá- felszedte a porból elhajított fülét és
ros határában levő Welsz-féle
kefegyár. Budapesten Hültl professzor oly ügyeA gyár raktárában levő kefeáru és kát- sen varrta v'ssza a levált fület ereaei
rány hatalmas lángot vetett, ugy, hogy
helyére, hogy a pirospozsgás pénzügyőr
a tűzoltóság az oltásra nem is gondol- teljes épségben fülelte a tárgyaláson
hatott. A gyárépület teljesen leégelt, történendőket. A biróság a pert észécsak a szomszédos épületeket sikerült dek elhangzása uián a két Szalait az
megmenteni. A kár mintegy háromszáz- ellenük emelt vád alól felmentette, mig
ezer dinár.
Sápi Imre pfaiügyőrt sutyos testi sér207.-kai olcsóbb lett a manikűr Gott- tés vétségében mondotta ki bün'Jsnek
schallnál.
123 és esért 200000 korona fő- és 50.000
12.500 kor. egy liter buckái bor korona metléKOüntetésre itélie. Az ítéValéria-tér 1.
153 let elten ugy az ügyész, mint Sápi
Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina Imre felebbezett.
papirt I
B13
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Szerdán
D e n e v é r .
24-én.
Vigopera 3 felvonásban. Zenéjét Meilhac
és Halevy szövegére irla: Slrauss jános.
Rendező: Dalnoki Viktor. — Karnagy:
Fleischer Antal.
Személyek:
Eisenstein, gazdag magánzó Galetla
Rosalinda, a neje . . . . Relle Gabr.
Alfréd
Ocskay
Falke
Sugár Frigyes
Frank, fogházigazgató
. . dr. Dalnoki V.
Adél, szobalány
Alpár Gitla
Ida. nővére
Eöry Erzsi
Orlovszky herceg . . . . Havas Gy.
Csütörtökön
25-én

Napszámos-munkát kérek . . .
A napokban akaratlanul is szem- és
fültanuja voltam a következő jelenetnek,
amely a városi mérnökség építői osztályában, Fenyő Lajos műszaki tanácsos osztályában játszódott le:
Szerény kopogtatás az ajtón.
— Szabad!
Nyúlánk, barna arcú, feketehajú, határozott tekintetű fiatalember lép a szobába.
Kezében a közismert tányérsapka, amely
elárulja, hogy az egyetem hallgatója és
tagja valamelyik bajtársi alakulatnak.
— Fenyő tanácsos urat keresem.
— Tessék parancsolni.
— Azért jöttem, kérem, hogy munkát
kérjek a fogadalmi templom építésénél,
napszámos-munkát. Néhány nap múlva
bezárul az egyetem, haza nem mehetek,
szükségem lenne a nyári hónapok alatt
valami keresetre.
Fenyő Lajos megigérte, hogy előjegyzi
az egyetemi polgár nevét és ha megüresedik a templomépitésnél egy nap3zámosi
állás, feltétlenül vele fogja betölteni. A
fiatalember megköszönte az Ígéretet, meghajtotta magát és távozott. Kezében olyan
idegenül disztelenkedett a német sapka.
Idegenül, mert az utóbbi évek alatt megszoktuk, hogy a német sapkák viselői
nem veszik túlságos komolyan az életet,
a munkát, a jövőt és azt a pályát, amelyre
a maiura után szánták magukat. Fontosabbnak tartják a napi politika párljelszavait, a gummibotot, az utcai igazoltatást
mindennél, még a tanulásnál is. Ezért
látszott idegennek a német sapka annak
az egyetemi polgárnak a kezében, aki
napszámos-munkát kért a várostól, hogy
a nyári vakáció alatt, amikor társainak
legnagyobb része boldogsággal áldoz az
édes semmittevés oltárán, keresethez juthasson, megkereshesse a jövő évi tandijat, menzapénzt és a lakáspénzt.
Ugy éreztük, hogy a szegedi egyetemnek ez a polgára nem tartozik a gummibolos igazoltatók közé, hogy nem áll jól
a fején a német sapka, hogy komolyan
készül arra, amit társai olyan könnyelműen vesznek, az életre.

Meri-"»d«« számológépek — Roerz űsszeadó-épek

-
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a P R C S V C V f I N i n C^T. Budapest,
V.,

Nador-U.

Esett

21. Sflrgönycini: Contfa, Budapest.

a használt

könyvek árai

Szépirodalmi könyvek 2—3 6 ezertől, zenamüvek3-6 eÁertől.óriási választék Mhi36
Hungária Antiquárium, Batthyóny-u. 2. Tel. 12-51,

Kerékpár, segéd-mutor,
.Roth' J. A. P. Blackburne motorok,
Aíbion J A. P. Shirme-Archer.
Sebessé váltík. Motorkerékpár ?'.(, trés ek. Karburá-

torok. Pneum.it: l u r o N ö B i n ís, pnea-

MHTIK RT,

BUDAPEST,

VI. IÓKAI-TÉR

í. Boí

Elvállal
mindenféle fc hérneirül, ruhái, Nlgsőnyt,.
gallér és kézció-inosáut,

vasalást.
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DELMAGYARORSZAG

1925 junius 21.

