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Tekintsük Miromesniit!
Miiomesnil nem rgy bites versenylónak a nevr, nem is primadonna, nem
boxbajnok, aki ugy emel magának
ércnél miradandóbb emléket, hogy
szabályos mérkőzésben kiveri egy volt
suszterlegérsy fogai', amivel belekerü
a viUgsajtóbs, — nem, Miromesnii
még csak nem is francia tábornok, akin
gólt rufcott Abd el Krim. Miroxesnii
francia ugyin, de nem tábornok, csak
egy kii falu Normandiában, mindazáltal legyen szabad a számára annyi
helyet lefoglalni az újságból, amennyi
vita nélkül megillet egy karc-u lábu
primrdcnnát, vagy egy dagadt izmu
box-bijnokot.
Hazaárulást se lásson benne senki,
hogy mi egy notmandiai faluba kacsintgatunk, fatalpu breton párásítók közé,
hiszen valamikor kCzéleti szállóige vo!»,
hogy tekintsük Angliát l A háború előt
volt nagy divat Angliát tekintgetni, ámbár, sajnos, nem látszott meg rajiunk
ez a tekínígetés. A kurzus megváltoztatta a divatot, a kurzus kimondta, hegy
igaz magyar nem pillog a fertőzőt'
nyugatra, hanem fatyfll rá, mint önérzetes turánihoz illik. E i amikor elvetemedett destrultivok olyasmivel hozakodtak elő, hogy bizonyos felelőtlen
cselekedetek rosti hírbe kevernek bennünket a külföldön, hivatalos helyrCl
ís denuncíálásnak bélyegezték az ilyesmit és kijelentették, fcogy a külföld
rotsi kedvível pedig mi nem törőd
heiflnk, akinek nem tetszünk, az ne
adja hozzánk a lányát. Azonban mi
tesz Isten ? Vass József miniszterelnökhelyettes utunk, ugy is mini foteton*
minisztere ismét fölfedezte a külföldet.
A tegnapi lapokban kijelentette, hogy a
kereskedők nagyon meggondolatlanul
indították meg a boltbér-akciót, meri
ebből a külföld arra a téves következtetésre jut, hogy a magyar kereskedelem válságban van, mert a magyar
kereskedők már az egy esztendei bollbért se tndják egy összegben kifizetni.
Igazán szerencse, hogy van olyan miniszterünk, aki kellő pillanatban a külföld fontosságát is felismeri és még
nagyobb szerencse, fcogy már cincsenek vakmerő destrnklivok, akik azt
mondanák, hogy a népjóléti miniszternek ez a jószándéku kri:ikája majdnem
olyan, mintha denunciálná a magyar
kereskedelmet a külföldön.

Szeged, 1925 julius 28, KEDD

cefu sötétzöld bükkfái alatt fehérlik
Guy de Maupassant híres márványszobra, a lábánál pihenő mátványasszonnyal s ennek a szobornak a
márvány-mását leplezték le vasárnap
abban a normandiai faluban, ame'ynek a nevét az egész kulturvilágban
azért ismerik, mert ott született Maupassant, akiről nem mindenki tudja
ugyan, hogy a gall szellem legkristályosabb kifejezőbe, akinek tán a nevét
se fudja kimondani nagyon sok ol
vasója, de akinek a novelláit és re
gényeit mégis öt világrészben olvassák.
A francia irodain: i élet kitűnőségei vették
körül Miromesnilben a márványból már
hazajáró lelket, de a szc bor diszőrségé
rr égis csak a miromesnili parasztok
tették, 8mi kissé szokatlan dolognak
tetszik a mi szittya tájainkon, akkor az
irodalmi .ünnepek dekorációiból mindig
hiányzik az az elem, amelyet nemzetfenntartónak szokás nevezni és nem is
egészen méltattat ul. Hiszen a föld
népe nemcsak kenyeret adott minden
idökten ennek az országnak, hanem
Petőfi Sándort és Arany Jánost is
adott neki, amit minderki tud, csak
éppen a föld népe nem tud. Azonban
tovább is van a nóta a miromesrüi
parasztokról,ak kievett kalappal köszön
tötték néhai földesurukat, amikor az
visszatéri közéjük a halhatatlanság márványköntösében. A normandiai parasztek nem dekoráció gyanánt rendeltettek be a preféf által a miro-

A mult vasárnap azonban fényes
délben volt kisért
normandiai
kis faluban és
-úinikusok, irók,
művészek, poli iku&ok, a mai francia
élet legragyogíbb nevü alakjainak szemeláttára jelentkezeti a kiséríet a kastélypark borostyán-ligetében. A kisértet
fehér rcárványból iolt és Párisból, a
Parc Mor.ceau-ből indult el a normandiai parasztok közé. A Pa:c Mon-

mesnili szoborleleplezésre, hanen ugy
jelentek olt meg, mint házigazdák, mert ők voltak azok, akik
hazahívták néhai uraságukat a Parc
Moncesu bükkfái alól a kastélykert
öreg geszti nyéi alá. A
miramesnili

parasztok adták össze azt a pénzt,
amelyből szülőfalujában szobrot emel-

tek Maupassantnak,
a ! i novelláiban
olyan márványba faragta a vidékebeli
francia parasztot, amely tovább fog
dacolni az idővel, mint a párisi és a
miramesnili szobor.
. . . hát tekintsük Miramesnili ? Min
cfen tisztelet a francia zseninek, aki
uto'ét hetetlen mestere a modern novellának, de hol van az ő paraszlrajzolő
művészete attól a magyar zsenitől, akit
ujy hivtak, hegy Tömörkény
István!
Képtelenségeket nem gondolunk és
nem is próbáljuk meg elképzelni, hogy
a szegedi kisgazdák szobrot állítsanak
Tömörkény Istvánnak valahol a homokos világban, a jegenyék alatt, hogy a
magyar ég szikrázásában mindörökre
együtt legyen azokkal, akiket senki
nem szeretett még ugy, mint ő és aki
ket ő az örökkévalóságnak mintázott
meg. De falán azt szabad megkérdeznünk: híny szegedi gerendás
szobában találni meg a gerendán Tömörkény István könyvét, aki nem hatal
mas földesura, hanem rajongó hódolója volt sz ő népének?
Hiszen ha földesúr lett volna, akkor
bizonyosan jobban ismernék!

A lakók harca a késedelmi Iramat ellen.
Eudtpest, július"27. Foss József minhz'erciLökhtlyettes nég ezen a héten

kibocsátja a házbérfizetésről szóló ren

(leletet. A lakók és üilttbér!ők köriben
megütkCzést telteit a miniszterelnökhelyet! esrek fzortbalon, a szanálási
bizottságban mondott beszéde, amelyben bejelentette, hogy a házbéifizetés;
ugy módosif]*, hogy az augusztusi év-

A L'kók Szövetsége a holnapi nap
folyamán fölkeresi Vass József miniszterelnökhelyettest és megkéri arra, hogy
a házbér fizetésről
szóló rendelet kibocsátása előtt (egye ujabb mélegelés
tárgyává a lakók kívánságát.
Vass József miniszteretnökhelyetíes
egyébként ma délelőtt magához kérette
Osváth Albertet, a lakásügyek országos
kormánybiztosát, akivel több mint
másfél órán keresztül tárgyalta meg a

negyedben az első hénopra esedékes
béren kívül a három húnepra szóló
kincstári haszonrészesedést, a második házbérfizetésre szóló rendelet szövegét.
Eilenzéki politikai körökben most,
és harmadik hónapra pedig egy százalék késedelmi kamatot kell fizetni a hogy tisztán látják azt, hogy a miniszhátralékos
ősszeg után. A lakók íz
hangoztatják most, hogy teljesen igazságtalanul kell fizetnifik ezt a késedelmi
kamatot, mert hiszen Európa többi or-

szágaiban is az a szokás, hogy a házAzonban ne ártsuk magunkat a ma- bért havonta fizetik.

gas politikába, hanem tekintsük inkább
Miromesniit, a kis normandiai falut,
amelynek nitcs egyéb nevezetessége,
mint egy öreg kastély, olyan, amilyent
a vasúti olvasmánynak szánt francia
regényekből ismerünk. Egy öreg kastély,
pusztuló geszteryefa-erdőtől körülvéve,
kiszáradt halastóval, amelynek pariján
a törött Ámor-szobrot befutotta az elvadult borostyán. Egy öreg kastély,
amelynek földszintjén a falusi nemesek
életét éli egy föidesuri család, az emeletén pedig lí katlan szobák vannak,
amelyeknek pókhálós ablakában ködöa
éjszakákon magától föllobban a titokzatos gyertyafény. Ilyenkor kereiztet vet
magára Jacques apó, a miromesnili
toronyőr és másnap mindenfelé azt
beszélték a faluban, hogy megint ki •
sértetek jártak az ócska kistélyban.
Mert a kisgazdák Miromesnilben is
csak babom 8 emberek, ami nem is
csoda, mert Miromesnilben még most
is csak parasztoknak hivják a kisgazdákat.

Elöfizetési árak: Egy hónapra helyben 40.000 kor, Budapesten
és vidéken 45.000 kor. Fgyes szám ára hétköznap 2000 kor.,
vasár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 56. szám.

terelnökhelyettes ragaszkodik a lakások
1926. évi május 1-ei, illetve november
1-ei fölszabadításához, elhatározták,

hogy ujabb akciót tnditanak a lakásforgalom fölszabadításának
elhalasztására.

„Németország nem beszélhet leszerelésről,
mig be nem lép a Népszövetségbe."
Páris, julius 27. Knonsíeyből jelentik, hogy Balawln miniszterelnök egyik
beszédében, amelyben a konzervatívok
külpolitikájával
f< g'alkozoft, többek
közt a következőket mondotta:
— Ami a biztonsági szerződést
illeti, az abban javasolt megállapodás
.előzékeny szellemben és a nemzetek
szövetségének tagjaival egyetértőleg
készültek. Németország azt állítja, hogy
xeszélyben van, mert fölfegyverkezett
szomszédai közt ő maga teljesen fegyvertelenül áll. Németországnak csak

akkor lesz joga, fcogy ezen kérdésben
meghallgatást biztosi son magának és
a nagyhatalmak elé lépve csak akkor
kérheti, hogy a leszerelés kérdése
vizsgálat tárgyává tétessék, — ha Angliához és Franciaországhoz képest maga

is tagja
gének.

lesz

tották. Az Essenben állomásozó idegen
gyalogezred és a szekérkülönitmény
hátralevő része szerdán hagyja el a
város'.
A B. Z. am Miitag megbízható párisi és londoni értesülést közöl, amely
ezerint Dflsszeldorf, Ruhrort és Duisburg szankciós területét a Jondo. i
egyezményben megengedett végső terminuson, augusztus 16-án fogják kiüt iteni.

A francia törvényha ósági
vá'asstásob.
Pdrls, juliui 27. A váliszlások végleges eredménye szerint a baloldali
karlelpárt 133 mandáuuot ért e l A
Havas Iroda kiemeli, hogy a váliszlások tulyos vereséget hoztak akommnnistákri. A második választás kimenetele még inkább megerősíti a balra
tolódást. A tegnapi pótválasztásokon a
szocialisták győztek.

A riffkabilok ujabb íátmdáaa.
Páris, julius 27. A Matin fezi jelentése szerint 23-ról 24-re virradó éjjel
a riffek befészkelték msgukat Taton
környékén. Támadásukat a francia ellentámadás visszaverte és a riffek számos sebesült és hadianyag visszahagyásával elmenekültek. A következő
éjjel visszatértek. Francia résztől nem
voltak veszteségek.
London, julius 27. A Times tangeri
jelentése szerint Abd el Krim a franciaspanyol jegyzékre állítólag a*t válaszolta, hegy hajlandó az ellenségeskedést megszűntetni és a franciák békefelté'eleíről tárgyalni azzal a kikötéssel,
ha Franciaország és Spanyolország kötelezik magukat a riff-'területek függetlenségének a biztosítására és a tárgyalásokat Tangerben folytatják. A franciák
és a spanyolok valószínűleg ma fogják
megadni a választ.

Hsnderton a békeszerződésekről
Bécs, julius 27. A Neue Frele Presse

irja: Henderson Artúr, a munkáskormány volt belügyminisztere, feltűnést
keltő cikket irt a békeszerződések
revíziójáról. Idők multával — irja a cikkben — minden békekötés revízióra
szorul és revízió alá is vétetik, vagy a
szerződő felek egyetértésével, vagy pedig egy uj háború következményekép.
A versaillesi szerződés, amelyről azt
mondják, hogy a világbéke garanciája,

magában hordja a megsemmisülés esi-

rált. A kormányok akármilyen biztonsági szerződéseket köthetnek, biztonságot mégsem teremtünk olyan szerző-

déssel, amely nemzetközi Igazságtalanságokat és nemzetközi veszedelmeket
és a franciák azt az akar ötök Időkre érvényben tarlani.

a Nemietek Szövetsé-

Az angolok
álláspontot foglalják el, hogy az Európa
békéjéhez vezető ut három szakaszra
tagazódik: a biztonság, a döntőbíró
ság és a leszerelés kérdéseire.

A francia szocialisták
nem lépnek be a kormányba.

Páris, julius 27. A szocialista SzajnaSzövetség rendkívüli ülésben foglalkopont alapjául gyakorlati mérlegelések zott az augusztus 15-ére összehívott
szolgálnak. A két álláspont ily mó- orzzágos kongresszus ügyével. A kondon jól k'egészii egymás'. Megálla- gresszus napirendjén a következő ponpítható, hogy a rajnai kormányrendtok lesznek: 1. Kívánatos-e a ba'oldali
szer (a rajnai* zóna demili'arízálása) kartell uj áalakitása ? 2. Folytatandó e
kérdésében teljes a megegyezés.
a kormány feltételes támogatása a
szeptemberben kezdődő ülésszakon ?
Essenböll kivonultak a megszálló
3. Kormány változás esetén a szocialiscsapatok.
ták be"épnek-e az uj kormányba?

tíamarosau elkészül a válaaz a német jegyzékre.
London, julius 27. A Times párisi
különtudósitójának jelentése szerint a
francia és angol kormány tárgyalásai
a nemze közi jog bizonyos kérdéseinek egyöntetű értelmezéséről kielégítően folynak. A versaillesi szerződés
klauzuláit mindkét féi immár egyöntetűen magyarázza, ami lehetővé :eszi,
hogy a német jegyzék dolgában rSvidebb időn belül elkészüljön a válasz,
semmint az első mpókban gondolták.
Annyi megállapíihaló, hogy a franciák
álláspontjának íő'eg elméleti kiindulópontjai vannak, mig f z argói állás-

Berlin, julius 27. Essenből jelentik:
Ma reggel az itt állomásozó megszálló
csapatolt
megkezdték a kiíonulás } .
Gya'ogcs pa'ok voi.ulnak ki a városból, a tűzínégei már tegnap elszállí-

E három kérdés közül az első kettőről az ülés nem határozott, a harmadikra egyhangúlag „nem'-mel válaszolt.
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A népjóléti miniszter nem engedi
a szegedi kórházat az egyetemnek.

Hajlandó 340 millió koronát engedélyezni a kórház restaurálására.
(Budapesti tudósítónk telefonfeleniise.)
Dr. Somogyi Sziivesiter polgármester
ma Vass József népjóléti miniszternél
volt, akit még egyszer meg akarl győzni,
hogy álljon el eredeti szánd íkától és
pártfogolja, hogy a szegedi kőzkórhdzat
egyetemesitsék. Vass József azonban
kijelentette, hogy a közkórház egyetemesitésére nem hajlandó s ugyanazon
érveket hozta fel, mint amelyek Szegeden már ismeretesek.
Somogyi polgármester, amikor látta,
hogy semmi reménye sincs arra, hogy
kérése meghallgatásra találjon, arra

kérte a minisztert, hogy legalább állami
költségen restaurálják
a szegedi közkórházat.
Vass miniszter kijelentette, hogy erre
hajlandó, de ebben a költségvetési félévben ezt már nem teheti meg, mert
erre a célra nincs előirányozva semmiféle töke. Azt mondotta azonban, hogy
a jövő félévben — a pénzügyminiszterrel való tárgyalása alapján — a szegedi közkórhiz renoválására
340 millió koronát fognak előirányozni, amely
összeget kizárólag a közkórház restaurálására fogják fordítani.

