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A kisgazdák
legnagyobb bűne.
Mlndöisze néhány helr, hogy ezen a
helyen a jó termés várhaló hálásáról
dkkestflnk, a lözvstlencl rákövetkező
napok egyikén pedig megszólaltattuk
yanerrőt a kérdéstől a izegedi gazda-
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[i élei lóbb ismert kitaoóségét. Aióia
ellapoztuk a niptárhan Péter éa Pál
lOtOabelüa napjának oldalát is és kint
a lOkleken (olyik a sárguló buza dus
rendjének szorgos learatáaa. Q u d a g
termés icu'atkosik gyümölcsben, burgonyában, a izCIöföidck pedig állítólag
Hatmillió hek oliler bort botnak az idén.
Ami tehát a termésnek az eddigi Jtlek
szerint való eredményéi illeti, n laden
okunk meglenne e legszebb reményekre, a legzavir alanabb örömre.
Elkesetdeti, mindjárt nond|uk meg,
okkal és |cggal elkeseredett városi polgárok szokiák mondani, hogy rájuk
nézte melliker, milyen lesz s termés.
A liszt, a krumpli, a gyümölcs álkor
is drága lesz, ha gazdagon, akkor is,
h i sov/nyin hoz a főid. A termét
eredménye ciak a parasztot érdekli, aki
ló termés etetén mindenesetie többet
keres, mint rossz termés esetén. FölötIeges bizonyítani, hogy ebben az okoskodásban nem a szakértelem, htnem a
megélhetés gondjai és az egészségtelen
gazdasági visionyalnk miatt énett elégedetlenség dominál. A jó, töt a közepes termés hatását is éreznie kellene
mindenkitek. Ebhez szó sem fér. Az is
bizonyos, hogy ezt a hatást efenyéaztetnJ, vagy kisebbíteni csak a vámra,
a kivitelre, az adóra vonalkoad- hibás
kormányintéikedésekkel lehe'.
Ilyen hibák és mulasztások, amelye kért elismerjük, nem kizárólag a kormányt terheli a felelősség, katasztrófával fenyegetik az idei termés értékesltését. Rekordtermés mutatkozik a barackban. De kilálástaJan az exportunk,
óriási termést jelentenek burgonyában
és burgonya-krachot várnak, mert az
export ebben s cikkben is, legalább
egyelőre, kilátástalan. Bécsbe egy hét
alatt közel 15 ezer mázsa burgonya
érkezett, de Magyarország eddig egy
kilét se szállított az oatlrák fővárosba.
Borban, hozzávetőleges becslés szerint,
3—4 millió hektoli er feleslegünk lesz
S ezidöazerint alig van a magytr bornak más pite», mint a — belföld.
Helytelenítjük a bortermésre alapított
hatalmaa szölökul urá'. Kenyeret 'eremjen a föld, kiuzplit éi főzeléket. Ez
azonban olyan etikai és embernemesitérni elvi harc, amelyet most ki kell
kapcsolni. Sajnos, a szeszes Italok fogyasztása még mindig nagy jövedelmet biztosit Európa leg öbb államának.
Mt sem vagyunk kivétet és ha mér itt a
bor, tömérdek pénzt fektettek beír, gondoskodni kellett volna, még pedig idejében, az elhelyezéséről.
RekordermésrCl beezé nek ország
szerte és krach fenyeget. Egyelőre
nincs pitcunk, legalább ii számottevő
piacunk, ahova kiszáili sunt, de a
parlamentben vannak kifgazdaink, ak k
számtalanszor csináltak palo'aforradatmat, mert keveaelték, hogy csak egyet
mondjunk, a kifga;da- államtitkárokat.
A demokrácia eláruláaa nagy politikai
bűne a Nagyatádi halála ota folyton
szintelenedö és elerőllenedö kisgazda
csoportnak. A legnagyobb bűne azonOan, m:nt a rtnk zudulni készülő
2 2 ? ' 7 y e 2 L , ? u , a , i 4 , , • h 0 «y kicsinyeskedő és hebehurgya nem is párt-, ham?' C:
ffir'r*1
'P'y'itot 1 , ahelyett,
hogy kovet-lte és segítette volna o yan
l é g i t r c* kormányra i szellem meeteremlését, amelyben, természetesen
megfelelő szskér elem mellett, gendoskodni lehelett volna az erszág nagy
gazdasági érdekeiről. Ebben keiie.t
volna tán ogatnia a kormányt is nem
a r.yilt szavazás lőivénybeikla ásánáL
A demoktéclával szemben való kötc-

Szeged, 1925 julius 9, CSÜTÖRTÖK
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misünket nem tudjuk értékesíteni épp
azoknak az éveknek egyikében, amelyek
alatl kisgazdák vitték a izót a kormát y
párlban.

ztek azonnali elpártolása, amelylől már
komolyan lehetett tartani. A középső
Alias-vidék törzset még mindig Abd el
Krim táborába szivárognak dt.

Visszaküldi a kormányzó
a kötelező szavazásra vonatkozó választójogi
szakaszt a nemzetgyűlésnek.

„Az adók és illetékek
nem haladhatják meg az adózók
jövedelmének 70 percentjét"

lességei mellett ez lelt volna a legnagyobb köti lessége. Akkor nem következett volra be az a szomorú
groteszk láivány, hogy nagyszerű ter

(Budcptsti tudóittónk telelőn jelentése) Beszámoltunk a m i k idején, brgyaz
egéiz politikai világban, de külötösen az egységespdrl körében általános volt i
felháborodás a kirgazdik azon kivántága n i n i , hogy a izavatás rgyea ketű'e
lekben kőtelező legyen. A válesztólrgi iCrvényjavatlatol hirmidszoil olvaaás é.
ellogidáa után most a kormányzóhoz icrjesziik fel Jóváhagy/s céljától és értesü
létünk sierint a javaslatét a kormányzó vissza fogja küldeni a nemzetgyűlésnek
azzal, hagy a kötelező ¡zavezásra vonatkozó szakaszt újból vegye tár gyűlés alá
és uj javaslatai tegyen ebben a kérdésben. Szó volt airél is, hogy a kormány
javatoini fegja a kornányzórak, hegy a titkosság kérdésében la újra felvétel
ir|cd elő, azonban a kormány mégis ennek elteléie mellett döntőt», mert mint
az e őiő alkalommal, ugy mcst sem akarja befolyásclni tagjait a titkosság
kérdéstben.

Budapesti fópolgáimesterré a kormányzó első helyen Ripkát jelöli.
(Fudc pesti tudósítónk tele fenje lenlése)
A kormányzó a mai nap folyamán dönö t a ff polgármes eri siék jelöltje kérdésében és a széket fóváioii frpolgármesteri izékbe elsősorban d \ R pl u
Ferer.ctt, a főváros ezidőtzerintl kor-

már ybiztosát jelölte ki. A főpolgármestert választó közgyűlést holnap
östzehivják éa szombaton, 11-én délu'án lrsí ez az ujvárcsháza közgyűlési
leimében.

Nagy a felhábotodás a zárszámadási flgy m i a t t a Friedr chés Husi ár-kormányok tagjai közt.
(Budapesti tudósítónk tele fon jelentése)
A lárszí mtdáii ügy a legélesebb vístzafetszést a volt Fiedricb- éa Huizárféle kormán) ok taglaiban izülie. Kifcgáio ták a volt kotmányek tagjai, bogy
jelentjüket ctupán tudomásul vették,

de felmentési a parlamenttől nem kaplak. Értesülésünk szer n', ha a kormány ezt nem hajlandó pótolni, akkor
u oyllvárosságra hozzök a \oll kormányik ügyeli.

A Népszövetségi Unió elítéli
a magyar numerus clausust.
Varsó, julius 8. A Néptiövelsé&i
Egyesületek Unióiának kistbtségi bizottsága tegnap Auláid pofestzcrnik,
a numerus elausus ügyében kikü'dölt
albizottalg előadójlntk határoza i javallatát tárgyalta. A javallat két részből
áll. Az első iészben scjrálattal állapltja meg hogy a tűmetus
cliusus
Magyarországon
még fennáll, ezztl
rzemben megelégedéssel fogadja, hogy
Leniyelonzágban általános egjeitrény
|Ott léire a koimány és a zs dó kliebbMMMNWMMMMMM^^

tég között, ami kizárja a numerut
elausus bevezetésének lehetőségé*. A
második részben felhívja i z Unió főtitkárát, hegy terjesszen elő rendszeres
jelentéseket az európai országokban
urtlkcdó antti; emit'zffiosról, valamint a
nnmeius daususra vonatkozó lényekről
A határozati javaslat első részét szótöbbséggel fogadták el; ellene szívtzoti két delegáció, köztük a magyar is.
A javaslat máscdik része egyhangúlag
ment kérésziül.

Magyarok kitoloncolása a
A felvidéki áilampoigáiság kérdése.
Vunó, julius 8. A felvidéki állampolgárság kérdése újból szíbakertlta
népszövetségi ligák uniójának tanácsán.
Egyelőre caak a bizo Iságban volt erről tzó, de a körgyü'é* is f g'a'lozni
fog a kérdéssel. Az unió ezéviftbtuái
tanácskczáaiin
Biüs»:eben
Lukács
György magyar delegátus n u a t o t l rá
hatásosan azon veszedelemre, hogy a
felvidéki magyarok krzségi ille őségét
és et nek alt pján állampolgárságuk
elismerését a aeh haióstígok
ujaidon

Vargha Imre államtitkár rámutatott
a rendelet fontosságára, amely abban
áll, brgy magában foglalja az összes
ma érvényben lévő adóügyi rendelkezéseket. Egyes módoii'ásokat az egyes
minisztériumoktól beküldött észrevételek folytán még kell a rerde'eíen
végrehajtani, de ezek már ctupán csak
az eljárás bizonyítására vonatkoznak.
A rendeleltervezet a különböző érdekképviseletek bevonása u ján a különböző kívánságoknak igyekszik eleget
tenni. A rendelettervezet
kimondja,
hogy az öazes adó. Illeték nem haladhatja meg az adózók összes jövedelmének 70 tzázalékál.
A napirenden
lévő rendelettervezetet a péntek déli
12 órakor tartandó ülésen folytatni
fogja a bizottság.

A lengyelországi árviz
hát omszáacztr családot tett
hajléktalanná.
Budapest, juliui 8. Távirati jelenléteink szerint a favaszi esőzések miatt
megáradt folyók úgyszólván egész Lengyelország területéi elöntésül fenyegetik.
Az árvíz folyton növekvőben van és
a legnagyobb puszii ásókat NyugatGalidában okozta. így például UjideSolna városkát teljesen elpusztította az
árvíz. Drobobic tartományban öt falu
teljesen el ünt e viz alat». Zircezénél
a Visztula á törte a gátakat és körülbelül tizenöt kilóméter izélest égben
mindent viz alá boriott. FeliőszÜéiia
ét Tescben között megszűnt mindennemű össieköttetés. A ke'etga idai aratás teljesen megsemmisült és eddig
több mint három« zázezer család v*lt
haj'éktalanná. A tartományok
helységeiből renge eg emberáldoza ról érkezik jelentés. A kár felbecsülhetetlen.

tömegesen megtagedták és ez által a
hentalaiokká vált hlvatclnokokat részben hivataluktól és sok eseiben nyugdijaitól is megfosztották. Nagyon sok
esetten ezer felül klloloi colják őket az
A kultuszminiszter* rendelete a
ország területéről. Lukács György kérte szorgalmi Idő megrövidítéséről. A kule kérdésnek a Nemielek Szövetsége tuszminiszter az tsuoláztatási kötelezettrlé való 'erjesztésé1, bogy a Nemzeek sínről még 1921-ben kiadott rendeletéTrnácsa szerezze be a hágai ál'ardó nek magyarázata tárgyában ujabb rendentmzeikfzi bizolság jogi véleményét letet intézett a közigazgatási bizottságokés legye meg a további lépéseket a hoz, ahol az eredeti rendeletet kűlör féleképpen értelmezték. A mostani rendelet
felvidéki m gyarság védelmére.
rámutat arra, hogy az eredeti rendeletben
feltűntetett 10 éves korhatári egyes közigazgatási bizottságok akként értei ¡nézik,
hogy indokolt esetben a 10 é/en felüli
tanulók mindegyikének megadható a kedvezmény, tekintet nélkül arra, hogy az
illető az elemi népiskola hányadik oszpropagsndát fejterik ki. A többi kó- tályát látoga'ja. Ez az értelmezés a gyalóit löpiratokat tartanak készen Ma- korlatban egyes osztályok munkarendjét
rokkóba inda ó katonák számára, aki- teljesen fe bori hatja, mert sok tanuló 10
ket at ergedelmesség
megtagadására éves életkora dacára csak a II. vagy IIL
szólítanak jeL Ezen akcióra már bizo- osztályba jár. Ha ezek számára is engeny itékek ia v. n ak, m g azok a hiretz- délyezik a tanév megrövidítését, akkor a
ti lések, amelyek azerint azovjetágensek rargjeiött osztályok haladása lehetetlenné
hemis ben'jrgytk fo'gitoiibihozásával váiik. Az iskolák munkájának alkerét és
egyöntetű e>járást akarja a miniszter
if ytkeznek zavart támasilan 1 , eddig nem az
biztosítani, amikor a hivatkozott rendelet
n]erlek megeröiités'.
intézkedését ugy értelmezi, hogy a szorLondon, ju us 8. A Daily Telegroph- galmi idő megrövidítése csak különösen
ntk jelenlik Fezbö1, brgy Tazattl ke- indokolt eseiben és csak a IV., V. és VI.
letre oy frarcla esztagnek
sikerült osztályba járó tanulók ré'tére engedéBab Ktsselig előnyomulni. Ezzel tlke- lyezhető
tülbelővé vált a Tata körül lévő tör-

Anglia is blokálja Marokkót,
ha Abd el Krim megtámadja Tangert.
London, jul ui 8. A Tangerre vonatkozó spanyol jegyzékie az angol kormány ma kü dl el váluzát. Mét ékadó
helyen lagtd.ák, l o f y Madrid a lángéi I konferencián mrgálfapitolt jelenlegi batár módcsi áfát kérte volna. Az
angol jegyzék sierint rem valószínű,
hegy Abd el Krim Tanger elleni közvetlen támadáíra határozná el megát,
Arglia ebben az eseiben részt vesz a
blokádban.
Póris. julius 8. A hatóságokhoz bizaliLis telentéiek étktzlek, begy a
k ő i m unltták B eatben és Franciacrizég izíiros n á s kikötő-á otíban t r t s

Badopest, julius 8. A nemzetgyűlés
33 as bizottsága szerdán délelőtt 11
órakor a képvsekház eggyes számú
bizottsági termében Ráday Gedeon
gróf elnökletével flést tartott, amelyen
a pénzügyminiszter as 1925-ik évi
600/Cm. számú közadók kezelésére
vonatkozó törvényéé rendelkezések hivatalos összeállításától szóló rendeletet
tárgyalta.
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A pénzügyminiszter nem változtat
a forgalmi adórendszeren.
A nemzetgyűlés mai Uléar

Budapest, juliui 8. Tiz óra u'án nyitotta meg a nemzetgyűlés mai Ölésit
Scitovszky Béla elnók.
A napi'cnden szereplő pénzügyi
javaslathoz elsőnek Kéthiy Anna szólilt fel A tisztviselők anyagi helyzetének intézményei és számottevő |avitáslt sürgeti. A javaslatol nem fogadja el.
Sirausz l i v á n szemére veti a pénzügyminiszternek, hogy nem terjeszteti
a Ház elé k9l sígvetéii előirányzatot.
A forgatri adórendszerrel foglilkoiik
ezu án. Abbin a hitzemben van, hogy
a tegnapelőtti nsgy de nonslrációnak
meglenz a hilása, a pé-zügyminiszter
magáévá leszi Sándor Pál ama indítványát, hogy a fizisos forgat ni adórendszert némely cikknél próbaképpen
cl cndeli.
Fábián Béla a kővetkező szónok, aki
Ossietiaaonli Ja Bud Jánoi pénzügyi
politikáját Kíllay Tibor politikájával.
Kállay keményen állta ai el'enzék kritikáját. Ezzd szemben Bud lános meg
sem jelent javaslata tárgyalasán1l,anynyíra sincs ereje a jogos is objektív
kritikát meghallgatni.
A fogyasztást éa az egyenes adók.
Dénes István szemére veti a kormánynak, hogy a nagybirtokosokkal
izedben meglágyul a szive. Szembeszáll a pénzOgyminiizternek azzal a kijelentésével, hogy Otvtnd a költségvetési feleslegnek. Meg kell Állapítani,
¡i>gy ez a fölösleg ugy jött létre, hogy
a dolgozd milliókat sújtó
fogyasztási
adó teszi ki a bevételeknek 80 százalékát és csak 20 százalék az egyenes adó.
UKabók
Lsjos határozati javaslatot
nyújt be, amelyben asl követeli, hogy
a jövedelmi adó kulcsát a progresszivitás nvének alkalmazásával állipitsák
mrg és az sdómenles létminimumot
1G00 aranykoronában szabják meg.
Egy másik határozati javallatában az
általános keieseti adó aránylalanságsinak megfékezését követeli és azt ajánlja,
hogy iti a legkisebb megadóztatható
hetikereiet a husi aranykorona legyen.
A törvény] ívialatol nem fogadja el.
Csík József kijelenti, hogy ma egy
minisztériumban tobb méltóságos ur
vm, mint Nagymagyarorsság valamennyi miniazléiiumában volt. Határozati |ivaslatot nyújt be, amelynek értelmében a nemzetgyűlés utasilss a kormányt, hogy a tOrveny életbelépésétől
számított kél hónapon be'fll nevezze
ki, illetve lépteaae elő a közalkalmazottak legalsóbb kategóriáit. A törvényjavaslatot nem fogadja el.
Miután a többi feliratkozott szónok
töröltette nevét, az elnök a vitát be?
zárla és isünelet rendelt el.
Félegykor nyitotta meg ujbfil az
clnbkiu alélt.