INGYEN KAPJA

minden uj előfizető
julius l-éig a

DELMAGYARORSZAGOT

— Szeged látja el a környék forgalmi a d ó ellenőrzését. A szegedi
pénzügyigazgatóság fölvetette azt az
eszmét, hogy Szeged várQS területén a
szerep iket Relle Oabriella, Kőszegi Teréz,
A szinház heti műsora.
forgalmi adóztatás eredményesebbé téPataki, Csóka, dr Dalnoky játsza. Az előadást
Vasárnap: Feleségem babája, operett. Bérdr. Dalnoky rendezi, karnagy Fleischer Antal.
tele szempontjából Algyő, Tápé, Puszta- letszünet.
* Németh Mária, a csodás hangú mamérges és Öitömös köziégek területén
Hétfő: Szöktetés a szerail-bői. A magy. kir.
gyar énekművésznő, a bécsi Nagyopera
a forgalmi adó lerovásának ellenérzé- Operaház vendégjátéka.
énekesnője, julius 8 án Szegeden a filharKedd; Bohémek. Puccini operája. A magy.
sével 1 szegedi forgalmi adóhivatal bimonikus zenekar kíséretével és közreműzassék meg. A négy községben körül- kir. Operaház vendégjátéka.
Szerda: A bőregér. Strauss J. vig operája.
ködésével
hangversenyt ad. Jegyeket 20-70
belül 850—900 adózó van, akik eddig A magy. kir. Operaház vendégjátéka.
ezer koronás árban a Harmónia pénztára
nem állottak rendszeres ellenőrzés alatt.
Csütörtök: A sevillai borbély. A magy. kir.
(Belvárosi Mozi) árusít.
A mostani hivatalos személyzet minden Operaház vendégjátéka.
* A színház tényleges évadja folyó hó
Pénteken: A walkűr. Wagner zenedrámája.
nagyobb költség
nélkül
könnyen
29-én fejeződik be. Ezen a napon mindenA magy. kir. Operaház vendégjátéka.
elláthatná* a külterületi ellenőrzéssel
nemű bérlet megszűnik, az esetleg később
tartandó alkalmi előadásokra érvénytelenek.
kapcsolatosan
a
kezelést
s
igy
emelNémeth Mária a legszebb opera áriákat
Besiélgetés Németh Máriával.
* U f t r l n i v i l á g h í r ű b ü v é s z t á n u l a t a junius
énekli julius 8-án. Jegyeket Harmóniánál kednék a városnak a forgalmi adóból
30-án,
kedden kezdi meg hat napra tervezett
származó
jövedelme
is.
A
tanács
az
Szeged
fejlett
zeneéletének
bizonyítéka,
(Belvárosi Mozi) már árusitják.
vendégszereplését „A mágia 30 csodája" cimü
átirat
következtében
tekintetbe
vet'e,
hogy
a
téli
tultömött
és
zenei
eseményekTalálkozó. A kegyesrendi főgimnászenzációs látványos büvészrevüben. A tárziumban 1915-ben érettségizettek és hogy a négy községben a forgalmi ben bővelkedő hangverseny- és szini- sulat gyönyörű saját díszleteivel a misztikus
szezon legvégén még nagy érdeklődést
oly csodáit tárja elénk, melyek a legmindazok, kik ez évfolyammal
valaha adókötelesek száma csekély s nem re- keltő zenei események zajlanak le. A világ
nagyobb csodák birodalmába tartoznak. Érmélhető,
hogy
az
ezek
ellenőrzésével
együtt jártok ma, vasárnap délelőtt 9
járó többlet-kiadások megtérüljenek, a jövő heti operai esték bizonnyal emléke- dekes, hogy saját színpadi munkásaikkal utazórakor isten1 iszteletre gyűlnek össze az
nap és a színházzal kötött szerződésük értelváros részére pedig anyagi erőre szá- zetes kultureseményként könyvelhetők el mében a színpadon saját embereiken kivül
intéiet kápolnájában és á'adják elesett
és alig fejeződnek ezek be, itt lesz a
mítani nem lehet, — ezért a kezeiéit hangversenyévad szenzációja:
Németh senkinek tartózkodnia nem szabad.
társaik emléktábláját. Es'e nyolc órakor
csak próbiképpen december végéig Máriának, a világszerte ünnepelt magyar
a Stefánia-kioszkban társasvacsora. 423
vállalta el. Kijelentette egyúttal, hogy énekesnőnek nagyszerű hangversenye. A
Singer varrógépek részletfizetésre amennyiben az ellenőrzéssel járó ki- Délmagyarország
tudósítójának alkalma
most megint bárki részére elérhetők. Sin- idások nem térülnének meg, ezekben volt a napokban a művésznővel szegedi
ger Co. varrógép r. t. Szeged, Kigyó-u. 5. a községekben a forgalmi adóellenőr- szereplésével kapcsolatosan beszélgetni.
tengeri ftlrdök mellett, kitflnö magyaros ellátást ad
30 lírától. C i m : ADRIATICA, SZABADOSNE. M 2 7
Vizsga hangverseny. Dr. Hojduné zést december végén tul nem vállalja. A következőket volt szives a DélmogyarKornjeld Ella zongoratanárnő növendéország részére nyilatkozni :
keinek évzáró hangversenye vasárnap
— A mult évben Ígéretet tettem, hogy
1/ n 7 1 0 M r D T d o l o 8> hogy finorn ékA Fonclére Általános B ztositó intél\ U C I O m u n I S Z e r t l e g o l c s ó b b a n a z
a
kedves
emlékű
szegedi
esték
után
újra
délután négy órakor lesz 1 zsidó hit- zet vezérügynökségénél utipodgyász biziavit
köziég székházának nagytermében. A tosítás igen előnyös feltételekkel köthető. eljövök Szegedre és számot adok haladásomról
és
művészi
fejlődésemről.
Bécsi
tiszta jövedelem az árvahíz javára forbrilIián
— Az Ipartestület ruházati szakosztálya
első fellépéseim ulán súlyos betegségem
ditlatik.
miatt el kellett utaznom Olaszországba,
vasárnap délelőtt az ipartestületben
szakosz— Nyilt utcán lepofozták Comza tályi gyűlést tart.
ahol egészségem helyreállítása mellett egy
Takaréktár •utca.
Aurél volt román minisztert. Kolozsneves olasz énekmester vezetése alatt
Kérem k i r a k a t o m megteklntéiét.
Érdekes i s n e m m i n d e n n a p i folytattam tanulmányaimat.
várról jelentik: Tegnap délután Bukarestben Comza Aurél volt román minisztert művészi eseménye Szeg dnek a Med— A tavaszon újra megengedték orvos a bánáti liberális párt elnökét a leg- gyaszay kabaré hé fő, keddi vendég- saim a színpadi szereplést s második
forgalmasabb helyen, a Calea Victorieien szereplése. Medgyaszay Vilmának, ki bécsi fellépésem meghozta a rég várt és
felpofozta George Mathei, a „Vointa Ba- már hosszú évek óla nem volt Szege- remélt sikert: a bécsi műértő publikum
a budapesti
425
natulni" szerkesztője. A kérdéses lap
is szeretetébe fogadott. Rendkívüli elfogtöbb izben foglalkozott a volt miniszter den tikerekben oly gazdag ka földi laltságom, énektanulmányaim, uj szereközéleti visszaéléseivel s e miatt Comza turnéja után, — az első állomás vidéki peim mellett alig jut időm annak a rentöbb izben kellemetlenkedett a lapnak. vendégszerepléseiben Szeged. Az euró- geteg meghívásnak eleget tenni, amit a
Sőt két izben, kerülő uton, be is tiltatta. pai hirü mü-észnő nagy su'yt helyei világ minden részéről kapok vendégszeA botrányos eset nagy feltűnést keltett it eni szereplésére s azért saját maga replésre, igy csak az én kedves pesti kökorzószépségversenyére
egész Bukarestben.
válogatta össze partnerei*, kik qualitás zönségemnek, amelyre örökké szeretettel
fényképfelvétetek készülnek
Harnenateinl Patria B r ú n ó nyári tekintetében minden bizonnyal azon a emlékezek, tehettem eleget és elfogadtam
tánctanfolyama 24 én kezdődik. Külön nivón állanak, hogy Európa legnagyobb a pesli Operaház meghívását.
— A szezon alatt több izben kaptam a
Baby, diák és felnőtt csoportok, esetleges dizőze fényes estjeinek \ eretében méltó
szegediek
agilis zeneintézöjétől, dr. Kunklavszikui tanfolyam. Beiratkozás junius helyet k a p j a k . Jöt ükkei a csapongó
A felvételeket G Á B O R E N D R E készíti.
20—22 ig, szombaton és hétfőn d. u. jókedv, a humor üti fel sátorfáját a tól figyelmeztető értesítést és próbáltam
is eleget tenni ígéretemnek, de ez részint
4—7 ig a Kass-szálló halljábm. mmo Vigszinpadon, mely hangos lesz a de ü
a színházi repertoár, részint más okok
Mlelö.t képet vásárol, tekintse és jókedvtől 1 A sznpompás, gazdag miatt lehetetlen volt. Most azonban végre
meg Freimann képkiállitását. Részletre estnek, mely bővelkedni fog a kabaré- sikerült a szabadságon? megkezdése előtt
U vásárolhat.
14 irodalom legszebb gyöngyeiben — időt szakitanom és a szegedi Filharmónia
fénypontja mé^is Medgyaszay sanzonjai meghívására a legújabb szerepeimből a
T á n c a zu j s z e g e d i V i r á g h - k l o s a k (cukorpótló) nagybani és kicsinybeni árulesznek, melyeket a művésznő egyedül- legszebb áriákat fogom a szegedi közönb a n . A nyári hónapok alatt az ujsze- állóan képvisel a művészet legnemesebb ség előtt elénekelhetni, a filharmonikusok
sítója Szeged város és környékére
gedi Virágh-cukrászdában hetenkint két- értelmében. Minden dicsérő jelzőnél nagyszerű kíséretével. Ezenkívül C9ak Bészer (kedden és szombaton) este 8 szebben fog beszélni maga a ritka késcsabán adok egy hangversenyt, szintén
füizernagy kereskedőnél
a szegedi filharmonikusokkal. Más vároérától tánc lesi Révész Béla tánctanár értékű előadás.
sokba, sajnos, nem mehetek, mert nagy
Tisza Lajos-körut 12. Telefon 1-41.
vezetése ala t. Elsőrangú tapeur. Első
Egy és két ajtós jégszekrények áriákat igazán csak zenekari kísérettel
Azonkívül az összes füsier-, termény-,
tánc f . hó 27-én, szombat este8órakor. <oi elsőrendű kivitelben Feketénél, Kossuth lehet előadni és sajnos, ez vidéken máfestékáruk stb. legolcsóbb beszerzési forBngelsmann és Vértesi divatcipő- Lajos-sugárut 25. Telefon 1072.
9 sutt, mint Szegeden, nem áll a művészekrása. Eladás nagyban és kicsinyben. Díjnek rendelkezésre.
mentes házhoz szállítás. Pontos és figyelkészitök Szeged, Gizella-tér.
292
A Somogyi-telepi Iparoskör,
m e s kÍ8ZOlgáláS.
228
— A hangversenyek után megkezdem
P o l o s k a , svábot, molyt kiirtani amelyet a künnlakó törekvő iparosok nyári szabadságomat és csak auguszházilag csakis a Lőcherer Cimexinnel a közelmúlt napokban létesítettek, tudo- tusra fogadtam el két hangversenyre szerlehet, mert nemcsak az é!ö rovarokat, mányos előadásokat rendszeresít. Az ződést. Az egyiket Karisbadban, a máside azok petéit is nyomban elpusztítja, előadások sorozatát e hó 22-én, hétfőn kat Ostendében. Mindkét helyen külföldi
Gyógyszertárakban és drogériákban este 7 órakor dr. Boga Dezső orvos legnevesebb művészeknél is szokatlan
Győződjön meg minnagy honorárium felajánlása mellett.
kapható.
si kezdi meg.
denki, hogy legolcsób— A jövő terveim? Tanulni, dolgozni,
ban vásárolhit német
fejlődni, megfelelni annak a bizalomnak,
402
varrógépek, kerékpárok
amit az én drága mestereim előlegeztek.
gyermek sportkocsik,
gummik és alkatrészek.
Uj szerepeim Ernáni, Parasztbecsület,
Nagy j a v i t ó műhely.
azonkívül tanulom egy, az ősszel bemu
tatásra kerülő modern opera nagyszerű
női szerepét, amit nekem ajánlottak. TaHID-UTCA. 1.
nulok, dolgozom és a jövő szezon végén
eleget teszek a newyorki Operával kötött
Kölcsönkerékpárok is kaphatók.
szerződésemnek.