A városok csak a kormány "engedélyével
vásárolhatnak a külföldön.
Budapest, julius 27. A közszállitások
ügyében a különböző érdekképviseletek már több alkalommal tiltakoztak
az illetékes köröknél amiatt, hogy egyes
városok és közüzemek minden pályázat
is versenytárgyalás mellőzésével külföldön teszik meg rendeléseiket. A magyar ipar ezt a körülményt magára
nézve rendkívül sérelmesnek találja,
mert ezáltal megfosztják az ipart attól
a lehetőségtől, hogy abban a pangásban, amely most tapasztalható, enyhülés következzék be, de sérelmes azért
is, mert ez ugy tünteti fel a magyar
ipart, hogy az az igényeket nem tudja
kielégiten*. A belügyminiszter most
hivatkozva egy mult évi rendeletre,
amelyben a külföldi megrendeléseket a
minisztertanács
előzetes
engedélyitől
tette függővé,
megtiltotta a városoknak, hogy szükségleteiket a külföldön
szerezzék be is elrendelte, hogy a köz-

szállitások ügyét szigorúan vizsgálják
meg. A megindulandó vizsgálatok a
külföldi megrendelések ügyében a polgármestereket nemcsak fegyelmi eljárás,
hanem vagyoni felelősség alá is vonhatják.
A városoknak igen jelentékeny része
eszközölt már eddig külföldön rendelést, most azonban a belügyminiszter szigorú utasításának megfelelően
kénytelen
azokat
stornírozni.
A
közszállitásokkal kapcsolatosan általában az a felfogás alakult ki, hogy külföldön csak olyan köz szállítási cikkeket lehst megrendelni, amelyeket Magyarországon nem gyárthatnak, továbbá
olyan cikkeket, amelyeknek ára jelentékenyen olcsóbb a magyar cikkeknél.
A minisztertanács eddig egyetlen ecetben sem járult hozzá valamelyik város,
vagy közüzem szükségleteinek a külföldön való beszerzésébe!.

A forgalmi adó csökkentésének végrehajtása.
Budapest, julius 27. Az állami alkalmazottai anyagi helyzetének javitásáról,
a beruházásokról

És

egyes

adóügyi

rendelkezésekről szóló törvénycikk felhatalmaz ra a pénzügyminiszteri, hogy
az általános forgalmi és állatforgalmi
adókulcsot ez év aujusztus 1-től kezdve
az adóalapot kit százalékra csökkenthesse le. E csökkentés végrehajtása
egyében i pénzügyminiszter rendeletet
adott ki, melybea részletei utasításokkal látja el a pénzügyi hatóságok >t.
A rendelet annak megállapítása után,
hogy az általános f orgalmi adókulcs az
adóalap két százaléka, kimondja, hogy
az adóösszeget mindenkor teljes ezer
koronákra keli kikerekíteni. A két százalékos adókulcsot augusztus hó l-től
rendszeresitik. Olyan szállítások, vagy
munkateljesítmények után, amelyeket
még augusztus hó elseje előtt teljesítettek, azonban az ellenértékei csak
augusztus hó elseje után fizetik meg,
még három százalékos forgalmi adót
kell fizetni. Az adózó azokat a szállisokat, vagy munkateljesítményeket, amelyeket még julius 31-ig teljesítettek s
amelyek után az ellenértéket julius
31-ig egyáltalán nem, vagy csak részben fizetik mrg, köieles a megrendelők nevének és a követelés összegének
feltüntetése mellett kimutatásban fel-

tüntetni, vagy pedig üzleli könyvekben
azokat oly módon tüntetni fel, hogy a
vevő neve s az adózó julius 31. előtti
köve'elésének összege uárraüww megállapítható legyen a pénzügyi hitóságok által. Azok az átalányok, melyeket
bizonyos foglalkozási csoportokra 1925
ben as átlagos bevételének alapul vételével állapíttatlak meg, 1925. év végéig változatlanok maradnak. Elsősorban vonatkozik ez az ügyvédekre és a
budapesti orvosodra.
Kimondja a rendelet, hogy a törvényhatósági joggal felruházott és a rendezett tanácsú városok területén augusztus
hó l-től az ezek közreműködése mellett
befolyt általános forgalmi adónak legftljebb egynegyed része engedhető át
az illető városoknak. E részesedés fejében a város köteles az adó kezeléséről és ellenőrzéséről saját
szerveivel
közreműködni. Megokolt esetben a k zségek is részesíthetők hasonló feltételek mellett a forgalmi adóban.
Az állatforgalmi adó ku csa szintén
az adóalap két százaléka. Az augusztus
1-én, vagy azután beálló ilynemű kötelezettségeket már a két százalékos kulcs
alkalmazásával
kell az állattorgalom
terén leróni.
A rendelet rendelkezései augusztus
hó 1-én lépnek életbe.

Csak Petrichevich báró kapott Hatvanban engedélyt
népgyűlés tartására.
Budapest, julius 27. A hatvani választókerületben tegnap kezdődött meg
az agi áció. A hatóságok csak Petrichevich-Horváth Emil báró népjóléti
államtitkárnak, az egységespárt
hivatalos Jelöltjének adták meg az engedélyt nipgyülések tartására. A többi
tizenegy ellenzéki és önjelöltnek nem
adtak erre engedélyt. Petrichevich-Horváth Emil támogatására több képviselő utazott le, továbbá Vass József
helyettes miniszterelnök is. A népjóléti
államtitkár a kerület több községében
tartott népgyülís után, délután négy
órakor Hatvanban mondott programbeszédet.
— Az egységeBpárt zászlaját vettem
a kezembe — mondotta — és a kormány bizalmából állok itt. Az én
programom az, amelyei Bethlen István
gróf miniszterelnök képvisel. Az ő neve
ma program ebben az országban.
Petrichevich-Horváth Emil báró után

foss József minisztere'nökhelyettes tartott beszédet. A kormány politikája —
mondotta — az, hogy összegyűjtse a
magyarság minden rétegének,
minden
felekezetinek erejét, akaratát, munkáját.
Vájjon milyen hitele volna ennek a
nemzetnek külföldön, ahol igazságainkat sürgetjük és jogokat követelünk,
ha azt olvashatnák a kormányférfiak:
Mit akartok ti, gyűlölködő, egymást
nem ér;ő magyarok? Élni akartok, ti
élhetetlenek? Másik ezer évet akartok
élni ugy, hogy egymás koponyáját beveritek, egymás istenit
káromoljátok?
Ezután Petrichevich-Horváth Emil
munkáságát méltatta és őt ajánlotta a
választóközönség figyelmébe. Vass József miniszterelnökhelyettes, Petrichevich-Horváth Emil báró és a kíséretében lévő politikusok este autón érkeztek vissza Budapestre.

1925 jnllas 28;

Nyolcszáz vagon gyümölcsöt szállítottak eddig el
Kecskemétről.
Kecskemét, julius 27. Évek óta nem
öltöit oly hatalmas arányokat a kecskeméti gyümölcsexport, mint az idén.
Pedig a hatalmas barac'stermés jórésze
a cefrébe ment, másik tekintélyes részét pedig olcsó áron felszívták a konzervgyárak. A burackszezon már a vége
felé közeledik. A nagy termésen nem
sok az áldás. A termelők sem érték
el számításaikat, a kereskedőket pedig
megingatta egy-egy nagyobb krach.
Érdeklődtünk a javadilmi hivatalnál,
ahol a vám szempontjából nyilvántartják, hogy mennyi gyümölcsöt adtak fel
külföldre. Az eddgi mennyiség 47.500
mázsa, ami 60 mázsát véve egy vagonra, 800 vagonnak felel meg. A barack mintegy 70 százalékát teszi ki a
800 vagonnak.

A barackszezon lezajlásával megcsökkent a piac forgalma is. A mai gyümölcspiac már csak fele volt a csütörtökinek, de még ez a mennyiség is
nehezen talált vevőre. Az árak ismét
estek. Érdeklődtünk ennek oka felöl a
kereskedőktől.
— A külföldi piacok — mondotta
informá'orunk — túlzsúfoltak. A bécsi
piac soha nem volt így túlterhelve.
Nagy kár, hogy a sok esőzés megpuffaszíot'a a gyümölcsöket. Ugyanis e
miatt 24 óra ahtt rom'ásnak indul az
áru. A rossz gyümölcs lenyomja a jobb
árát is.
A mai piac árai: barack 1—6000,
körte 2—5000, alma 2—5000, aszaló
3—4000, vörösszilva 500—1000, uborka
1000—1500, píradicsom 3000 korona.

Egyre veszedelmesebb
az angol bányász-sztrájk.
London, julius 27. A vasúti munkások szakszervezetének titkára, Cramp
tegnap délután Woodfordban egy népgyűlésen többek között kijelentette,
hogy a bányamunkások
sztrájkja esetén szombaton, augusztus 1-én, minden
szénszállítmány továbbítását beszüntetik.
Ha a kormány erre azzal válaszolna,
hogy a munkások egy részét elbocsátja,
akkor a vasutasok szakszervezete a
maga teljes egészében sztrájkba lép.
Hogy a vasutas is szinsztrájk mily
beláthatatlan kövelkezminyekkel
járhat,
azt felesleges a kormánynak magyarázni.
Baldwln miniszterelnök csaknem az
egész napot a szakszervezeti nagygyűlés küldöttségével való mai megbeszélés előkészítésének szentelte.
Cook, a bányaszövelség titkára, a
sajtó képviselőivel folytatott megbeszélés során kijelentette, hogy egyes
államférfiaknak, közöttük a miniszterelnöknek megjegyzéseiből arra kell következtetni, hogy igen csekily a remény a bányaipar válságának
békés
megoldására. Ezek az államférfiak, nem
ludnak egyebet javasolni, minthogy a
bányászok menjenek bele egy alkuszerű egyezségbe. A bányászok azonban bizonyára nem fogadnának el
olyan megállapodásokat, amelyek hoszszabb munkaidőt vagy kisebb bért
állapitanának meg, mint aminő 1914ben volt érvényben.
Az általános bányászsztrájk lehető-

sége miatt általános az aggodalom. Ez
az aggodalom tükröződik vissza a
tegnap elmondott számos miniszteri
beszédben és politikai nyilatkozatban,
úgyszintén a sajtó vezércikkeiben. Az
Observer a most kezdődő hetet egyik
legválságosabb időszaknak mondja a
brit ipar történetében.
London, julius 27. Oitaway-i jelentések szerint a már öt hónap óta sztrájkoló munkások egyik csoportja tegnap
délután két házat felgyújtott
is több
üzletet kifosztott. A sztrájkoló munkások a város egyetlen áramvezetékét
is szétrombolták. A rendőrség erélyes
közbelépésére heves harcok után sikerült a rendet helyreálli ani. A sztrájkolok közül húszat letartóztattak.
London, julius 27. Durhamban a
bányamunkások gyűlése után Mac
Donald is beszélt, a tömeg bántalmazta
Welldon anglikán püspököt, mert egyik
korábbi nyilvánosan elhangzott beszédében a sztrájk ellen foglalt állást. A
püspSköt a tömeg egy folyónak szorította, de egy motorcsónak még ideiében segítségére jött és menedéket
nyújtott a püspöknek.
London, julius 27. Cook, a BányászSzöve'ség titkára kije'en'ette, hogy ma
Franciaországba utazik, a bányamunkások nemzetközi szövetségének képviseletével való érintkezés céljábSl, mert
biztositani akarja az összetartást és
egységes akciót a küszöbön álló bérharcok tekintetében.

Meghalt Bryan.

Felfedeztek egy Munkácsy-képet

Newyork, julius 27. "Bryan William
volt államtitkár meghalt. Hirtelen halálát szívbaja okozta.
Bryan a legismertebb amerikai politikus volt, a jelenkori Amerikának elitázhstatlanul legnagyobb
szónoka.
„Silven tongued orator"-nik, „wüst:>yelvü szónokinak nevezte öt el —az
llenpártja, annyira általánosm elismerték szónoki kvalitását. Bryan fiatal
órában kisvárosi ügyvéd volt Iilino'sban, de oly hírnévre tett szert már
fiatalon, hogy 1896 ban a demokraták
őt jelölték az Egyesült-Államok elnökének. A választáson Bryan 6.497,946
szavazatot kapott s vele szemben a
republikánus Mac Kinley 7.035,638
szavazattal győzött.

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Síékesfehírváron felfedeztek egy Munkácsy Mihály-képet, amely 1862 bsn
készült. A kép kishidi Szabó Szerén
tanitónő tulajdona, aki a képet súlyos
anyagi viszonyai miatt kénytelen áruba
bocsájtani. A tanítónő édesanyja elmondotta, hogy nagybátyja szenvedélyes
művészbarát volt és amikor ő, az édesanya, kilenc éves volt, Munkácsy Aradon festegetett. Megismerkedett nigybátyjával és öt, a kilenc éves kislányt
Ierajiolti, a képst pedig átadta nagyanyjának két ezüst pengő forintért. A
krétarajzot, amelyet most kénytelenek
eladni, 3000 dollárra becsülik.

Amikor Wilsont először választották
meg elnökké, 1913 ban kormányában
Bryan kapta a külügyminiszteri tárcát.
Ezt megelőzően Bu lapesten is járt
Bryan 1906 ban, mint Apponyi Albert
gróf vendége. Bryan nagyon fanatikus
ember volt. Elete utolsó éveit az alkohol és a darwinizmus elleni harcban
töltötte. A minap a daytoni majompörben nagy szerepe volt: a tárgyaláson
frappáns jeleit adta az ószövetségi
Szentírás mindsn betűjéhez való ragaszkodásának. Valószínű, hogy a tárgyalás izgalmai nagyon megviselték s
ezérl kellett meghilnia váratlanul, 64
éves korában.

Lázár Ödön nem vette át a
Király Színházat.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Eddigi tetvek szerint ugy volt, hogy a
Király Színházat Lázár Ödön fogja átvenni, a vonatkozó végleges szerződést
pedig ma est: aláírják. Ebből azonban
nem lett semmi, mert az Unió nem
tudta teljesiteni Lázár azon kívánságé',
hogy az Unió garantálja, hogy az épület, akármilyen eredménnyel végződjék
is a kényszeregyezségi eljárás, 10 évig
Lázár Ödön bérlete maradjon. Egész
napon folytak a tárgyalások, de a főhitelező, az Ingatlanbank, rendelkezési
jogát nem akarta feladni és igy a szerződést nem is irták alá. A tárgyalásokat a holnapi napon folytatják.

Száz munkásgyermek egészségét segít visszaadni, aki hozzájárul az ujszegedi nyaraltatás
költségeihez.
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Közreadták Smith főbiztos juniusi jelentését. A szegedi pékek beszüntetik a süteménysütést,
Budapest, julius 27. Nyilvánosságra ad- zottsága és tanácsa ülésein s ezeken beha nem korrigálnak egy sérelmes rendeletet.
ták Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos ható megbeszélés alá kerültek a Magyarjelentését, amely ez év junius hónapjáról
szót. A főbiztos jelentésének bevezetésében megemlíti, hogy junius folyamán
résztvett Genfben a Nemzetek Szövetségének pénzügyi bizottsága, magyar bi-

ország újjáépítését célzó tervek és kérdések, amelyeket a főbiztos a Genfben
létrejött határozatokkal együtt jelentésé
ben részletesen ismertet.

Magyarország pénzügyi újjáépítése.
Az általános kérdéseknél a jelentés
megállapítja, hogy junius 30-ávat véget
ért a költségvetési év. Eredményéről még
nem lehet pontos számadatokat közölni,

de az elmúlt költségvetési év tekintélyes
felesleggel zárult és ez oly eredmény,

amély a legvérmesebb reményeket is meghaladja.
A most következő költségvetési évre a
magyar kormány Genfben olyan költségvetési tervezetet terjesztett elő, amelynek
nyers bevétele "607.1, nyers kiadása 579.6,
előirányzott felestege pedig 27.5 millió
aranykoronát tenne ki, azonban ez a költségvetési tervezet nem tartalmaz gondos
kodást az állami alkalmazottak illetményeinek Genfben jóváhagyott javítására

szükséges hitelről, ami több, mint 20
millió aranykoronát fog igénybevenni.