Érettségi

beszámoló.

irta: dr. Ctlmer Károly.
(3)
A ¡ovális Horváth Sándor irodalom tanár
utóda a félegyházai születésü Cserép Sándor volt, Magyar Gábort követte utóbb
az Igazgatóságban; szerette az ötletes,
szellemes társaságot, Jó adomákat. Találó
mondásai sokáig éltek a Próféta nagy
asztalánál, ahol a többi közt Szemerjay
Károly azt fejtegette, hogy könnyű a székelyt megismerni, mert a vezetékneve is
keresztnév. Akkor Misi Zsiga (egy hóbortoa
zsidó órás) is székely, felelte rá Cserép
atya és zabolázatlan kacajt (akasztott.
Vass Károly takarékpénztári Igazgató
szaiymazi villájában vacsoránál, borközi
hangulalban, Robi bácsi — a piaristák
nagy tisztelője (Elsenstáitcr Róbert), hirtelen l-'erenczi Pista nyakába üli szétvetett lábakkal.
— N t páter 1 erre mondj kádenciát —
ha tudsz! — mondá Kiss Gyula felsővárosi Umert tréfás gyerlyamártó. Mint a
kilőtt puskagolyó, oly gyorsan csapott közénk a találó rigmus: .Csacsi ül a szamáron, a szatymazi haláron." Egész éjjel
a szamarasitott Robi bácsin kacagott a
társaság.

Akkori .szegedi froubadourok* között fevolt Llpcsey Ádám, aki

lettébb népszerű

a régi lómat feliratos

kövek

modorában

„ásotthalmi lelelek" cimen a közéleti férfiakról jellemző distikonokat készített az
ügyesen szerkesztett .Szegedi Hüvelyk
Milyi" cimü é l c l a p b j . A bort és irodalmat egyaránt kedvelő Cserép Sindort a
kOveikező találó pirversben jellemezte:
Literátus vagyok, caicteiei a verib.
P.arista C'erép.

A pénzügyminiszter

válaaza.

Bud Jinoi pénzügyminiszter reflektál a vitábin e hangzóit besxédekre.
Két kérdéssel kiván foglalkozni, a t síiviselő problémával éi a forgalmi adórendszer kérdésével. A tisztvisslök tizelését mindezideig nem leheteti rendeini,
mert as sz Olvinmi'lió aranykorona,
amennyi differenciát a tiszIviteICk feleveit fizetése leleot, mindezideig fedezet né'kül állott. A gazdssági életet
nem leheteti erösebben megterhelni és
igy c u k most nyilt alkalkm arra, hogy
est a problémát ideiglenes» rendezze
a kormány. Ami a forgatni adó kérdését illeti, erre vonatkoióan kijelentem, hogy a mostani forgalmi adórendssert egyelőre nem lehet megváltoztatni. Sándor Pál energikus fellépéséi,
amellyel a tegnapé ölti nagy demonstratív nagygyűlést vezette, nem helyeslem, mert ss a szellem, amely filűl
akar kerekedni, amely már rgysier
megnyilvánul! as orsságbin, csak felforgstásra és a rend félredobáslra vezeinet.
A forgalmi adórendszert egyébként
nem változtathatja meg, nem térhet dl
az egyfázisos rendszerre. Pénzügyminisztersége alatt kél dolgol tanult meg.
Az egyik az, hogy az adókat nem lehet emelni, mert minden kismértékű
adóemelés óriási elkeseredést kell. A
másik p:dig az, hogy egyes adónemeket nem lehet mérsékelni sem, mert
abban az esetben az ország lakosai
a tbbbt adónemek mtrstklését lt kívánják, ami pedig a budget felborulására
vezethet. Maga is he'yetli az1, hogy a
segédek nélkül dolgozó iparosok és
kereskedők ne vezenenek könyveket,
már intézkedett is ilyen irányú változás ciijiból.

Z Sándor Pál a 9. §-nál f rámutatott
arra, hogy Csehországban a magyar
liastre most II szlialékos forgalmi adói
vetettek ki, amivel szemben a cseh
lisit adója c u k 1 azázalék. Es okból
azt indítványozz*, bogy hstalmaizi fel
a nemzetgyűlés a pénzügyminisztert
ilyen esetekben kiegyenlitö intézkedésre.
Bud János pénzOgyminiazter hozzájárult Sándor Pál indítványához és azt
a Hiz el is fogsdta.
Vita nélkül fogadják el a szakaszok

legnigyobb részét.
Etzel részleteiben is letárgyalták a
két u| javaslatot.
Atiérnek a vadászati ti laton módosításáról szóló törvénylsvailat tárgyaláiára,
amelyhez Ivándy Bili előidó felszólalása ulán Farkas Tibor, F. Szabó Oíza
és Relslnger Ferenc, majd Mayer János foldmivelésagyi miniszter szólalnak
fel. A Ház azután a törvényiivaslatol
általinosságban és részleteibe ii elfogadta.

Csáky miniszter a MOVE-ról és a TÖ5Z-ről
Az elnök mpirendi Javaslatot tesz.
A Hiz holnap délelőtt tartsa meg legközelebbi Olésé', amelyen a ms elintézett Jsvaslstokit hsrmsdszori o l m á i ban fogja tárgyalni, s még le nem tárgyalt tör vényji vasi ltokon kivOl a holnapi ülés nspirendlére az egyes bízottSágokban megürült tagsági helyekre
való választást is kitűzték. Ezu'án
Csáky Károly gróf bonvédelmi miniiz'er állt fel szólásra, hogy válaszoljon Peyer Károlynak a legutóbbi interpellációi mpon előterjesztett háromrendbeli interpellációjára. Az egyik interpelláció azt tette azóvá, hogy a MOVE
állítólag kormányrendelet ellenére a
hadsereg tényleges tisztjei között burkolt módon tagokat gyűjt. Erre azt a
felvilágosítást adja, hogy a tisztikarnak
nem tilos a MOVE kültagjai közi belépni. A MOVE tehát nem végiéit titkos laggyűjiéal. A máaik interpelláció
a (intet Önvédelmi Szövetkezetétől
azól. Az interpoláló képviselő azt kérdezte. hogy ismeri-e a bonvédilmi miniszter eit a TÖSz néven szereplő
szövetkezete*. Kijelenti, bogy igenis
ismeri.

Peyet Károly: Hát akkor miért nem
szólt?
Csáky Károly: Mert ilyesmivel nem
szoktam muta tatni a képviselőházat.
H l azonban a képviselő ur kíváncsi
rá, méltóztassék meghallgatni. Ezután
rámutat arra, hogy a tanácsköztársaság
A f u r c s a adóív.
östzeom'ása után a szétszórtan lakó
Bud János: Intézkedett továbbá az lisztek és kalon si tisztvise'ök a maguk
adóbevallási iv revízió alá vétele miatt elhatározásából lakásuk szerint csoporis, mert rájött arra, hogy az adóbeval- tokba tömörüllek azzal a céllal, hogyha
lási ivet, hs neki kellene kitölteni, a rend fentarlása érdekében szükség
még ó maga s:m tudná. Komoly igé -. lesz rájak és őket erre fe'szólilják,
retel tesz arra nézve, hogy minden rendelkezésre ludjsnak állani. Mind in
egyes esetben fe'fll vizsgálja a zaklatá- helyőrségi állomáson riadó ntézkedések
sokat Két határozati |avaslstot elfogad; vannak érvényben azzal a céllal, bogy
az egyik, amelyei Sándor Pál nyújtott mindenki tudja elSre kOleletségét, ha
be a kisemberek védelmére, a másik szükség van a felriaaztásra. Azért kelpedig, amelyet Homonnay Tivadar leti ezt az életrevaló és ügyesen megnyújtott be a fizetési előfejek liberális szervezett TÖSz-t fentarlani. (Nagy zaj
kezelése céljából.
a baloldalon.) Nincs tehát szó semmiA Ház többjége ezután a javallatot féle titkos szervezetről (Elénk helyeselfogadta és az összes ha'ározati ja- lés a jobboldalon, nagy zaj a baloldavaslatot elvetele, azok kivételével, ame- lon. A fajvéd) csoport jelenlévő tagjai
lyeket a pénzügyminiszter is magáévá a tiltakozó szociáldemokrsla csoport
felé sértő kiállásokkal fordulnak.)
tett.
Hegedűs Qyörgy: Fáj önöknek a
Ezután állérlek a részletes vitára,
amelynek egyes szakaszait részben vita hazafias szervezkedés I Bitangok I Hazanélkül, részbe-t módosító indítványok- árulók!
kal fogadlak el.
Zstrkoy Jinoa és Lénával
István,
Jót mosolygott rajta a város, ellenben a
főigazgatónak szánt párvetaen már kacagott, mert pajzán éle volt:
Téte á télénél kedves a csintalan sikoly,
Páter Fehér Ipoly.
Csendes, szerény, világtót elvonult,
csupán édesanyját látogató, szikár magas,
nagyfudományu botanikus, de gyönge
gyomrú és emiatt könnyű süllekkel élö
Pap János rektorra azért nehezteltek rendtársai, mert mindig szoposbárány és J i szekszagu" liba és pulykapecsenyével tartotta óket.
Az óriás termetű, félelmes erejű, de
galambazelld délvidéki sváb Obelcz József
német tanár, az első órán teleiratta velünk
az állványos táblát és ránk szólt, hogy
hamar fordítsátok a tiszta felére, de amig
készülődtünk hozzá, azalatt odalépett, egy
kézzel felülről megmarkolta és lefelé irányuló csavarintással hirtelen a tiszta oldalára állította. Megrémültünk ekkora
robusztus erő láttára és félve kuporodtunk
a padok mélyébe. Szent Isten! ha ez
polonvág bennünket, a fejünk lerepül a
váltunkról 1 De nem vágott, haragudni se
tudott, hiszen epéje se volt.
1875. tsvaszán, árvízkor, kora reggel,
vészharang verte 101 a várost: a sörházkaszárnyánál (a szemkórház táján) beszakadt a töltés. A közel lakó piaristák
Obelcz Józseffel élükön, elsők voltak a
veszedelemnél és az odaözönlö diákokkal és kubikosokkal versenyt dolgoztak a
szakadás betömésén. Mi ketten-hárman
cipeltünk egy-egy lazán töltött földeszsákot, addig Ooelcz tanár ur hóna alatt
két-két llldeszsákot vitt és dobált a szakadékot elzáró karózás mellé.
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Hüledezve nézték ezt a kubikosok,
amig a gödörgazda lel nem világosította
őket: .Könnyű neki, mindig huasal él
ez a pap, azért olyan erős!"
Egy este az Oroszlán kávéházban bllliárdozott, egy kapafos svalizaér-tiszt belekötött és kardot húzott rá. Obelcz ugy
bánt el vele, mtót egy csintalan diákkal,
gyöngéd, nyájaa mosollyal kivette kezéből a kardot s a hepcláskodóf két karjánál fogva felemelte éa a billiárd közepébe ültette. A sarokban kártyázó tisztek
felugráltak, kardot rántottak, ellenben
Obelcz egy széket ragadott és imponáló
nyugalommal várt a kávéház közepén,
némán, félelmesen, mint hajdan az aréna
közepén, a szőke germán óriás, aki a
talpig légy vérzett gladiátorok támadását
várja. A tisztek engedtek és hazamentek.
Három nap múlva át voltak helyezve,
valamint Obelczet is áthelyezte lőnöke
a tanév végén.
Kemény, vasszigoru, kartársai által is
hajlíthatlan Stanczil Károly rektor és
mathematlkus szivében jó indulat lakott.
Egy egy cainyt évekig nem feledett el és
üldözte érte a pajkos diákot, de az érett;i vizsgálatnál megbocsátott neki.
tudós professzor rossz fogai miatt
nagyon félt a — cugtóL Még akkor
jultuaban is tanultunk (augusztus-szeptember volt a szünet) s a l*\ '>rróbb
kánikulában sem volt szabad az ablakot
nyitva tartani.
Később Debrecenben volt rektor és
mikor 1882 ben Tetétlenben a félkezü
Zichy Géza zene grófnál nevelő voltam,
Püspökladányban az állomáaon találkoztam vele — utoljára. Kalapot emeltem
előtte. Keményen 'ámnézett és megállí-

Szabi Józief ugyancsak hingos közbeszólásaikkal vannik segítségére H r e dősnek.
Zsltvay Tibor alelnök, aki közben
az elnöklésl átvette, rendreutasítja Hegedűs Györgyöt.
Az elnök hosizas é i erélyes csengetésére nagynehezen hely eáll a nyugalom.
Malislcs Qiia: Politikai megbízottak ezekl A kommunistáktól
tanultak.
/ó tanítómester volt Kun Béla.
Csáky Károly: Hogy mi a célja ennek
az oiztálynak, arra kijelenthetem, hogy
legelaö c'IJa az orsság b:lrendjéiek
védelme és illetve belrendjét érdeklő
kérdések bonvédelmi szempontból való
megfigyelése, a hősök kultuszára vonatkozó adatok beszerzése és a csapatokhoz való eljutlatáia. E'ismerem,
hogy ilyen osztályt nem minden körülmények közölt kell fintartani, addig
azonban, amig o'yan mozgalom mu'atkozik, mint a Vági-féle... (Nagv zaj
a siélsöbaloldalon és baloldalon)
Peyet Károly: Azt a kormány csináltál (Folytonos zaj.)
Csáky Ktroly: Meg kell akadályoznunk, hogy ily mozgalom nagyobb
mértékben terjedjen.
Rapert Rezső: Ez a
rendőrség
dolga.
Ezután Ргует Károly reflektál Csáky
szavára: Kogv kültagja, vagy beltigja-e
valaki a MOVE nek, ez csak játék a
szavakkal. Az Igazság az, hogy ez kifejezetlen politikai azervezkedés.
Csáky Károly: Bolondság I Bolond
állttás. Riadilntiikedis.
(Nagy zaj a
a szélsőbalon.)
Propper Sándor: Tanuljunk
parlamenti illemet a miniszter úrtól.
Peyer Károly: Tudomásom van arról,
hogy ezek kifejezetten politikai összejövetelek. Amit a miniszfe* mondott, a
riadó, az egészen más. Ennek s e n m i
köze nem lehel a nádihoz.
Csdky Károly: igenis van kOze, hogy
fejbe ne verjík őket az utcán.
Peyer Káro'y: Amint a munkásoknak
minden legcsekélyebb összejövetelére,
amelyben például a munkabeoaztásról
beszélnek, kiküldenek egy rendörfogalmazót éa legalább hat rendőrt, ugyanakkor mások összejöveteleket tarthatnak
a kávéházakban.
Es nem önvédelmi
szervezkedés, annál kevésbé, meri a
honvédparancsnokság pecsétjével ellátott : .Hát magát micsoda
erre?" .Nevelő vagyok itt a
ban, Tetéüenen." .No akkor maga is
belekerül, a feketekönyvbe." ^Miért
kerülnék én bele a rektor ur leketekönyvébe ? ' Mert nem log végezni — a zsíros fazekak mellett".
Ez döntő volt rám nézve. Fél év múlva
visszamentem az egyetemre és végeztem.
Hiába tartóztatott a gróf. hogy örökös
kenyerem lesz nála. Diplomámat azonban
nem bírtam bemutatni velem szembea Mza'matlan tanáromnak, mert a találkozái
után nemsokára a tulhizott és vastagnyaku rektort szél érte.
A felsoroltak voltak a mi Jó tanáraink,
akiknek telki egyensúlyát, összhaogzalos,
derűs szivvilágát sohasem zavarta meg
a fiatal, lelket elperzselö kedélytelenaég
és türelmetlenség mérges indulata. E"őttük nem volt hit-, nyeiv- és ftjkülönbség, csak az embert látták tanítványukban, aki tökéletesedésre szorul. A szerzetesi élet erénye és kincse — amely
mentes volt a házigondok és családi bajoktól — nem aavanyitotta be a derűs
létek- és kedélynyugalmukat. Gyarlóságokon való felülemelkedést és bölcs megértést csakis övékéhez hasonló nagy tudással és harmonikuséleltei lehetett megszerezni.
Elmondhatjuk, hogy emberré tettek bennünket és a mi nyilvános működésűnkben
hasznos volt és amivel embertársainknak
javára voltunk, azt mind nekik köszönhetjük. E pár sor Írásomat társaim nevében is hálánk jeléül kegyelt emléküknek
szentelem.
(Folytatjuk.)
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lott meghívókon hívják Otíze a tiszteket.
Csáky Károly: Ez Is bixonyii|i, hogy
Uvatalos szervezet.

Ptytr Károly szóváteizi ezután a politikai osztálynak a bányászokra vonatkozó jelentését.

interpellációk.
Györki
második interpellációját,
Pakets József interpolációjában Endre
László gödöllői főszolgabíró működését amely a Beniczky-üggyel kapcsolatos,
leszi kritika tárgyává. Fílhivja a kor- a nemzetgyűlés hozzájárulásával e'mány figye'méi srrs, hogy s főszolga- halasztja.
bíró a járásban tűrhetetlen s'moszférát
Utána Eőri Szabó Dezső Interpellál
teremt. Intézkedést kér a balűgyminisz- és a memyei kishasronbérle'ek erötertől.
s u k o s és jogtslsn elvétele ügyében
Farkas Tibor a községi, vármegyei kérorvoslást ugy a földmüveléiügyi,
háztartás érdekében kér intézkedést a mint a betOgyminiszteitöl.
pénzügyminisztertől, Györk! Imre az
puuvanj
vii posta w
mviiufl aiaar
A jegyzőkönyv hi'elesüése után az
elbocsájott
és távirda
alkal- • re
mazottak részére végkielégítést sflrget. | fllés félhat órakor véget é L

Lóderernót haléira itóltók.