— Leventeünnepély. Vasárnap rendezik meg fél 3 órai kezdetfel az SzTK
pályán az érdekesnek Ígérkező leventesporlünnepílyt. Az ünnepélyen nagy
számban fognak felvonulni az ifjú atléták, találkozni fognak a Vasutas, SzTK,
SzAK, KISOSz, KAC, MTE, Zrinyi leventéi nemcsak az atlétika számaiban,
hanem tornaszámokban, valamint futballban is. A két legjobb leventecsap it
fog mérkőzni a futballprogram keretében, amely előtt bonyolítják le az egyes
atléta számokat. Ez az ünnepség dokumentálni fogja, hogy lehet tömegeket
is nevelni és meghódítani a sportnak.

ABBAZIABAN
Adriatica penzió

EKSZERIPARMt""'
SZEGEDEN kö S i r
GRÓF-PALOTA

í

M A DELBEN

SZÍNHÁZI ÉLET

A. K O R Z Ó N .

Közfogyasztási
szacharinnak

Danner Péter Fia

Kerékpárosok figyelmébe

Wolff Péter műszerész

r ű k é§ f ü g g ö k

kAupénzért,

mint

kedvező

beszerezhetők

fizetési

feltételek

h i t e l r e ÍS

mellett

e l s ő r a n g ú

ó r a - és é k s z e r ü z l e t e m b e n

FISCHER JÓZSEF
órás- és ékszerésznél A A

(Belvárosi Bank mellett) K á r á S Z - l l t C Ö
Telefon

15-38.

,

X T t O

* A Délmagyarország jegyirodája kívánatra házhoz kfildi a színházjegye
ket. Dugonics-tér 11. Telefon 306.
* A feleségem babája ez évadban utoljára
kerül színre vasárnap. Ki néhány órát derű,
kacagás közt akar eltölteni, ne mulassza el
e nagyszerű operettet megnézni. Kováts Kata,
Gábor Mara, Fenyves, Delly és Herczeg játszák a főszerepeket.
* Szöktetés a serailból. Mozart ezen
gyönyörű, itt; még nem adott vigoperájával
mutatkozik be az Operaház együttese, oly
előadást nyújtva közönségünknek, melynél
jobbat világva'osaok sem nyújthatnak. Főszereplők : Goda Gizella, Hajdú Ilona, Pataki,
Somló, Wencell Az előadást Wencell rendezi.
* Bohémek Puccini eme világhirü operája
képezi a vendégjáték második estéjét. A fö

Férfi gyapjuöltöny 780.ooo
Férfi mosóöltöny 300 ooo
Fiu gyapjuöltöny 68O000
Fiu mosóöltöny. 140.ooo

FÖLDES ZOLTÁN
ruhaáruháza

Kállay

210

Albert-(Hid)utca.

Szegediek találkozó helye.

DELMAGYARORSZAG

10

KTK

1925 junius 21.

SzAK mérkőzés jegyei ma délig a Délmagyarország
irodájában kaphatók. Dugonics-tér 11. Telefon 506.

Sport
Szeged—Békéscsaba. A szegedi válogatotUk szombaton délután indultak
át Csabára, bogy vasárnap réizt vegyenek a városközi mérkőzésen. A csapat
Horváth //. nélkül utazott el, aki akadályozva van a részvéteiben, mig ebben
a percben még az is valószínűtlen,
bogy Wiener íogla'hilja el helyét a csapatban. Ig? a válogatott ujabb handicappal veszi fel a küzdelmet. Csibi
egységesebb csapalával
energikusan
késiül a találkozóra és reméli, hogy
végre győztesen hagyhatja el a gyepet.
A siegedi fiuk lelkesülten mennek a
kdzdeiemba és győzelmet remélnek.

R á d i ó

KOVÁTVEZETŐ: SZÖLLŐS KÁROLY.

A hét bajnok találkozási. Barátságos mérkőzés keretében találkozik vasárnap Újszegeden a szegedi kerület I.
és II. osztály bajnoka: a SzAK és a
KTE. Az első csstály bajnokcsapata
erősen meghandicepelve áll föl, nélkülözi Soltit, Félegyh tzyt, Szűcsöt, Horvá h II őt, — mig a budapesti veresség
ulán ismét szerepei a csipalban Megyeri és Martonossy, aki jobbszélen
játszik. Vasirnap mutatkozik be a center posztján dr. Simon.
UTC ifj.—SzAK ifj. A két bajnok
találkozása előtt a két jóképetségü
ifjúsági csapat találkozik az ujszegedi
pályán. A mérkőzésnek már nincsen
kihatása az ifjúsági bajnokságra.

Földelve van az antennája?

Ma este magyar népdal-est
Frankfurtban,

jegy

di Russia. 21 órakor a Slefani-ügynökség
hirei, időjárás, sporihirek, utá a részletek
Puccini .Bohémek" cimü operájából. 23 Jazzband, deli' Albergo di Russia.
Zürich 5 1 , 17 órakor koncert, 18.1 ^prédikáció, 2P.15 házi zenekar, 20.3 ) előad ts, 2t
óra : házi zenekar

Ne feledje földelni antennáját!

női harisnyák

Örömmel és büszkeséggel hívjuk fel olvasóink figyelmét a ma esti frankfurti rádióműsorra. Magyar nótát, magyar dalt fog
legnagyobb választékban 48 c
világgá röpíteni a rádió egy teljes órán keresztül, magyar nótát hallanak ma este sz z
ezrek és milliók, magyar csárdás pattogó
tüze fogja táncra ingerelni a külföldi asszonySzéchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6.
népet, magyar nóta bánatos zengése fog ma
százezrek szemébe könnyet csalni. Magyar
népdal-est lesz ma este Frankfurtban 1
Örömünk, büszkeségünk és fájdalmunk ez
a gyönyörű mai este Örömünk és büszkeséKözalkalmazottak Országos Gazdasági Szövetkezete
günk, mert a magyar nóta szépsége a külfölfiókja FUszer és g y a r m a t á r u . Legjobb áruk.
diek hatalmas légióját fogja ma este elbűLegolcsóbb árak. A r a d i - u . 5. Telefon 5-56. mhi45
völni, büszkeségünk a magyar nóta varázsáKörmérkőzés az — első osztályért.
Kereskedelmit végzeit j ó i r á s u kezdő
nak biztos győzelme és fajdalmunk, hogy nem
Vasárnap kezdik meg a körtr érkőzéseBudapestről indulnak ma esle világgá az isket az első osztálynak arra a két heKerületi atlétikai verseny. Szeged | mert melódiákkal a minden teret betöltő
lyére, amelyet a szövetség legújabban vasárnapi sportját kerületi atlétikai ; elektromos hullámoki Örömujjongisunkba
kreált a Zrinyi
megmentésére. Első verseny egészíti ki, amelyet délelőtt keserű szomorúság is vegyül. Szinte ugyan' ibban a pillanatban némították el bizonytalan
alkatommal Vásárh ilyen a Zrinyi a fél 10 órakor tartanak meg az uj| időre a kiiü. ően be/ált modern nagy leadóVMTE-\eI kerül siembe, mij[ Makón a szegedi pályán. A versenyen találkoz- ) állomásunkat, amikor százezrek figyelnek
nemet nyelvtudással keresünk. Ajánlatok
KIKE a MTK-v&l játszik. A körmér- nak a kerület legjobb szenior és ifjú- | majd érdeklődve Budapest felé, százezrek la„Jó gyorsiró" Jeligére kéretnek.
418
kősés pontszámra és gólarányra megy. sági atlétikai, valamint néhány handi- poznak idegesen a rádió-műsorokban, keresve
I abban magyar leadóállomást, hogy ismét és
capszámot is lebonyolítanak. Népes ismét hallják a magyar zenét, a magyar népMTK—Slavía. Legutoljára a nagy
dalt I Da Mígyarországot, magyarországi álmezőnyökre van kilá'ás.
női ruha varodéban
esőzés miatt el kellett halasztani a két
i leírást nem lógnak találni. Legfeljebb talán
Körmérhőiés Szabadkán. Napok- annyit, ami még rosszabb a semminél: Ma- (Polgár utca 16. sz.) tanulóleányok felvételnagyhirU bajnok találkozóját Ezt a
kal
ezelőtt beszámoltunk arról a kör-; gyarorszég, Budapest, hullámhossz 565, adó- nek_ Ugyanott legelegánsabb és legegyszerűbb
mérkőzést tartják most vasárnap meg
ruhák jutányos árban készületnek.
4,9
energia 2 kilowatt, nem működik". Az elmúlt
semleges városban: Elbertfeldben. A mérkőzésről, amely Szabadkán kerülne napokban csepeli nagyállomásunk próbaadáMTK Orth nélkül áll föl a küzdelemre lebonyolításra a jövő héten Szeged, sait befejezte. Gz alatt a rövid idő alatt volt
1
és tekinte tei a Slavia nagy formájára Belgrád, Szabadka és Zombor válo- alkalmunk meggyőződni arról, hogy a leadó32
állomás minden tekintetben
kifogástalanul
— a hangulat csak bizakodó. A mér- gatottjai közölt egy értékes serlegért. !1 működött.
Mint érdekességet említhetjük itt
kőzés iránt egész Európa sporttársa- A körmérkőzés ügyében a tárgya'ások ' fel, hogy az uj adóállomást — a befutott
még folyamatban vannak.
j adatok szerint — egy egy lámpás egyszerűen
részletfizetésre is D f R V E D E
dalma nagy érdeklődést tanusit.
gépáruházában, Szeged, Kiss-utca,
visszacsatolt készülékkel 760 kilométer távolKeleti-palota.
Nagy javítóműhely 1
ságban hallották. Krislálydetektoros készülékÖav. S B B L E N F R E U N D B. Tisza L a j o s k ö r ú t 48. az. 255
kei, meglehetősen kedvezőtlen körülmények
között 80 kilométerről, Esterházy herceg egy
különösen kedvező időben 1ŐJ kilométerről
vette az uj leadó állomás jeleit. Ez a három
Nagy raktár kézimunka-anyagokban. — Olcsón és pontosan végez himzést és előnyomást.
adat mindennél szebben beszél I Amikor annyi
Q + f o n r l o - r ó l r csíkos vitorlavászon
vajúdás és ígérgetés után végre elkészíttette
OIXClIlU-5£CK huzattal keminyfából
a
magyar
áliam
a
nagy
adót,
már-már
hinni
címfestő
műterme
Széchenyi-tér 11.
reklá
n ár .
kezdtünk abban, hogy a magyar rádiórendeVárosi bérház.
17—02.
let megjelenik azon a napon, amikor az első
354 Telefon
Strand-nyugágy .SKiSS
magyar rádió-leadóállomás üzemképes állapotba keiül De a csalódások sorozata még
Tisztelettel értesítem a n é
bitóval I-a keményfából, csikós vitorlavászon
nem ért véget. A rádió-barátok nagy keserűközönséget, hogy a mai nappal aa
huzattal, reklám ár . . . 1 9 0 . 0 0 0 l t O r .
ségére és fájdalmára a jól ismert kellemes
Menti délben :
I Á
Menü este:
férfihang, Magyari mérnök hangja szomorú
Fenti cikkek saját gyárunkban készülnek és
leves, sült főzelékkel v. saláta, tészta l O i U U Ü I sült salátával, tészta v. sajt, kávé
dolgot jelentett be, röpített világgá. A leadó
azok kiváló minőségeért szavatolunk.
<01
Mindennap Antalffy halA»z által főzött h a l p a p r i K á s « s sUllhal k a p h a t ó .
állomás próbaadásait bevégezte és kifogásPontos kiszolgálás.
Kitűnő Dréher-sSr.
Kiváló j ó borok.
Mhi40
talanul működve készen van, azonban tőle
Szives pártfogást kér
BOHN UTÓD •«. K N A P P É J Á N O S vendéglős, Vár-utca ?. szám.
különálló okoknál fegva kénytelen működését
bizonytalan időre befejezni. A ,különálló j S z e g e d ,
S z é c h e n y i - t é r .
okokat" mindenki ismeri. A marakodás ez,
az átkos koncesszióért, amelyre méc mindig
Kiváló zamat és illatú, idei p e r g e t é s ü
nem volt eleg idő. Nem volt erre elég idő és
most meg kellett érnünk azt az időt, nogy a
magyar zene külföldről induljon el hoditó
HIRTH JÁNOS, K á r o l y i - u t c a 3, a volt Hétválasztó-épület.
utjara, akkor, amikor van magyar leadó ís,
nagy, modern és kifogástalan, de „különálló
Rendkívül
leszállított
árban mindenféle üveg-, porcellán, háztartási és díszokoknál"
fogva nem működik. Örömüuk
műáruk. Lakodalmakra
kölcsönedényt tanyára is jutányos díjtételek mellett.
büszkeségünk és fájdalmunk a mai frankfurti
122
magyar e s t . . .