Megjegyzendő, hogy ez a költségvetés
papirkoronáről szól, amelynek átszámítási
szorzószáma 14500.
Pontos adatok nem állanak még rendelkezésre, de hozzávetőleges pontossággal már meg lehet állapítani, hogy az elmúlt év folyamán a valóban befolyt nyers
bevételek valamivel többet tesznek ki,
mint a most kezdődő évre előirányzott

nyers bevételek, mig az épp most vége*
ért év folyamán felmerült nyers kiadás

mintegy 17 millió aranykoronával meghaladja az 1925—26. évre előirányzottat.
A pénzügyminiszter a költségvetést lényeges változtatás nélkül junius folyamán
terjesztette a nemzetgyűlés elé. Genfben
megtárgyalt és sommásan ismertetett költségvetés valamennyi üzem összes hiányait egy összegben egyesítve tartalmazza.
Kiemeli a jelentés, hogy Genfben két
fontos határozatot hoztak az állami alkalmazottak illetményei és a magyar kormány beruházása ügyében.
Elhatározták,

hogy februárban mintegy 95.000 állami
alkalmazott részére engedélyezett, az alapfizetésük körülbelül 15 százalékát tevő
ideiglenes segélyt állandósítják, ami a

költségvetésnek évi mintegy 11 millió
arany koronás megterhelését jelenti. Ezenkívül a magyar kormány előterjesztésére a
tervbevett státusrendezéssel kapcsolatban
az illetmények további 5 százalékos emelését eugedélyezték.
A magyar kormány Genfben úgynevezett „beruházásokat" felsoroló jegyzéket
terjesztett elő, amely 100 millió aranykorona többkiadást igényel.

Az állami bevételek alakulást, áliampénzügyi műveletük.
Az újjáépítési kölcsön biztositásaképen
lekötött bevételekből juniu3 hóban elért
összegek áprilishoz képest csökkenést
mutatnak, a május havi bevételekkel azonban majdnem egyenlőek. Csökkenés főként a vámbevételeknél van, a dohányjövedék azonban stabil, a cukoradó határozott emelkedést mutat, a sójövedék pedig májushoz képest szintén emelkedett.
A juliusra szóló költségvetési előirányzat szerint nyers kiadás lesz 52,019.520
korma, nyers bevétel 42,634 890, hiány
9,385.130 aranykorona. Nem szabad szem
elől téveszteni, hogy- a költségvetési év
első negyede az évnek legkedvezőtlenebb
szaka, annak is julius a legrosszabb hónapja.

A juliusra szóló költségelőirányzat rendkívül súlyos államadóssági terheket tartalmaz; az innsbrucki egyezmény folytán
felmerülő fizetések esedékessé válnak. Az
újjáépítési terv egyik részeként felvett
kényszerkölcsön kamatai minden évben
julhuban esedékesek, szükségessé vált
továbbá a 4 százalékos és 4 és fél százalékos aranyjáradék kölcsön kamatozása
és hátralékainak törlesztése céljaira tekintélyes összegű tartalékokat dotálni. Dacára
az ezeken a címeken juliusban felmerülő
súlyos terheknek, az állami adósságok
szolgálatának céljaira a jövő évi költségvetési előirányzott egész évi szükséglet-

nek nem lenne szabad meghaladnia a
70,786.475 aranykoronát.

A P*nri|gyi helvzet.
A banküzlet helyzete általában a?, előrelátott módon fejlődött. A Nemzeti Bank
kamatlábát juliusban újból leszállította,
ugy, hogy a mai kamatláb mintegy 33
százalékkal kerül a legmagasabb színvonal alá. Az évszaki fejlődés szabályszerűen haladt s egyáltalában nem lenne

sem meglepő, sem aggályos, ha a bank
váltótárcája most, midőn az aratás kezdetét vette, duzzadni kezdene.
A mezőgazdasági hitellel kapcsolatban
a jelentés a következőket mondja: Néhány hónappal ezelőtt égető szüksége
merült fel hosszú lejáratú gazdasági hiteleknek, amelyeket lehetetlennek mutatkozott a kellő időben külföldi forrásokból
megszerezni. Felmerült tehát az az eszme,
hogy a fenti összegek ahelyett, hogy azt

az állam a Nemzeti Bank iránt fennálló
adóssága törlesztésére fordítaná, hosszúlejáratú mezőgazdasági hitelek nyújtására
fordítsák olyképen, hogy ezek a hitelek a
Nemzeti Banknak biztosítékul szolgáljanak és végeredményben fordíttassanak az
államnak a bankkal szemben fennálló
adóssága törlesztésére. Eddig az időpontig azonban még egy ilyen hitet sem
folyósittatott, minthogy az érdekelt tényezők közt még nem sikerült megegyezést
létesíteni a hitelek feliételeit illetően. Ez
az összeg mezőgazdasági hitelek céljaira
— ha ilyenre szükség van — még mindig rendelkezésre áll; ha azonban azt a
jelzett célra nem használják, akkor az
[ államnak a bankkai szemben fennálló
| adósságát fogják azzal csökkenteni.

Magyarország pénzügyi újjáépítése.
Reformok. A kereskedelem.

A májusi ; 30-án 9 százalékkal nagyobb, mint 1924

számított
a csökke-

julius 31-én és a szakszervezeti tagok
száma azóta 6 százalékkal apadt.
A szakszervezetek tisztviselői lálíal 1924
december végére készített statisztika szerint a munkás átiagos munkabére aranyban számítva igen kevéssel magasabb,
mint amilyen közvetlenül a háború előtt
volt. 1923 végén a munkabérek aranyban
számítva jóvai alatta voltak a háború
előtti szinvonalaknak, mig 1924. év végével az aranyban számított háború előtti
munkabérek színvonalát
számszerűleg
ugyan meghaladták, vásárlóerő tekinteté
ben azonban nem.
A termés.
A termés lényegesen jobbnak Ígérkezik, mint a tavalyi. A búzát,
rozsot és árpái junius végén kedvező körülmények között kezdték aratni. A juniusi esőzések a tengerit, cukorrépát és
más őszieket illetőleg a kilátásokat megjavították.

a tizenpénzinté-

delkezésre álló
aranykorona.

kereskedelmi forgalom valamivel kedvezőbb, mint áprilisban. A kivitel nagyon
megközelítette a behozatalt, ami Magyarországon a tavaszi hónapokban ritka jelenség. A mult év megfelelő időszakával
szemben az 1925. év első 5 hónapjában
ugy a behozatal, mint a kivitel terén
emelkedés mutatkozik. Mégis a behozatal
aránylag kisebb, mint a mult év utolsó
hónapjaiban volt, mig a kivitel január óta
lényegesen emelkedett.
A fizetésképtelenség
terén április és
május hónapok mérlegéhez képest javulás
észlelhető, amennyiben juniusban 39 csőd
esett és 193 csődönkivüli kényszeregyezség fordult elő.

A kiskereskedelmi

junius 30 tói 1925

zalékkal

árak

indexe 1924

junius 30-ig 14 szá-

csökkent, míg a nagykereske-

delmi áraknak papirkoronákban
indexénél ugyanezen idő alatt
nés 8 százalékot tett.
A postatakarékpénztárnál és
három legelőkelőbb budapesti

zetnél együttvéve a takarékbetétek állománya 1924 junius 30 án 3 millió aranykorona, a folyószámlabetéteké pedig 735
millió aranykorona volt. 1925 junius vé-

gére a takarékbetétek állománya 715
millió, a folyószámlabetéteké pedig 261 7
millió aranykoronára, tehát tööb, mint a
négyszeresére szaporodott.

Munkanélküliség.

A szociáldemokrata

szakszervezetek munkanélküli tagjainak
száma a tél folyamán szaporodott és
márciusban kulminált; azóta némi csökkenés van. A számuk azonban junius

Az újjáépítési kölcsön számláján a renegyenleg

182,652.607

A Jugoszláv fcirá'y koronázása.
Belgrád, julius 27. A jugoszláv király megkoronázása a jövő évre marad.
A koronázás előtti szertartásokat Belgrádban fogják tartani, ezután pedig a
bfcsai kolostorban fogják a kíráíyt megkoronázni.

Visszaadják az iparjogukat?

Néhány nap éti súlyos hsre háborgatja a szegedi pékipirosok békéjét,
akiknek békessége csak nemrégiben
áUott helyre, amikor megegyezés történt a hatósági péküzem megszüntetése
illetve visszafejlesztése ügyében. Aleg
ujabb harc is hasonló természetű, ezúttal is a pékek kenyeréért folyik. Most
azonban, ha sürgősen el nem intézik a
harcot provokáló kérdést, a szegedi
pékek súlyos lépést helyeztek kilátásba.
A legujsbb események részletei a kevetkezők :
Ismeretes, hogy egy legutóbbi miniszteri rendelet szabályozta az éjszakai
munkát, illetőleg megtiltotta, hogy a
pékek már a kora éjszakai órákban
hozzákezdjenek a munkához. A rendelet azt is előírja, hogy az Iparhatóság
csak kiviteles esetben adhat/a meg az
engedélyt az éjszakai munkára, dc
ebben az esetben a kenyeret, illetve a
sütemények kihordásit csak reggel 7
órakor kezdheti meg ez az üzero, Rogy
igy a többi pékek ne szenvedjenek
annyira hátrányt ebből.
A rendelet megjelenése u!ái történt,
alig néhány nappal ezelőtt, hogy az
iparhatóság az egyik szegedi pékmesternek engedélyt adott az éjszakai munkára. Már ekkor éles hangok hallatszottak a szegedi pékek körében, a
hullámok azonban csak akkor tornyosultak nigyra, amikor az éjjel is dolgozó pék megkezdte munkáját. Ez a
mester ugyanis már reggel 6 órakor
kezdte széthordani a friss, éjszaka sült
kenyerei, mivel az Iparhatóság — ugy
látsztk — engedélyiben
elfelejtette ki
kötni a reggel 7 órai terminust.
így folyt azután a munka néhány
napig, amikor az összes szegedi pékek,

különösen pedig a nagyüzemek azt
vették észre, hogy mind kiszorultak a
nagyobb szállításból. Az éjjel is dolgozó üzem kapta ugyanis meg szinte
sz összes nyilvános helyek száilitásait,
igy szinte kizárólag ő szállítja most a
friss süteményt a kávéházaknak, intézeteknek, tejcsarnokoknak, mivel az
éjjeli munka kapcsán lényegesen korábban, már reggel hatkor ki tudja
szállítani a süteményt, mint az összes
többi üzem, amely csak reggel kezd •
heti meg a munkát.
A pékek, miután ez az állapot tudomásukra jutott, erélyes akcióba kezdtek.
Fölkerestéka kamarát, a munkaadók szövetségét és intervenciót kértek, hiszen
ez az egyedüli jog le'jesen tönkreteszi
őket, hangoztattak. A szónokok kijelentették, hogy amennyiben ezt a rendeletet, engedélyt vissza nem vonják, illetve
sürgősen nem korrigálják,
beszüntetik a süteménysütést és
haladéktalanul visszaadják
jogukat.

ipar-

Küldöttség kereste fel ezután a rendőrséget, ahol azonban kijelentették,
hogy a rendőrség csak végrehajtó közeg, csak megkeresésekre, Illetve strikte
rendeletre, vogy utasításra intézkedik is
ad karhatalmat. Igy a rendőrség csak
akkor tehet ebben az ügyben valamit,
ha az iparhatóság módosítja engedélyét, hogy a kérdéses pék csak reggel
7 órakor kezdheti meg a kihordás
Ebben az esetben természetesen ilye
irányban fog intézkedni a rendőrség.
Remélhető, hogy a különböző intervenciókra az iparhatóság rövidesen
korrigálja antiszociális intézkedését és
nem engedi, hogy súlyos válságba kerüjön az egész szegedi pékipar.

flázikezeiésbe veszi a város a tiszai halászatot
Amióta a városnak minden elérhető
jövedelemre szüksége van — ez az
idő körülbelül a háború kitörése óta
tart, e mikor a váratlan érfékeHotédásofe
keresztülhúztak minden reálisnak hite
számvetést —, állandóan történnek kísérletek s különböző városi javak és
haszonvételi jogok háztkeze'ésével. Számos hasznothajtő üzemet létesített a
háború óta a város és az üzemek legtöbbjét a szociális szükségszerűség parancsára létesítette. Igy állították fel a
hatósági hus- és kenyérüzemet, amelyek fölött néhány héttel ezelőtt húzta
meg az ipsrosok szimpátiáját kereső
kormány a halálharangot; igy támadt
a bodomi kertgazdaság is. Ezeknek az
üzemeknek elsősorban az volt a céljuk,
hogy a város fogyasztóközönségét a
lehetőség szerint megvédelmezzék atul*
merész árdrágítások kel esetlenségeitől.
Volt idő, amikor a fogyasztók valóban
érezték a három városi özem ármér
séklő hatását, a hatósági husszék meg*
fékezte a husáru mértéktelen drágulását,
a kenyérüzem a kenyérpiacot rendszibályoita meg, a bodomi kertgazdaság
bőséges termése pedig a zöldségpiac
árait tartotta féken,
A szükségszerűség keltette életre a
város fehérlói hatászafát is, amely a
Rudolf-téri halárusok gyorsütemű meggazdagodása elé vont gátat. EaneS; a
rövid ideig prosperáló városi üzemnek
a működésére emlékszik tissza legszívesebben a város fogyasztó közönsége.
A városháxa és a bérház közötti árusiló bódékban, amelyekből ma már csak
egy kis sarokrész maradt meg, hogy
helyiséget adjon egy hadirokkant trafikjának és hogy emléke legyen a sorbaállás háborús időknek— feéí koronáért
mérték ki a hal kilóját akkor* amikora
hus ára tiz, a Rudolf-téri halé psdig
busz-huszonöt korona volt. Szegeden
általában kedveli mindent a fiaíst, de
annyi halevő soha nem volt a városban, mint a kétkoronás fedéríói hal idejében.
Zúgolódtak is város ellen a tiszai
fisérek és ugyanazokat az érveket sorakoztatták fel a város határozata etfen,
mint most a bm- és pékipirosok a
város hus- és péfeűzeme ellen, csak*
hog" a físérek érveit akkor nesti hallgstis meg senki és a fehértói haláfzsí
talán ma is vígan prosperálna, ha egy
száraz nyár ki nem izigslasztja alÉla a

vízzel együtt a halállományt i?.
Most — mint ismeretes — ismét fölmerült a városházán a fehértói halásza
terve, de most komoly, állandó űzem
alapításáról vin szó, nem pedig a Bizonytalan lehetőségek ötletszerű kihasználásáról. A városnak az a terve, hogy
a Fehér-tőből megfelelő csatornázással
és beruházásokkal állandó jellegű halastavat létesít — haltenyésztéssei egybekötne. A tervek nagy része készen van
már, a köllaégveíés is, csak a szükséges pénz hiányzik még. Lehet, hogy a
külföldi kölcsön keretében oldja meg
ezt a kérdést is a város.
Most természetesen nem az a cél,
hogy a fagyasstők (ízedárért jussanak
halhoz, hanem inkább az, hogy a város
a halászat jövedelméből pótolja azt a
jövedelmet, amely a húsüzem és pékűzsm megszűntetése következtében elveszett, esetleg, hogy uj, nagyobb jövedelemforráshoz jusson.
Ugyanez a meggondolás vezette a
városi üzemek központi igazgatóságát,
illetve a város tanácsát, amikor elhatározta, hogy s tiszai halászatot is házikezelésbe veszi. A tiszai halászat jogának jelenlegi bérlőjével kötött szerződés ebben az évben lejár. A tanács
elhatározta, hogy a bérletet nem ujitja
meg, hanem a hizíkezelésrs rendezkedik be, mert azt reméli, hogy igy s
halászati jog jövedelme megsokszorozódik. KísiemeUék már az uj városi Szem
vezetőjét is, Erdélyi Lajos irodaigazgató személyében, aki közismert és elismert madsrászatí, vadászati és halászati szaktekintély. A terv az, hogy a
jogbérlő kikspcsűlisávai a város közvetlenül s fivérekkel állapodik meg,
akik munkájukért a fogott dal bizonyos
százalékának megfelelő készpénzmegtéritést kapnak és minden tiszai halat
a Páros árusít el.
Halássati i*zeme most is van a városnak, de nagyon sxük keretek között
működik. A Holt-Tisza és néhány állóvíz sdja hmziá csak a halanyagot. Ht
tehát básíKÉzeléEhe kerül a Tisza és
megvalósul a fehértói halászat is, akkor
a város less az ország legnagyobb
halásza.

A,Délmagyarország' telefonszámai:
Szerkesztőség
Kiadóhivatal és jegyiroda.
Nyomda

13—33.
306.
16—34.