Nem fölebbezett és nem kér kegyelmet — ügyvédje fölebbezett.
Budapest, julius & Denk tanácselnök
ma léltizenketlő után nyitotta meg a
Léderer-pör tárgyalásit és azonnal átI d a a szót a védőnek, dr. Lévai Tibornak, iki Így kezdi b e u é d é t :
— Idegen talajból sarjsdzoti, felkapta
a forgószél és addig lépte, csavarta,
amig ezen ss állomáson letette. Hosszú
ez sz ui, titkokkal leli, de a titkok is
megfejtbetök. Lédeierné szomorú gyermekkoráról besiél. Nyomor uiágabsn,
mint listai reány, kasairnöi illáit vállal, termésietes apja magasabb társadalmi állásból való, terméssetes tehát
az ő nagyzoló természete.
— As, amire a vád s legtulyosabb
bűncselekményt, a gyilkosságot felépiti
és abban a nő szerepét kijelöli, mind
csak tettevés. Abból a körülményből,
hogy a férj agyonlőtte Kodelkát és s
bullái fclbarabolta, amiben a felesége
segített ntkl, még nem kivetkezik az,
hagy az asszony bujtatta fel a férjét.
A vád útvesztőbe /«', amikor a firj
vallomására alapítja a súlyos vádat,
útvesztőbe jut, ha magát az egyik elitélt vádlett által a másik ellen engedi
vezetni
— Minden arra vall, hogy szerelemjiltisből történt a gyilkosság, amely gyorsan végrehajtott, hirtelen és nem előre
^ ^ ^ ^ ^ /^W csc
jf
^ Mite^d^s
kgyen méltányos, Igazságos, legyen
méltó a magyar bírósághoz.
Denk tanácselnök ezután Léderernét
szólítja maga elé és megkérdezi, bogy
van-e még valami mondanivalója azo-

kon felül, amiket védője előadott.
Lédererné megáll a biróság elölt, a
tárgyalás egész tartama alatt moat először érethető meghatottság a hangjában.
Halkan mondja:
— Az én lakásomban egy laß van,
ami sok mlnáent megmagyarázna. Tegnap kérlem, bogy engedjek meg, h >gy
valaki meglátogasson engem a börtönben, akivei négysieokOzi beszélhetek.
Da nem kaptam engedélyt. Most megismétlem eal a kérésemet. Férjemmel
szemben már voltam a mostanihoz hasonló he'yretben. A kommunisták Bresben elfogták Ct és tObb liszttársát és
ekkor fik sok értéktárgyat sdtak ál
nekem, hogy rejtsem el. Jöll boziám a
munkástan icf, hogr sajam ki a tárgyakat, mert kflIOncen a férjemet busvet vasárnapjin felakasztják. Fel is dúlták a lakásomat, de nem találtak semmit. Nem tettem én soha semmi roszszat. Hogy kaszirnő voltam, azért tiszti
feleségnek is ló voltam. Nem kellett,
hogy báiki la szégyenkezzék miattam.
Becsületes asszony módjára éltem a
férjem melleit.
Denk tanácselnök még egyszer megkérdezi U d e r e r n a :
— Akar még vstamit mondsni ?
Mire Lédererné Így felel:
— Lelkiismeretem tiszta, az ügyben
semmi szerepem nincs, mint az, hogy
férjemnek segítettem a koffereket hlA biróság ezután visszavonult. Az
elad* bejelentette, bogy a tárgyalást
Ml érára felfflgiesziL

Az Ítélet kihirdetése.
Félórai tanácskozás után 2 óra 32 perckor a biróság bevonul a terembe. Lédererné, mintha villamosáramot engedlek
volna a testébe, felugrik a padról is a
bíróság elé áll. Két fegyőr mögötte feszes hsptákban várja as Ítéletet.
A padsorol felmorajlanak. A biróság
feláll. Feláll az egész tárgyalóterem.
— A budapesti kir. törvényszék s
következőképen itélt: — mondja az elnök és már hangzik is as ítélet:
Léderer Ousztávné bűnös a bűntetőtörvénykönyv 69. szakaszának
első pontja szerint minősülő felbujtói bűnösségben, bűnös a büntetótörvénykönyv 278. szakaszába
ütköző gyilkosság bűntettével anyagi
halmazaiban elkövetett a büntetőtörvénykönyv 344. szakaszába üt-

kőző rablás * bűntettében, melyet
azáltal követett el, hogy Budapesten 1925 janu r 7-én és megelőző
több napon, több alkalommal rá
beszéléssel, különösen a Kodelka
Frrenc tulajdonát képező 70 millió
jogtalan eltul jüonitd-ára irányuló
célzattal, szándékosan rábírta férjét arra, hogy Kodelka Ferencet
Budapesten, 1925 január 7-én este
vagy éjjel előre megfontolt szán dékkal megölje és egyúttal a Kodelka Ferenc birtokában levő 70 milliót kitevő plnzt, két briliiánsgyűrüt,
egy ezüstórát, láncot, szivartárcát,
mint Idegen ingó dolgokat elvegye
és azokat jogtalanul eltulajdonítsa
és Léderer Gusztáv ezen cselekményekel valóban és igy végrehajtotta.

A királyi törvényszék eiéit Léderer Gusztivnét
büntetésül halálra itélf, Léderer Sándort a tövényszék a vád és következményei alól felmeati.
A bűnügyi költségek viselésére kötelezi a vádlott Léderernél és kötelezi
arra is, hogy Kodelka örököseinek
fizesse meg a 70 millió tőke után
Január 7-től annak tényleges kifizetésiig járó másfél százalékos havi kamatát
A letétben lévő kisebbik baltit és
pisztclyt elkobozta. A kisebb értékű
lettben lévő tárgyakat, amelyek a továboi eljár során rem szükségesed,
megsemiofEiu, a kétmillió, hárommillió,
65,715000 korona pénzt, a 14 követ,
két gyűrűt, egy láncot és két csíkos
selyeming t, zsakettet és a kabátot a
Kodé lka-örök ősöknek kiadni rendeli.
A Festi Magyar Kereskedelmi Bank
takarékkönyvét, a kulcsot és a kulcs
karikát Léderer Sándornak kiadni rendeli, az ezűsifogaut)us botot és ezüst
szipkát Léderer Jánosnak, a mairácot

Weisz Manfréd-gyár tulajdonosának, a
lObbi ottlévö holmit Léderer Gusztávnak. A törvényszék figyelmezteti
a
Kodelka-örökösöket, hogy 516 aranykorona örökösödési illetéket fizessenek
meg.
Léderer Gusztáv Tölgyfa-utcsí lakásának kulcsát Lédeier Jánosnak kiadni
rendeli a törvényszék, ezi'ányban megkeresi a vizsgálóbírót és a katonai
lOivényszéket, hogy a pecsétet az ajtóról távolítsák eV. Megkeresi a törvényszék a gyöngyösi csendőrparancsnok
ságot és as egri csendörkerűletel, hogy
a Léderer nevére ottlévő pénzt és érlékeket Léderer Jánosnak adják ki.
Kodelka lakását, a többi magánjogi
igénnyel együtt a biróság polgári pörre
u'asit.a, elrendeli azonban a biztosítási
végrehajtást tízmillió korona valószínű
kár erejéig, Léderer Gusztáv minden
ingó és ingatlan vagyonára.

Az indokolás.

Eiután sz ilélet indokolásé1 olvastatja
lel sz elnök.
Léderer Ousztávnét az őrök visszavezetik a helyére. Az asszony tettesen
nyugodian halad az őrök közölt, at
orcán egy vonás sem rándul meg és
ugyanabban a poziturában hallgatja
meg az lléiei Indokolásának
kihirdetését, mini ahogy eddig a tárgyalás menetét hallgatta.
— A törvényszék ténymegállapítása,
— kezdi az indokolást Denk tanácselnök — Léderer Ousztávné iák a különböző ha óságok előtt történt tizenhat
esetbeli kihallgatásából táp'álkoiik. Lé
deter Gusztávné 16
kihallgatásakor
mindig mást és mást mondott. Szerepét senki sem látta, annak kOzvelen
szemlélő.e senki más nem volt, cssk a
f rje. De a férj a tárgyaláson
megtagadta a vallomástételt. A törvényszék
kéiöbb felsorolandó indokok mia t nem
kényszeritette vallomástételre Léderert,
vallomását fel sem olvas'a és ennek
következtében azt fel sem használhatta.
Mindössze tehát a vádló t beismerésére
és tagadására volt a bíróság utalva,
valamint nagy szorgalommal kellett elbiráni azokat a m*s oldalról jörő bizonyítékoka', amelyek a vádlott vsllo
mását alátámasztották vagy cJfolák.
Ezekből a leg|obb esetben с lyan lényállás derüli ki, amelyet olyan tényekkel
kellett alátámasztani, amelyek a józan
ész próbáját is kiállják.
Kodelka nem termésietes halállal
mull ki, hanem idegen kéz okoata b t I »lát. Tanuk vallomása és as iratok alapján megállap tja a biróság, hegy Kodelka telve életkedvvel, a következő
napra Is megcsinált programmal ment
Lédererékhez, 70 millió olyan pénz volt
nála, amtt rokonaitól és bmerősettői
szedett össze, akiket tehát eltűnésével
nem akart megkárosítani. Minden értéket o'yan helyen talállak meg, ahova
azokat Léderer nem lette és nem is
lehette. Holttestéi is ftldsrabolva a
Duntban, kofferekben és Lédértrík
padlásán találták meg. Lédererné mindig azt vallotta, hogy Kodelka Ferencet férje ötté meg. Léderer Ouaativ
Demján előtt is beismerte, bogy ö ölte
m e j Kodelká'. A hidbrOságt ítélet is
azt állapi'otla meg, bogy L í d e e r Olte
meg Kodelká', azután ugy ö, mini felesége feldarabolták a holttestet. Lédererné beismerte, hegy a gyűrűből ő
szedte kl a köveket, hogy a 65 millió
koronát ő adta át sogorának, 5 millió
koronát pedig elköltött térjével.
Kodelka Ferenc holmijait is 0 szedte
Cssae, tőt a tnltfeat részeinek Daniba
dobásánál is megjelent. L«dererék lakásán a gyűrd köveit megtalálták. Léderer Sándor beismerte, hogy nála van
Kodelka pénztárcája és azt meg is
találták nála.
Az orvosszakértők véleménye szerint
ugy Léderer, mint a felesége épelméjüek, Vannak olyan műveletek, bogy
a cselekmény súlyát mérlegelni tud ák.
Ki van zárva tehát az az eset, hogy
ludat anságból vállalták volna magukra
az 0 уel. Bizonyítottnak
veszt a törvényszék, hogy Kodelka Ferenc halálát
erőszakos módon, bár nem egyenlő
ténykedésül,
de együttes közreműködéssel Léderer Gusztáv és Léderer
Gusztáváé okozták Dajkamesébe va'ó
naiv mesének deklarálja a törvényszék
Léderer Gusztávnénsk szt s védekezését, mintha Kodelka Ferencet valamiféle leszerelt tisztek öltik volna meg.
Mese ez azért is, meri emberi ésszel
el nem képzelhető, hogv ugy Léderer
Gusztáv, miat Léderer Gusztávné napokon keresztül hallgattak volna eiröl
az ügyről és legkéaöbb legalább Léderer Gusztáv halálra ítélésekor e'ő ne
állottak volna ezzel. Léderer Gusztáv
az ellene kozott Ítéletben meg Is nyugodott, tehát azt ö maga is igazságosnak találta, legkésőbb tehát ennél az
ítéletnél elő kelleti volna állniok azzal,
hogy nem is ők követték el a leltei,
hanem ők csak bizonyos okokból magukra vállalták azt, amit a leszertlt
tisztek körettek el.
Foglalkozni kiván a törvényszék
azzal, hogy L'derer Ourztáv és Léderer Gusztávné közül melyiknek milyen
szerepe volt az ügyben és hogyan határozták el a tett végrehajtását.
Léderer Guiz'ávaé Radocsay Jenő
rendőrkapitány eött tőbbazör részletesen beismerte, hogy férjét több napin

át rábeszélte a gyilkosságra és sat a
btíameréséf a vizigá őbiró eött la a
legnagyobb részben fentarfotta. Rtdocssy rendörkapi'ány és Osltus detektív
vsllomáts szelni, s beismerést Lédererné minden erőszak és kéoyster nétkűL
aöt látható töredelemmel, megbánással
la merte br. A királyi törvényszék csen
az alapon bebizonyitottnak vette azt Is,
hogy az ölés elkövetésére férjét szándékosan, előre megfotdotiun 6 beszélte
rá. Ami a gyilkosság célját illeti, e n s
vonatkozólag a törvényszék bebizonyitottnak vettr, hogy a gyilkosság célja
a 70 millió megszerzése volt,
Lédererné nem föletobez.
Az elnök a tárgyalás végén megkérdezte Léderernét, fölebbez-e,
vagy
pedig nyujt-e be kegyelmi
kérvényt
Lédererné azt válarzolta, hogy sem nem
felebbez, sem kegyeimet nem kér. Lédererné ügyvédje azonban
felebbezésl
jelentett be.

A Mária Terézia-szobor lerombolásával a tót nép még nem
teljesítette kötelességét
Prága, julius 8. Hodzsa Milán főidmi reKsügyi miniszter a nyitramegyii
Csácion tartott beszámolóján megemlítette a pozsonyi lerombolt Mátia Terézia szebor Ogyét és kijelentette, bogy
a szobor lerombolásával a tót nép mig
nem teljesítette kötelességét. A Márta
Terézia-szobor helyébe Stefanlk Milán
tábornoknak, as egységes cseh állam
egyik alkotójának kell s'obrot állttsni.

Két nap alatt elkészül
a Beniczky-vádirat.
Budapestről jelentik: Györki I v e
szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselő mára interpellációt jegyzett bs
M igazságflgyminszterhez a Beniczky
Ödön ügyben benyújtandó vádirat ás e
főtárgyalás sürgős kitűzise
tárgyában.
A parlament folyosóján a déli órákban
elterjedt annak a híre, hogy Györki
Imre elhalasztotta interpelldciólának elmondását,
sz igazslgfliyminisztenel
való előzetes tárgyalás alapján Györki
Imte ertöl a következő érdekes nyilatkozatot lette:
— Pesthy Pál igizságflfyminuzfer
úrral tárgyaltam az interpelláció dolgában és min'bogy as igazságügyminiszter ur megígér e, bogy az ügyészséget utastt/a a Beniczky elkni vádirat
kit napon belüli átnyujtására, elállottsm interpellációm elmondásától. Kértem ss igazságügyminlszter urat, bogy
intézkedek az iráni, hogy az ügyészség ne gördítsen akadályokat as d é ,
hogy Benkzkyt óvadék ellenében szabadlábra helyezze a bíróság. A miniszter ur e kérdésben végleges válssst
nem adott. A fötárpalás kitűzésére
vonatkozólag a miniszter azt a kijelentéit tette elő tem, bogy gondoskodni
fog arról is, hogy a főárgyilás mielőbb
kttűzesaék, ennek a gyors kitűzése
azonban attól függ, hogy vájjon Beniczky védői adnak-e be a vádirat ellen kifogásokai, vagy sem.
Caeroyák
Imre
vlasiasxdMtt
Amerikába. Bécsből jelen i k : Tudvalévő, hogv Csernyák Imre volt százados', a Károlyi forrada'on katonatanácsának elnökét azzal gyjnusi ják, hogy
résztvett grtf Tisza István meggyilkolásában és rz'rt a maeyar kormány az
osztrák hí lóságoktól Csernyák kiadatását kéne. Csernyák azonb n k szökött
Amerikába és körülbelül ezelőtt nyolc
hónappal visszatért, bogy kiszökteasj
Laebne Magdi 1 . Bécsben nem is fedezték föl a szöktetés), Hamburgban azonban fel smerték őket t i mindkettőjüket
visszavitték Bécsbe. Csernyák ezután
hónapokig ült börtönben és a mul hónapban került az ügye tárgyalásra. A
vizsgálati fogságg.l kitöltöttnek vették
büntetését, de éppen a magyar kormány k adatási kérelme miat', az osztrák ügyészség további fogvatartását
indítványozta. Csernyákot azonban Ötszáz dollár kaució ellenében kiengedték és Csernyák veszni hagyva az ötszáz dollárt, eddig még kid«*nfetlen
módon visszaszökött Anrerikáfa. Az
os ilrák hatóságok egyelőre tilko'ják a
szökést
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Tanulságos csatározások
Palágyi volt lakása körül.
Palágyi Lajos tuda pesti lakot, volt
szegedi rzinlgazgatónak, a N e m e i
Szinbiz tatjának Szegedtn,
—!. - - J Biti]
i. u . alatt
utca 9.
Báityavan a lakást, amelyet
régen, Ot évrel ezelőtt hatósági igénybevétel utján kipott At igénybevétel feltételeihez tartozott a i ii, hogy a négy
izobáa lakát egyik helyiségét a likáihivatal K. Cztcz Katalin viráaOzlettulíjdonotnak adta á t Czect Katalin el
is foglalta szobáját, mig Palágyi Lajos
a három (ágasabb azebát okkupllta. A
két lakd kOzOtt hosszabb ideig béke
uralkodott. Pallgii közben lemondotta
színigazgatói á'lásról. Két ére nem
igazgatója a azrgedi színháznak, mig
végre likerölt neai a Nemzeti Szinház
tagiéul lenerzödnie.
Palágyi igy pes'i lakos lett, földbirtokos, villatulíjdonoa és ezzel szegedi
lik.ss la feleslegessé váll. A lakáa
szép volt, tágas és jófekvésfl, ugy
hogy vevő könnyen akadt rá. A legkomolyabb vevű azonban Palágyi három szobáján kívül az egybenyíló negyedik szobái Is, — amelyik
Cztcz
Katalin tulajdona voll— szerette volna
megszerezni. Hogy a komoly verő megmaradjon, Palágyi egyszerűen Igénybe
vételi kérelmet terjesztett elő Czect Katalin egy szobájára. (A tárgyaltai
jegyzőkönyvben foglalt határozott kijelentése szerint azért, hogy lakását ily
módon eladhaaaa.)
MZ igény bevételi kérelmet Palágyi
azzal támasztotta alá, hogy Czecz
Katalin hat hónapnál hosszabb időn
tul nem használta lakását s igy a törvény értelmében arra jogosultságát elvesztet'e. Az álitis valóságát négy
tanú is igazolta. A tanuk közül három
Palágylné szőnyegszövő alkalmazottja
volt, mig a negyedik a házmesterné
személyében jelentkezelt.
A lakáthivatal Ítélkezett. A tanuk
vallomása alapján megállapította at
Igénybevételi okot.
A tárgyalásra azonban Czecz Ka'a!in
is felvonultatta tanúit, akik azt igazolták, ho,y a hkás folyton használtban
volt és igy lecáfol ák Palágyi tanúit.
A lakáshlvatal 1925 junlus 24-én
hirdette ki Palágyi Lajos győzelmét.
Czecz Katalin az ítélet ellen felebbezett és panaszát junius 27-én (szomba'on) déti 12 órakor adta be.
Hogy a más: dfokon ité kező kormánybiztos milyen kápiáztató gyorsan
intézte el a felebbezés sorsát, álljon
alant ez a körülmény:
— Junlus 27-án (szombat) délben
érkezett be a felebbezés. Szombat délután nincs hi/atalos óra a hivatalokban. Junius 28 ika vörösbetus vasárnapot mulatott a kalendáriumban, mig
a hétfői nap, junius 29-ike épp:n
Péter Pál ünnepnapiéra esett. A második üntep diltl&ujén u másodfokú
lakáshtvaíal már tzoMteoUello 02 tltófokú aélttet. Janisa 3ű án áékMM már
№ beattel, ék a a helybenhagyó végzést
Czecz Katalinnak.
Dr. Korúit Béla, Czect Katalin jogi
képv.seüje még a kormánybiztos döntése el'^tt metftlebbezte
az Uiletet a
népjóléti mlnhtterhez, kérve az alsóbb
fokok egybíhangzó Ítéletének megsemmisítését.
A vég tő feiebbezési kérelem hivatkotik a n a , hogy a törvény szerint
igénybevétel utján csak az tarthat lakásra igényt, aki helyben lakott is
lakásra szüksége van.
Ezen feltételek egyike sem forog
fenn Pakágyl Lajosra nézve. Palágyi
Lajos s helybenlaká i jogosultságát elvesztette azáltal, hogy hivatása Budapestre kötötte s neki Budipesten mát
lakása van. Viszont lakásszüksége
sincsen Palágyinak, inert lakásának
egyik szobáját stőnyegsziviszeüe
használja.
A felebbezés jogszabályellenesnek
tartja még a határozatot azért, mert
Palágyi lakását el akarja adai és mégis
igénybevételt jelenlett t e .
Czecz Katat n kétségen kivüi igazolja, hogy lakását állandóan használja,
sCt egy alkalommal az it megtör ént,
nogy Pa ágyi aaját lakásából kizá la
Czect Kataint, aki cssk rendőri karhatalommal tulo.t odi bedűlni.
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DELMAOYARORSZAQ
A népjóléti minitztérium a nem minA végső döntés elé még a Jogászi kődennapi lakáakereeeti ügyben aa el- rOk is nagy érdeklődéssel néznek, mimúlt napokbin táviratilag
felfüggesz- vel Czecz Katalinnak a lakásra jogt
tette a lakáshivatal kilakolla'ó végzé- van s csak a közbeeső lakáthivatali
sét és egyben bekérte sz ominózus ; fórumok téves ítélkezései okozták szomorú kálvária- j írását.
lakátügy összes aktáit.
1
\ 1. a.