Pollák

Testvérednél

Megnyílt a „Katona bolt"!

tisztviselőt,

Margit

Varrógépek,
Kerékpárok,
Gyermekkocsik

Strandolok figyelmébe!

K É Z I M U N K A Ü Z L E T

Jónás Ernő

.

40.000 kor.

i menü-rendszert bevezettem.

18.000

Párisi Nagy Áruház rt.

P O R C E L L A N A R U H A Z

M

uzieiaineiyezes mian

m i o + + raktron lévő összes áruk. úgymint: paplanok, futó
és nagy szőnyegek, ágy- és asztalteritök, függönyök,
ottomán át/etők, gyapjú- és flanelMaka ck, pokrócok matiacok. butor-szövetek, matrac
huzatok, vasbutorok stb. m e l y e n leszállított á r b a n v á s á r o l h a t ó k

A nagyobb leadóállomások mai
mütora.

Reiser Elemér utóda Nemes Mihály cég Oroszlán-utca 8.
alatti üz ethelyiségében. (Endrényi
papirkereskedése mellett.) Teleton: 624. Régi paplanok jutányos árban ujakká átdolgoztatnak. 59

0esíémuid&á$cÁ

Bronz csillárok
nagy választékban.

S z e l l ő s K á r e l y elektrotachnikai vállalata
S z e g e d , S z é c h e n y l - t é r 8. — T e l e f o n : 14-31.

Az Általános Gázizzófény

és Villamossági rt. Budapest, szegedi

vezérképviselete.

Férfi és nő? ruhák stb. vegyileg
tisztítása ét» festése SPmSSMlSÍ.

_ _ _ _ _ I A M C T A C kelmefestő is vegyit uhatisztitó
ipartelepén, Sze' ed,
A.
ti
sza
Jt ílí&icl Kazinczy-utca
14. sz. Fióküzletek:
Mikszáth Kálmánutca 9. 87. (Valéria-tér, paprika-piac sarok), Gizella-tér 3. szám és Kiskunfélegyháza.
•

Telefon 10-75, 10—»5, 9-94.

Junius 21, vasárnap.
(A városnév utáni szám: hullámhossz.)

Központi Tejcsarnok r.-t.
minden fióktejcsarnokában.

j

391

Hófehér

kristálycukor

Frankfurt a. M. 470. 16-17 egy óra gyermekeknek, 17—18 koncert, 19 2 < az anekkgr.
koiona.
dotákról, 20-20.lt, előadás. 2 . 3 0 - 2 .33
Duplaéles OOgg liszt 1 kiló 8000
magyar népdalok Kodály és Bartók ,20 maKalácsliszt . . . .
78oo
gyar népaal" gyűjteményéből ( 9 b ) : Azt
Gyuróliszt
. . .
,
76oo
mondják . . . , A pásztorfiu (Kuliffay Izabella),
Kenyérliszt, fehér.
.
74oo
Barna legényt (Pavelkó Zoltán), Busán szól a...
Kenyérliszt, félbarna .
72oo
(Béla Henrik), Sieress engem (Pasku Sándor;,
Kenyérliszt, barna.
,
7ooo
Szerelmes a nap holdba (Kisvárdai Gyula),
Vígan táncol a menyasszony (Nagy P,s a), Tengeri, tengeri dara, derce, lábliszt,
Húzzad cigány, busán, szépen (Dankó Pista),
árpadara, stb. a legolcsóbb napi áron,
Ha meghalok (Kovászai Butyka Vilmos),
kívánatra házhoz szállítva is k a p h a t ó
j Csütörtök reggelén, Hin, hm. hm (Káldy
; Gyula) Gavallér, de gavallér (Berényi Lajos),
l Firet uiam (Tisza Aladár), Három hordó
< borom van (Lengyel Miska) Haragszik a róValéria-tér t a r o k .
405
zsám, Részeg vagyok, Jaj de hamis a maga
szeme (Lengyel Miska), Repül a szán (Huber
j Sándor;.
j
Wien f 30. 11.05- l?.«iQ a bécsi szimfonikus
zenekar hangversenye. 16-18 koncert. 1.
J Strecker; Adf Welle 530. Marsch. 2. Strauss;
J Geschichten aus dem Wienerwald, Walzer.
I 3. Grieg: Sonale F du', II. und llt. Satz. 4.
. 4. Tschajkcw3ky: Lied ohne Worte. ?. Banands: Kosa/entanz. 6, Smetana : Dia vtr: kaufte Brau, uhantasie. 7. Maver Heilmund;
Mondseheinsc. nade 8. Linké: Glühwürmchenidyü. 9. ' irxlemann: Sch!r.{,erblitw, Potpourri.
I |ü Scassola: Karawane, orientalisches Interi mez'.o. W ó'a „Ein Maekenball", opera négy

1

Termelő
Szövetkezete

készít ehő'endü kivitelben szobafestést, mázolást, butorfénye'ést
és aranyozást
mérsékelt árakon. — Feketesas-u'a
22. és Korona-u'ca 13 — Telefon 942.

aos

z

kilója24000 korona

ii-ylo+á+holuaTác

Szegedi

é

17.000

BOKOR JÁNOS FIAI cégnél

l

felvonásban, őt képpel,

Páris 4'8. A II h, á 14 h: Reportage de

la c o u p e R ü d g e W u h w o r t h

disputee

s u r le

Circuit úu Maus (Arrivée.) Á 21 h : • Récital
causerie sur la mustque a'orgue par M.
Georges Jjcob, Membr. du Ju-y.
Prága : 3P. 11 ó r a hangverseny, ? 0 ó r a k o r
- c*e.. ' i l i r t t m o n i k u s o k hangversenye,-Dvorák:

S)c/aki«th i T.lne.