1925 ialitu 18.
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Nyilt kérelem
a Polgármester úrhoz.
(A Bánomkertek régi árvizes maliciája
most is fildözi a szomszédokat)
I.
A játékos eszű paraszti koponyákból
kiáradó népies humor a neaitetsző személyeket és dolgokat érdem szerint hol
szelid pajkossággal, hol maró gúnnyal
figurázza ki.
A gúnyos helynevekben is fölcsillámlik
a néphumornak ez a csipkedő nyilazása,
csak az a kár, hogy a legtöbbnek értelmét
nem tudjuk megfejteni, mivelhogy élces
vonatkozását a hagyomány nem tartotta
fönn.
A szegedi gúnyos helynevek közül is
alig akad egy kettő, amelynek tréfás értelme
manapság ismeretes.
A szaiymazi síványban, a nagy hajcsár
ut mellett, Alpári nevii gazda szőlőt telepitett, de biz' abból a posza homokból
vajmi keveset szűrt, minélfogva a játszi
paraszthumor a mondott környékre Ne
szűrj Alpári tréfás nevet adott, amely
később Neszürj hegy alakra rövidült és
jelenleg Szatymaznak egyik dűlőjét képezi.
Ennek a Fehértóra rugó tájékán olyan
notórius rossz bor termett, hogy egykor
Rózsa Sándor, a szegedi földnek leggavallérosabb futóbetyárja, aki a perzekutort kutyába se vette, oly félelmesen
megundorodott tőle, hogy lovát sarkantyúba
kapta és megrémülve elnyargalt, melytől
íogva ez a dűlő Nyargalt-hegy névre teit
szert és a nyargalt bor hires rossz vinkó
volt.
Az Alsó-Tiszaparton, azon a területen,
ahol most a Bruckner-kert és Winklerék
fürésztelepe fekszik, 1776-ban Balla Antal
városi hites inzseliér felette értékes térképe
szerint fűzfa-erdő terült el és magasabban
feküdt, mint a Boszorkány-sziget, ezért a
város a francia háborúk idejében kivágatta
és a partosabb részeit kerteknek osztotta
ki s a gazdák gyümölcsfával és szőlővel
ültették be. Azonban a Tisza tavasszal
igen csak rálegelt s a vizmetszette szőlők

nagyrésze kiveszett és mindenki megbánta,
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hogy ott kerthelyet fogott. Ez okból a
vizjárta szőlők Bánomkertek nevet kaptak
és manapság is e néven ismeretesek.
A Neszürj- és Nyargali-hegy utóbb
megváltoztatta természetét, jóvátette hibáját s a Zomborvak, Barcsaiak, Fráterek,
Pálfiak, Nováky Bertalan és Wagner Ákos
keze alatt sziveket indító, igazi kedvderítő
fészekké váltak, kedveket osztó jó borokat termeltek, a Bánomkert azonban megtat&p.V', kedveket rontó gonosz malefika
természetét s teljes életében jókedv fojtogató, javithatlan rossz portéka maradt.
Minden tavasszal evőkanállal adta be a
mérget a gazdáknak, különösen Pille Pap
Gábor uramnak, nekem pedig ej teles,
nagy pintes kupával.
Pille Pap Gábor egyébként nyolc iskolát végzett, alsóvárosi kék mándlis polgár volt, a mai közgyűlést pótoló külső
nagytanács (kommunitás) tagja, három
mázsás nagy kövér városatya; dupla hevederszljjal abrincsolt hájas haskérge
miatt vőlegény korában látta utoljára' a
lába fejét. „Meláknak agár az ideálja" —
mondja a közmondás — és ő is gusztusra nézve — Iegildomosabban szólva
— elijesztő potrohával ellentétben, a vászonszemélyekben a karcsut, madárhúsut, cinábor- derekút kedvelte, „szép szándékkal" kerülgette, de azok reszkettek
tőle és igen csak elutasították: „Félek én
az ilyen nehéz, nagy mahomet embertől,
urambátyám!"
„Ne félj te oktondi! hiszen könnyű vagyok én olyankó', mint a — pilléi"
Innen ragadt Pap Gáborra a sok keserűséget okozó diszitő gúnynév, amivel
egész életében uton, útfélen mindenféle
rossz népek és lepcses szájú pajkos suhancárok pocskot tettek rajta.
Oe ennél is jobban gyilkolta őt a Bánomkert, ahol minden tavaszon alulról
fölfelé és vissza a folyó Sebesfok
fattya,
az alsóvárosi Kis-Tisza,
hátulról kerülte
meg szőllejét, szépen „ápolintott" gyümölcsös kertjét, dali virágból, bazsarózsából, muskátliból ültetett .szép szagú"
gruppáit, ami elég nagy méreg volt, azt
én tudom legjobban, mert most én vagyek Pap Gábor helyzetében.
Az esztendő nagyrészében eleven, derült kedélye sziporkázott, különösen a
bánomkertsori „Páros galamb"-korcsmában, ahol a vendéghivogató lányok közt
nagy fujtatásokka! lefteiett le-föl kacér
galantériával, de tavasszal, ha a Tisza
áradása mutatkozott, dühös volt, mint a
Mvaly a kánikulában és ilyenkor kérészül gázolt az apja lelkén is.
Szünet nélkül ostromolta a főbirót s a
latalmas népszószólót,
a szűrős, ködmeIÖS és dolmányos patríciusból választott
özség elölülőjét és kertje oltalmára alulól fölfelé kerülő imposztor vizek elvezesse céljából olyanféle kanálist követelt,
mely a visszafelé folyó ioszmáju áraást a „Nincs ki ucca" nádasán s a
barátok faránál" veszteglő
csöpörkén

keresztül és Meszeslábu Tóth uram kopolyás tankája mentében a Ballag! tónak
mindent elnyelő gyomrába kalauzolja, de
a
keménykoponyáju. perszonátus és
krudélis Kiss József főbíró uram, aki a
kilenc
porontyos
özvegyasszony feje
fölül széthányatta a putrit, mivel hogy az
nem esett az egyenesre minérözö't ucca
léniájába, pogányul ellenezte a Bánomkertnek vizmentesitő, ide-oda „tsellengő"
árkának meghúzását.
Azonban Pap Gábor uram nem tágított, a választolt külső nagy tanács gyűlésén, nadrágszíján három lukat eresztve,
mindenkor ütközésre készen filippikázott
ügye mellett. Minden tavasszal beállított
az ő Kárthágójával és hol szépen, hol
gorombán öklelte a főbirót és igen gyakran
a vasfejű tirannus ellenkezése miatt botrányokba fulladt a tiszteletreméltó testület
tanácskozása.
Pap Gábor uram a „székséitésért" nem
gvőzte fizetni a „nyelvváltság" birságiumát.
Utóbb „lutskos" szájáért a szószóló „elvágta a szavát" és 4 - 5 ülés alatti „nyelvkötésre" ítélte, végül igazsága dacára az
az injuria esett meg rajta, hogy „csajhos

Adakozzunk a
ujszegedi

ai

beszédeiért" félesztendőre kitették a székét a gyülekezetből.
A sok nyelvváltság miatt, amit akkor
cirkuláló ezü3t máriás tallérokban kellett
lerónni a város kamarásának vasasládájába, elhatározta, hogy megköveti a külső
tanácsot és megígéri, hogy azontúl csupamerő szóhimmel borított paszomántos beszédben fog udvarlani a szűrkankós és
rókamálas mentéjü nemes nagy tanács
urainak.
A javulás u'jára lépett városatya a legközelebbi ülésen férfias szilárdsággal foganatba vette a sorsdöntő probléma megoldását. A bűneit expiáló szegedi Canossára indult és derékban való túltengése
mellett is tisztes tanácsur kezdetben szerényen állta a gyűlésben a gúnyos, kötekedő és kihivő szemek szurkáló nyilazását, szép csótáros módon tartott elégtételt
adó beszéde ellen nem is volt panasz és
nem rajta mult, hogy főbíró uram döfködésre mindenkor kész kötekedése miatt
a kálváriajárás még mocskosabb rusztikussággal végződött.

Dr. Czímer Károly.
(Folyt, kőv.)

munkásgyermekek
nyaraltatására.
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Relabold Bíla egyetemi tanár egyik
helybeli lapban folyó hó 24-én megjelent cikkére, bár kijelenti, hogy ő
„többször ez Dgyben a nyilvánosság elé
jönni nem szándékozik", kénytelenek
vagyunk egyet-másí válaszolni.
Távol áll tőlünk, hogy a harcot kiélezzük, de a „tárgyilagosság legnagyobb fokára emelkedve" is meg kell
jegyeznünk, hogy kár volt e vitába
a nem orvos D.-vel szemben mégis
valamelyik klinikust ki nem állilani. A
cikkíró tanár úrról tudjuk, hogy kiváló
tetretikus s hivatalból, mint prorektor,
volt kénytelen tollat ragadni, holott,
mint saját maga beismeri, „az orvosi
gyakorlattól, tehát a klinikákat és kórházat érintő kérdésektől távol áll." így
természetesen nem ís tudhatta védett
álláspontját meggyőzővé tenni, érveinket pedig megcáfolni sem az első. sem
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és a kórház.

a második cikkében meg sem kísérelte,

azok fölött vitázni egyszerűen nem
óhajt. így is jól
Bizonyára vagy nem, vagy már későn olvasta a tanár ur a Délmagyararszdg folyó hó 23-iSt számában megjelent cikket, melybea a pécsi polgármester válaszához fűzött észrevételeink
vannak. Az ott kifejteit érvek mindenben igazolják álláspontunk helyességét.
Egypár megjegyzésünk mégis van.
Nagyon örvendünk és a legnagyobb
örömmel vesszük tudomásul, hogy az
egyetemi klinikáknak
van
taayaga;
tud luk mi ezt nagyon jól, tudjuk, hogy
„Szegednek és környékének közönsége
megtalálta már az utat a klinikákra !tt
Kár volt tehát hangulatkeltésből
oly
siralmasnak beállítani a szegedi klinikák beteganyagát, hogy a kórház beteganyagára is négy év után „múlhatatlanul" szükség van. Nem mi, de
az ily kijelentések rontják le a klinikák
prestizsék.
Mi csak isinételien leszögezhetjük
azt a tényt, hogy a klinikáknak van
elig férőhelyük és van elég beteganyogjuk s ugy az ágyak száma, mint
a beteganyag bőven elegendő ahhoz,
hogy négyszerennyi orvosnövendéket
is eredményesen kiképezhessenek. A
kórházi ágyak átvételével a tanítás
anyaga minőségben változni nem fog,
pedig ez lett volna a fontos. Ha pedig
a kórházba kerül véletlenül valamely
ritka, különleges ese>, ugy eit a kórház, mint a múltban, a jövőben is
szívesen átengedi a klinikának tanítás
céljaira. így tehát sehogyan sem tudjuk megérteni, hogy miért akarja az
egyetem a kórház átvé elével járó terheket magára venm, mikor a kórházba
kerülő tanitás céljaira alkalmas
anyagot úgyis megkaphatja. Miért e nagy
elkeseredéssel minden felmerülő akadályon keresztül folytatott harc ? !
Ismételjük azonban és ismételten
„vastagított belükkel" kiemeljük, hogy
a kórháznak ön ü Dóságától való
* Elkésve közöljük a közkörház ismeretes, de most
már elintézettnek tekinthető ügyéről ezt a válaszcikket.
A legutóbbi napokban ugysnis annyi aktuális anyag
futoti be erről a témáról, hogy képtelenek voltunk helyet szorítani polemizáló cikk számára. Közlését azonban post festa ís szükségesnek tartjus, hogy Reinbold
Béla egyes állításai ne maradjanak cáfolatlanul.

*

megfosztása, az egyetemi klinikákhoz csatolása kultursiilyedés.
S itt nem engedjük a dolgot kenet*
ieljes szavakkal elcsavarni. A kultursülyedést nem abban találjuk — nagyon
jól tudja ezt a tanár ur is —, hogy
ezen'ul az egyetem tanárai gyógyítanának, hanem kultursiilyedés azért, mert
az eddig a klinikákkal parallel működő, gyógyeredményben semmivel
vissza nen maradó kórházunk önállóságáéi, függetlenségétől megfosztva az
egyetemi klinikák
beteganyagtartalékpavlllonjává sülfed.
Köztudomásu és vita tárgyát sem
képezheti tény, hogy ugy a közgazdaságban, mint a kulturában s az élet
minden más megnyilvánulásában a
szabadság, a függetlenség, az önállóság, a szabad fejlődés- és versenyképesség lehetőségének elvétele: visszafejlődést,

sülyedist

jelent. M á r p e d i g
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az egyetemtől teljesen független,
tőle minden vonatkozásban szabad,
vele városunk közegészségügye érdekében nemesen versenyző, fejlődőképes közkórházat akarunk.
A közre mindig hasznosabb volt a
szabad verseny a monopóliumnál, s így
Szeged városa közönségének is meg
kell
hagyni
a
választás
jogát,
hogy a kórházba, vagy a klinikára
akar-e menni. Szeged 140.000 lakosú
városának a közkórház kell, ehhez ragaszkodik, mint ennek már oly sokszor kifejezést adott
s nem lehet arra kényszeríteni,
hogy a város összes betegei akarva
nem akarva a klinikák beteg anyag
tartalékjai legyenek.
Hogy az egyetem fejlődőképes, azt
mi a világért sem vitatjuk, sőt minthogy mi is annak tartjuk, fejlessze
csak magát önerejéből a saját területén, hol bőséges helye és alkalma van,
de hagyjon békéi a másik testvérintézménynek, melyhez a város közönsége
egyhangúlag ragaszkodik.
Ugyanezt akarja a népjóléti minisz
ter is, mikor a polgármesterhez intézett
átiratában azt irja, hogy
„a közegészségügy fontos érdekeire való tekintettel a városi közkórháznak a szegedi egyetemnek
való átadásához hozzá nem járulok".
Csak
nem
gondoja
a tanár
ur, hogy a népjóléti miniszter sértegetni akar, vagy — akárcsak mi —
szintén rosszindulatú és farizeuskodó,
mikor az átadás megtagadásával a
közegészségügyre
hivatkozik?! Tudja
azt a tanár ur nagyon jól, hogy a
népjóiéi miniszter e ténykedésével az
egyetem tekintélyét nem kisebbíti, de
Ismervén a klinikák és kórház egymástól eltéiő céljait
a közre károsnak tartja,
ha a kórház önnállóságától megfosztva
az egyetemhez csatoltatik.
Érveink igazolására nincs szflksé
günk, hogy a boldogult kiváló belgyógyászhoz Stiümpellhez
Boroszlóba,
vagy Lipcsébe zarándokoljunk. Itt van
a közelünkben Pécs, hol a közkórház

nak a klinikák céljaira való átadása
után két évre már uj nyilvános jellegű
kórház létesül, vagy Debrecen, hol dúl
a harc elkeseredetten az egyetem és a
város között, pedig ott a kórház át*
adása színén kikötésekkel
csak provizórikus
ellegű s mégis akárcsak a
tanár ur cikkében, „határozottan utasítják vissza az egyetem ügyeibe való
beleszólást
Ezt akarjuk mi elkerülni s Ígérhet*
nek, amit akarnak, a lent felsorolt érve*
ken kívül ez is egyik ok, hogy kórházunk önállóságához ragaszkodjunk.
Ami pedig a cikk befejező részét
illeti, hogy „álláspontunkat fenntartjuk
továbbra is, bármikép intéztessék el
akár a kormány, akár annak idejín a
városi tanács részéről ez az ügy", e kijelentés, ha jól értjük, a harc változatlan, meg nem alkuvó
továbbfolytatását
jelenti a kormánnyal és Szeged város
közvéleményével szemben! Hogy a kormány mit szói ehhez, az az ö dolga.
De nem gondolja a tanár ur, hogy i
nagy áldozátok árán az egyetemnek
menedéket, hajlékot nyújtó Szegednek
önkénytelenül is arról a bizonyos tótról
szóló közmondás jut az eszébe . . .
M^IMMMMMMMMWMMMMMM