Palloson felrobbant egy bomba és megölt két embert
Szabadka, juliui & A palied földmflvesiskola közvetlen közelében levő
hátban tegnap reggel 8 órakor felrobbant egy bomba ét a bomba szilink|ai
megölték Kiss György 13 éves gyereket
is Simon Oyirgy 23 éves fiatalembert,
akik különböző lakatos szerszámokkal
szét akarták szedni a bombát. A veszedelmet |áték közben a t egyik szomszéd is a szobiban tartózkodott, de ez
csodálatot véletlen következtében nem
sétált meg éa semmi baja nem történ*.
A robbanás oly erős volt, hogy a szomszéd ház ablakai betörtek is a detonáció
a tó körüli villákban is kárt tett.
Htmaroain kinn voltak a helyazinen
a atabidkti rendőriig emberei, e főkapitány, a helyettes főkapitány ét egy
rendőrkapitány. A kii szobában, amelyben a bomhA fel.obbant, minden bútordarab össze volt törve, e fillérre meszelt falak vérrel is agyvelődarabokkal
voltak tele fecskendezve is a kit szerencsillen fiatalember holttestit
darabokra szaggatva dobta sziffel a szobában a borzalmas robbanás ereje. A
rendőrség megállapította, hagy a robbanás abban a pillanatban történt, amikor Simon Oyörgy harapófogóval feszegette a bombát és eközben valahogyan •
fl'é<t mért a gyújtó etapra. S raon I

Oyörgy éa Kiss Oyörgy annyira betevőitek melegedve ebbe e veszedelmes
munkába, hDgy egész testükkel ráhajoltak a bombára, ngy hogy a robbanás
felső testüket teljesen szétroncsolta és
egyes testrészeiket, egészen a szoba
mennyezetiig vetette fel
A rendőrségi nyomozás elsősorban
azt igyekezett megállapítani, mi módon
kerülhetett a bomba a paticsl földmlvesiskola melletti házikóba. Erre vonitkosóan egyelőre semm féle biz'os fám
pont nincs. A bomba az első vizsgálat
megállapításai szerint az osztrák-magyar hadseregben használt repülőbombának látszik. Körülbelül liz centiméter
á, ér
? ? J ü £ a z e « * l k borilékdarabon
még látszik az 1914-es önlötl felírás.
Ez a dilutn az alapja annak a fellevésnek, hogy egy régi osztrák-magyar
bombáról van azó, amely egyelőre
megTagyarázhatat'an módon került Palicra.
Simon György és Kiss Oyörgy holttestét a mentők darabokban szállították be a szabadkai lözkórház hullaházába. A bomba szilánkokat és repeszdarabokat a rendőrség összegyüjtötle
és tüzérségi szakértők fogják megvizsgálni a bomba maradványait, hogy megállapíthassák eredetét és szerkezetél.
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MUNKASOKNAK
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Emberhalál e g y karéj kenyérért.
Debrecen, Julius 8. A mull napokban borzaimta gyilkosság történt a
bajdusioboutti tanyák egyikén. Böszörményi Lajos 28 éies kocsit egy
kaszával valósággal kettévágta Ctibere
M.irton 50 évea gazdáikedót.
Ctibere Márton hajdúszoboszlói va<
gyonoi gazdálkodó kcctiaátal, Böszörményi Ltjostal 8!ombaton reggel kiewot a tanyájára dolgozni. Vactora
ideje alatt beszélgettek és BSstörményl
Lajot kocsis el la metélte egy pár
harctéri kalandját.
Vactora után a koccis kibontotta a
szoedást és azzal, hogy még éhes,
vágott magának egy karéj kenyeret.
Cdecre Márton dfihöa let», amiért a
kocsis a kenyérből vágóit éa ingerülten rászólt: .Talán |ó lenne, ha nem
gazdá kodnál ugy a mát kenyeréből I"
A kocsis s gaida szavára ingerüli
hangon vtiezavágott:
Nem ingyen
eszek belőle, megdolgoztam értei A
vita hevében a kocsis azt találta mondani s gazdájának:
— Maga a falu föavénye, még a
kenyeret it aajnáljt a ctelédjílől. As
ilyen lelketlen embert dobra kéne OtnL
Czibere a aértő szavakra felugrott
és rárohsnl a kcc iara:
— Vacak cteiéd, még te beizél u I
— kiáltotta — é i Öklével e földön heverő Bíizörményi arcába vágott.
A kocsis as ütésre felugrott s főidről é i rálámadt s gazdájára:
— Hogy mert megütni, nem vagyok
én kutya — kiáltotta — éa a lanya
falára felakasztott kasiát lekapva, c u pisra ettelle.
Cdbere Márton, amikor meylátta a
dühös kocsis kezében az életre lent
karsál, megiémült és kocsisának hálatforditvt, futásnak indult. Böszörményi
rávetette magát é t a kaszát teljes erejéből belevágta a gazdájába. Az élet
penge valósággal kettészelte a azerenclétlen gaidUkodó hátát, aki eszméletlenül terült el a földön.
C-ibere Mártonra csak hajnaltájban
f

talállak rá a rokonai, akik a tanyába
érkeztek. Bevitték a rettenetes sérülést
szenvedett embert a szobába, de már
segíteni nem lehetett rajta, mert a nagy
vérveszteség következtében reggelre meghalt. A kora reggeli órákban megérkeztek a tanyára a csendörök, akik őrizetbe vették a megkötözött BöezOrményit éa bekísérték a ciendörparancsnokfágra.
A kihallgatás folyamán Böszörményi
beiimerle, hogy a kaszával hátbasujtotta a gazdiját.
Arra a kérdésre, hogy miért nem segileit lu'yosan térült gazdáján, azl felelte , hogy nem is tudta, hogy súlyosan sérült. — Én az fltés alán —
mondta —, bementem a t iatállóba és
lefeküdtem. Azt gondoltam, hogy egy
kicsit térült meg és étért még csak rá se
néztem.
A hajduszobosz'ói
vizsgálatot befelezte és küldte! aa gyiltos k(
kir. t!örvényizék fogházába.
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toghatalünul eltünteti.

Senki sem ád vissza.
Igen, kérlek alásan. az keid már az idegeimre menni, mert akármilyen jelentéktelen
is a dolog, végeredményében mégis csak
bosszantó. Az emberek nem szeretnek visauadnt fizetéskor a pénzből s hiába moadják,
hogy nem tudnak, mert ninca aprójuk, alapjában véve mégis csak a i akaratukon malik
az egész.
— Hat, nyolc, t i z e n h a t . . . azavalja a főpincér.
Elébe teszek húszezer koronát, hirtelen
Kikapja.
— Azonnal kérem, mond|a, közben elnéz
valahová a messzeségbe. Odakiáltja: jövök
márt — és elrohan.
Rólam megfeledkezett, vissza se jön. Az a
csodálatot, hogy a húszezer koronát nem
felejtett« ott. Ezt tévedésből sem csinálja meg.
A kenyereslánynak nyajthatsz akármilyen
pénzösszeget egy kifliért, csak annyit mond
bájoa mosollyal:
— Köszönöm.
Ne figyelmeztesd, hogy vissza ia jár valami,
mert abban a pillanatban smudg alakká válsz,
akit tetőtől talpig végigmustrál.
Hit jól van, ezek amolyan szegényemberek,
akiknek a mesterségéhez tartozik a tévedés,
ebből élnek, kénytelen vagy megszokni, da
találkozol e azlmptomával másohl is.
A vasúton igen gyakran kifogy az aprópénz,
egyik-másik pénztáros mir nem is ekszkuzálja magá', csak tol elébed bizonyos összeget. Amennyi az 0 egyéni megállapítása szarint vlsazajir.
— Bocsánat, rebeged . . .
Hidegen figyelmeztet a szabályra, hogy
előre kikészített pénzzel vagy kö'eles jegyet
váltani, egyébként sincs aprója.
Nagyon le vagy nézve a kicsinyeskedés edért
Pfuj, gondolja magában Illető, ez ii u r ?
Éried? Te nem vagy ur, mert azl merted
követelni, ami a tiéd.
A villanyos kalauz ? Na ja, az ia jó pola,
ahogy falusi kislányok mondják a segédj gyzöre, mikor az egyetlen korttyal Oritl kl
boros poharát A kalauz o'yaa alapos bibelödésbe kezd a jeggyel, mintha pótvizsgára
készülne Szeged helyrajzi térképéből a most
tanulná az utcákat. Közben jegyet ad egy
sürgető másiknak a rád emlékezvén azt
mondja:
— Igazi Mindjárt kérem, csak ott kapok
Kap, de azért tovább megy, te végleg lemaradtál az elintézendök listájáról
A levélhordónak sinc* aprópénze, nem tud
viaazaadni.
— Majd holnap f
A napok lassan másznak egymás hátára, a
evélhordót naponta tátod, csak a visszajárd
összeget nem.
Ajánlott levelet adsz let. megrecepiazezik,
teszik rá a bélyegeket, ragyogó mozdulattal
pecsételik. Te vársz éa nézed a műveletet,
mert visszajár valami. Egész csekélység, tán
caak ötszáz korona, de huszonnégy órád folyamán Ux-tUenkétszer különféle helyeken aa
ia valami. Maodom, ott állasz még a kU ablak előtt, amikor ulabb feladandó levelek után
nyúlkál a benső kéz.
Tudomást se szereznek rólad, de mivel
bosszant már az eset, a rendszer, amelybe
lépten nyomon belebotlaaz, — i
jegyied.
- Nem bénám, ha bélyegben la
tik viaazaadni.
- Mért nem sz4l? - vág feléd а I
— Hiszen azt csinálom.
Azt bíbelnéd, hogy most aagy
indul meg a körül, mit la adtál, mi a várrivalód. Dem наш. Rád aa nézve kinyújta-

nak egy ötaxáx koronás levHbtljagat. Ragadj

rá, goodolják magukban.

lakberendezések

Aa a legfurcsább ax egészben, hogy aahol
Lem merem feltételezni a
hogy ilyen garasokból teremt
mellékjövedelmet. Csak szórakozottság as
egész, talán undorod i i az aprópénztől, i
ezer piszkoa kézen meg]
sággal lap ad, - de általánoa lett a i
Nem adnak viaasa az rmlmek
Mit mondjak többet, a napokban
vényesea kihozott Laietye ur a sodromból és
kétazer képen vágtam.

Wiesner bútorgyár

Szemrehányóan nézett rém, azt moodta,
hogy ezért taég lelkiismereti furdaláaaim lesznek az életben, a a i sok, az pofonban ia aok,
— aztán tölsxedte ¡»földről a kalapját ás
elment.
De akármennyire sokallotta a pofonokat,
nem adott belőlük vissza.

r t a r l n MrrtMrkii a Ttua LaJo«-kBni< «Kitett JUJ
Ctauu »(Iliéért. Hagy i i r r t M r t i ! na»kOrutn*l kilenc
aagyUkaaaal, Uaictekkrl I V inn i6*rt. 100 k a t k.Maa
fttatt aitoMfllM k.Ma.kl.1 ti> •Ultótot • » k.Uaa H q ü
kJrtak SSO aMIIMrt 3 M l.fUM*aMl Suk kiaebb nafyobb

SS? «lézernél S S S S ! !
Legfinomabb "

keményfa hálószohák. irodaberendeiések.
börbutorok és mindennemű kárpitosmunkák elsőrendűen, olcsón és k e d v e z ő
f i z e t é s i l e l t é t e l e k mellett kaphatók.
Vidékre csomagolva és vasaiig szállítva.

Sceged, Aradi-utca 6.

aki nem "a Back-kóserótteremben étkezik. Q^pnoHiolr -ЫАИгптЛ holwo
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Szakái Iszáritó.
í r j a : Juhász Gyula.

Himmi-hummi.
A cimkórsdgról sokat beszéltek régesrégen, amikor még dúlt ez a kórság
Pannónia földjén. Most olvasom, hogy
egy püspök tiszteletbeli főtanfelügyelőnek nevezett ki egy urat Hiába, nagy
dolog a demokrácia és a
leépítéssé
kutya.
Ha sokáig Igy szanálnak
egy kis szanatórium lesz
orsrág.

bennünket,
az egész

•

A múltkor tévedésből köszöntem egy
u>nak. 0 Is későn vette észre a tévedést és visszaköszönt előbb Láttam az
arcán, hogy nagyon dühös, olyan dühös,
mint az a zsugori, aki tévedésből többet
adott ki egy garassal. A szerencsétlen.
*
Kuna P. András és a többi Kunák
mind derék, jó ember, becsületes ember,
hazafias ember, csak éppen hogy nem
való a kezébe a kés, amellyel a magyar
jövő hajtásait nyesegeti és vogdosgatja.
•

A napokban apácdkat láttam, amint
autón robogtak. Szent Vince leányai
autón. — mégis csak igaza volt annak
a Galileo Galileinek.
«
A talián Papini Krisztu -könyvéről
áradozó cikkek-t olvasok a magyar
lapokban. Egy nagyon öreg és nagyon
konstruktív kritikus megállapítja mégis,
hogy — kommunista szellem lengi át
a könyvet. Ugyan mit mondana ez az
öreg konstruktív Krisztusra, ha ma élne?
•

Egy hangulatos kurzusriportban olvastam a múltkor egy nagy ünnepség leírását. A jóhiszemű riporter elmondotta,
hogy a királyi palota mögött milyen
gyönyörűen vereslett az alkonyati ég
bíbora. Ez a jóhiszemű riporter bizonyosan Veresmartynak irja a Zalán
futása költőjét. Mert ami veres, az veres,
O, ha már iszik, hát veres bort iszik!
m
Hatvany nem érti Adynak mély sorát: Add nekem azt a holt
hitet...
Pedig nagyon is érthető. A hit cselekedjek nélkül holt: tanítja a katekizmus. Erre gondolt Ady, aki magyar
hitről beszél, amely csak hit, de tetté
nem válik, nem akar.\
._•. .
t Furcsa: a szakáll szárító szót] nem
találom s<m a Nyelvtörténeti Szótárban, sem a Tájszótárban, sem a Czuaor—Fogarasiban,
sem a Ballagiban.
Vagy a szóban van a hiba, vagy a
szótárakban! Horger Antal tudós barátom ugy emlékszik Hermán Otti irt
a szó eredetéről és jelentéséről, Móra
Ferenc tudós költő barátom Krúdy
Gyulánál olvasta először. Én Oláh
Gábor egy versében találtam és szerettem meg ezt a szép szót
Mindenesetre van olyan szép, mint a miitanrendőri bejárás.
•
Ben Bhmenthal
büszkén jelentette
ki, hogy ő többet áldozott a magyar
színházakra, mini akármelyik
magyar
mágnás. Lassacskán még kiderül, hogy
ma Ben Blumenthat a legnagyobb
magyart
Ferenc fózsef unokája nőül megy egy
szociáldemokratához. Szó sincs róla,
már oz öreg Ferenc fózsef Is kacérkodott néha egy kiesd a szociáldemokratákkal
*

Herczeg Ferenc történeti drámát irt
a Lánchidról. A dráma hőse nem Friedrich István. Pékár Gyula is újra megkezdette A félbemaradt táncol Ez a
darab meg nem az államtitkárságról
. szol.
Megbukott a Testőr Lo donban?
Nem bukott meg a Testőr Londonban ?
Ezen a kérdésen, azt hiszem, Molnár
Ferenc még mindig többet keres, mint
a Távirati Iroda.

fehér asztal mellett bemutatkozik neki.
— Boros kocsmáros vágtok.
— Ejnye, de szimpatikus neve van
öc ém! — kiáltja Ady és melegen kezel vele.