/?„ na 425. 17.4C—19 Jazzbar.d, deli' Albergo

harisnyák
elszaki i h a t a t l a n o k .
MindennCttt kapható.

Bii

11

DELMAGYARORSZAG

1925 junius 21.

Munkásoknak, tisztviselőknek
a havidíj a „Délmagyarország"

12.000, mindenki

Tnjfa T A w B o f n l

n ö ié s

gyermekruha

divatter-

I l i la JuAuGlllö m é b e n Kelemen-u. 1 1 . , I. em. 1 .

Vásárolok

313
a legmagasabb napi áron for-

bélyegeket.
Első S z e g e d i
Bélyegkereskedés

galomban és forgalmon kívüli

Kelemen-utca 2. szám (Hági sörcsarnokkal szemben).

Legfinomabb
lakberendezések

17

keményfa hálószobák, irodaberendezések,
börbutorok és mindennemű kárpitosmunkák elsőrendűen, olcsón és k e d v e z ő
f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t kaphatók.
Vidékre csomagolva és vasútig szállítva.

— Regény. —

53

Irta: Sz. Sziijethy Vilmos.
Megdörzsölte a szemét, a látomány
eltűnt.
— Megesküdtem volna rá, hogy az alispánt látom.
Mivel pedig jó, ha az ember minden
eshetőség minden alakulatában megszerzi
a maga kis zsöllyéjét, közelebb húzta a
székét Klenóczyhoz.
— Kérlek alásan, azokban a rágalmakban tudok érdekes adatokkal szolgálni, hogy hol lehet a legjobban megfogni ezeket a viperákat.
— Majd holnap, öregem, holnap, hiszen azt hiszem, egyetértünk abban,
hogy most már pertnanenciában maradunk. A ritka alkalmat használjuk fel
arra, hogy a világszép asszonyt ünnepeljük a kortestanyán.
— Akinek a hajlékába egyikötök se
teszi be többé a lábát, ha nem tudjátok
jól a leckét, — toldta meg a Török
Tsászárné.
— Volna szive hozzá? — búsult el

15.000 korona

kölcsönkönyvtárában.

hogy ki elnökölt, kik jelentek meg, ki
Gyer*mek8Uihákat Foltok a szivárványon.) szólt
fel a javaslatok mellett, ki ellenük,
nem érdemes otthon
készíteni, mert ízlésesen és nagyon
olcsón készülnek
17

másnak

épp csak a finom nüánszok maradtak ki,
araik a szellemét adjik egy ilyen összejövetelnek épp ugy, mint a vármegyének.
A főispán teljesen nyugodt volt.
— Sose veszítse el az ember előbb a
fejét, mint amikor már érte nyúlnak,
Flegmája még azokra is ráragadt, akik
szeretnek hivatalból izgulni s az alispánnak, aki a nyugdíjaztatását emlegette,
szemrehányó tekintettel mondta.
— Péter, Péter, megvénültél a vármegye szolgálatában é3 mégsem nőtt be
a fejed lágya.
— Unom a dolgokat, terhemre van
minden. Aztán a g/erek is megviselt.

— Már pedig várnod kell egy kis
időt. Elhiszem, hogy fáradt vag/, de épp
ilyenkor nem szabad visszavonulni, amikor hajióvadássatot rendeznek az emberre. Csak ülj5n el a zaj, jusson minden a régi kardvágásba, akkor, ha ugy
kivánod...
— Nagyon kívánom.
— Tavasz előtt szó sem lehet róla.
Előreláthatólag nem lesz annyi dolgunk,
hogy bárki is megszakadjon bele. A várraegye kerekei elég jók, viszik azok a
közügy hintaját maguktól is, — hát csak
csibukozd ki ezt a pár hónapot. Végzetes hiba volna, ha mi adnánk igazat
az ellenségeinknek.
(Folytatjuk.)