Tangó Újszegeden.
1922-ben szomorú — kopár, megtépett és
sivár volt Újszeged. 1923-ban már megenyhültek az utak és tavasszal már virulai kezdtek az orgonák, nyáron a véres és sápadt
rózsák. És 1925-ben zöld mezőben tarka szőnyegek hintáznak az ágak alatt — és tangóz-

nak Ujszegedml

Három ér előtt egy este arra voltam. A
hidnál egy rendőr posztolt szürkén és hallgatagon és azoatul csak pocsolyák jöttek,
amik ott maradtak az uton. Sokára jött még
egy embe', hazafelé sietett. A fasorban csönd
volt és nem mozdult semmi. És végig-végig
mindenütt ijesztő éjszaka: csönd, csönd, fekete ür, mozdulatlan fekete tenger. És távolabb egy padon mégi3 voltak ketten. Aztán
jött még egy rendőr, aki cirkált, aztán senki,
senki. Mindenfelé félelmes, hatalmas fekete
tenger; mintha el akarna nyelni, el akarna kapni.
Három ér előtt ennyi volt a másik parton
egy nyári este.
Tegnap megint arra voltam.
Tegnap már engedett a félelmes, fekete
tenger. Tegnap már szelid volt, kísértetes,
fényes nyári éj. A fák között sárga-fényű
gömbök hintáztak, mint ballonok, amelyek
elkerültek ide fényes, messzi égből. Csak
aztán tünt ki — közelebb —, hogy lámpák
éejjak^? fik között. Kr v*t*mi zeno is esótt.
Es feőfUl-körül a padokon emberek és hallgatták a muzsikát. Csoportok álldogáltak és
sétáltak az uton. És dúdolták hozzá a muzsikát. Ugy tünt elő, mint hegyek között tündéri fürdő: a Kursalonban cigány játszik és
a nyári emberek ellágyulva és romantikusan
sétálnak, hallgatnak és csacsognak a fák között.
Tovább a cukrászda. Itt égnek és hintáznak a sárga-fényű lámpák és körül a kerítések szélén szines lampionok lengenek. Fehér
asztalok és tömött székek, fagylalt, bolé, eper
és őszibarack és távolabb a pavillonban zongora szól. Zongora szól Újszegeden, éjszaka!
A középen négyszög, faburkolat. A zene
szól. Tangót Párok emelkednek, fehér leányok
szines ruhában, elegáns fiatal urak. Pajkoskedves asszonyok, népek, kacagok, vidámak.
Táncolnak. Tangól Újszegeden este sárgafényű lámpák alatt táncolnak. (Mintha a Kursalonban cigány játszana és idelent a nyárból
menekülők kacagnának.)
Uj párok percenkint. Tömött a négyszög.
Minden pár mosolyog és ring a fordulónál.
Most félreállnak kicsit. A mester táncol. Révész Béla. Nézik az uj taktusoka, az uj for-

dulókat, az uj chassékat

és eroisékat. Meg-

tapsolják, aztán fordulni és ringani kezd az
egész tömeg. Tangó Újszegeden...
Mikor eláll a zongora, mikor pihen, szépen helyre mennek, mint bálokon, vagy a
tánciskolában. Vannak itt menyasszonyok, őzlábu bakfisok, ringó-karcsú asszonyok, akik
sohasem fáradnak; mester-táncosok. Itt mindenki szép most a fák között, a lámpák alatt;
itt mindenki vidám és fiatal. És Újszeged is
szép. Talán nem is a Tiszapartján van, hanem a Loire szélen, talán Capri m e l l e t t . . .
Minden szép itt Uiszegeden. Zene száll a
virágok tarka szőnyegén, egy-egy taktus mészszire a fák között. A rendőr most nem csavargókat keres. Csak áll és vár. Lesi a muzsikát, nézi a tangót, kíséri a lengő lampionokat.
Éjfél van, odaát harangoznak. A város
sötét. Újszeged él 1 Lélegzik, vidám és énekel.
Mintha nem a Tisza partján á l l a n a . . .
Tangóznak Újszegeden.
(v.)
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Kedd. Róm. kat. és pro1 / 1 1 / 2 8 . testáns Ince p. OOr. kat.
Quirik. Nap kel 4 óra 31 perckor, nyugszik
7 óra 40 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban

többfelé esett eső, többnyire 10 milliméter
alatti mennyiségben. Kivételek: Szombathely,
Kaposvár és Pécs 20 milliméterrel. Hétfőn
reggel általánosan kiderült az idő, a hőmérséklet nem esett. A normális maximum áltatában ismét alacsony. Idöprognózis: Felhős
meleg idő várható, helyenkint esővel.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig.
- Múzeum nyitva d, e. 10— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I.
emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—8 ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
Jartanak: Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon
118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695),
Temesváry József Dugonics-téi (telefon 793),
Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

A R ó m á b a n letartóztatott
volt m a g y a r miniszteri titkár.
(iBudapesti tudósitónk telefonjelentése.)

Hans Líbelrö), akit egy római jelentés
szerint az ottani rendőriég elfogott,
tényleg kiderült, hogy Magyarországon
miniszteri titkár volt. A proletárdiktatúrát követő konjunkturális idSben azonban hivatalát otthagyta és tőzsdeb'zományos lett. Hatalmai összeköttetései
révén csikhamar sikerült nagy vagyonra szert fennie, a krach kitörése
azonban nemcsak ezt a nsgy vagyont
vi'te el, hanem kényte'en volt idegen
pénzekhez is nyúlni. Magyarországról
aztán megszökött és azóla nem is lehetett hirét hallani. Most jelentették,
hogy bosszú idő után Hansot Rómában elfogták.

Világjáró orosz nők.
{Budapisti tudósitónk telefonjelentése.)

Ma dé'után két orosz nő érkezett Budapes're. Az egyik egy Molander Eszter nevü orosz táncosnő, aki 30 000
arany márkában fogadott, hogy három
és fél év alatt b'gyalogolja a világot.
Kísérőn ője Domand Mária, akit a másik fogadó fél e lenőrként állított mellé.
A két orosz nő két farkaskutya társaságában gyalogol, férfibricseszben, nehéz vastag talpú cipőben és hátizsákkat járják a világot. Budapestre Berlinen át Bécsből érkeztek, innen pedig
Olaszországba mennek. Reménykednek
abban, hogy az elindulástól, junius
26 tói számított három és fél év alatt
tényleg bejárhatják a világot.
— V aszakapta a miskolci ellenzéki
orgánum a kolportázsjogát.
Teljes nyolc hónapja, hogy a belügymini ízter megvonta az uccai árusítási
jogot a miskolci Reggeli
Hlrlap-iől.
Vasárnap távirat érkezett az ottani polgármesterhez, amely szerint a belügyminiszter hatálytalanítja a Reggeli Hírlap uccai terjesztése tárgyában kiadott
tilalmát. Ezzel most már valamennyi
ellenzéki polgári lapnak megvan a
teljes terjeszkedési
szabsdsiga. A
Népszava azonban, a szociáldemokrata
munkásság egyetlen
sajtóorgánuma,
még mindig nem árusiható az uccán.
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Belvárosi Mozi pénzt.

Elsötétített szobában
vakmerő kuruzslást követett el egy 18 éves
cigánylány.
Akció u t á n : pénz, ékszer, ruha . . .
A rendőriég már hosszabb idő óta
állandó figyelemmel kiséri a Szegedre
mindgyakrabban sereglő cigányokat és
kuruzslókat és ennek a munkának igen
sokszor megvan az eredménye: bűnvádi eljárás indul a cigányok ellen,
akik súlyosan összeütközésbe kerültek
a bfintetötörvénykönyvvel. Lfgu-óbb is-

mét egy alig 18 éves fiatal cigánylány
került be a rendőrségi fogdába, akt
eddig még példátlan
vakmerőséggel
vetette rá magát hiszékeny áldozatatra
és nem egyszer súlyosan megkárosította őket
A'ig egy hétfel ezelőtt történt, hogy
egy a Hajnal uccában lakó börtönőr
körülbelül 30 éves felesége hírtelen betegeskedni kezdett. Az asszony nem
tudta elvégezni munkáját és betegsége
állandóan rosszabbodott. Amikor azután a legkülönbözőbb „háziszerek"
sem enyhítették betegségét, elkeseredetten és kétségbeesetten panaszkodott ismerőseinek, hogy öngyilkos
lesz, ha

nem javul meg betegsége.

Ujyanakkor járt a Híjaal uccában
egy egészen fiatal, feltűnően szép cigányleány. Azonnal meghallotta a kétségbeesett asszony tragédiáját és néhány perc múlva már fölsjánlot'a szolgálatait. Kijelentette, hogy nem kell
kétségbeesai, míg kevésbé meghalni,
majd meggyógyítja ő. A beteg asszony
eleinte huározottan tiltakozott a cigánylány fiilépése ellen és már-már ki
akarta dobni lakásábó', a cigánylány
szonban vakmerően és kitartóan kitartott az ő gyógyítási módji mellett,
majd egyszerre ezzal állott elő, hogy

az asszonyt valaki megrontotta. Végül
is a beteg asszony nem tiltakozott tovább.

— Bsniczkyt állítólag szabadlábra
helyezték. Budapestről jelentik: Benlczky Ödön véd Imét nyíltan is elvá'ialta Vázsonyi. Hivata'os információnk
szerint Beniczkyt még e hét folyamán
kaució ellenében szabadlábra helyezik.
A védelem 150 millió korona kauciót
ajánlott fel.
— Hősi halottak emléke. Budapestről jelentik: Kegyeletes ünnepség keretében mintegy 2000 ember jelenlétében
folyt le a budaörsi hősi halottak emlékszobrának a leleplezése. Autón érkezett
meg József főherceg, akit a fa'u legényeiből alakult lovasbandérium fogadott. József főherceg kegyeletes szavakkal emlékezett meg a budaörsi 32. gyalogos és
4. tüzérezred hősi harci tetteiről. A beszéd befejezése után József főherceg a
németajkú lakosokra való tekintettel német nyelven is mondott beszédet. Ezután
még több beszéd hangzott el, majd leleplezték a 263 hősi halott emlékét.

— A városi alkalmazottak előleget kapnak a fizetésemelés; e. A tanács hétfői ülésén a számvevőség előterjesztésére elhatározta, hogy au;usztus elsején előleget folyósít a városi
alkalmazottaknak arra a fizetésemelésre, amelyről törvény már van, ds
végrehajtási rendelete még nem jelent
meg. A városi tisztviseiők a tanács határozata szerint juHusi és sugusztusi
törzsfizetésük tizenöt százalékát kipják
meg előlegként auguszíus elsején.
Uj irredenta dalokat énekel Orbán Sándor 1-én a Korzó Moziban.
— Rendelet a kontárkodás ellen.
Budapestről jelentik: Hír szerint rövidesen megjelenik a lontáikodást megszüntető rendelet. A kontárok ugyanis
az egész országban veszélyeztetik az
iparosok megélhetését.
Szegedi Viszhang Dalkör hangversenye augusztus 3-án.
rao

A cigánylány ekkor megkezdte a
megrontás ellenszerének
alkalmazását.
Ágyba fektette az asszonyt, a szobát

lesötétltette, a résekei eldugaszolta. Varázs szavakat mormogott, végül valami
száraz anyagot meggyújtott a szobá-

ban. Rettenetes, átható füst keletkezett
igy a szobában, már-már fojtogafással
fenyegette az asszonyt, aki az akció
végén elájult. Az akció véjén pedig
a 18 éves cigánylány két öltözet ruhát,
sonkát, néhány százezer koronát, kendőket vitt el a házból...
Másnap ismét megjelent a cigánylány. Az asszony hiába tiltakozott. Erőszakkal ismét ágyba fektette, a szobát
elsötétítette és megkezdte a füstölést.
Az ssszony ismét elájult és a cigánylány ekkor aranygyűrűt, órát és ruhikát vitt magával...
Két napig a beteg asszony nem kelt föl az ágyból.
Súlyos mérgezési tünetek léptek fö>.
Végül is elmondta férjének a történteket, aki azonnal jelentést tett a rendőrségen.

— Tassy Gargely nem kapott kegyelmet. Budapesti ludósitónk telefonon jelenti: A proletárdiktafu-a bugása
után, mint ismeretes, Tassy Gergely
igen nagy szerepet vitt a Dana—Tisza
között törtéit eseményekben. Tisiy
az'án bíróság elé került és az ő ügyének ftárgyalása alkalmával hangzott
el az az emlékezetes bírói kijelentés,
hogy „Isten vele MlhUyl", amelyet a
biró, s tanúként megjelent
Franczla
Kiss Mihályhoz, az akti? kecskeméti
A rendőrség rövid nyomozás után ébredőaöz i ítézitt, annak távozása előtt.
elfogta a cigáaylányt,
aki vikmerően Tdssyt a bíróság tiz esztendei súlyos
hangoztatta, hogy 0 nen csinált semmi börtönre Ítélte, az i éíet miatt szonban
rossza*, csak a megrontást űzte ki pá- a védő felebbezett, a kormányzóhoz
cienséből.
A pénzt, rucákat, ékszert fordult kegyelemért. Kegyelmi kérvéajándékba kapti részint, részint pedig nyében felhozta, hogy Tassy egyike
crak kölcsönbe. A vallatás során de- volt s magyar keresztény nemzeti kurrült ki, hogy ehhez hasonló akciót öt- zus megalapítóinak és mint ilyen, kevenet folytatott már le hónapokon ke- gyelemre szamithat. Ma érkezett vissza
resztül. Le'artóztatták és kuruzslás, va- a védőkhö: a k;gyelmi kérísre a válamint lopás és csalásért indították meg lasz, amely azonban elu'asitó volt.
ellene az eljárást. Amikor pedig a
— Öngyilkos Utt egy 74 éves agrendőrség folyosóján találkozott pácien- gastyán. Budapestről jehntik: Weisisével, igy szóit a rendőrhöz:
ner Sámuel 74 éves magánzó vasárnap
— Lássi, még is én gyógyítottam dé'után budapesti lakásán gázzal megmérgezte magá'. Eszméletlenül szállímeg, most már nincs semmi bajai
tották
az életunt aggastyánt a mentők
IMMWMMMMÍMMMWMMIMIMS
a Rókus-kórházba. Az öngyilkos öreg— Pálfy Dániel jobban van. Város- ember valamikor egyike volt a főváros
szerte osztatlan részvétet és érdeklődést legtehetősebb polgárainak, de vagyonát
keltett az elmúlt héten az a hir, hogy elvesztette és eobeti nagy része vott lePálfy Dániel súlyosan megbetegedett és küzdhetetlen kártyaszenvedélyének. Leghogy be kellett szállítani a közkórházba.
Az utóbbi napokban örvendetes javulás utóbb már nem volt semmije. Ágyállott be Pálfy állapotában, ugy hogy a neműjét ad'a el 200 ezer koronáért és
kórházat elhagyhatta s most már a laká- azt is elkirtyázta. Uolsó vesztesége
annyira elkeserítette, hogy leszámolt az
sán ápolják.
éle'ével. A konyhában, amikor hozzá—• Merénylet Pétrlchevicb-Horváth tartozói nem voltak otthon, kinyitotta a
Emil sutója ellen ? Budapestről jelen- gázcsapot.
tik: Petrichevich-Horváth
Emit báró
népjóléti á'lamtitkár vasárnap mondotta
Alkalmi bérházvótelek!
el Hatvanban programbeszédét. Éjjel körúton és környékén több igen szép modern bérházak
nagyon olcsón eladók. TSbb príma tanyástiienegy órakor indult vissza automobirtokok, 51 kat. boldas, 5U nagy holdas, 44, 30, 11 é j
bilon Budapest felé. Körülbelül negyed 9 holdassak nagyon _ _ ,
országom irodában
olcsón megvehetők mMc Ot 7c Al I* Bástya ncca 19,
órát hatadt az automobil, mikor még kizárólag
(Kultúrpalotánál..
491
közel Hatvan határához, hirtelen megállott és az utasok riadtan látták, hogy
keresztben az autó előtt nagy kőkockákkal elzárták az utat. Az autót az
államtitkár régi kipróbált soffőre vezette
cimü nagy filmje péntektől
és ha csak néhány pillanattal később
ve!te volna észre a felállított kockákat,
a Korzó Moziban
az autó menthetlenül beleszaladt volna
és könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történik. Az autóban ülő
tisztviselők megállapították, hogy nyil-

Í

vánvalóan ellenkorteskedésből „merény-

letei" készttettek elő az államtitkár kocsija ellen és csupán a soffőr Iélekjeleniétének köszönhető, hogy a szerencsétlenség be nem következett.
— Magyar á l l a m i borpince Varsóban.
Budapestről jelentik: A lengyel szenátus hónapokkal ezelőtt ratifikálta a magyar-lengyel
kereskedelmi szerződést. A magyar lengyel
szerződés ezidőszerint csak a borkivitelre
érvényes. A magyar bornak a külföldi borokkal kell a versenyt felvenni a lengyel piacon,
ezért felvetődött az a gondolat, hogy minden
nagyobb kiilföldi piacon, igy Varsóban is,
állami borpincét kell felállítani, amelynek az
volna a hivatása, hogy a magyar borokat a
külföldi fogyasztók közvetlenül hamisitatlanul
megismerhessék.
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Nyári helyiség telefonszáma: 16—33.
Julius 28-án kedden

(Játék a szerelemmel).

Cowboy történet
Orion-rilmek I I 1

Főszereplő:
Ezt megelőzi:

6 felvonásban.
Orion-fHmek 1 11

Előadások 5, 7 és 9 órakor,
Az esti előadást kedvező idő esetén a Horváth
n y á r i helyiségben tartjuk meg.