Csolnakkai a vetyeháti
kukorloáa f ö l ö t t
A délutáni órákban a Délmagyarország munkatársi csolnakon kievezett
az árvizes területekre és a helyszínen
tapasztalt pusztulásokról és károkról a
Mikor A Holnap második kötetét ter- köve kezCkb n számol b e :
veztük, elhatároztuk hogy Rákosi Jenő
A Tiaza a tápéi komp lápéi-tél ki*
lesújtó Ítéletét megfölebbezzük
Anatole kötője mellett tört be a vetydiál-orloFrancéhoz. Írjon ő eőszót a verseink- vácsi földekre tegnsp. a kora hajnali
hez. De azután beláttuk, hogy ez ki- órákban éa az ár nénány perc alatt elcsit nehéz lesz, hiszen Francé nem tud borított közel ezer holdnyi megmunmagyarul A busutdsra Ady csak eny- kált területet, amelynek legnagyobbrényit mandott:
sze kukoricás. A gyönyörűen fejlett
— Elég baj az neki, hogy nem tud I kukorica vetésnek alig látszik ki a he0 Franceot sajnálta, hogy nem ol- gye a vízből, amely állandóan emelkeEz is Ady-anekdota a xdradi szép vashatja oz Ady-verseket.
dik és percről-percre nagyobb dara— És igaza volt neki.
napokból Egy rajongó fiatalember, a
bot hódit el a föld megmunkálóitól.
Csol akkal kószáljuk be a vizbemerfllt kukoricást, a derékig érő vízben
nehezen haladhatunk csak előre, mert
a dus nOvéayz'.l minduntalan beleakad
az evezőkb;. Kénytelenek vagyunk felBudapest, julius 8. A napokban rész- halasztják. Az elmeorvos szakén ók már Írgyr.i az evezéssel és az evezőket
csákányul használva haladunk egyre
letesen beszámoltunk arról, hogy a ha- is megkezdték munkájukat
lálraítélt LéderebGmztáv csendörföhadlile ékes helyen szerzett információnk bdjebb. Amikor felállunk a csolnakoan,
nagyon az órűltség jelei mutatkoznak. sze int a halá raitélt Léderer Gusztáv ugy látjuk, mintha a Tiiza me lelt egy
Cellájában vallási rohamok vesznek bűnügye a napokban kerül a legfelsőbb uj folyó támadt volna, a Tisza ikerrajta etöt. Bibliájtt állandóan szivéhez honvédtörvényizék elé. Ezen a targyalá- testvére, közte és az öreg Tisza közölt
szorítva, Istent hivja segítségül Rém- aon dói el Léderer Gusztáv sorsa. A egy keskeny nyúlgát a határvonal.
A nyúlgáttól kötQIbdai háromszáz
á'íssi vannak. Folyton rasgadfltt látja legfesöbb honvédtől vény szék elsősora meggyilkolt Kcdeka Ferencet. Gyak- ban azzal a kérdéssel foglalkozik, váj- méternyire húzódik a Tiszával párhuran dühöngeni kezd, ugy hogy kény- jon a halálraítélt csendflrlőbadnagy zamos védötcl és. A viz egéuen a tölazerzubbonyt kell v e e alkalmazni. Fel- méltó-e a kegyelemre. Léderer Gusztáv tésig fdszaladt és rohanásával megdönmerült azonban az a gyanú, hogy a Qgyét zári üésen a nyilvánosság teJjts tötte a ku oricá'.
halálraítélt
csendőrfőhadaagy
most, kizárásával tárgyalják. Az iratokat felkülSzomorú zsoltárok a viz part;án.
hogy csupán órák kérdése, mikor vég- dik tárgya ás után a kormányzó kabizik ki, szimulálja az elmebojL
netirodájához, ahol rögtön dOnlenek a
A töltésen szomorú embercsoportok
ái'dogálmk. Megroskadt derekú zsellérA kiszivárgó t hírek szerint az illeté- halálraítélt esendő fönadnagy sorsáról
kes katonai halóság annak megállapí- Léderer kegyelmi ügyéi tehát még a emberek, hajlott hátú parasztasszonyok,
tása végett, hogy Léderer Gusztáv tény- hónap végéig elntézik és ha a halálra- vidámság nélküli legények, lányok néleg megörül l-e, vagy pedig szimuláns, ítélt csendőrfőbadnagy szimuláns, a hó- zik könnyes szemmel a viz pusztítását.
elrendelte elmeállapotnak megvizsgá- nap utolsó napjaiban végrehajtják rajta Nézik a tavaaz óta tartó verejtékes
kérldbeetlen
lásé'. Akkor, ha Léderer Gusztávon a Margit-körúti katonai fjgház udva- munka eredményének
pusztulásé. Siemokben a reménytelentényleg téboly tOrt ki, a kivegzéM el- rán a halálos iléletet.
ség késégbeesése lángol, mert megkhérdtek mindent a veszeddem elhárítására, éjjel nappal talicskázták a Midé', hogy gátat vonj inak a megvadult
folyó elé. El is készalt a gát, de a sebes viz ugy elmcsta, mintha homokvár
A Tisza áradása egyre tart még ugy, hirtelen sudult a Tinára, amelynek viie került volna eléje.
hogy szerdán elérte a 492 csntiméleres néhány nap alatt közel Ot méiertel emelMost lehetetlenül nézik a vizd, az örök
magasságot a viz szine. Eddig az í r a - kedett a normális nivó fölé.
dlenséget. amellyel minden évben életredáa nem lelentett nagyobb veszedelAmikor tt vetyefeál—orlovácsi bérföl- balára birkózunk, mert ha lélen elvomet — eltekintve az ujszegedi ptrl- dek bérlői felis nerték a Tisza robamoa nul, tavasszal e.'jön ismét. Évtizedek
tűrdök elárasztásától —, nem isokoaott áradásában rejlő veszedelmet, azonnal óta lesik, tanulják szokásait, amelyek
nagyobb bajt aehol — de moat már ibbahfgytik minden
mezőgazdasági rendszertelenül szeszélyesek és igy kikomolyra fordult a baj. Szerdán, a kora munkát é i közOs erővel rögtönzött nyúl- tanulhatatianok. Néhány évig szaDályoreggeli ó r á b a n hivatalos jelentéi érke- gátat emeltek a viz elé. A nyu'gát el stn árad és apad Márciusban, ápriliszett a városházára, begy a Tisza meg- is készaifc de a rendkívül sebei vizár ban elborítja a televény foldd, de máduzzadt vize a Maros fölött kilépett nyomását nem bírta k i Tegrap kora jus végén csendesen elvonul róla. Még
rendes medréből és elborította a város reggel a Tisza áttörte a töltést és né- ott csillog a nyoma a mélyedésekben
vetyehát—orlovácsi bérföldjelt, ahol több hány pülanat alatt elborította a szenymint ezer hold termőföld került a vtz nyes viz a földet a tápéi komptól egé- és a zsellér lába térdig süpped a ragadós sárba, de azért már túrják a
alá.
szen a püspökidéi határig.
nedves földet és sie.ve ve ik bele a
Az árvizokozta kárt eddig még nem magot, hogy le ne késsenek, hogy beA Tisza áttörte a nyúlgátat.
lehetett megállapítani, mett abban az
A vetyeháti árvízről érdeklődésünkre esetben, ha rövidesen megkezdődik a érien a termés még az őszre.
S igy volt ez évek óta és a hároma kővetkező részleteket tudtuk meg: Ez rolutros apadáa és a Tisza vize hamar
a kötél ezerötszáz holdnyi terület tulaj- visszavonul a medrébe, a termés nagy- öt holdas parcellák bérlői megszokták
donképen ártér, minden nagyobb ára- része megmaradhat, ellenben ba nem a harcot, nyugodtan kivárták mindig a
dás esetén elönti a Tiaza, éppen ezért következik be hirtelen az aptdás, az vi: dvonulasát és az án megkezdték a
a föld bérlői az áradáshoz szabályoz- e g é u termés elpuszlul és koldusbotra lázas muakát, hogy sietséggd pó olják
ták gazdálkodási rendszerüket. A májusi juttat több sztz bérlő családot A a késedelme'. Arra azonban nem szááradás veszedelmét ugy előzték meg, vetyehát—orlovácsi bérföldön ugyanis mítottak, hogy örök ellenségük, a víz,
bogy nem vetnek s földbe korai vete- 3 - 5 holdas kisbírlők gazdálkodnak, juliusban tér visiza és tCnkreteszi veményekel, hanem inkább kukorica és akik minden étben élethalál harcot tésüket.
burgonyatermeléssel foglalkoznak. Az vívnak a szeszélyes viizel és akiknek
Csak zápor ne lenne MM>.
idén május nem hozott nagyobb ára- anyagi ereiét ez az állandó harc teljeSzomorúin
állnak a töltés oldalában és
dáat és az ottani bérlők nem gondol- aen felemészti.
retéiytelenOI
nézik a viz alá merült
lak arra, bogy május mulasüását a taAz áradia holnap kulminál. kukoricáit Lábuk előtt tétlenségre kár*
pasztalat azerint mindig azáraz julius
hoz'atott szerszámok hevernek, lényesre
kamatostól pótolja majd.
A városi mérnökség vizrajii osztá- használt kapák, átók, boronák. Néka
Az áradásra, amely váratlanul érke- lyán szerzett ériesOlésOnk szerint a leikémlelnek az égre, letlk a felhők
zeti, igy nem igen készülhettek fel. Nö- Tisza legmagasabb vízállása, Otszáztiz bolondos járását és hallgatják a közevelte még a veszedelmei, hogy sz or- centiméter, holnapra válható. Felülről ledő mennydörgést
szág megcsonkítása miatt az idegen ugyanis, ahonnan pontosan Meznek a
Osú^í
flí
/Ö/Zflí ftxcíjx
impérium alá jutóit területek folyóvizei- Jelentések, az apadáa kezdetét jelentet- sóhajtja egv öreg, szomorú zsellér, olyan
nek vízállásától a vízügyi hatóságok ték, a Mai os ma tizcen is áradás után megviselt élelO Tiborc-fde. Aztán irigynem kapnak pontos jelentést, pedig s kulminál és igy valóazinfl, ho?y a kedve tekint a kompon Jött szekeres gaabetekig twló országos esőzés azokatlan Tiaza áradása is megszűnik néhány dákra, akiknek a foldjak a nagytöltéa«
mértékben duzzasztotta meg a Tisza centiméteres emelkedés után. Az apa- tul fekszik és nem kell lélniök az fcmellékfolyóit, különösen a Körösöket dás mértéke attól függ, hogy a Tisza vistöl és akik szekerükön vigaa hajtaés a Marost A magas vízállás ennek , és mellékvizeinek vidékén milyen lesz nak el maiette.
következtében minden átirenet rélkQl, I az időjárás.
A Tiaza pedig sunyin hömpölyög el
az elárasztott löidek mellett, mintha nem
is lenne köze a pusztításhoz, játékossá
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Péntek, szombat, v a s l r n a p
ringalja azl az egv-két szandohnt, amdy
fOlkuszott hátán Tápé alá.
Magyar László.
•
a l o n d o n i E m p i r e - B z t n h á z világhirti átvilto>rt m ű v é s z n ő é .
— Persie, hogy majd mindig farkasszemei nézzek a hitelezőmmel I — mondotta Ady, Schwarc Béla kávésra mutatva. aki mint hallom, megőrizte a
halhatatlan költő elismervényen.
— Lovasszobrot fogsz kapni barátom — mondotta élénk helyeslés közben Kollányi Boldizsár, a holnapos.
— Azt nem ajánlom — válaszolt
egy másik cimbora, mert ahogy én
Adyt ismerem, még ércben it meg'enné
egyszer, hogy belovagolna a kávéházba. mint a báró Baich. (Az la a
halottak élén belovagolt a halhatatlan
ságba.)
#

Elrendelték L é d e r e r Gusztáv
elmeállapotának m e g v i z s g á l á s á t .

Elöntötte a Tii
a vetyehát—orlovácsi földeket.

|
MRS ÍHEBA
J
I D E L A LIPINSZKÁJAÍ

I
I

Mikor egyszer Adyval ültünk Váradon a Royal kávéházban,
szebajött,
hogy a szobrát a Bémer-téren kell
majd fölállítani
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Délmagyarország"
UBERINI
csütörtöki
felléptére
jegyek
kaphatók
a
„
W M M M M M M M M jegyirodájában,
Dugonics-tér 11. szám. =•= Telefon: 506.

ffirefc

Csak az automatikus telefonkapcsolóval
szűnnek meg a szegedi telefonmizériák.

I I I I AQ CzOOrtök. Mm. kai. ét proAmióta az űzted és társadalmi életVll/SVa
tnlúns Veronika. QOr. kai nek nélkülözhetetlen érintkezési szerve
Dávid r. Nap kei 4 ára II perckor, nyugtuk a telefon, azóta örökös a panasz az appará7 óra 58 perckot.
Somogy i-könyvtái nyitva 0. a. 10-1 M g . tus nüködéie ellen. Hol a központ nem
jelentkezik s a sürgős beszélgetést keMiuaaci nyitva d. a. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (körponti egyetem I. reső sokiror negyedórákig is hiába
emelet) nyitva d. e. 8 - 1 lg. d. u. 3 - 8 ig
várja a néma kagyló megszólalását,
A színházi előadás esteti Örskor kezdődik.
bol pedig téves kapcsolások okoznak
Ütegeden a gyógyszertárak közül szolgálabosszúságot > felhivónak. Az autorna
tot tartanak : a pro lenö Koaauth Lajos-sugárul
tikus kapcsolóval Budapesten
például
bt (teleion 9961 Barcsay Károly Széchenyi-tér
(telelőn 27o), Borbély jór*ef Ta<aréktár otca
már sikerült a bajokat kiküszöbölni. A
(teleion 12»*), Nagy Oyörgy Boldog isszojiyszegedi posta azonban a régimódi beaugárut (telefon i t » ) i Moldvány Lajos U|rendezések hasinálata
rr ellett még
aieged (telefon 846).
mesfze van attól, hogy könnyedséggel,
gépies pontossággal jelentkezzék a kap— A vidéki városok hólesőiéi. cto'ó ét tévedés nélkül hozza a kívánt
Ismertles, hogy a szegedi közgyűlés számot. A szegedi telefonmizériákat
hétfőn elhatárolta, hogy as állami köz- kétségen kivfll meg lehetne szüntetni,
vetitéssel a városok részire szerzett ha a telefonközpont e'egendö sráiru,
kölcsönből felvesz bátom és félmilió kiphent, minimáis
napi
munkaidőt
aranykoronát. Ugyinebből a kölcsön- dolgozó személyzettel dolgoznék.
ből Pécs 4.2 millió sranykoronát vesz
Mert a szegedi leleton működése
fel éi az ősszegen a többi kőzött kibővíti vízvezetékét, megépíti a csatorna- iránt különösen a legutóbbi időben
hálózat egy részé', tökeletesiti gázgyá- sok a panasz. Az újonnan beosztott
rát és foiytatólagossn épit városi lakó- kapcsolószemélyzet nagyobhrésze férti
házakat Miskolc 500.000 dollárt vesz munkaerőkből rekrutdlódik, akiket a
igénybe s ebből elsősorban vízvezeté- szanálás kényszeri ett a kapcsoló-k'stűkét hozza rendbe. Debrtctn
külön lékekhei Gyakorlatlanok s ami a legkölcsön fölvételéről tárgyalt, de a köl- nagyobb hiba, bogy lulldegesek s igy
csön fölvételét a közgyűlés azzal a nem csoda, ba nem szolgáihalják toföltétellel határozta e \ hogy a tanács kéetesen a közönség érdekeit. Pedig a
a beruházási programot a két hét pojta, a lelefon egyenesen az adózó
múlva összeülő rendkívüli közgyűlés kőzőnaég számára létesült s a Délmaelé terjeszti, A beruházási program gyarország ez esetben is a lap olvasóipontjai közölt szerepel ezidőszerint a nak érdekeit véli szolgálni, amikor a
kórhúz ügye, a vizstolgálta ás és a szege ii lelefonmitériák ügyében kérdést
világítás tökéletesítése és vásárcsarnok intéiett a szegedi postaf:nőkséghez.
építése.
— Kétségen kivfll — mondofa Mar— Az épliólpsrosok sérslmsl. Az ton Ferenc postalőnók — a mai
egyik budapesti kormánypárti lap bosz- kimutatható kapcsolási zavaroknak oka
szabb cikkben azt ptóbilja adatokkal egyedül az általános létszámcsökkentésigazolni, hogy az általános gszdasági ben keresendő. A szanálás harminc főhelyzet most már mégis csak javul. Az vel csökkentette a poitaszemélyzet létérdekellek túlnyomó nagy tömege számát. A B 1 stára leginkább a régi
persze semmiféle valóságos javulást kipróbált és bevált női személyzet ju-