M W M Í M M I M M M M I ^ ^

A cégbejegyzési kötelezettség el- 28441, dinár 1193-121S márka Í67C0 —1Q854,
lei 327-329, belga frank 3151—3233, dán
lenőrzése. Az egyes kir. törvényszékek
korona 134IJ-13550, norvég korona 11860—
tapasztalatai sze int gyakran előfordul, 12J30, angol font 344000-3 »7GOO, líra 2679 —
bogy olyan kereskedők, akik ez 1875. 27j3, dollár 70490-71270, francia frank
LebánoviC3.
éri XXXVII. t. c. értelmében cégbe- 3358 - 3382, szokol 2 93-2117, léva 107svéd korona 18735-1^903, lengyel zloty
Szeged, Aradi-utca 6.
— De még mennyire. Inkább megszö- jegyzésre töteleretek,
e mulasztják, 5Í5,
13475-13^29,
osztrák schilling 93.95—100.65,
köm egy kalugyerrel.
hogy a kötelezettségüknek eleget tegye- svájci frank 13785-13859.
— Hahaha, mulatott a kompánia, mi- nek. Különösen sok oly -n eset fjrdul
Devizák; Amsterdam 28455—28541, Belgrád
csoda ötletet vannak a fejedeleraasz- elö, bogy cégek, amelyek valamely
1213-1221, Berlin 169CÜ—170C4, Bukarest
szonynak. Előbbre helyez bennünket egy
olyan törvényszétnél voltak bejegyezve, 32^—3<7, Brüsszel 3281 -3303, Kopenhága
kalugyernél.
13610 ~135ö', Osló 12 61-12131, London
3*5000-347000, Milánó 2674-2692, Newyork
0 8 f aC0n0kban
Klenóczy hosszasan meredt az asz- amely idegen állam területéhez csatol709J0—71420, Páris 33 3 -3373, Prága 2105s?.onyra, szinte belefúrta tekintetét a sze- tatott, cígü et a most Magyarországon
m ár
illetékes cégbíróságnál nem jegyeztet lék 2*17, Szófia 512-515, Stockholm 18985mébe. De az állta vitézül.
19103, Varsó 13475-13529. Wien 93.90—
Később, hogy felállta Török Tsászárné be. A szegedi kamara teületén főleg 100.55.
Zürich 13785-13»69.
erős talppal min'en szám, reklám ár 2 5 ezer, fürdösapa volt stabidkai kir. törvényszékhez
és ital után nézett, utána ment.
kák, férfi gumi uszósapkák, fürdő Jresszek reklám árakban
XflrKbi
Nyitás:
Páris 24.35,
— Hallja e, világszép asszony, ha min- tartozó cégeknél áll fenn ez az eset, London 2503.-, Newyork 514 87'/., Brüsszel
den sikerül, olyan jókedvemben leszek, amelyek most pótlólag magukat a b jai
24. 0, Milano I9.37V,, Amsterdam 2,6.60,
hogy fölösleges megszöknie. Idehozom törvényszéknél, mint illetékes cégbíró- Berlin 122*/,, Wien U.0072.55, Szófia 3.75,
Szeged,
S z é c h e n y i - t é r . «Ha én magának helybe azt a kalugyerf.
15.2?, Varsó 99.87'/*,
Budapest
ságnál tartoznak bejegyeztetni. A cég- Prága
0.0072.55, Bukarest 2.40, Belgrád 8.97'/,.
— Tudja, mire vagyok én akkor képes, nyilvántartások pontossága érdekében
Zárlat: Páris 24.3 2>/„ London 2503.30,
villant fel az asszony szeme. Mindenre. a szegedi kereskedelmi és iparkanura
Newyork ."15.—, Brüsszel 24.15, Milano
Rátette a kezét Klenóczy vállára, szinte
19.51', Amsterdam 206.60,
Berlin 122V„
megszorította, a tekintete fejtette ki rész- a lapok uij^n hivja fel az összes be- Wien
0.0072.55, Szófia 3.75, Prága 15.25,
jegyzésre kötelezett cégeket, hogy ebbeli
letesen,
hogy
mi
az
a
minden.
megblEhatő
Varsó
98.90, Budapest 0.0072J50, Belgrád
— Asszonyom, mondta az ügyvéd, ha kötelességüknek, amennyiben nem tör8.97'/j, Bukarest 2.3?•/,.
nem volnék olyan félbolond, mint ami- tént volna meg, az ilhtétes kir. törA szombati terménytőzslyen vagyok, most én is beugranék ma- vényszéknél, mint cégbíróságnál ha'a- dén az irányzat szilárd, buza, rozs és köles
emelkedtek, a korpa szintén drágult egy
gának, akárcsak ezek a gyerekek. Egy- dikfalanul eleget tegyenek.
árnyalattal, uj-buzában azonban igen élénk
aránt, fiatalja és öregje. Tiszteijen meg
keres
forgalom alakult ki.
A S z e g e d i B a n k tőkeemelése. Ez év
azzal,
hogy
velem
nem
kacérkodik
és
a D É L M A G Y A R O R S Z Á G
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszanem próbál szeszélyből magábabolon- május 27-én határozta el a Szegedi Bank,
kiadóhivatala
Dugonics-tér II. szám
hogy 1'2 milliárd alaptőkéjét 2 milliárdra vidéki 300 —5350, egyéb 5275—Í3!5, 77-es
diíani.
flw
tiszavidéki *3"50—54c0, egyéb 5325-5375,
A Tőrök Tsászárné féloldalt fordította emeli fel. A nagyarányú tőkeemelési mü- 78
as tiszavidéki 5400-545v, egyéb 5375velet
az
uj
kibocsájtásu
részvények
átvéa fejét, nagyon is jól tudla, hogy jól illik
£425, rozs 4050- 4110, takarmányárpa 3200—
neki ez a negédes póz, hozzá még az telére kitűzött két hét alatt befejezést is 3300, sörárpa 4 00—42^, köles 2910 -3)00,
arca tejére leeresztett szempilla-pillan- nyert s a felemelt alaptőke teljesen be
van fizetve. Ily módon az intézet saját 2475 r 0 0 ~ 4 8 W ' , e n 8 e " 3 Ü 5 0 ~ 3 1 0 3 , k o r p a
gókkal.
a
két szép I m K í t i
partfürdőben. Tud. Netökéje a tartalékalapokkal együtt 27 milFercucvarcal sertétvásár. Felhajtás a
— Hátha nem kacérság?
festett
t V C I O I I I
mestakács-utca 17.
«8
— Nézze, sokkal jobb harcosok va- liárdra rug. O y hatalmas tőkeerőt jelent nyiltvásáron C64 darab sertés. Arak: I. öreg
gyunk mind a kelten, semhogy beleme- ez, amelyre a legrégibb pénzintézetek 17-18.% fiatal nshéz 20 -20.5, közép 17.5Rössler-féle angol kereszthuros
hetnénk ilyen tréfába. Nagyon nehezen közül is csak kevés mutathat rá. A Sze- 19, könnyű 16-18.5. Vidékre élve elszállitS darab. A zárlvá-áron nem volt forolvadok fel, de ha egyszer belejutottam, gedi Bankot, ame'y üzletágai közé mo3t tátott
már a takarékbetéteket is felvette, töke- galom, az irányzat üzlettelen vontatott.
akkor baj van.
Eliszavéta ugy lógatta a fejét, mint a erejének ily nagyszabású fejlesztésénél az
Felelős szerkesztő: F R A N K J Ó Z S E F .
kis lány, akinek elrontották a tánciskolás a szempont is vezette, hogy saját tökéit
Nyomatott a kiadótulajdonos
a rábízott betétek rohamos in felszaporo- Délmagyarország Hírlap- és Nyomd a vállalat Rt.
ruháját.
dott
állományával
kellő
arányba
hozza.
könyvnyomdájában. Szeged.
— Nem ismernek, mondta maga elé,
senki sem ismer. Élek rengeteg ember Ez a fiatal intézet, amely körül a régi
Megtekinthető naponta Klauzálközött, talán oktalanul, mindenkinek van bank és kereskedővilág legtiszteltebb nevü
rólam valami elképzelése, — pedig talán reprezentánsai csoportosították tökeerejütél 1, udvarban följárat, II. em.
Budapest, IX., Rádai-utca 14. szám.
magamat sem ismerem. Azt hiszi, hogy ket és szakértelmüket, méltán rászolgált
most komédiázok ? Nem merem elemezni arra a meleg érdeklődésre, amellyel műElOkészIt m a g á n v l z « g á k r a , érett"
aéOtre vidékieket ls.
mhi 29
magamat, de talán... más körü'mények ködését kezdettől fogva kisértük. Agilis
között... ha korábban... eh, bolondság. vezetősége a változó gazdasági élet minFelkapta a fejét, megint a régi volt, denkori követelményeinek magaslatán áll
58 év óta fenálló
s igy valóban hivatásszerű szerepet tölt
I n g y e n és díjmentesen biztosítja
kacagott
teli,
üde
szájjal,
hogy
kivillant
minden magyarországi előfizetőié-ek ingóságait
be a pénzpiacon.
a harapásra kész gyönyörű fogsora.
Ez ajkalommal emiitjük meg, hogy a
— begyünk jóbarátok, Klenóczy és kít ű z k á r e l l e n a VIloÁG.
Összeköttetést k e r e s
vánom magának, hogy ne ismerjen meg tőkeemeléssel kapcsolatban a közgyűlés
soha. Azt hiszem, ez a legokosabb, bi- Lovász Nándor vezérigazgatót beválasztotta az igazgatóságba.
zom benne, hogy sikerülni is fog.
Beszaladt a belső szobába, negyedkik lakásberendezéssel is foglalkoznak,
órába telt, mire visszajött. A haját hátravagy avval foglalkozni óhajtanának. Alapa V I L Á G politikai napilapra. A V I L A o
simította, olyan volt most, mint egy kis
rajz utáni terveket a gyár djmentesen
a legtartalmasabb, legnívósabb és
zárdalány, könnyebb selyempongyolával
készít. Érdeklődők .Nagy mellékjövedelegjobban értesült napilap. Értesülései megbízhatók, külföldi hírszolcserélte fel a házi ruháját, csak az arca
lem" jelige alatt Győri—Nagy hirdetőgálatait minden világvárosban saját
irodához Budapest, VII, Kcrtész-utca 16.
volt valamivel sápadtabb.
Magánforgalom. Magyar Hitet 33o—334,
munkatársai látják el. Cikkeit a legforduljanak.
jobb magyar publicisták irják.
4(í9
— Most pedig kezdjünk igazában mu- Osztrák Hitel 127, Földhitel 132, Kereskedelmi
Bank 905—910, Pnsti Hazai 050, Concordia
Előfizetési árak I hóra 60.000 K,
latni, gyerekek. Ma éjszaka nem vált fel 39,
Első magyar gőz 110, Lőrinci 11, Cement
negyedévre 180.000 K.
az uram, most engedélyeztem neki to- 3£8, Kohó 190, Magyar általános kőszén
Uj előfizetőknek rögtön megindítvábbi alvást reggelig
2775, Salgó 390, Urikányl 915, Athenaeum
I
juk a lapot, az előfizetés csak julius
— Az öt hold szőtősetl — kurjantotta 6P, Pallas 142, Ganz Danubius 1840, Ganz1-től számítódik.
i Benkő András. Hej, de kirúgom ma a villamos 925, Lipták 21, Lámpa 95, Rima
közönség figyelmébe ajánlom
raktái ház falát Tsászárné, az első tánc az 105, Schlick 35, Ófa 465, Szlavónia 52, Nasici 1630, MFTR 205, Bur 148, Nova 215,
enyém,
—
esedezem.
További 100 millióra ingyen és
ron levő ebédlő, háló és uriszalon
Tröst '63, Cukoripar 170", Georgia 235,
berendezéseket, mindennemű
kárpitos
Izzó 995, Részvény 410, Gschwindt 210,
díjmentesen ^ betörés ellen,
XVI.
Gyapjumosó 30, Karton 47, Spódium 67,
(vagy még íoo millióra tűzkár elten) ha egy uj
bútorokat olcsó árban kedvező
fizeAz
őszi
közgyűlés
jegyzökönyve
örök
előfizetőt szerez.
Hungária 102, Szikra 40, Gummi 212, Teletési
feltételek
mellett
szállít
időkre hiányos marad s ez is mutatja, fon 122, Bóni 46.
bua*
, k , a d 6 h l v a t a l a (
hogy mennyit lehet adni a hivatalos
butoráruház
\ ftaxyar Nmvntl Bank bivataloa árkrónikásokra. Megvolt abban hiba nélkül, folyamai. Valuták: Holland forint 28165—
Kelemen-u. 11.

Wlesnerbútorgyár

Strandolók figyelmébe!

Selyem klott női fürdőruha S
129 ezer
Selyem klott fürdőcipő

Párisi Nagy Áruház rt.

Somogyitelepre

újságkihordót

E l a d ó

pianinó mahagóni
zongora eladó.

Bangó magántanfolyam

100 millióra

mii b ú t o r g y á r

építészekkel,

Fizessen elő

Buforvásárló
Braun Mihály

Most nyílt meg! W E I S Z

I M R E I

Nyári selyem- és mosóujdonságok megérkeztek!

SSÍf^t-j

i r Nagy megnyitó v á s á r !