Telefon
11-85.

KORZO

I
I

Rudolf Valentino
Jeges halál

Victor Margueritte I
négyszer betiltott regénye

La G a r c o n e t

(Lerbier kisnsszony legényélete) (Párisi pillangó)

péntektől a

ÜÁR ÜOST

ISKOLAKÖNYVEKET

FÉLÁRON
KOVÁCS HENRIK könyvkereskedésében
Szeged, Kölcsey ucca 4.

ÜOZI

569

Telefon
11-85.

julius hó 28-án, kedden ;

Maciste Amerikában

•

Belvárosiban, $

rendelje meg a használt

20'lo-al olcsóbb lett a manikűr Gottschallnál.

I
Vágy a boldogság után I
ESTÉL LE T A Y I O I .
1
Férfi szivii n ő
I Nagyságos u r nevelőnője
Mihály-Utcai
I

irodai 2*8

— Műszerekkel állapitiák meg,
hogy milyen szakmát válasszon az
ipari pályára lépő Ifju. Budapestről
jelentik: Az Országos Kézműves Ipari
Tárlat vezetősége elha'ároz'a, hogy
az augusztus 14-én megnyi'ó tárlat
területén psychotechnikai laboratóriumot állit fel, melynek vezetésére dr.
Bálint Antalt kérte fel. A laboratórium
külföldi mintára műszerekkel állapítja
meg az ipari pályára törekvő ifjaknak
a képességeit és igy lehetővé teszi,
hogy a tanonc a képessegének legmegfelelőbb iparágat válassza ki, mielőtt
leszerződik. Ezek a képességvizsgálatok külföldön már igen elterjedtek és
remélhető, hogy a tirlat vezető égének
ez a kezdeményező akciója Magyarországon is népszerűsíteni fogja ezt az
elj írást.

Kalandortörténet

6 felvonásban
Ezt megelőzi:

VIOLA DANA

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Az esti előadást kedvező idő esetén a Korzó Mozi nyári helyiségében tartjuk meg.
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— A paradicsomba esett kis gyer
— Akinek befolyása van » népjólétiben. Budapesiről jelentik: Néhány msk haláa. Budapestről jelenük: Bahónappal ezelőtt a lakáihivstal Palaska loga Teréz masamódegyházban lakott
Istvánnét, egy kéményseprő feleségét Kelemen Cyuláékkal, akiknek két éves
kilakoltitta egyszobás lakásából és Ilonka nevü kislányát nagyon szerette s a
szakságlakásba helyezte el, ami EZ szülők tiltakozása ellenéreis gyakran átasszonynak sehogysem felelt meg. Hogy csalta a szomszédból a maga lakására,
lakásigazolványt szerezhessen, minden ho^y a kicsikével já szadozzon. Tavaly
követ megmozgatott, de eredménytele- szeptember 2«án is odaédesgette magánül. E'panaszolta bajit egy füsieresnek, hoz a gyereket, eljálszott vele egy da
amikor egy ismeretlen ur, aki végig- rab ideig. Közben vendég érkezett Bahallgatta a panaszt, megszólalt: „Adjon ioga Ttrézher, azial diskurálhatott és
nekem ide egymillió koroná', nekem egéezen elfe edkezett a kisgyerekről, aki
amúgy is négy befolyásom van a nép- a konyhában a földreállitoít és forró
beleesett.
jóléti minisztériumban." Pa!askáné na- paradicsommal teli fazékba
gyon megörült az ajánlatnak, odaadta Rögtön kórházba szállították a két éves
az ismeretlen urnák összes megtakarí- kislányt, de nem tudtak rajta següeni,
tott pénzét, egymillió koronát, aki csak még az éjjel meghalt. Bologa Terézt
ekkor mondta meg, hogy öt Hirn Hen- goadatl«nságb51 okozott emberö'és vétriknek hívják. Megmondotta a címét is sége miatt ma vonta felelősségre a bués megígérte, hogy másnap már jelent- dapesti bünfeiő'örvényszék. A bíróság
kezni fog. Hitek múlottak el, a be- Bologa Terézt az ellene emtlt vád és
folyásos urnem jelentkezett többé, mire következményei alól felmentette. Az ítéa szegény megkárosított asszony fel- let megállapítja, hogy kéiségíelenüS
jelentést tett a rendőrségen, amely le- gondatlanság köve kez ében állott be a
tartóztatta Hirn Henriket. Ai ügyet ma kislány halála, de azért inkább a szütárgyalta dr. Fehir Róbert egyesbiró, leit terheli a felelősség, akik nem gonski sikksszfás büntette címén elítélte doskodtak kellő felügyeletről.
Hírnt egy évi börtönbüntetésre.
A Kunsági Hírlap írja, hogy az
— Hogy csínált karriert a békés- al)g negyed éve alakul! Szegedi Viszcsabai balettmester leánya. Békéscsa- hang Dalkör oly kiváló teljesítménnyel
báról jelentik: Egy táncmester leányának
gyönyörködtette a majsai közönségei,
karrierjéről bsszélnek mostanában sokat
hogy egy évtizeden át működő dsiosBékéscsabán, ahol az öreg Herz Tivadar
egyesüleinek
is dicséretére vált volna.
negyvenbét esztendeje tanította a balettot.
A
dalkör
szegedi
bemutatkozó hangMegtanította erre a tudományra
kilenc
leányát is. A legtehetségesebb két táncos versenye augusztus 3 én a Széchenyi
leányát azután, Arankát és Terézt, ki- Moziban lesz megtartva fél 9 órai kezküldte Amerikába. Herz Teréz röviddel dettel.fJegyek ifj. Méternél, Fekeíesas
azután, hogy kiérkezett az Egyesült-^Uaucca 18, (telefon 10-60). válthatók. 739

mokba, nagy karriért csinált, Előbb a
newyorfei Operaházban, majd a chicagói
Operaházban kapott szerződést a balettkarban. A második este, amikor a chicagói
Opera egy Mozart balettet játszott, a
balettprimadonna betegsége folytán vele
játszatták a balett főszerepét. A második
felvonás után az öltöztető asszony névjegyet hozott be az öltözőjébe. Ez állt
rajta: „Amigo Adolf, a clevelandi Derby
Hotel igazgatója és tulajdonosa tisztelettel
megkéri Herz kisasszony kezét." Erre
Herz kisasszony a következő névjegyet
küldte vissza: „Theresia Herz, a chicagói
Opera ballerinája tisztelettel odaadja kezét
Amigo Adolfnak, a clevelandi Derby Hotel
tulajdonosának." Nem is ismeríe addig
Amigo Adolfot, sohasem látta, amikor
kezét odaígérte neki. Két nap múlva már

— Budapest, vagy Sopron kapja-e
a játékkaszinót. Budapestről jelentik:
Ma délben Sopron város monstre küldöttsége kereste fel Vass József miniszterelnökhelyettest. A monstre küldöttség vezetője
dr. Thurner Mátyás, Sopron polgármestere a küldöttség célját a kővetkezőkben
ismertette: „Az általános gazdasági pangást az egész ország megérzi, fő!eg Sop
ron, amely elvesztette Hinterlandját. A
gazdasági helyzet további romlása elien
gátakat kell emelnünk. Sopron határában
van egy tízezer holdas erdő, ahol nyaralóhelyet, fürdőt, üdülőt szeretnénk epiteni.
Ehhez azonban pénz kell. A pénzt a já-

tékbankból akarjak előteremteni, ezért
jöttünk most a miniszterelnökhelyettes
úrhoz. Járjon közbe, hogy játékbank felállítására engedélyt kapjunk." A soproni

megtartották az esküvőjüket és azóta a
békéscsabai balettmester leánya dusgazdagságban él Clevelandban.

küldöttség

előterjesztésére

Vass József miniszterelnöbhelyettes a kö-

vetkezőkben váiaszolt: „Meg kel! valla-

nom, hogy a játékkaszinó engedélyezése
iránt még bizonyos idegenkedés van a
kormány egyes tagjaiban. Annyit minden-

A Polgári Dalárda hangversenye
augusztus 1-én a Korzó Moziban.
— Gyermekgyilkosság. Szombathelyről jelentik: A vasmegyei Kiskölked községben szombaton kegyetlen
gyermekgyilkosság történt. A hazafelé
tartó aratómunkások közül kivált egy
ieány, akitől mindenki tudta, hogy áldott állapotban van. Hosszabb ideig
nem tért vissza, mire keresésére indultak. Egy hídnál rátaláltak és a hid
alatt észrevettek egy újszülött magzat
holttestet. Az élettelen testen négy szúrás volt. A leány bevallotta, hogy újszülött gyermekét négy sarló szúrással
megölte és a hid alá dobta. A csendőrsig a leányt letartóztatta.

esetre kijelenthetek, hogy a közelebbi
minisztertanács pénteken foglalkozni fog
ezzel a kérdéssel és mindenekelőtt azt
fogjuk eldönteni, megadjuk-e a játékkaszinók felállítására az engedélyt, vagy
sem. Ennek a kérdésnek eldöntése után
kerül majd sor annak meghatározására,

hogy a játékkaszinó felállítására vonatkozó engedélyt Budapest, vagy Sopron
kapja e meg." A helyettes miniszterelnök
még elmondta a küldöttség tagjainak,
hogy Bethlen István gróf miniszterelnök
elutazása előtt az utolsó pillanatban is
szükségesnek tartotta vele közölni, hogy
Sopron városának kérésével jóindulattal
kell foglalkozni.
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Este 7 órától:
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az orosz „Kék Mádét" kabarét első primadornája
ének, groteszk, 7orsgora és kéziharmonikával.
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a legújabb szólókkal és kuplékka).

Hites Ólja

11

Hii-and-isa

Eleky Anny, Németh Nándor,
Simay István, Hites Olga.

Falrerigető burleszk.
Szöveg Harmath Imrétől.
Zenéjét Buday irta.
Játsza a teljes együttes.

Szörcsögiék

a „Gardin de Paris"

Énekes és tár cos bluett,

művésznője

Játszák:

f uj

Irta Harmat Imre.

sanzonokkal.

Azonkívül:

1 Előadás

rengeteg

kezdete

tréfa, i n a g á n s x á m

fél 9 órakor.

Jegyek

a Belvárosi Mozinál

és

m o d e m

elővételben

láncck.

50.000—10,000

K-ig.

1925 julius 28.

Nöl I s férfi fürdőruhák, trikó
ingik leszállított árakon LimpH és
Hsgyi cégnél.
?38
— Betörőbandát alakított egy
debreceni rendőrdljnok. Debrecenből
jelentik: Jul us tizedikén éjszaka vakmerő betörés törléat az uj kolónia telepén, ahol ismeretlen tettesek kifosztották Hőbel Jenő MÁV főellenőr lakásé-. A rendőrség a feljelentés alapján
nagy erővel indította meg a nyouojás',
azonban munkáji mindeiideig eredménytelen marad f. Csütörtökön azután
jelentés érkezeit a debreceni rendőrséghez, mely szerint a város külső részein
egy Szabó Pá! nevü ember különböző
értékes berendezési tárgyakat kínál gyanús olcsó árért eladásra. Djfektivek
mentek ki a jelzett helyre, Sz&bó Páli
' azonban már nem találták. Lakásán el lenben felismerték Hőbel Jenő MÁV
főellenőr elrablott értéktárgyait, amelyeiet julius tizedikén belörők vitsek el.
A debreceni rendőrség megtudta, hogy
Szabó Pál egy Hajnal Imre nevü ismerőséhez szökött A detektívek megjelentek Hajnal Imrénél, aki bevallotta,
hogy Szabó Pál nála lakik, ds miközben a detektivakkel beszélt, a belörö
megszökött. Közben megállapították,
hogy Szabó Pál azonos azzal a rendőrdijnokkal, aki nemrégiben még a debreceni rendőrség szolgd atdban állott és
Dobos kapitány mellett teljesített szolgálatot. Az elzüllött rendőrdijnok betörőbandát alakított és ez a banda követte el azokai a sorozatos be öráseket,
amelyeknek tetteseit a debreceni rendőrség mindezideig nem tudta elfogni
— Halva tért haza a gazda. Bu
dapesti tudósítónk telefonálja: Vigh
Ferenc gádorosi gazda tegnapelőtt kétlovas kocsijával elment hazu'ról azzal
hogy szénáért megy. Estefelé indul;
hsza, de hozzátartozói hiábi várták.
Késő éjszaka aztán kccsizörgést hallót
tak, kimentek a kapu elé és megrettenve
látták, hogy a két ló hazahozta a ko
csit és — halolt gasdájá'. A jelek szerint a gazdát szívszélhűdés ölte meg.
Gyapjúfisselyem divat női nyári
kabátkák legújabb fazonokban meglepő olcsó árakon Limpel és Hegyi
oégnél.
7
3
8
— Egy nyolc éves gyújtogató libapásztort a lángok közé vetett gazdája. Lajosmizséről jelentik: Szaszkó
István iajosmizsei gazda

néhány hónap-

pal ezelőtt F. J. nevü ismerősének nyolc
éves kis gyermekét alkalmazta libapász
tornak.

A

gyermek

apja

figyelmeztette

Szaszkót, hogy a kis fiu piromániában
szenved, a g a z d a azonban ennek elienéie
is alkalmazta

az

ügyes

i f j ú s á g i
g a z d a g

k o n ^ w a k

v á l a s z t é k a

a

D é i m a g y a r o r s z á g
kölcsönköny vidrában,

T

e

l

e

f
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— Pénztárkezelók félmillió leive i
károsították meg a román vasutakat. Aradon nagy szenzációt keltett a;
a vasú i panama, amelyet hosszú hónapokon keresztül a temesvári vasúti
jegypénztár kezelői követtek el, amelyre
az aradi vasutigazgatóság csak most
jött rá. A jegypénztárkezelők több százezer lei erejéig károsították meg a román államot. A román közlekedésügyi
minisztérium ez év márciusában határozta el a személyi díjszabásnak harminc százalékkal való felemelését. A
rendiletről idejekorán értesítették a
pénztárkezelőket is. A pénztárkezelők
rendkívül ötletes mádon játszották ki
a rendeletet ugy, hogy a harminc százalékos emelést,a maguk számára használhassák ki. Április h5 folyamán a
pénztárban nagyobb mennyiségű jegyet
tüntetlek fel el> dottaknak, mim a menynyit valójában kiszolgáltatlak. A különbözetet készpénzben fizették be a pénztárba, sz ily mádon félretett jegyeket
pedig később adták el. A visszaélésre
ezu tal is egy jelentéktelen apróság
miatt jöttek rá, a rovancsolás során
feltűnt az ellenőrségoek az, hogy a kiszolgáltatott jegyek sorszámai között
eltérés mu'aíkozik. Az eddigi megállapítások szerint a jegykezelők félmillió
leivel károsítotok meg a vasutat.

Í

Rudolf Valentino
Jeges halál

i

cimü nagy filmje péntektől

a Korzó Moziban
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Í
Í

Victor Margueritte I
négyszer betíl ott regénye
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[Lerbier kisasszony legényélete) (Párisi p llangő) fi
péntektől a
Belvárosiban, g

Legfinomabb
filckalapok

tizenhat féle szinben, a legújabb formákban
mef érkexfek. Fehér t5o ezer, szines 12o
ezer. R u z l c s k a Leje® Iskola ucca 31.
szám alatt. Átalakításokat gyorsan készítek.

és használható

fiut. A gyerek rövidesen
megkedveltette
m a g á t Szaszkóékka! s csupán amiatt volt
ellene kifogás, hogy este óraszámra bá-

mult a tűzhely lángjába s hangos sikojgatással adott kifejezést örömének, ha
valahol tüzet látott. Néhány héttel ezelőtt nap-nap Htán kisebb tüzek keletkez-

tek a tanyán, amelyeknek a gazda nem
tulajdonított n a g y o b b fontosságot, a lakosság pedig a „tnuszáfi csodával" magyarázta a tüz keletkezését. Egy esle
a z o n b a n a tanyától nem messze egy
szalmakazalbó! hatalmas ángok csaptak
fel. A munkások észrevették, hogy a

nyolc éves pásztorgyerek áll egyedül a
tűznél és önfeledt gyönyörködéssel bámul
a lángokba. C s a k h a m a r megjelent Szaszkó

Isiván és felesége is a tüz színhelyén, a
gyermek a z o n b a n látva, hogy
leleplezik,
futásnak eredt. Szaszkó Istvánné elfogta
a nyolc éves kisfiút, visszahurcolta a tüz
színhelyére és elvakult dühében a kis
gyujtogatót a lángokba dobta. A jeleniévök meredten nézték a szörnyű bosszút,
a kisgyerek a z o n b a n velőtrázó sikoltozás
közben mégis kimenekült a l á n g o k b ó l .
Az asszony erre újból kiadta a parancsot
két béresgyereknek, akik ismét elfogták a
gyújtogató libapásztort s még egymásután
négyszer a lángok közé dobták. Végül is
néhány j ó z a n a b b gazda akadályozta m e g ,
hogy a gyermek a tüz martaléka legyen
és eszméletlen állapotban, súlyos égési
sebekkel elvitték a t ü z színhelyéről.
Szaszkó Istvánné
ellen a Iajosmizsei
csendőrség megindította a z eljárást, a
gyújtogató, pirománlás kis libapásztor pedig a fiatalkorúak birósága elé kerül.