nem tapasztal Ma Is épp ofysn keservesen panaszkodik a lakatos a cipésznek, a cipész a lakatosnak és a bádogos,
vagy mészáros ismerősének, togy nincs
munka, nincs kereset, — mint abogy hónapokkal ezelőtt sirta el nagy baját.
A jóbarát visszasír a ez minden vigasztalás. A kereskedők is siránkoznak, sóhajtoznak, éppen olyan őszinte
<s igaz jajokkai, mint az iparosok.
Nem igaz, hogy javulás mutatkozik,
mert ezt a tömeg szemernyit sem érzi.
De kétségtelen, hogy legsúlyosabb hely
zetben az építőiparosok vannak. Ezt
még a javulásról ábrándotó kormánylap is elismeri. A kormány középitkezésekkel igért segítséget, voltak is a
fővárosban ilyenek, de azokkal bizony
nem nagyon sokat lehetett segiteni az
építőiparosokon Tatarozások nincsenek még századrész annyi azámmal
sem, mint régen voltak ilyen nyári
időben. A város közepén nagy épületekről mái ik pedig veszedelmesen s
vakolat a gazdag emberek házairól,
akiknek nemcsak módjuk, hanem kötelességük is volna tataroztatni. Nem
is beszélünk a kisebb házaktól. Kifogásolják az építőiparosok, hogy közmunkákat házilag végeztetnek, amiből
nekik, akik annyi minden közterhet
viselnek, nagy káruk származik. Hivatkoznak pé'dául a törvényszéki épület ta aroz'atására, amit rabokkal végeztetnek, hivatkoznak egy dorozsmai
építkezésre, amit nem mesterekkel végeztettek, noha az az építkezés magáé
Dorozsma kszségé volt. Ezt a panaszt
nem ml emeljük, hanem az építőiparosok. Mi nem akatunk itt afölött vitatkozni, hogy a rabokkal való épitie
lés olyan elnélendő-e tárgyilagos Ítéléssel, min! ahogy az elkeseredett
épiiöiparosok gondolják. De abban l e tétlenül igazat kel nekik adiyink.hogy
az iltelékes hatóságoknak nem szabadna tudomásul nem venni az ó
igazán nem okné küli, fájdalmss panaszaikat. Értesülésünk szerint különben
a szegedi épiiöiparosok újból nyilvánosan szóvátesiik sérelmeiket, bajaikat.

B. S e h a t a M a g d a füzöszalonjs
Somogyi-u. 15.1. eo.Telefon 14—30. aaa
fingelsmanu
és VArtesI divatdpökésiitök Szeged, Qizeüa-iér.
№

— A vaaárnapl nagy vihar Bácskában nagy károkat okozott. Az a
nagy viha', amely vasárnap Szegeden
Is átszámolt — anélkül azonban, hegy
bármilyen jelentós bajt okozott trolna,
— i z onzág egyes részein katasztrófával járt. Rotiz bir érkezik a rónán
megszállás alatt levő északi megyékből, de minden fogalmat felülmúl a
bácskd pusztítás. Zombor,
Topolya,
Moravlca határában dühöngött a legerősebben s ezeten a bslyeken teljesen
tönkretette ugy a lábon átló, mint a
már learatott, keresztekbe és osztagokba rakott gabonái is. D.óaagjságu
jégdarabok estek. Díi-Biranyából étkezett a vihar a átvonult a Bictkán a
Szerémség felé. A szél a kévéket a
levegőbe ktpta, mesatire elröpitette, a
fákat gyökerestől kitépte, a báiak fedéhettt megrongálta, az ablakokat leverte és löbb helyen ledöntötte a kéményeket. A u é l vihart hatalmas zápor
követte, a víz megmaradt a földeken,
rövidesen utáni megeredt a jégeső.
A díínagyságu jégdarabok kipergették
a kalászból a magot, leverték a gyümölcsöket,
e'puizütották
a
kuiotica éa a kendertermést. Topolyán
szia e életveszélyes volt az utcán a
közlekedés, a viz benyomult a házakba
a a stél a levegőbe kapta as embereket. Egy Fekete István nevű gazdálkodót, aki mrg akarta menteni a izémkazaíjait, a kazallal egyfltl felkapta s
több uéternyüe hajította as otkfn,
amely a gaboaakévéaet a faluba sodorta. Az egész termés és a lábon álló
vetés megsemmisült. S rákemberek bretléae szerint a búza 30—40, a kukorica
80 százaléka pusz'ult el a viharban,
amely mintha csak akarta volna megsemmisileni, amit igaztalanul tóldnk
vetlek e'. A jugoszláv kormány segélyakciót tervez a tönkrement gazdák kárpótlására.
Katonazans

• Háglbanl

ssombatan

eitc

M:9

— Hirek a váreakáxáról. Molnár József
töszámvevö hely elles, a köayvvivöi liíitség
vezetője visszatért szabadságáról és elfoglalta
ismét hivatalát. Dr. Oaál Endre, dr. Szendrey
Jenő tanicsnokok és Bokor Pál polgármesternelyetles megkezdték azabadaágukat.

Bérautó László-garázsban. Telefon 8 14.

— A kecskeméti gyümölcspiac. Amióta
Kecskemét gyümölcspiaca fennáll, ma volt
ott legnagyobb a felhozatal, öreg gyümölcskereskedők és termelők mondogatták ezt,
amikor végigtekintettek a piacon, olyanok,
akik évtizedek ó«a járják már a piacot
A felhozott áru 90 százaléka barack volt,
mig a többi leginkább tüköralma. Gyümölcskereskedők átlag 120 vagonra becsülték a mai piacra felhozott árut. A
vásár váratlanul rosszra fordult ugy a
termelökre, mint a kereskedőkre nézve.
Tegnap délután érkezett ugyanis híre,
hogy a barack ára Bécsben 6000 koronára
esett. Tekintettel az előző napi 7000 koronás árakra és a körű belül 4000 koronát
kitevő költségekre, a kereskedőket a legutóbbi szállítmányból eredőleg érzékeny
veszteség érte Ma tehát csak nehezen
indult meg a vásárlás. Mindenki a bécsi
barackról beszélt, azonban a termelők
először bizalmatlansággal fogadták a hirt,
mert azt hitték, hogy a kereskedők az
árakat akarják letörni. Emellett keltett
látszatot, hogy a németországi kereskedők
a piac kezdetén mintegy negyedóráig 6000
koronáért vásárollak. De csakhamar észhez kaptak ők is és beszüntették a vásárlást mindaddig, amig bizonyos árak nem
alakultak ki. öt óra tájban mozdult meg
a hatalmas piac. 4500 - 4000 korona
között mozogtak az árak, azonban a bécsi
piacra dolgozók igen tartózkodók maradtak s csak keveset vásároltak. Félhatkor
már kezdett oszlani a piac, ki visszavitte, ki olcsón még 3000 koronáért ls
túladott áruján. Becslés szerint mintegy
fele visszament az árunak.

tolt, amely s telefon kapcsolásokat végezte. Az igy megüresedett állásokst
kénytelenek voltunk ul személyzettel
betölteni, akik bár eddig is a posta
szolglla'ában állottak, de telefonszolgálatot még nem teljesítettek.
— A keidet nehéz, az aj kapcsolásúmélyzet még gyakorlatlan, de alapos
remény van arra, bogv ? legrövidebb
idő alatt teljes gyakorlottsággal szolgálhatják a közönség érdekeit. Hogy
a telefon sohasem lebet tökéletes, mlg
emberek végzik a kapcsolásokat és a
technikai berendezést k is kihsgjnak,
— ss bizonyos. Hiszen elfordulhat az
is, bogy a hivójelzést közvetítő lámpa
nem gyullad kl. A beszélgetést keretó
hiába vár a kagylónál s ilyenkor is a
vád, a rosasaláa a k'pcsolót éri, aU
teljesen tehetetlen az esetleges technikai
kihagyásokkal szemben.
— A posta fokozottabb ellenőrzést
gyakoról a jövőben, hogy a zavarokat a
leh tőségig kiküszöbölte és s téves
kipcsolások bosszúságát mrgizűntesse.
A kezelő minden egyes hívásnál köteles
a számot visszamondani, hogy az esetleges tévedís reparálható legyen.
— A másik és talán a legnagyobb baj,
a kor idegeaségébin keresendő. A közönség türelmetlen, a felhirásnál másodpetces várásokat percek elmultának vél
s nem veszi azl figye'eubs, hogy a
telefonközpontban szolgálatot teljesítő
1 0 - 1 2 kapcsoló, napi 14—16 ezer
öiiási választékban. Nagybani
kspctolást végez az 1800 szegedi telefonszállitáa az » é s z ország terüapparátusnak.
letére. Soős Lajoa, Oroszán— A postifőaökség as emberi munkaés Iskola-u. tarkán. Tel. 10-77.
teljesítőképesség határéig mindent megaoa
lesz a közönség érdekében, anayi azon^ ^ ^
^
ban biioayos, hogy a tökeletes, hibát— Hétfőn megny lik a gyarmaklan, gyors, pamsznélkűli telefonkspcsoatrand. A főorvosi hivatalból nyert érlások csak akkor valót u halnak meg,
tesülésünk szerint — ba az időjárás
ba as automatikus kapcsolót is beépítik
megengedi — tizenharmadikán, hétfőn
a szegedi 1800 lelefonelöfizetőnek.
megnyílik a gyermekstrand a Tisza ujszegedi partján. Azok a szülők, akik
— A budapesti pékak v a s á r n a p gyermekeiket Id akarják küldeni az
nsm dolgoznak. A budapesti pékipa- ingyenes atrandra, reggelenkint hét és
rosok ma nagygyűlést tartot'ak, ame- kilenc óra kőzött jelentkezzenek a munlyen kímondo tak végérvényesen, hogy kásbiztositó pénztárban gyermekeikkel
ezenlul vasárnap munkaszünetet fognak azok orvosi megvizsgálása céljábóL A
a
csecsernővédők
tartani. Holnap már plakátok jelennek gyermekstrandon
meg a főváros u'cáin, amelyekben ezt ügyelnek a gyermekekre, akik reggel
a pékiparos.k a kö.önség tudtára ad- nyolctól délután hatig lehetnek a naják és arra való hivítkozassil, h gy a pon, de élelmezésükről a csecsemövédő
pékiparotok az egéiz világon sehol sem nem gondoskodhatik, igy az a szülők
do gótnak vasárnap, kérik, hogy a pub- feladata marad. A strandoló gyermekek
liku-n vegye tudomásul, hogy ezentúl reggel nyolc órakor gyülekeznek a kula pékek a vasárnapi napon munkaszü- túrpalota előtt, ahonnan együtt — megnetet tartanak és kérik a közönség jó- felelő felügyelet alatt — mennek át s
strandra.
akaratú és méltányos elbírálását.
B|jr és két ajtós jégszekrények
— Tífuszmegbatlgedések a főváelsőrendű
kivitelben Feketénél, Kossuth
rosban. (Budapesti tudósítónk telefon,
jelentése.) Az utóbbi iJőben Budapesten Lsjos-sugárut 25 Telefon 1072.
— Annus néni kiegyez. A Fehérlóm k d nagyobb számban foidulnak elő
tulajdonosát, Annus nénit ls fizetésa tífusz megbetegedések. Értesülésünk szálló
képtelenségbe kergette a gazdasági válszerint a betegségit Pest kornyékéről ság. Mulatóhelyét, amelyet a háború alatt
hurcolják be, ahol nincs sem kellő csa- és a boldog konjunktúrák idején oly sotornázás, sem vizvezeték, tem pedig a kan kerestek fel, a mult évben elkerülték
megfelelő járván) kórházakat nem állí- a vendégek. A fiatalság már ritkábban
mulat, mint az ellenforradalom ideién
tották fel.
s akkor is jó, ha kitart záróráig.
A Színházt Életre a Délmagyaror- mulatott
nénit mindenki otthagyta, folyton
szág kiadóhivatalában lehet előfizetni. Annus
szaporodtak kiadásai, bevétele nem volt,
Dugonics-tér II. Telefon 306.
ugy hogy reménytelen helyzetében a di— Az Esti Kurír azarksiztója szom- vatos kényszeregyezséghez folyamodott.
batig marad le^itóztatasban. Buda- A szegedi törvényszék cl is rendelte a
pesti tudósi'ónk jelenti telefonon: Az kényszeregyezséget és a tegnapi tárgyaEsti Kurír le arlóztatásban lévő szer- láson Annus néni 45 százaiékot ajánlott
kesztőé; ek ügyére vonatkozólag Schadl fel. amit a hitelezők el is fogadtak.
W a g n e r r . A. é a P i a c é g t S I k i l é p t e m ,
tanácselnök azt a felvilágosítást adta,
hogy a szerkesztőnek ügyéi előbb, fehérreművarrást tovább odahaza lolvtatorr.
Elvállalok női, férfi és gyermek fehérneműt,
miit szomba'on nem áll medjában tár- csipke endlizést, stórok, igyteritök és viUage
gyalni és igy szombatig a szerkesztő monttro-áaL Verendi Bélán*, Reir.ény-u. 73, fsa.
letartóztatásban marad.
P o l o s k á ' , svából, molyt kiirtani
házilag csakis a Lőcherer Cirexinnel
2CV. kai olcsóbb lett a manikűr Oott
lehet, mert nemcsak az élő rovarokat,
s c h altnál.
izs
— Egy háromts'vonáaoa s s l n d a r a b o t , de azok petéit is nyomban elpusztítja.
Gyógyszertárakban és
drogériákban
két regényt es egy külföldi novellát közöl a
Színházi Élet e heti 160 oldalas albuma. Por- kapható.
st