4D E L M A G Y A R O R S Z A G

SZEGEDEN

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

14 napig

occaasio árban lehet n ő i k a l a p o k a t v á s á r o l n i üzletátalakitás
miatt. S z a t m á r y k a l a p i i z l e t ,
Kölcsey utca 3.
4ii

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző közhirré teszi, hogy
késedelmes vevő rovására, kárára, költségéie
és veszélyére Szegeden, Polgár utca 17. sz. a.
házban levő Herczog-féle asztalosmühelyben
elhelyezett festés, üveg és tükör nélküli négy
garnitúra dúsan faragott, furnirozott Louis
hálószoba a helyszínen Szegeden, Polgár utca
17. sz. alatt 1925. évi junius hó 25 én délután
4 órakor
megtartandó nyilvános árverésen
készpénzfizetés ellenében elárvereztetni fog.
Egyéb árverési feltételek alulírott kir. közjegyző irodájában (Szeged, Széchenyi-tér 6 sz.
a.) vagy dr. Vajta Jenő ügyvédi irodájában
(Szeged, Tisza LajosJtörut 73 sz. a.) a szokásos hivatalos órák alatt megtudhatók és az
elárverezendő ingóságok a szokásos üzleti órák
alatt az árverés helyszínén megtekinthetők.
Kelt Szegeden,
ThJ3

1925. évi junius hó 18 án.

Dr. iedlicska Béla, kir. közjegyző.

Walter magántanfolyam
B u d a p e s t , VIII., B á k ó c z l - u l 51.

VEZET

írógép.

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

KÖRÖSI GÉZA üvegezési vállalata
Mérey-utca 8.

214

Telefon 9

57.

N E O I I I V Ó . A Ferraria Vasárugyár rt 1925. évi junius 2y-én d. e. 10 órakor tartja a vállalat irodahelyiségében (Báró Jósika-u. 2?) mérlegmegállapitó rende« kí«fyfltéaét, melyre a t részvényeseket, az alapszabályok
10. és 17 §§-ra való utalással ezennel meghívja az Igazgatóság. T.rgysorozat: 1. két jtgyzökönyvhitelesitő választása; 2 Az igazgatCság és felügyelő-bizottság jelentése az 1924 iizletévről; 3. Az I9í4 Bzletévi zárszámadások megállapítása és határozathozatal az llzl teredmény felett; 4. Határoza hoia al az i azgatóság és felügyelő-bizottság felmentvénye tárgyában; 5 Három
igazgatósági tag választása ; 6. Három felügyelő-bizottsági
tag választása; 7 Esetleges indítványok. Kivonat az alapszabályokból: 10. §. A közgyűlésen csak annak a részvényesnek van szavazati joga, aki részvényeit legkésőbb
3 nappal a közgyűlés elitt a vállalat pénztáránál letétbe
helyezi; 17. §. Indítványok 3 nappal a közgyűlés előtt
kásban közlendők az igazgatósággal. Az alapszabályok
33. §-a értelmében az 1924. évi z u s ámadáaok az igazgatóság és fe ügyelő-bizottság Jelentésével együtt a jelen
hirdetmény megjelenésétől a közgyűlés napjáig a vállalat irodahelyiségében a t részvényesek rendelkezésére
állanak.
415

MlelOtt írógépet v á s á r o l k é r j e n a j á n l a t o t a l e g ú j a b b
Pllasater-modelIU
amerikai Royal Írógépről, melyet beszerezhet
3B3

ÍO dollár
H a v i
részletrel

ÍO
h a v i

Nagy javítóműhely^
írógép évi jókarban tartási vállalata. Legfinomabb
kerékpárok és varrógépek
kedvező részletre beszerezhető

Írógép kellékek

Telefon 13-22

Ne feledkezzen meg,
hogy a

F e h é r Holló
vászon és sifon f e l ü l m ú l j a
gyártmányoVat.

az összes

F e h é r Holló

vásion és sifon elsőrendű minősége a legkényesebb igényeket is kielégíti, használatban tartós, mosásban nem sárgul.

„Törvényileg védve".
Kapható kizárólag:

Schmidt

Jenő

divatáru üzletében

Széchenyi-tér 8. szám, Jerney-ház,

Eponye

vászon

ú j d o n s á g o k és
mindenféle

r

g f Ö s á l * l l k

meglepő olcsó álban.

>94

raktára I

Kárász-utca 10

Balázs Jenő uri ruhaáruháza
S z e g e d ,

é c h e n y l - t é r

2

.

A legelegánsabb uri felöltők, átmeneti kabátok, uri és fiu ruhák a
legnagyobb választékban és legméltányosabb árban. Angol uri szabóság
•

s

lAz ország legnagyobb
S ^ í
M

bútoráruháza;

M O D E R N ü A N T I K :
tELJES-LAKBEREMDEZÉSEKfl

í
:

RUHR
DIVHTftRUHífc
25

CSERÉPKÁLYHÁK
kü önféle szín- és méretben kaphatók

Landesberg

cementárugyárában.
S71

rr

NOI KALAPOK!

Legújabb tehér és szines filckalapok megérkeztek.
Alakítást a legújabb divat szerint vállalunk.

Teknyős és Szammer
női és férfi kalapgyártása,
Klauzál-tér 5. szám, az Emke-kávéház

392
mellett.

6 személyes
bérmotorcsónak a Tiszán

Részletfizetésre
szállítok

kárpitosmunkákat
2

BALOG SÁNDOR

Kossuth Lajos-sugárut 9 sz.

Üres ládák Sg£

Motorcsónak kirándulások személyenkínt
és társaságban. Legolcsóbb és legkellemesebb nyári szórakozás. Egész napon a
n é. közönség szives rendelkezésére. —
Csónakvontatások is eszközölhetők. M2j

ségben jó állapotban állandóan

kaphatók

I. L Á Z Á R

U . 3.31j

iMÍllunsiiaiuiiHuaiiusxiiiiiMiMdsiiiu

BUDAPEST.

Apróhirdetések

Mhi43

Szeged alatt őszi átvételre
: keresek loo 2oo holdas béri letet épületekkel. Balla, Liget, utca 3.

AZ EGYESÜLT BOHPINCÉK RT

detmény megbizottság jelentésével együtt a jelen ""
hirdetmén
elenésétől a közgyűlés megtartásáig a vállalat irodarendelkezésére ál ívtak.

d o l l á r
részletreI

K E L E M E N
MÁRTON

.Tiszta". .Francia*, .Diszkrét'. , Z . D.*, .Szakképzett* ; Elegáns butoiozott szoba magános urnák kiadó. Jókaijeligékre levél van a kiadóban.
I ülca 9. földszint.
Ízletes házikoszt kapható, négy
Elsőrendű szabótól legjobb
tál 2o.ooo, három tál i5.ooo
korona. Fodor. Mérey u. 6c. 3 • minfségü, csaknem uj férfiruhák és 43 számú cipők elBi torozott szoba
magános 1 adók. Takaréktár-u. 6 em. ?.
urnák kiadó. Petőfi SandorElső helyre 2o.ooo,ooo kosugárut 38, emelet. Tudakoronát kiadnék. Sziliéií sugárut
zódni délután.
t
18. sz., földskint 2. aj'ó.
Bútorozott szoba villannyá,
Alkalmi vételei. I Ebédlők, erős
külön bejárattal, féregmentes
diőfa háló 3,35o.noo K, konyhakiadó. Hétvezér-utca 3.
1
M^MMMMM^^M^M^MMMMMMM
MMMMMMMMMMMM^TM
kredenc. esztalok, trimó, subCipészmesterek figyelmébe I
lót, dívány, antik szalonaszta!,
Cipő, szandál, gyermek kaptafotelek lükrök, képek, virágfák jő állapotban potom á7on
állványok karnisok, mosdókaphatók. Csorgrádi-sugárut
készletek, dupta ágyteritők,
függönyök, asztalteritők, sző15. szám.
1
nyegek, sport gyeimekkocsi,
Szeged, Jókai-utca 1. szám.
Egy, esetleg két elegánsan
Iu3zterek, gramofonU mezek,
berendezett bútorozott szoba
könyvek, zongoratakaró, dikerestetik
a
Belvárosban.
Ajánlják
ványpárnák, diszlámpák, kina.Tiszta* jeligére kiadóba. 1
eztlst dísztárgyak stb. Kerekiiiinő asztali és különleges pecsenye'
Kisebb helyeken órakönyves ü n h : Ebédlőt, hálót, zongoboraikat hordókban és p a l a c k o z v a
lést jutányosán vállalok. Ajánrát, szőnyegeket, ezüst és
nagyban és kicsinyben. Édes és muslatokat .Volt könyvelönő" jelalpakka evőeszközöket, festkotályborok állandóan raktáron
367
igére a kiadóhivatalba.
t
ményeket, régiségeket, diszés műtárgyakat, férfiruhákat
Ügyes bejárónő felvétetik és
N C O H I V Ó . A Hungária Vasárugyár rt. 1925. évi
stb. ingóságériékesitő, magájunius ifc-^n d. e. 10 órakor tartja a vállalat irodahelyibútorok eladók. Berlini-körút
ségében
••'— ™
—UA —
nosok
legjobb értékesítő és
30, emelet.
du k8i|
legolcsóbb beszeizési helye.
szabályt
Dugonics-lér 12, kapu alalt
Fiatal, fajtiszta angoramacsmeghívja az Igazgatóság, tárgysorozat: . . rwei jegyzujobbra,
könyvhitelesitő vá asztása ; V. Az igazgatóság és fel- kák eladók. Tisza Lajos-körut
54, emelet.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Uri
család
elvAllal
elő- bizottság felmentése tárgyáSzekrény, ágy sodronymadaz igazgatóság és felügyelő-bízol
Jó családból való izr. 15-16 éves
ban ; J Ety uj igazgatósági tag választá a ; 6. Három
raccal, márvanymosdó tükörsa; 7.
felügyelő-bizottsági tag választása;
7. Esetleges
Ksetlegi lnditflut a J ö v ő t i n á v r e
rel, egy zöld plüss ottomán
ványok. Kivonat az alapszabályokból: 9. §. A közgyűteljes ellátásra, zongorahaszeladó. Takaréklár-u. 2.
lésen szavazati jogát csak azon részvényes g> akorol
it gye előtt
hatja, aki részvényét legalább 3 nappal a közgyűlés
nálattal. — Cim megtudható
j . Indi
a társulat pénztáránál létéibe helyezi, l ö §.
Indítványok
Elegáns bútorozott szoba küThá'ia könyvkeresk.-ben. Th57
közgyűlés előtt 3 nappal írásban közlendők az igazlön bejárattal kiadó. Pető í-u.
itósággal. Az alapszabályok 32. §-a
S-a érte
értelmében az
gató
8, I. em. 5.
Í924.
igazgatósán
felflfyelő1924. évi zárszámadások az _____
, és
M
GYERMEKCIPÓK