Selyem pouplin url Ingek a leghlísssebb kivieban, mérték szerint
késelnek Limpel és Hgyi c?gnél. m

kőiéigyárosnál

Szeged, I f t d i v. i . Taléfsa 469.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák,
ponyva, szőlőkötöző fonalak éa háló
gyfirf á r o n
kaphatö.

Soffőr kiképzés H S S i S
Jelentkezni a
690
L á o i l ő g*ragébi>n, Polgár ucca 4. szám.

a „Korona Bazár"
i s k o i a - u .
3 2 ,
alatt rövidesen
m e g n y í l i k

rnxm
448

és

S t e j e d
l e g o l c s ó b b
bevásárlási forrása fog lenni.
(A fogadalmi templommal szemben)

Legfinomabb "

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

Wiesner bútorgyár
Szeged, Aradi ucca 6.

Hétszemélyes teljesen uj Itsmiisaiafóval bés*fiairarozási wállaiunk.
Alföldi Motor és Autókereskedelmi Vállalat. Szeged, Kölcsey u. 11. Telefon
11 — 3 7 .

D E L M A G Y A RORSZÁG

1925 julius 28.
— A közkórház tatarozása.
Berzenczey
Domokos műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal vezetője hétfőn mutatta be a tanácsnak
azokat az ajánlatokat, amelyek a közkórház
tatarozási munkálataira érkeztek be. Hét ajánlatot adtak be a vállalkozók. Az ajánlatok
között szinte hihetetlenül nagy a differencia.
A legdrágább vállalat 563 millió, a legolcsóbb
395 millióért vállalná el a munkát. A tanács
a kérdésben nem hozott határozatot, meit
egyílőre a költségekre fedezetet nem talált a
számvevőség s éppen ezért döntését elhalasztotta kedőre, amikor a polgármester, aki
éppen ebben az ügyben utazott Budapestre,
beszámol majd a népjóléti miniszterrel folytatott tárgyalásainak eredményéről.

— Sikkasztott a varaói magyír
követség tltkira. Budapestről jelentik:
Platthy Tibor, a varsói magyar követség titkára egy és félmilliárd magyar
koronát sikkasztott és megszökött.
Platthy kifosztotta a követség többezer
dollárt tartalma ló kézi pénztárát. A 44
éves megasrangu diplomáciai főtisztviselő a legnagyobb bizalommal élt viszsza. A lengyel belügyminiszter Platthy
ellen kiadta a körözést. Az a gyanú,
hogy Platthy a pénzzel szovjet Oroszországba menekült. A pénzügyminisztérium intézkedésére két magasrangu
külügyminiszteri tisztviselő elutazott a
vizsgálat megejtésére. A vizsgálat megállapította, hogy Platthy már a mult év
decemberében is követett el kisebb
szabálytalanságokat a követségnél. A
vizsgálat befejezése után a kiküldöttek
visszatértek Budapestre.
Bittó, Hevesi uj népdalokat énekelnek a Korzó Moziban aug. l én.
Bgéazen hü önleges művészi eseménye lesz Szegednek ma, kedden és
szerdán. Visszajön Lipinszkája és müvésztársu'ata Szegedre, hol a Horváth
Mihály uccai Vigszinpadon fognak fellépni s bizonyságot tenni elsőrendű
művészetükről. Eddig hirdetett társulatukban változás történt, amennyiben
Miss Sheba, ki közben beteg lett, helyette négy attrakciós nevet hozott az
impresszárió: Hites Olga, Simay István,
Eleky Anni és Németh Nándor személyében, kik valamennyien a kabaré és
táncművészet leghivatottabb képviselői.
Lipinszkája mellett külön meg kell említenünk Radó Sándort, a budapesti
Apolló-Szinház kiváló komikusát, ki a
legújabb kuplékkal és dalokkal fogja
állandó derültségben tartani a nézőket.
Három egyfelvonásos vig operett is
szerepel a műsoron, mellyel az összes
szereplők biztosan közel férkőznek a
szegediek szeretetéhez. Lipinszkája, az
orosz Medgyasszay Vi'ma ragyogtatni
fogja az ő páratlanul álló művészetét.
Jegyek a Belvárosi Mozi pénztáránál
válthatók.
— A vi l i m agyonsújtott egy 16
év«s fiut. Vasárnapra virradóra megrenditő tragédia játszódott le a szokatlan
erős vihar alkalmával a Rákóczi ucca
egyik kis házában. Éppen a vihar kitörésekor ért haza lakásába csuromvizesen Bojir József MÁV fékezőnek 16
éves István nevű fia. Azonnal lefeküdt,
majd a mellette lévő ágyban lepihent
édesapja is. Alig telt el ezután egynegyed óra, amikor hatalmas dörgés kísé-

retében a villán becsapott a kis lakásba.
A vi lim betörte az alsó ablakot, szíven találta a kis Bojér Istvánt, akt

azonnal meghalt. A mellette fekvő édesapja észre sem vette az egészet, csak
később vette észre, hogy arca véres. A
villámcsapás miatt megrepedtek a szoba
falai, mig Bojérné hirtelen fájdalmas
ű ést érzett. A villámcsapás következtében még a konyha is megrongálódott.
A megmagyarázhatatlan villámcsapás
miatt szivbénulás okozta a kis Bojér
tragikus halálát.
— Szerencsétlenség mnnkaközbea. Hétfőn délután 3 órakor súlyos szerencsétlenség tőrtént az ujszegedi kendergyárban. Az
egyik gép munkaközben elkapta Bódt Imre
33 éves munkás balkezét és három ujját
teljesen levágta. A mentők a szerencsétlen
munkást a kórházba vitték be.

Í La G a r c o n e t
Í
Rudolf Valentino
Í Jeges halál I
I
Victor Margueritte I
négyszer betiltott regénye

(Lerbíer kisasszony legényélete) (Párisi pillangó)
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ROVATVEZETŐ: 8ZÖLLŐS KÁROLY.

A magyar vizipólócsapat nagy győzelme.
ütközött meg a francia és magyar vízi-

póló válogatott és ezt a találkozást mindenki a párisi világba nokság korrektivumának érezte. Kü önösen az FTC
párisi győzelme után hivatkoztak maguk a francák is arra, hogy ha válo-

gatott csapatuk nem kerül ki győztesen
a magyarok ellen vívott küzdelméből,
akkor a csapat mintegy világbajnokságát veszíti el.

Pedig vasárnap délután a magyar
együttes kitűnő összjátékával valóság-

gal lehengerelte

a francia

amely a nagy gólaráoyu

nére elejétől

csapatot,

vereség elle-

jeget és megszerzi az első gólt.
Az első gólt a magyarok dobiák és
a második félidőben, amikor a franciák kapusa, Zurfluh
nem védett már
olyan bravúrosan, mint az első időben,

percek alatt négyre szaporodott a magyar gólok száma. A franciák egy büntetődobásból szépítettek az eredményen,
azután ismét csak a további magyar
gólok közölt, vélellenül született meg a
második francia gól.

Végeredményben tehát 7:2 arányban
győzött a magyar együttes és ennek a
győzelemnek jelentőségét az egész világon kellőleg értékelni fogják.

végig jól és veszélyesen

A bajnoki számok közül ériékes Bárány 100 méteres győze me 1 p. 14
mp.-es uj rekordidő alatt és örömmel
kell regisztrálnunk Nagy Károlynak,
az FTC müugrójának komoly fejlődésé', aki Weil-tól, a franciák müugrójától csak minimális pontkülönbséggel
szenvedett vereséget.

Szegedi úszók nagysikerű szereplése Békéscsabán.

400 m. gyorsúszás. 1. Wannie Rezső
(SzUE), idő: 5.32. 2. Tóth (OTK).
Wannie fokoza'osan növeli már az
első 50 méteren szerzett három métetes előnyét és finis nélkül fél uszodahosszai «yő*.

játszott. Különösen az első félidőben
voltak bravúros akciói és az utolsó percekig bizonytalan volt, hogy melyik
együttes szerzi meg a vezetést. A közönség feszült izgalma arra enged következtelni, hogy mindenki győztesnek
érzi azt a csapatot, amelyik megtöri a

A SzUE pőlőciapatR 7:1 legySite az
orosházi bajnokcsapatot.
Vasárnap este 8 órai kezdettel a
Csabai Atlétikai Klub meghívásos városközi versenyt rendezett a csabai
ideális 50 méteres úszómedencében. A
versenyre, melyen Oroshizs, Békéscsaba, Hódmezővásárhely és Jászapáti
vettek részt, a SzUE tejes gárdájára!
vonult fel. A kivilágított pályán szép
közönség előtt folyt le a verseny, me1/en a Szőve séget Somlyódy Ferenc, a
szegedi kerület előadója képviselte. A

verseny kivétel nélkül a szegedi úszók
fölényes és impozáns győzelmét hozta

s a nagy közönség lelkesen ünnepelte
a két Wanniét és a pólócsapatot.
A 100 m. mellúszásban Danner SzUE
győz 130 mp. alatt, 2-ik Gál SzUE.
Hat induló. Karbenyulással nyerve.
100 m. hátúszás 1-ső Ulrich CsAK,
2-ik Hullmann SzUE. Idő 1.24 2. Ulrich az élen baladó Hullmannra ráuszik,
majd teljesen keresztezte, azonban az
ügy kényes voltára, a hangulatos közönségre, Somlyódy előadó nem diszkvalifikálta Ulríchot, aki igy elsőrendű
idfivel győzött.
200 m. mellúszás. 1-ső Back Ottó
SzUE 3.18 8. 2-ik Margonyay
ÖTK.
3-ik Győri SzUE. Back Ottó fölényes,
nyugodt stílussal hosszakkal nyeri szép
finissel a versenyt.
100 ir. gyorsúszás. 1-ső Wannie
Rezső SzUE 1.08 2. 2-ik Sütő SiUE
1.10 1. Wannie, a SzUE kivételes tehitségü sprinlere, erős kezdés után
élre áll és a fordulónál már 5 méterrel
vezet, 80 méternél lazsálva úszik és
igy is jó id5t úszva — kényelmesen
győz.

50 m. gyorsúszás gyermek. 1. Wan-

nie András (SzUE), idő: 31. 2. Szotyori (CsAK), idő: 38. Wannie, aki a
bátyját is túlhaladó reményekre jogosít, — a sportszerető közönségnek általános és hangos ünneplése között —
országos időt úszva győz.
3X100
m. vegyes staféta. 1. SzUE
(Danner—Hullmann—Wannie).
2, CsAK
idő: 4.11. A SzUE könnyen nyeri a
versenyt. A tartalékolt CsAK sprintere
30 méterre végez Wánnie mögölt —
aki kivett fejjel — fenntartva ússza az
utolsó 50 métert.
3X50 m. Ifj. vegyesstaféta. 1. SzUE
(Brenner—HáyF.—Wannie;, idő: 1.57 l t '
2. HTVE csapata.

(3:0).

Hadió

Sport
Budapest, julius 27. A Császárfürdőben vasárnap délután kétezer néző előtt

7:1

Az országos vidéki bajnok OTK csapatát szép stílussal, leleményes értelmes játékkal biztosan győzte le a
S i U E csapata, nem kis meglepetésére
a közönségnek. A legjobb ember Vágó
(SzUE) volt. Ő lőtt 3, Wannie 2, Hulmann 2 gólt. Tóth lőtte az OTK egyetlen gólját. A mérkőzést Hdy Pál. illetve
Somlyódy
vezették le. A szépen sikerült verseny revánsmérkőzése ezen a
héten eldől. Ugyanis a SzUE vendégül
látja 2 án, vasárnap a CsAK-ot, OTK-t
és Kecskeméte', a rókusi tavon, — hazai vizeken.

h nagyobb leadóállomások mai
műsora.
julius 28, kedd.
(A városnév utáni szám:

hullámhossz.)

Földelve van az antennája?
Berlin 515. Este 8.30 órakor: Bach Johann
Sebastian. (Berlini rádió-zenekar hangversenye.)
Breslau 418. Este 8.30 órakor: Bach Johann
Sebastian (megh. 1750 jul. 28), zongora, hegedű, fuvola.
f»lFrankfurt a. M. 470. Este 8.33 órakor:
Róbert Kothe, München, ének.
Hamburg 395. Este 8 órakor: Bach L. S.
halálának 150. évfordulója. Rödenbeck kvartett, Bréma, ének, zongora.
Leipzig 451. Este 8.15 órakor: Katona-zene,
10—1 '.30 óráig: Szavalat, ének, zenekar.
München 485. Este 7 órakor: Bach est,
hegedű, bassus, zongora, 8.^0 órakor: Olaszországról, 9 órakor: A német muzeum, 10.20—
11.20 óráig: Zene.
Münster 410. Este 8 órakor: Bach-est.
Stuttgart 443. Este 8 - 9 óráig: Szimfonikus zene, 9.30—lt óráig: Ballada-est.
Barcelona 325. Este 10 órakor: Áriák és
dalok, 10.20 órakor: Tánc-zene, 10.40 órakor:
Szavalat, 11 órakor: Hangverseny.
Páris 458. Este 8 órakor: Angol tanfolyam
kezdőknek, 8.3) órakor: Angol tanfolyam
haladóknak, 9 órakor: .Qala-est."
Prága 550. Este 8 órakor: Francia operákból.
Róma 425. Este 9.15 órakor: Hangverseny.
Könnyű zene. (Suppé, Tirindelli, Tosti, népdalok, Leoncavallo, csevegés napi kérdésekről, Ricci, Tosti, népdalok, Pietri, Lombardo,
Wan Westerhout, Bonavolantá, Lama, Pietri.)

Burett f é r f i öltöny . . K 5@0.ooo
Vászon gyermekruha • ,y IO£l.ooo
Gyapjú férfi öltönyök . „ 6 O O . 0 0 0
Női kabátok
400.ooo
és mindenféle férfi, fiu, gyermek, női öltönyök, felöltők, bundák kaphatók

részletfizetésre is. "

BLAUIGNÁTZ, K e l e m e n u . 5. Süs!™^

SCHWARZWÁLDER APPARATÉ-BADANSTALT. VILLINGEN, BADENBAN
G

Legujatb tipusu fejhallgatók
H. V., H. VI. S ú l y a csak
ISO g r a m l
Központmágnes rendszerrel! Igen
könnyű, m a s s z í v kivitel

YÁ

T

M Á N Y A I

Niederfregv. transformátorok
egészen alumíniumba zárt
masszív Kivitel, teljesen kapacitás mentes.

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Anódtelep felcserél •
hetö betétekkel I

„M. W. 99«
Hangosan beszélő

Közönséges zseblámpaelemekkel m ű k ö d i k .
9 Voltos kivezetésekkel
elegáns fényezett lakkdobozban, 63 Volt összteszültséggel 1 Legolcsóbb ü z e m ! Hosszú
élettartam 1 Könnyen kicserélhető betétek, tehát

A rádiótechnika legnagyobb vívmánya 1
Nincs recsegés 1
Nincs mellékzörej
Tiszta erős hang 1
Ügyeljünk a védjegyre:
„M. W. 99"
Teljes magasság 68 cm.

á

l

l

a

n

d

ó

feszültség
SZEGEDEN
KIZÁRÓLAG

Tölcsér átmérője 35 cm.
Súlya

SZÖLLŐS KÁROLY

2-75 kg.
Tlllamosságl Tállalaló-

nál.

Szóchenyl-lér 8.

Telefon 14—31.
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Wien 530. Este 8 órakor: Zenekari hangverseny. Strauss, Ganglberger, Weber, Wieniawsky, Katscher, Laszky, Fetras, schubert-

Berté, Kálmán E.
Zürich 515. Este 8.15 í r a k o r : Bach est.