Minta kiileieistt

ra It Kálmán ui rov. >t nyltolL .Eletem regénye', u] pályázat a közönség számára. Cikkék, riportok, vicclap, krokik. Hollywoodi és
páriái inmriportok, számtalan filinszenzáció.
Bili« Irén cikke a busil Izmáról. Vidék,
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ezzel lehet a leg|obban léprecsalnl. Elmegszólalt':
— Juhászkutya szeretnék lenni, rem intézzük házilag.
A sztrichnln kiadásához azonban rend
Szinházi patkányoknak művészi nyel- rattler. Undorodom a pályámtól.
A kutyákkal se mentek semmire. Va- őri engedély kell, a tanács már rneg is
ven a balettek tagjait szokás nevezni
kereste az államrendőrséget, hogy engeA logalom eredete ismeretien, de nyilván dásztak egy ideig, aztán mind a színpa- délyezze
a mérget Magát » csafatervet
• veszedelem körűi forog. Akibe az egy- don gyülekezett össze, a patkány nem nem árulhatjuk el, — mit ludjuk, mi tarérdekelte
őket,
mihelyt
macskaszagot
szer belevési a fogát...
tozik a tilos közlések közé, - de Izga..
, ,
Szeged különösen meg van áldva ezzel érezlek.
tottan várjuk az eredményt. Vagy meg— Ki, kulya, a szent helyről! - ilval- döglenek,
a kellemetlen la|tával. A világért se gonvagy fölszedik a sátorfájukat
doljon senki a balett láncosnőkre, mi a tak rájuk s a kis sereg csalódottan távo- és elhurcolkodnak valamelyik szomszédba
zol! leleté a lépcsőn.
patkányokról beszélünk. Annyira oltho
a szegény ideálisták. Mert föltéllenül
nosan érzik magukat mindenütt, hogy
Kerüli még egy Jelentkező, de a tár- azok, hiszen mit keresnének ezen a hemég a városháza udvarán is gyanutlanul gyalásra már nem jött el, ugy hogy a lyen, ahol maga az igazgató is olyan
megjelennek, szinte bizonyos lennsőbb- mérnökség a azlnházlelügyelövel beszélte keveset keres, — nem beszélve a színéaégRci.
meg a segités módjit.
szekről!
— Nincs más hátra, mint a szftichnin, ,
— Hozzátartozunk a közhöz.
Régi házak udvarára veszedelmes bemenni, mert ott is lakóknak érzik magukat. Az a különös, hogy ж Széchenyiküldünk Önnek kisKritó csillagászali értesítést
tér különféle tájékain is el vannak terjedve, tápláltatva finom zöldséghulladékokon. Csoda, hogy egyik-másik házat
nem tolták már odébb, számbelileg nyilhivatására, szerelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozóan.
M d enWI
ván képesek volnának rá.
Igen érdekest
em
Van valami kötelező patkányirtásról
szóló intézkedés is, de nem igen halljuk,
Természettudomány.
Búvárkodás.
Sok köszónóiraf.
Ritka alkalom.
hogy miképpen hajtják végre. Nyilván a
Azonnal
irjon
és
közölje
születése
nspjál
sz
alábbi
cfmre:
Trianont követő szanálás teszi a dolgot
nehézzé, egyre kevesebb lesz az ember
a hivatalokban és több a patkány az
v A a j n sc 11
»'
n ő i n TOVABB i
ország elszakított részein is.
Legutóbb azonban alaposan elszaporodott ez a rusnya állat a színházban.
Akárhányszor megesett a télen, hogy a
legmagasabb régiókban ijedt hang szakította félbe a drámai hős deklamációját,
* Mlaa Shéba Szsgedaa. Ki ne hallott
* Ufailnl ellBatstl Dellyt- Érdekes jelefelháborodj:! hölgy képen vágta a melnet 'örlént tegnap ejte Ulerinlék eiöadáaán. volna a világhírű női Fregoliról, aki olyan
lette ülő lovagot.
lép közönségünk elé, amilyent
— Szemtelen fráter, modorálja magát. Mini megírtuk, Delly Ferenc fogad»»! ajánlott produkcióval
hofy ót nem tudja eltüntetni. A a nagy Frizzo óla senki se produkált. Bo— Bocsánat, nagysád, nem értem, hogy Ulerlninek,
mester állta a fogadást. Delly erősen neki- szorkányos ügyességgel, nagyszerű színészi
miért tetszik inzultálni.
készülődött; felmert a bűvös ssztslra, azzal készséggel egyedül játsza egy mozgalmas
— Még teszi magái I Hogy merte a az elhatározással, hogy nem enged semmiféle színdarab 30 szereplőiét, férfit, női egyaránt
lábamat megcsípni?
trükknek. De az ifjú mágusok körülfogták és E hatalmas sttrakció egy este szerepel Dels
Fogadkozás, tiltakozás, eskü mind nem alig telt el kél perc, Delly - eltűnt. Midőn Lipinszkajával, az orosz Kik madár világhírű
használt, a hölgy makacsul kitartott amel- előkerüli, a legnagyobb zzvarral jelentelte ki, primadonnájával. A társulat töboi tagjai: az
lett, hogy az ifiur megfeledkezett a jó hagy nem tudja, mi törlénl vele. Hiúságában európai hirességü horváti) duó és Simay Eds.
modorról, öt szolgálónak nézte s ezen is ugatva, megkérte Uferinit. hogy ha már * Dala Llplaatkája a i orosz előadó műis a fogadást, tüntesse el még vészel legn gyobb csillaga I
szabályzat figyelembevételével kezdett ud- elveazilelle
egyszer. A kitűnő Uferini engedett s kérés* Vaaaroap a Lipinszkájs-társutat két elővarolni
nek és a csütörtöki bucsuelfisdáson meg- adást tart: lé> 4 órakor mérsékelt és este 8
A n sikongások hallatszottak a többi ismétli Delly eltüntetésit. Delly ezúton is kéri órakor
rendes helyárakksl.
sorból, más oldalról is, mlg egyszerre híveit, hogy ha már ö nem tud rá|önnl, figyel* A tlo vátb-doA Európa legkiválóbb táncsak lelugrott valaki a székre, szoknyáját jék meg, hogy mi! csinál vele az az ördön- cosa,
a világhírű D'Almore iskola egyik magős olasz; mert 6 bizony nem tudta kitalálni.
remegve a térdd közé Ryürte, ugy kiabált.
a férfi. A nó szegedi lány: Qellirt
ÉIgyszerre elsötétedett körülötte és már is alapitója
— Patkány, patkány I
Manci, a Fővárosi Operettazinház szólóiáncosTöbb se kdl Ilyenkor, egyszerre kitör ktlnn találta magát a páholyfolyosón.
nője, akit a nagy láncos felfedezvén most
a pánik. A nök a székeken foglalnak
* Dela Llplnszkája. Néhány éve, hogy visz msgával Párisba. A tánco<pár a Lipinszállást, az amúgy is kurta szoknyát löl- az orosz cárumus bukása után több lel- kája-lársutat harmadik csoportja éa a pénteki,
jebb menesztik, sőt láthatóvá válnak öreg kes müvészcsapat hagyta el hazáját, me- szombati és vtaárnapi előadásokon mé.ló
asszonyságok részéről ama becsületes, nekülvén a vörös rém elől. E gárdák feltűnést fog kelleni.
hosszú, slingelt aljú barchdtek, amelyek egyik legjelentősebbike az orosz Kik maD E L L T F E R E N C E T
valamikor az abszolút tisztességet leien- dár kabaré, amely Berlinben telepedvén
utolsó szegedi felléptekor
tették. Már, hogy a mesékben es mások le, jelentós előharcosa lett az orosz színU F E R I N I
M E S T E R
megrágása közben.
padi művészet világhírének. O . y a n mély,
csütörtökön a városi színházban nyílt színen megEgyre több lett a szlnhlzban a pat- ujsierU, teljesen egyéni stílust, prózában
lugluljtlanul eltünteti
kány, nem válogatlak a helyekben. Föl- és zenében egyaránt, mint ók, színpad
merészkedtek a színpadra Ь a habltOék még alig produkált. Ez irány legnagyobb
UJiaegeden a
közé a merészséget tanultak egymástól. reprezentánsát, a társulat legelső primaErre a karzatbeli kisasszony kibéküli a donnáját l o g j t közönségünk pénteken,
lovagjával, visszavonta aértő kifejezéseit. szombaton és vasárnap látni színházunk— Ne haragudjon, azivesen exhumálom ban. Egy bájos, gyönyörű liatal nő lép itt
naponta
magamat Elhiazem már, h >gy nem maga a lámpák elé csodás hanggal, ragyogó elCaJóképességgel és elképzelhetetlenül mély
volt, hanem a patkány.
Amis aztán a különféle szerelmi regé- kedéllyel. Oroszul, németül, söl magyarul
nyek folytak, a mérnökség tervbe vette, adja elő dalait.
* 6ze<edl leány a H .rváih'duóban. Mint
hogy kiirtja ezeket az apró bestiákat.
Jelentkezett egy vállalkozó (habár nem ismeretes, e héten pénteken és siombiton a
Horváth
is vendégszerepel s városi stinI Barbara La Marr I
éppen Hamelnbői), évi négymillióért haj- házbin. duó
Horválh-duó szegedi vendégszerepI tüneményes szép Mnje ÖRÓ( HASC péntek«« I
landó lett volna patkány mentesítés tár- lése nemA szorul
előleges méltatásra, mert
gyában szanálni a helyzetet, de mikor
j a
B e l v á r o s i b a n , i
ldiül Budapesten a legteljesebb siter Jlrt
azl kérdezték tőle, hogy milyen garanciát
lépisük nyímiban. Kevesen tudják a ionnyuji, — egyszerre habozó lelt.
— Kérem alásan, ha meg tudják az ban, hogy a tánc-duó női partneré Gtlli I
Házhozszállításra
megrendelhető
a
urak állapítani, hogy-hány patkány tar- Manci a Fővárosi Operettszínház szóló táncosnője
szegedi
leány,
ski
s
Horváth
duóval
tózkodik a színházban, mennyi közötlUk Szegedről külföldi turnéra indul.
az ur és mennyi a nagysága, továbbá
* 6 B a y Ede, a budipesti Kis Komédia
közelebbi adatokat kapok társas viszo- kiváló színésze konferálja be a nagystílű
nyukról, — akkor én is garantálok egy művészemét pinteken, szombaton és vasárnaponkinti
fizetis
melleit
is a
hozzávetőleges eredményt.
nap, közben éncktnüvészetét is bemutatva
Ennek a működésétől semmit sem le- közönségünknek.
* A Délmagyarország jegyirodája kíhe'ett várni, megszakították vele az érintvánatra házhoz küldi a színházjegyekezést.
— Próbálkozzunk kutyával I — ajánlta ket Dugonics-tér II. Telefon 306.
* Uferiniák csütörtöki bucsuestéjüköi telBerzenciey Domokos.
KIADÓHIVATALÁBAN
Valóban annyi nagy kutya mászkált jesen uj, itl még nem látóit műsorral lépnek
közönségünk
; oly mutatványokkal, me'yek
Telefon 306.
Dugonics-tir 11.
már színházban, szinpidon, (ha mindjárt minden eddigiteléfelUlmulnik.
rájuk is vadásztak eddig), hogy a kísérlet
B M M M A M M M M M M M A M M A A M M M M M M M f W f M «VWMMWMNWMWI
nem látszott hiábavalónak.
Jöttek a rattlerek, beeresztették őket,
gondosan dosztva, hogy minden helyre A Délmagyarország
támogatja a munkásságot,
Jusson belőlük.
támogassa a
Délmagyarországot.
— Látja-e, direktorom, mondta Ber- a munkásság
zenczey Andor Zsigmondnak, hogy nincs MMAMAAAAAAAAAAMtMMAMMMMMMAnMSMSMMMSMSMMWWMMMSMMHMMWW
igaza, mikor a nagy réazvéilenaégröi
panaszkodik.
címfestő műterme Széchenyi-tér 11.
— Tessék megnézni a könyveimet.
Városi bérház. 3« Telefon 17—02.
— Az más. De ön azt mondja, hogy
a kutya se ¡ár a színházba. Tessék, nézze
meg, mennyi van belőlük
Te,e,on
Korzó Mozi „_8V
11-85
derekú, földet
•
Nyári
helyiség
telelőn,limi:
16-И.
ф
§
seprö lülü okos állatok elszéledlek, düJulius
9..
10-én. csütörtökön «t péntaken
Jullu, 9-én, csütörtökön
börögtek, csaholtak, de oly>„ lablrintusos
Orlo.-Ilim.к I
Orlo, ttlaiak t
" ^ " Й ! * * 1 ' ÍJE!5L_\ tájékozatlan
Egyiptomi történet S telvoaáshan.
M Mctrö-dráma 5 felvonásban.
főszereplő :
ember is dvész a rejtekeiben. 11 it még a kuI BEBE DHDICLI.
Azonkívül:
tya. Ellenőrizni aem lehetett őket, valóságos
рлиегерИ: w a r t D i i t t n w b o v ff
számonkérés támadt a végén, hányat
Szivrabló a Filmjáték S kivonásban.
G a zS dlalvoaáaban.
á tAzonkívül:
l aKtezertpie
n
l :éLay
l eCkaney,
k .V
ereszteltek be, megvannak e mindnyájan. | Dráma
^^jNulreJOaeeMoronjí^
Főszerep ö : V t O C I I
» Я П ! « .
Az egyikre a női öltözőben akadtak rá,
Előadások M í l l Arakor.
pihent a primadonna ruháskosarában.
At e*ti előadást kedvezi M raeten a Horváth
— Hát tel - kiáltott rá a vadászatMihAly-utcaí nyári helyiségben Úrijuk meg.
rendező.
Akkor a tacsi (akár hiszik, akár nem)

A színház patkányai.
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A .Győztesek könyve." A vidéki
hirkozóiport lelkes pártfogója, Villányt
Ármin műszaki tinácsos egy gyönyörű
vándordijlervezdet dolgozott ki. A dij
egy hatalmas, művészi kiviteti album,
me'ynek dmlapjli bőr és zománc iparművészeti remekbe tervez'ék. A könyvbe
minden évben a legjobb vidéki birkózó
cimérl való küzdelem győzteseinek arcképei kerülnek bele. A .Győztesek
könyve" örökös vándordíj A könyv
előállításinak költségei! gyűjtés utján
óhajtja Összehozni Villányi. Tekintdtel,
hogy e d j nemcsak a Dél birkasóinak
diji, hanem az egész o szág vidéki
birkózói küzd lelnek azért, a gyűjtés
országos lesz. Fdhivjuk minden sportember figyelmi! erre; mert a terv meg*
érdemli, hogy támogassuk.
ElnSkválsáf a Vívó-Egyesül itben.
Megiriuk, bogy a mult hóban megtartott vivórgyleti közgyűlésen szótöbbséggel Kois ezredest választották M g
ügyvezető elnöknek, aldnöknek pedig
SAv#y Kálmán ezredest A választás
után Koós ezredes baadta lemondását
A választmány foglalkozott a lemondással és ugy határozott, hogy nem
fogsdja el Koós lemondásá*, egyben
elhatározta, hogy egy küldöttség utján
fogja öt arta bírni, hogy vonja viaaza
lemondásit és vállalja továbbra is az
ügyvezető dnöfci tisztet. Koós ezredes,
értesülésünk szerint, engedve a közóhajnak, megigérte, hogy visszavonja
lemondását és válla'ja továbbra ia az
dnökséget A dolognak es a része
most már meg volna oldva. M x t meg
egy ujabb komplikáció állt dő, a menynyiben Shvoy ezredes aldnök adta be
lemondását. Az elnökválság tehát Koóe
maradásával nem nyeri befejezést, mert
a Vivó-Egyesület Koós indlett Shvoyt
is szerdné meg artani. A legközelebbi
választmányi ülés fog ezzel az ujabb
lemondással foglalkozni éa remélhrtőleg sikerűi mindkét elnököt meg artani
az egyesület vezetőségében.
A déli éa oyaagatl kerületek válogatottjainak b rkozóversenyére jegyek
elővételoen a Délmagyarország jegyirodájában kaphatók. Teldon 306.
A kerületi atlétikai bajnokságok
19-én lesznek. A Dilkerület atlétikai életének legkimagaslóbb eseménye mindenkor a kerületi bajnoki versenyek voltmk.
Ez évben is ez lesz az atlétika legkimagaslóbb eseménye, mert a kerüld minden
egyesülete elküldi ide legjobbjait. Itt fog
kitűnni, hogy egy év óta mennyit fejlődött a déli kerület atlétikája. A verseny
folyó hó 19 én az SzTK Huuyadi-téri
sporttelepén lesz lebonyolítva.
Julius 12-én blrkozóverseny. Érdekes
sporteseményben lesz része vasárnap este
a szegedi sportkedvelő közönségnek. Az
ország két legerősebb kerületének. Dél és
Nyugatnak birkózó gárdája áll azembe
egymással kerületközi birkozóversenyre.
Tiz-tu birkózót válogatott ki a két kerület, akik küzdeni lógnak kerületűk becsűleteért. Minden súlycsoportban két-két
versenyző áll starthoz és igy meg lesz a
közönségnek az a kedvtelése, hogy az
egész verseny alatt a legjobbakat láthatja
és nem kdl végigvárnia az elődöntők
kissé unalmas hadakozásait A verseny a
SzAK pályán, szabadbsn lesz lebonyolítva az esti órákban villanyfény mellett.
Nyugat legjobb birkózóit küldi d . A légsulyban Fehir és Szegfű az indulók,
akiknek déli ellennel Vass (Kecskemét)
és Csányi (SzAK). Pehelysúlyban Nyugatot Bók és Nóvák képvisdik. D.Mröl Lakó
(KTE) és Molnár (SzAK) veszik Id a küzdelmet Vórös és Gera a könnyűsulycsoport
reprezentánsai. Dilről Dobó
(SzAK) és Fürge (MAK) lesznek azdlenfelek. A kis kőzépsulyban Marká (Kalocsa) és Korpást (SiAKX a kaposvári
Győrffyt és Bacsícsot kapták dlenlelükűL
A nagy kőzépsulyban a Pécsi SK két kiváló reprezentánsra áll starthoz: Kiss
és Nóvák II Ezekkel szemben Zemká
(SzAK) és Graber (KAC) fognak starthoz
állani.

Barbara La Marr
I Barbe

szép film|t ŐSÖK HASC péntektál
I tüneményes szí
1 a BBelvárosiba]
e l

Mázoló és fényező műhely!

Készül a legelsArendu kivitelben mázolás
és lényezés ugy épület mint butormunkák
még soha nem lótott olcsó árak mellett.
S t é h t l I s t v & n , mázoló és fényező

Valtna-tér 10 tzlra

81»
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- Regatta verseny a Tiszán. A Tiszai ReKsiu-SzövetséK álul a lolyó hó
I l i k és 12 ik naplala Szeneden rende
zendö r.eírzetkOzl evezCsveiseny iránt
általános érdeklődé« nyilvánul meg. Az
evezősök a mull vasárnapokon lezajlott
budapesti és bécsi nagy regattákon szerzeit tapasztalatokkal indulnak és előre-

ség kényeimé nyek biztosítására. Az egy.
versenyszámok pontosan 20 percenklnt
indíttatnak, a szünetekben kan nazcne
lesz a közönség szórakoztatására és kedvező idő esetén a közönség jelentós
része gőzhajón követheti és élvezheti az
evezősök küzdelmét. A verseny kezdete
mindkét napon pontosan négy órakor.

annál is inkább lesz a nagyközönség
szórakozására, mert különösen a négyes

Napa iránlogbe áll. A régi futballista gárda
egyik legdicaósegeatoo tagjáról kapjuk a hírt,
h * y újra tréningbe áll áa as Asai kampányra,
mint aktív játákos lép a sportkörónség elé.
Napáról van szó, a SzAK régi nagy játékoaáról, aki pár év ÓU visszavonult az akliv
sportolástól. A SzAK válságos Helyzete azonban azl a gondolatol érlelte meg Ha pában,
hogy újra magára Alii a piros lelete dreszt.
Szorgalmas tréningbe logott és 19 én, amikor
a SzAK Orosházán fog vendégszerepelni, mint
jobbszélsó log elószOr beállni az együttesbe.

láthatóan olyan versenyt biztosítanak, ami

és nyolcas tevana-mérkőzések itt zaj anak

le Nagy érdeklődésre tarthat számot az
ciezösegycsOletekhes nem tartozó „szabadevezöeOk

szandolinversenye,

amely

versenyre oly nagy számban jelentkeztek,
hogy minden valószínűség srerlnt előny

verseny tartása is szükséges lesz. A ver
senyrendezőség mindent elkövet a közönMMMMMMMMMMMMMIMMIMMMS

1926 Мша 9.

Ferencvárosi aertáaváaár Nyiltvásári maradvány 548, érkezett 85». eladatott 150 darab.
Arak: Kóraya 16-19, nehéz I S - 2 i a Zártváaári maradvány 32. érkezett 47 darab, eladás nem volt.

Fehérlő Szálloda
Éljtll é* nappali atobák ok ón kapbatök
SSinden Időben hideg «lelek «• • каюЬЬ
italok kaphalúk.