Ílelylségében a t. részvényesek

FÖLDES IZSÓ

írógép.

Amerikai
g y á r t m á n y ú .

Előkészít középiskolai összevont magánvizsgákra,
érettségire, vidékieket is. — Tisztviselőknek nagy
kedvezmény.
Mhi23

Az Alföld legnagyobb
táblaüveg raktára

1925 junius 21.

Nőül venne állami tisztviselő,
tartalékos katonatiszt gazdag
leányt vagy özvegyet. Val á j ,
nemzetiség nem határoz. Levelezés legnagyobb titoktartásban. Cim : Miklós L.-né,
Kecskemét, Rákóczi-u 38. 2
Tiszta buiorozott szoba egykét urnák kiadi. Deák Ferencutca 18.
Veszek állandóan féregmentes
bútort és üvegei Jókai-ulca
3, ajtó 3.
1 0 6 a .Délmagyarország* kiadóhivatalának telefonszáma.

a legfinomabb kivitelben, nagy
választékban kaphatók
K O I i n M Ó R n é 26
bőr- és cipőkereskedésében
Széchenyi-tér, v á r o s i bérház.
;

MV,.HAÍÓSZOBH
lakkcsiszolt és remek leányszoba.
bútor jutányosán megvehető
Spitzer Sándor Intérieur butorraktárában Tábor-utca 3. 138

SeholVarrógép
olcsóbban
és kerékpár, angol
és német áruk, motorkerékpár, német gummik és szerelékek részletflzeiésre is.
Nagy

javítóműhely!

méltányos árban. Tel. 13-80.

ZOMTINCEDÉNYÉLI
fagylalt, vaj és pasiroió g é g é k
remek választékban 151

szitriTÓ

1=9

lOzserniL,

a hatósági huscsarnok mellett

Befőttek,

k o n z e r v e k (spárpa h ó l á r i i l r
nélküli) leragasz ására U B I d l U K ,
valamint burgonyakeménylti'liszt kicsinyben és nagyban k a p h a t ó k
BÉLKIVITEL, Petőfi S.-sugárut 4. 359

KönyvkOtö mimául
jó házból való fiút vagy leányt
jó fizetéssel felvesz
Welllsz
Lajos
könyvkötészete, Iskola-u. 19.

Meghívó.
A Szegedi Kádár- £ • Faipari M u n k á s o k T e r m e l ő S i O r e t k c i e t e felszámolás
alalt 1925 Junius 3 > á n délután 6 órakor Szegeden, Boldogasszony-sugárut 3. szám alalt
r e n d e s k ö z f y f l l é s t tart, amelyre a tagokat
ezen az uton meghívja a felszámoló
és a felügyelő
bizottság.
Nopirend:
A felszámoló bizottság jelenlése
az 1924. évről. A felügyeld bizottság Jelenlése
az 1924. évről. A felszámoló bizottság Jelentése az 1925. évről. A felügyelő bizottság Jelentése az 1925. évről. A felmentvények megadása. A végleges felszámolás kimondása.
Határozathozatal a felszámolás alatt levő szövetkezet vagyonának felosztására vonatkozóan.
Mérlegszámla
az 1924. évről. Tartozik: 192*
december 31. Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 10 0 K, Törekvés Takarékpénztár Budapest 494 K. Berendezés szia 34 887 K. Értékpapír szia 45.COO K. Pénztár szia 4,632.496 K .
E g y e n l e g 4,713.877 K. K ö v e t e l : 1924 d e c e m b e r

31. Uzemnagyobbitási szia 24.943 K. TarlalékLegjobb és legolcsóbb tőke 65.594 K. Eredmény szia 4,623.340 K.
Egyenleg 4,713.877 K.
Eredmény számla az 1924. évről. Tarlozik:
1924 december 31. Belegsegélyző szia 652.882
ha elsőrendű sajtokot, cseK. Forgalmi adó szia 182.581 K. Költség szia
mege vajat, liptóit, szalámit,
1,893.024 K. Mérleg szia 4,623.340 K. Egyenprágai szép sonkát, csabai
leg 7,3 1.827 K. Kövelel: 1924 december 31.
kolbászt l e s z á l l í t o t t árban
Kefenyersanyag szia 327.835 K. Kefegépek,,
felszerelések 1,481.625 K . Eredmény szia
2,374.307 K. Kefeáru szia 3.168.C60 K. Egyenleg 7.3-51 827 K.
vásárol.
417
A Könyveléséri felel: Kéry Ilona s. k. A.
Idei akácméz kg. 22.000 könyvekkel egybehangzó: A felszámoló bizottság Hajas András s. k., Lakó Antal s. k..
I T I m * ! X m o d e r n keKun Márton s k., Szeleczky Jakab s. k. Meg• - • c S U C J ményfa hálóvizsgáltuk és helyesnek találtuk: A felügyelős z o b a ' 2 ' / , millió, fehér háló
bizottság Varga Gyula s. k., Fodor Mihály
2 Vi mil iő, szekrénYi ágy. aszs. k., Szüts Mihály s. k., Süveges Etel s. k.
tal, iróaszfal, famosdó, virágMé le<>szdmla az 1925. évről. Tartozik: 1925álvány, éjjeliszekiénylámpa,
Junius 30. Berendezés szia 34.887 K. Pénzláraszlalsparherd J6kai-u.3,ajtó3.
szla 3,982.496 K. Egyenleg 4,017.383 K. Kövelel,: 1925 junius 30. Érlékpapir szia 405.0C0
Gottf. Cramer-Wilh Majer gyártmányú
K. Almeneli szia 90,537 K. Eredmény szle
3,521.846 K. Egyenleg 4,017.323 K.
Eredmény számla az 1925. évről.
Tarlozik:
1925 Junius 30. Köllsér
la 1,101.494 K.
Eredmény, illetve mérleg 5,521.846 K. Egyenleg 4,623.340 K. K ö v e t i : 1925 junius 30.
Eredmény 4,623 340 K. Egyenleg 4,623.340 K.
A könyvelésért felel: Kéry Ilona s. k. A
Megtekinthető Kálmán-utca 8. sz. 4oo könyvekkel egybehangzó: A felszámoló bizottság Hajas András s. k , Lakó Antal s. k.,
KUR Márton s. k., Szeleczki Jakab s. k. MegI f
A o Ká váriánál
vizsgáltuk és helyesnek találtuk : A felügyelőM a o ®
szép n a g y
utcai szoba, konyha, bizottság Varga Gyula s. k., Fodor Mihály s. k.,
Szüts Mihály s. k , Süveges Elei s. k. 40S
speiz, kamra; vízvezeték és
closet a lakásban. 412
jÓKAI-UTCA 3. SZ., ajtó 3.

vacsorák,

G l ü c k cégnél

zongora
e l a d ó .

Tisztviselőtelepen

2 háztelek,
külön is, e l a d ó .
"am
B R E C H E R sör raktér, Löw
Lipót utca 9. szám.
422

Olcsóbban
m i n t bárhol k a p
uj vagy h a z n á l t

Zongora AUTÓT,

Produktív

Qenossentohaft nyármány,

eladó

SZÁNTÓ 8ÁNDOR gépraktára
Kiss Dávid-palota, Kiss-u.

143

Attila-utca II. szám 2. amelet. 399

TEHERAUTÓT,
motor kerékpá rt

Női és férfi fehérnemüeket,
babi kelengyéket, teljes ágykészleteket
a legegyszerübblől a legfinomabb kivitelig
raktáron tart és megrendelésre készit

ÖZV. L ő w y

József n é

47

kelengyeüzlete

Széchenyi-tér, Kiss D,-ház.

METR0P0L GARAGE
B u d a p e s t , VI., Letiel-u.

Telefon: 112—23, 24, 25.

25.

BI 9