Ne feledje földelni antennáját 1

M M M M W M M W M ^ ^

Mindenki fizessen elő
a
Délmagyarországra!
/ /

1925 iulius 28.

Irógrép.
Í O
h a v i

Devizák i Amsterdam 28535—28705, Belgrád
1252- 1260, Berlin 16915-17015, Bukarest
355-357, Brüsszel 3297-S313, Kopenhága
16065—16tf5, Osló 13030—13110, London
345CC0—3470CP, Milánó 2621—2637, Newyork
7C980—71410, Páris 3359- 3379, Prága 21053117, Szófia 513-51,9 Stockholm J9100—
19210, Varsó 13520-13600. Wien 99.90—
1(XX50, Zürich 13793-13873.
ZBHftÉI íSssda.
Nyitás:
Páris 24.30,
London 2501.—, Newyork 515V», Brüsszel
23.80, Milano 18.95, Amsterdam
2C6.85,
Berlin 122*/., Wien 0.0(72.f,0, Szófia 3.75,
s
Prága
15.25, Varsó 93.62 /„
Budapest
0.0072.43*1.. Bukarest 2.65, Belgrád S.05.
Zárlati
Páris
24.30, London
2501.50,
Newyork
515 l /„ Brüsszel
23.85, Milano
18.95, Amsterdam
206.85, Berlin J22V.,
Wien 0.0072.50, Szófia 3.75, Prága 15.25,
Varsó 98«/„ Budapest
0.0072'/Belgrád
9.15, Bukarest 2.65.
Tarménvtózida. Az irányzat igen lanyha,
forgalom új búzában, rozsban élénk, ezek
ellenére ezekben a cikkekben nem sok talált
vevőre.
Hivatalos árfolyamok: Buza uj 77-estiszaTidéki 3675—37oP, egyéb 3625- 365f:, 78-as
tiszavidéki 37C0- 3725, egyéb 3650-3675,
rozs uj 29C0-30C0, takarmányárpa 2700S809, zab 4320-4500, tengeri 2650-2675,
repce 5350—55C0, korpa 2375-24C0.
I r á n y z a t Az értéktőzsdét a mult heti lanyha
irányzat után hétfőn barátságos irányzattal
nyitották. Az intervenciós bizottság vásárlásai következtében mindjárt a tőzsdeidő
elején jelentős árnyereség következett be,
egyes értékek kivételével az árnyereség az
egész zárlatig meg is maradt. Különösen szilárd a bányapiac, ahol 4.5 százalékos árnye-

reség fordult elő. Átlagos árnivóemelkedés
1—3 százalék. Nagyobb mértékben emelkedtek a Nova, Magyar cukor, izzó, Ganzvillamos és a Földhitel árfolyamai. A vezetőértékek közül a Pesti Hazai, Kereskedelmi
Bank, Magyar Hitel és a Georgia legutóbbi
záróárfolyamai tartottak. A forgalom csendes.
Ferencváros! sertésvásár. Felhajtás 34 0
darab sertés, eladások kilogramonként. Árak:
Könnyű 21—22, közép 22.5-23, nehéz 22.523. A vásár irányzata lanyha volt.
Felelős szerkesztő: F R \ N K J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiao tulajdonos
D é l m a g y s r o m i g Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.
könyvnyomdájában,
Szeged.
1
—
•
1178—1925. ».égr. sz.

735

Árverési hirdetmény.

Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t c . 102.
§ a értelmében ezennel kö: hírré ttszi, hogy a szegedi
kir. járásbíróság 1925. évi 406. sz. végzése következtében dr. Basch Ferenc ügyvéd jatára Kurusa Mihály
ellen 2,ooo.ooo kor. és járulékai erejéig 1925. évi junlus
hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1,425 ooo koronára becsült kötetkező ingóságok, úgymint: üzleti berendezés, c mtábla nyilvános
árverésen eladatnak,
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1925. évi
Pk. 13570. számú végzése folytán 2,ooo. ooo kor tökekövetelés és eddig összesen 311.445 koronában bíróilag
már megállapított költségek erejéig Szegeden, Petőfi
Sáníor sugáiut 2. szám a. leendő eszközlésére 1925.
évi augusztus hó 6. napjának délelőtti 12 órája határidőül kitüzefik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az
1881. LX. tc. 107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron
alul is eladatni fognak.
Kelt Szeged, 1925. évi julius hó 21. napján.

ÍO
h a v i

dollár
r é s z l e t r ^

M Á R T O N É I
Telefon 13—22

A5ff!-Mazyxr

35.25
55
215
123
Ugratás
17.5
islavon jels,
67
ilcyd Bank
1
Mggyar-Hitel
3e2
Isgailsnbank
22C
Sseftbanfc
15
leísiloghiteibanb 38
Xerssk. Hitel
17.5
Lcsi&mitolób.
63
Magy.-ném. b. 15
Qlasxbask
16
Központi Jels.
4
Városi Sanbc
0.5
Merkúr
7
Msmzeti
21
Osztrák Hitel
135
Kereskedelmi
960
isaStverwE
1C1

nyák-agrár
FöídhitalbsoJs
fiaxai

Részletfizetésre

Eakás
Különbejáratu ucaai szoba
augusztus l én kiadó. Egykét urnák, esetleg penziórendszerrel Fodor, Mérey ucca
6-c. sz.
gl
Két szobáit modern lakás
türdőszobával és villanyvilágítással uj házban, a Belváros közvetlen közelében átadó. Ajánlatok •Augusztus"
jeligére a kiadóba kéretnek.
Lépcsőházi, féregmentes szoba
kiadó. Kossuth Lajos sugárut
8. I.
2
Uccai bútorozott szoba aug.
elsejére kiadó. — Madách
ucca 8.
2

Eladás
Jégszekrény, használt, 2 ajtós,
jó állapotban eladó. Szász,
Kelemen ucca 7.

iMarátyöKtf&'Qk t
Mivitcei
37

ilpétvároa;
5
Mfcfenyss Tais.
14
i g y , öpasí ?6v.
40
llagysr A l t , T .
120
Raktár
174
t w t i Hazai
2270

Bmotitők i
gisé i i öist.
főssféra

m

5150
ILI
29

Flsakarctk.
*?snJcl
ÖSES-SSEEífe.
Qaci-VíS;.
Kistarcísi
Uy^rify-WcB
Hofíbsi

Süasling
Süunab
Sbüse

8
188

—
—

KésitkitáéU íállsisífl
Atlcntica
Városi
Ber
OélivBsstt
MFTR
Levante
Miskolci viUraas*
Nova
AlSsmríí-sS
Trössí

—

60
130
43
210
120
535
243
4QQ
J95

kárpitosmunkákat
BALOG SÁNDOR s

Kossuth Lajos sugárut 6. sz.

Gyermekkocsik
bámulatos o l c s ó á r a k b a n
részletfizetésre is 33

DÉRY gépáruház
Kiss ucca, Keleti-palota.

63

74
114

Transüacs&s

4!>7
67

19J
43

90
157
—

—

Bányák

ís ísy/agtársi!
31 Ssuxii
645
72ü
Mcrsódi SZÓD
48
_
22.5
Cement
£0
izássvári
240
2455 í(ohS
245
12 0 Qrasche
185
£8
Msgtiefát
1450
- Msgvaí Asifaít
79
158 által; Köaass
30 íO
2.5 Hsgybitoap
117
23 Beccsini
31
475
—

ZOMfiNCEDEHYEK

fagylalt, vaj és pasiro'ó g é g é k
remek választékban 495

s z á n TÓ lózscrntLa
a hatósági huscsarnok mellett.

Befőttek,

k o n z e r v e k (spárpa h a l á r u k
nélküli) Ieragasztására U B I d l U K ,
valamint burgonyakeményitó'liszt kicsinyben és nagyban k a p h a t ó k
BÉLKIVITEL, Petőfi S. sugárut 4. 35S

Sehol olcsóbban

Hunka, állás
Textil, rőfös, ftLzerszakmában
gyakorolt, jó házból való fiu
ellátásért
736

•Jc
Varrógép és kerékpár, angoj
r S t ^ L l és német áruk, motorkerék,
j p g w j pár, német gummik és sze^
reiékek részletfizetésre ia.
Nagy j a v í t ó m ű h e l y !
S Z Á N T Ó S Á N D O R géprahtára
Kiss Dávid palota, Kiss u.
494

, elsejére állásba lípne.
MÁRKUS DEZSŐ, Harsány.

BÚTOROKAT

gi/akornoknak

legelőnyösebben csak S P I T Z C R
SánbOK INTÉRIEUR butorraktárában vásárolhat. Tábor ucca 3. 493

ízléses nöi ruhák

már 5o.ooo koronáért, permekrubák
3o.ooo koronáért szülnek

I R I T Z

J Ó Z S E P N É

N ő i és

féfiruhák

g.ermekruha divattermében 429
Kelemen ucca I I , szám, i. emelet 1.

vegyi tisztítása

Buíorvásárló
közönség figyelmébe ajánlom raktáron levő ebédlő, háló és uriszalon
berendezéseket, mindennemű kárpitos
bútorokat olcsó árban kedvező fizetési feltételek mellett szdllit

szakszórfien
a legrövidebb időn belől
mérsékelt árak rr elleti

Braun Mihály

kelmefestő és vegytisztítónál, Zrinyi ucca 18. s;.

230
1080

Nyomták í

Aüseassasa
Franklin
ülóbas
Konoesy
Faites
Rigíe?
Sfepissseísás

7i
e4
33
—
13')
fc'4
3.5

Faipari sdátóiai&k.
Merirarfa
EgysaüH fs

0.8
7

Foraií

14.2

Hszai fa

80

Honi la

11.5

Kőíösbinya?

7

Kronbcsrgss

3.7

Lignuaa

19

grtíé

—

ftiíiiüüasofe?
Nasaseti ta
Lisiiti?
Qia
Sslflíéola
Nasici
Viktória bato

9.5
370
1.'.
560
:2
1883
1

Xaboías

17

Hita'fa

Malmok i
Back-malosa
Sorsod-tnisít,
ConcorOia
3,-csabsü
I. bpesíi gm.
Töröksssntra,
Oizeils
Hungáris

¥a$n§*tk it gi»gyárakt
Kiraiymakna
107 Pesü Víkt.
irédi vagon
Soburg
Sorvin gép
Ssáky
Sasd. ácpgyí?
Fábián

9
19
Í62
15
53
44
124
37
5
40
35
45

Különfélék

sz á l l i t o k

Farkas, kir. bir. végrehajtó.

(Ezer koronákban.)
85
Újlaki
25.5
WriKányi
16.5

—

Kárász ucca 16

l i i r d e t é s o k

készülnek

butoráruház
Kelemen u. 11.

Plvállalnlr

-

X&löefiit ssilisH&Mi
9

i l l gáEisal
áll. QssSar. Wcpa
aásráí
Saréía
iSóni
ürassé;
Chicoiö

35 j
0.3
63
4J0

8.1

CorriB-HiiB

Danica
Diana
Dorogi gummi
Déli m'íot
Dsnáni. wríás
F.giás
Ízzé
Unió texüi
Horv. cGko:
Just ÍJSé
öyapjamtstá

4
77
17.5
Í6
605

70

1125
4

0.9

Papij-ípsjc

Káss?éays< )i
Ssö?ő é3 '
Spóölaía
Pgjfgc)

32
434
3:.5

91
1153

Weragtatiii tssstü

Fiára

Fő/árosi sö*
Qoldberger
•schwindi

Halkei-esk,
Hcngárii mts.
Juta
Győri bőr
Karton

Gróf KogiS'.iSá
Keleti
víiráíyaatá
Klein
Kictild
G/flri testi)
Riauss s s j í í

Cukoripa?

Lánipi
Auer

Kende:
Ostersa slö
Panist
Gumi

Hére. iassőg.

Vssuü í^rgsiía;
íieoigis
Msz6b. önfe.
Ímeiieííisa

Oseás
Oiajips;
Psnnoma aűt
Phöbus

Szik; a

Stmaases

Szfegsdi Ksnost

Teleícn

Temesi íöj
Tokaji be?
Tőrös

Pharmacia
Vasmegyei

Ssolnoiü

Zagyvapáüái

Hangya

Körösi Géza Qvegezési vállalata
Mérey ucca 8. Telefon 9—57.

120

210
85
55
£9
0.7
2.7
22
30
52
2101
124
63
220
218
290
80
192
343
J 3(3

10

i2
6U
.15.5

85
55
12
5u
1400
36Ű
134
150
27
5.25
128
2

Vili. Pwsgá

V/andsr

cserépkályhák, tisz-

Az Alföld legnagyobb
táblaüveg raktára^

42
48.5
123
231
16.5

Püspöki

%Í&t fílfM
Lukácsfüíííí

539-

C.IVcllldlUK titását, átrakását,
javítását jutányos áron. K 0 V A C 8
Szenthár mság ucca 49.
632

HIVATALOS ZÁRLATI ÁRFOLYAMOK.
Láng
Liptáir
Mág
Belga fém
Mérleggyáf
Motorgys?
Chaudoir
Vegyipar
Va^ongyi;
Mechanikai
Rimamurás?)
Roessiiíunsj
Rothmülier
Schlick
Schuller
Teodion
Vulkán g í p
Wőreer

raktára 1

KELEMEN

ii'iiiYminYYnYiirt^imu-iiuuj.-

Bixkvki

d o l l á r
részletreI

írógép kellékek

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

p r ó
A M a z y x r Kemxeti Bank hivatalos árfolyamai. Valuták.: Holland forint 2823E—
28505, dinár 1232—1254, márka lfc915-17015,
lei 360—364, belga frank 3267-3297, dán
korona 15865—15015, norvég korona 12830—
1S010, angol font 345C00—347C0Ü, lira 26255648, dollár 70580-71410, francia frank
3364- 3394, szokol 21C5—2121, léva 5 0 8 516, svéd korona 18850—19010, lengyel zloty
13525—13570, osztrák schilling 99.90-100.70,
svájci frank 13813-13913.

írógép.

Mielőtt írógépel -vásárol kéljen ajánlatot a legújabb Pllaszter-modella
amerikai Royal liögéprOl, melyet beszerezhet
383

21
8
22

3 0 6 a .Délmagyarország* kiadóhivatalának telefonszáma.

Gereben Bii a

Orosházi lisztvásár !
legszebb — legjobb — legolcsóbb
Ogg K 7000,

Zsákvételnél árkedvezmény !

4-es gyúró K 6600

Fűszeráruk legolcsóbban.

737

Rendeléseket házhoz szállítjuk.

Tisza LaJos-kOrut 4 5 , telefon 16- -69.
1054—1925. végr. szára.

Á r v e r é s i hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102.
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi
kir. járásbíróság U-24. évi P. 11982—2 és 3. szám végzése
következtében dr. Schwarcz József ügyvéd áital képviselt
Grosser Andor és dr. Schwarz József javra 48,215.000
korona és jár. erejéig i°25. évi április hó 3 -án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és
21,36o.ooo korín-ra becsült követkeiő ingóságok, u.
m.: és pedig a végreh. jkvben —7, 9—11, 15— 7,22—23,
25—IS, 32 t. a. összeírtak házibutor, ekék, borona nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. Járásbíróság 1925. évi
Pk 1.049 számú végzése folytán 48, 35.ooo K tőkekövetelés, ennek 'átitiwasitzi
időszerint járó kamatai és eddig összesen
3,>31.690 koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő költségek erejéig Szeged, Margit ucca 28 és
Attila ucca 5. és 7. szám n. leendő eszközlésére 1925.
évi julius hó 31. napjának délelőtti fél II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni s ándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
az M l . évi LX. t.-c. lo7., lo8. §-a értelmében készénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén

Eecsáron alul is el fognak

adatni.
Kelt Szegeden, 1925. évi julius
hó 14. napján.
Kuhn János. kir. bir. végrehajtő.

Sajáítermésűsssys
FAJBORAIM
literenkint jutányos árért árusítom.

SÁNDOR IfíiOS

hentes, Zákány u. 18.

Szépirodalmi é s

ifjúsági könyvek

minden kulturnyelv klasszikus ét modern íróinak
munkál leszállított árban már 2—3—6 ezertől, zenemüvek 3—6 ezertől.
Használt lskolakSnyveketmagas
árban veszek.
65 f

Hungária Antiquarium

Batthyány ucca 2.

Telefon 12

51.

Urak figyelmébe!

KALAPOK

Habig, Borsaíino, Pacizza,
Gyukiís, Hückl különleges nyttlszőr
valamint olasz 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 r

S . é

detail üzletében, H i i és Kelemen ucca sarok.
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