Özv. Cserép Ferencné

Felelős szerkes tó: FRANK JÓZSEP.
Nyomatott a k adótulajdonos
Détmagyarorsiág Hírlap- éa NyomdaválUlat Rl.
könyvnyomdájában. Szeged.

Telefon 72P.

Olcsóbb lett a borjúhús!

«U.UNDERWOODI

1 kg. paprikásnak 16 ezer
54t
1 . eleje . . . 20
1 . comb. . . 22 .
Nógrádi József» Mikszáth K.-utca 8.

Irodai,
utuéal
Aa magán*
használatra

Jégszekrények

A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztosítéka és ereje a független polgárok és
munkások támogatása.

Tilizhirfl dretdai gyártmányok lumincoiolt i»6vlsartOvtl «1(1 éa ha^kaUk amíg a ktailet urt

Mezey és T á r s avaakereskedésd
»1
MC—1825. tégr. ab

ММММММЙМММ

Alatirt bírósági végrehajtó ai ISSL évi LX. t c. I Z_

a érteiméi n ex nnel kO hlné t szl hogy a szegedi
járásbíróság I9SJ. évi »11 és 2912—Z. as. végxéK
£következtében
dr. Flscker Marc-ll ügyvéd által kép-

rvln «) h «IIS-

az irányzat ktnyérmagvakban sziUrdabb, te
kannánycikkefcben Un>bább volt. Uj- búzában
és uj rozsban igen élénk forgalom alakult U.
egyéb cikkekben alig volt üzlet As 6-buzá
változatlan.
Hivatalos árfolyamok: Ó-boza 76-os tiszavidéki 4500- 46. C,. egyél
egyéb 4475- 457», 77-es
tiszavidéki 4!30—46! 0, egyéb 4 3 J 5 - 4 6 Л
78-aa tiszavidéki 46C0-470u, egyéb 45754675, uj-buza V7-es tiszavidéki 3925-3975,
egyéb 3875-3925, ó-rozs 4ŰW-4ll0t uj-rozs
3«О—ЗЛО, takarmányárpa 26C0-27CS, zab
46SO-48CO, tengeri 2S-Ü-2850. korpa 25502tC0, repce .'550-S650.

Irányzat. A szerdai énéklózsdéfl az irányzat egyenlőtlen és ingadozó volt. Nyitáakor az
egész piacon kedvtelen volt a hangulat, az
áilolyamok majdnem kivétel nélkül a keddi
zárlati nivó alatt indullak. A tózadeidó ké. Záriak» Mvaát Nyitás,: Pária 23.97'/. sőbbi folyamán azonban, amikor Bécsből
London 2!04.30, Newyork 51! J « , Bzteszel sziláidabb hírek érkeztek, a papírok n a » 23.72'/» Milano 1855. Amsterdam 2t6.i0, részében lassú áremelkedés indult mec A
Berlin 122.7» Wien 0.M72.Í71/,, Szófia 3.72'/., barátságosabbb hangulat ellenére egyes panérok mégis lanyhán tendállak, külOnősen az
Prága
15.25,
Varsó S8.bí,
Budapest
Bukarest 2.37'/„ BelgrádOsztrák
Í.OiT Hitel, Fegyver. Qanz villamoa éa as
Első Magyar Bizloaitó. Igen nagy árvaazleeéPáris 24.05, Loodoo 25.4."gat
Г, szenvedett a Pesti Hazai amely keddhez
Newyork в1&%, BiŐsszel 23.92, Milano
képest 5 százalékot esett. A papírok leg18.73, Amsterdam 2U5JO, Berlin 122',.,
nagyobb réase zárlatig elérte a keddi uivot.
Wien OXf 72.55, Szófia 3.67', Prága 15.25, sőt agyes értékek l - i szaza lék oe árnyereVarsó 99 6!,; Budapest OJ0072M, Belgrád ségre tettek szert. Feltűnően azlUrd w H i
SXS, Bukarest 133*..
Saigó, amely kazal I százalékkal javilotte
rariaaevtósada. A szerdai terménytőzsdén
meg árfolyamát. A forgalom vontatott.

OJO072AO,
Zárlat:

HIVATALOS ZÁRLATI ÁRFOLYAMOK.
*

I

ВГ

ázgoHAagyai
aitnyák-agrár
Pdldbitelbank
a wat
Huro.es
Szlavón lel*.
Ucyd Bank
Magyar-Hitel

(Ezer koronákbanO
85 Ülteid
26J Urikányi
13.5
Nyjniá\.
117
S9
Mtsaoasaa
19.5 Franklin

32.5
52
iiga fém
173
93 Mérlecgyár
16 Motorgyár
63 Olomáru
isi
0.9 Chaudolr
155
359 Vegyipar
45
>Ь9 Vagongyát
121
Caetbaná
13.5 Rtmamoráoyi
Коееаеяаап
34
teiUloghitelOans 27
4
k a n a k . Hitel
17 Kothmülier
37
Lestamilolób.
57 Schlick
31
Mag).-neu. b.
15 Schüller
SS
Olaazbank
17 leudlon
31
(öz ponti |ela.
3 Vulkán *«?
9
Várcsi Sank
Г.7 Wórnr
Merkur
6
Nemzeti
21 KOM't -ts, HtUMuiai
—
Osztrák Hitel
1ЭС Allanbca
59
Kereskedelmi
953 Vároai
Uü
S«n«»ereie
95 Bur
Oélivara
44
TatzriWMOrah
MPTK
2U
116
J«;»áíoai
¿2 Levan.s
9
l ipé.'városl
5 Miákol JrtVaa»?«П
223
Ncva
Kibáiyai lak.
405
Altem rasa
S « . Bpesl Föv
26
197
Magyar ált. lak. 110 Tróez
Moktár
171
Waifftoéi
Festi Hazai
2i:5 Back-maiosi
62
Borsod-misk
185
Concor ika
40.5
SlsA M. Bist 5123 B.-csabai
91
fjreiln
9.55 L bpesti gm
¡49.5
lég
Tórókszentm
UizcJia
63
M s a t M l áa
Hungária
КЗ

В sijutok
unи aki

SrSdi vagon
Coburg
•lorvtn gép

102
47J
—

<Uk,

6

Oasd. Uépgyái 158

Fábián
fatyvez
.-t:reafc.

34
625
16

•'.vl
60
u«LA-Wana<i. 2171
UíL.t-V.iU
Kutzrcaai

lL6l)
63

IWJtM

K.oünf
»Lühs*

Pesti VlkL

26

39 J
Ml

és iégtag/drel •
Г 30
Borsód! saéc
47

Cement

izáazvsri

KOM

Urasebe
Magnezit

23;
23J
105

II»
2 5 Mag> a; fexla' 113
. 112 Aiial hősz*.«. 1923
22 Hagybátooy;
II«

(jyirtt/Woil

rfaaub

tUiaiyi..alo4a

*

¡9

Salió .

48 J

Qlóbos
Кооом'
Paites

tro
10 35
69
63
З'Л
4
ISO
—

3.3
М«Ьаваа
Faipart кишаtoé i
—
Maraarte
—
EgveaSM te
10.5
Foralr
80
Hasai te
Ib
Hooi la
Kőróabánym
8
Kruc befgas
3
II
1 japuBl
—
SrJá
—
naisaaaiay
4Ю
Nemzeti te

^
SslavSnla

NasKá
ViktórU oalo
Zabolai
Htatia

49:
51.5
17SU
1
16

Fl«ra
Fővári ai tór
QolC borgst
•schwind'
Halkeres к,

HucgárU «tat;,
Oyóri bőr

Karto«

Óról Kagtever
Királyául«
Klein
Klotild
Qyőri leztf
kiauas szesz

Cakcripat

Lámps

Anar

Kendet
OstarmaK
Pamut
Ouml
Mám. aesőg.
Vasúti torka m>
Qeotgla
Mezőfc. cua
Interrezla

Ouas

Olajipar
Pannónia $0'
Phöbus
tiUOV** fáUoiatv* - Püspöki
7.5 Royai asállA
AlL gáztzzé
Scbwartsar
AlLOutr Lkgaz —
Star Rím
—
Sálrti
Uarót
T.2Í Lukácatúi'lf
57 Szikra
Bóni
382 Stuasreer
Srattá
Chlnoso
8.25 Szegtót Kmm
Corvin fils
3.5 Telelop
Оашса
75 Tcniea; só«
Diana
17.25 T u u j i ber
Török
uorvjjji gummi
Déli cakor
475 Pharmacia
—
Unl*
szinbár
Dunánl. sertés
—

70
BgUs
las«
1035
—
Unió tutil
—
Horv. 'ukrt
—
Inst ixxé
31.5
üviPjomoaS
—
Psrir par
413
ik*r.zv4nyaar
Scóvó áa isóli
35
73
Яр<л!1зт
t viten
119}
Wtra- adtí tart:

V!U. Pezsgő

Wander
Zagyvspátta!
Hangy?

37
41

I2J
2tl

14
I2d

85
53.5
6.5
44

1

19.5
25
51
193 J

1 6.3

épiteti lrAgíp.k
dltf.lan brnuta.
tZMoruigi irrte.
Marr .dea

wierkém

v selt Meisl Izsó javára I ;OXW kor. és Járulékai énjéig
évi tprilis hó *-án fog.natotito t kielégitrsi
végrehajtat utján le- ésfeHMoglaltét ¿OU
. U (JOU koionárt
becsült kó etkrzó ingótágok, úgymint: kSWatéle káli.
bútorok lovak és kocsi nyilvános aiverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi k r járáaMreság 1023. évi
Pk. I 144-1. tzámu végzése folytan eddig 9 u m s
2,o-..íiU koronában bíróilag már aMgtBapitott s Matrülendó költségek erejéig Sirgedea, Csongrádi-sugáruS
f. tz. a. leendő etzkózlét.'re I.-ZS. évi juliut II. i n .
jának déleMtti II órá|áia hatándóüt kitOstlik.
Keit Sxeged, »¡5. évi jun us bó l J. napján.
lónoa, kir. Mr. végrehajtó.

—I

GEREBEN
BÉLAI
Budapaat, vi, Andrtaay «I L T***m i i

LAKÁSÁNAKI fioo

eldugott rtaitn la kinca »an, mert önre éitékte ennt
«ált uépirodtlai könyveket minden nyelven él
mülijhin, leijei kflnyvUrát, xeneaOveket «1 tuainált itkolakönyveket >ull kéaip«niért megvlaárolja Óntól
4Sd

I№

I

Hungária Antiquarium
Batthyánj-ulca 2.

Telefon 12—5».

IJ84-1B«. végr. aiáai.

558

Árverési hirdetmény.

Alulírott biróaSgl végrehajtó u ISSL tvl LX. L-c. 10).
§-» értelmében eienn I közhírré tetil, hogy a uegedl
Mr. lárásbirótii U2-. évi P. ZiSIZ. h»U reatéae következtében dr. Schwarcz Józiel ügyvéd Utal képviselt
Fodor Testvérek j.vira Tm. 08 kor. éa Jár. e eiélg > r .
évi tunlns hó ll-en tocanatoaltott kielégitéti végrehajt!»
utján leMUogUlt és Z7,S00.»00 k..r-ra beoOll k'vetke.ó
Ingósácok, u.
temetke léti felazereléa, k portók,
g tlupad, bútorok stb. nyilváno« árveréten eUralnak.
Mely árverétnek a uegedl kir. járásbíróság IHK. évi
k. IJCS4 tiárau vteiése folyUn tluUOl K tókekOvilés, ennek M4. év"oVlóber hó S rapjától láró kams,1 és eddig ós zesen STU0 • koronában biróUag
ár Bégállapitotl kóltségtk ereiéig Kiskundotozimán,
Arpád-utca K. tzám alatt leendő etzkózlétére iv».
évi |ulius hó 2S. napjának délutáni 4 órája katáruló«! klIOzetlk és akboTa venni a ándékozók oly
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
. . ,>fl. évi LX. t.-c. lo7, loSTg-a érteimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén
becsáron alul is cl lógnak adatni.
Kelt Szegeden, 1925. évi juliui kó ?. napján.
F a r k a s , kir. bir. végrehajtó.
Teleron :
771 száits.

tűzkár

EWflzetésI árak I Héra 60.000 K,
negyedévre 180.000 K.

Ul elóüzetóknek rOgtón megindit|uk a lapot, as elólizetés csak ' "
1-tól számítódik.

További 100 millióra ingyen ós
díjmentesen

V1LÁQ kiadóhivatala,

BudapMt, VZ.„ Andréssy-ul «7.

„TURUL" festöiparvállalat, Szeged

Apróhirdetések
ICOO dollár*, „Extíbiis* jeligékre levél van a kiadóban.

Egy jó házból való Hu v a n
leány tanoncnak felvétetik
fétfiszabánál, Kossuth Lajoesugárut 32. sz.

Befőttek,

Részletfizetésre

Mérlegképes

82
14

130
40
137 J
16.

27
1.5
32
21
5.5
2C

Kálvárlaa t o a 2/h

Saját készítésű rajzaink után a legszebb lestéseket, úgyszintén mázolást és zománcfényezést a legolcsóbb napi árakban készítünk. Fürdőkádak és vasbutorok zománcfényezését
60—80 fokos szárítóban szárítjuk éa a legmesszebbmenő jöUltáaaal váraljuk.
aei

szállítok

iti
14

betörés ellen,

(vagy még K0 millióra tűzkár ellen) ka egy ul
előfizetőt szerez.

I7i
311

12

a VllaÁQ.

Fizessen elö

konzervek (tpárpa Káláriilr
nélküli) leragatz átára ÜOIalUR,
v.iamint burgonyakeaéayltSIIszI kictlnyben ét nag,ban kaphatók
StUIWTEl, Pttöa s.-tnaámt 4. «8

10.5

ellen

а VI Ua politikai napilapra. A VHJte
a Irgtartalmaaabb, legnívósabb és
legjobban értesült napilap. ErtesSlétei megbízhatok, kfllfóldl hirtzolgálatait minden világvárosbaa saját
munkalársai Utják eL Cikkeit a legjobb magyar pubUclatak irják.

Lakáscsere I — Elcserélném
szoba-konyhás, mellékhelyiségből álló lakásom hasonlóért Csongrádi-sugárul 49,
einelet.
H

120

millióra

zt é s dlJmanleMn blztositja
magyarországi elófizetójé-ek ingóságait

941
47
23«
17'
2:0

354

Árverési hirdetmény.

lUnderwood
Standard

(olyaaaal. Valutái,: Holland forint 28150—
284Í0, dinár 1226-1248, márka >«870- 10970,
lei 343—347, belga frank 3256-318?, dán
korona 144C0-I434P, norvég korona 12S8C12710, angol lool 3451C0—347t.CC, Ura 2 : 6 1 2563, dollár 716ÍS-7I43C, francia frank
3305- 333J, aaokot 2116-2122, léva 4 9 8 106. svéd kosona 1 8 8 0 . - 1 ^ 6 0 , lengyel zloty
13430-11980, osztrák schilling 999U-ISC.70.
svájci frank 13800-13BuQ.
Devizák t Amsterdam 28S5C—28620, Belgrád
1246-1254, Berlin 16870-16970, Bukarest
328-34T, Ói (teszel 3286-3306, Kopenhága
146C0—1468P, Osló 12780—12891', London
3s5íC0- 34709f, Milánó 2556—257!, Newyork
711CG—71430, Pária 3300-3320, Prága2IV62t 16, Szófia 503-507, Stockholm 19010I91t0, Varsó 13530-13613. Wien 99.9CIC0.Í0, Zürich 13780—138(0.

sas

kárpitosmunkákat

Sehol olcsóbban

Varrógép és kerékpár, angol
és német áruk, motorkerékpár, német gummlk és szerelékek részletfizetésre is.
Nagy I s v I t ó m S k e l y t
S Z Á N T Ó S Á N D O S gépraktárs
Kiss üávid-paloto. Kiaa-u.

Gyermekkocsik
bimuUtos o l c s ó á r a k b a n
részletrizetéare la ss

VOnyvelónó, pénztSi kezelésben, gépIratban jártai, 20 évi irodai gy-Vor- DÉRY gépáruház
keres.
Kiss-utca, Keleti-palota.
Kossuth Lajos-sugárut 9 s r . niegffioió t l l l i t
Leveleket .Komoly- jeligére a kiadóh- i v a U
i
t
US N O I « • f é l l r u h A k
' liba kérek.
SPIT2EER SACIDOK
niorleur bulor r a k t á r a F o d r a s z n ő
Tábor-ulca X 13»
Saját készítményu bútoraim Irg- ajánlkozik házakhoz
bbek, legjobbak és legolctóbbak
mélUn>os áréit. »2
szakaz rflen
Cím : SziHéii-sugárut t4. az.
ZOHflHCEDEMYßK NAQV
KÁROLY üzletében. a legrövidebb időn belől
mérsékelt árak n ellett
s z á n t ó ] Ó Z S * n M U ízléses nöi ruhák
készülnek
s»
a hatósági kutetarnok mellett
már óo ooo korenáérlgvermekrubák
Soooo koronáért kétzülnek
S x i r o v i c z a
SOS a .Délma^yarorazág* kiIRITZJÓZSBPNÉ
kelmefestő
^'vegylisztitóadóhivatalának telelonazáma.
g ermekruhi divattermében 42S
Kelemen-utca II, l-ám, L emelet I. nál, Zrínyi-utca IS. s r .

BALOG SÁNDOR

9

vegyi tisztítása

és festése

Urak figyelmébe!
Habig, Borsalino, Pasizza,
\
f
\
T > \ J T
Qyukits, Hflckl különleges nynlsifir
M J
MT V r
valamint olssi gyspjukalapok m e g l e p ő o l c s ó á r b a n kaphatók

H o l t z e x

S .é s

F i s u l

ietSil üz'etében, H ü - és Kelemen-utca sarok.

sis

