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Önérdek.
Sxlnte mintha megint föltimadna
már a régi ló világi O.yan |óiiO elke
seredísiel itkozhit[uk megint axoiitrikót, mint régi delegidóa napek élőt»,
amikor nyilvánvalóan a mi érdekeink
ellen, sebe g» sem akarták te jtsifeüi valami méltányos kivántágunkaL Mert
ameddig csak aógorságban vol'unk ax
oaxtrák sógorral, sohasem voltunk vele
valami különösen meleg baráti visxonyban, sem a kiegyexéa élőt valófcosazu
századokon át, sem a kiegyexéttöl a
háberu utáni elvá'árig. 0 1 volt mind g
a nagyobb halalom a sokáig szerencsés
Ausztria oldalán, a mi rovásunkra neki
kedvexett a nagyi bb gazdagság, a nagyobb etö s ameddig csak kOzósség
volt köztünk — a mindenek fölött rájuk
ragyogó császári legy. Mi mindig és
mindenben s rövidebbet buztuk, mi
egy kis gyarmat voltunk és marad unk
Koasutb forradalma, aCt Deák kiegyezéae utín is, amikor csak a Monarchia
egyesitetl címerében nyilvánult meg
az egyenlőség, de abban sem egészen. S u t á n legalátb a háborúban kellett volna |ó sógorokká sógorulnunk, de bizony még az sem
átkerült. Az osztrák katona vérével
Jobban takarékoskodtak, mint a magyaié
val a noha a vezérlet éa vezénylet egészen osztrák vol*, mint osztrák emlékiratok álli'ják, sok minden balért, veszteségért teginkább a magyarok hibáaak.
No de azért a világháború alatt bababurgi Rudolftól — akit ingyen segítettek a magyarok a csehek fölött győzelemhez — egészen IV. Károly ig még
aránylag talán, ciak nagyon talán, közvetlenOl a válás előtt volt legrokonibb
az osztrák-magyar aógorság {osztrák magyart kell mondani, nem magyarosztráko', mert hiába, az felel meg
(óbban az fgazaág benső erejének).
Aztán forradalom jött a mi azétngrottnnk egymástól olyan fefsssbidolt örömmel, min ha egykor bérvei-lánggal szerelmesek lettünk volna egymásba. A
válás után ia Auazfria mutatkozott erősnek és erejére! visszaélő gonosznak,
mert moat már mint Igazi ellenség, ö
is segített zsákmányolni tőiflnk a többi
zsákaaányolóaak.
De hiába, szomszédok vigyünk a
Magyarország, a gyengébb szivü mellett Anszfaünah ia éreznie kdl, hogy
fogvfcaorgatásbsa muszáj szüneteket
tartani, mert az állandó, párhuzamos
fogvicaorgatások megártanak miedakét
MOinnfrl
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emel

lett a két azomazéd egymásra ia van
szorulva. Ezt azért kell világoubban
belátni, mert a két azomazéd nem ia
ember, hanem aokkal több: nemae*,
állam a ax ő rokon érzésük és ellenérzésük, az 0 élet-, sőt erkölcsi törvényeik la mások, mint a közönségea,
vagy nem közönséges rgyrs emberekéi.
Aa 6 legelső törvényük éa cg) úttal már
azinle erkölcsük i s : az érdek, a legjobban felfogott s leghelyeset ben s
lehető legtökéletesebben kielégitett l a
érdek. Amikor hát most as úgynevezett
provizórikus, ideiglenes gazdaiági szerződés kérdésében sz egyezség nem
jött létre s még mindig tart az ellen
ségeskidís, azt ia vizsgálnunk kell,
hogy az osztrák azomazéd valóban
nemcaak végsőkig pöffeszkedő gazda
sági Önérdekből, hanem egyúttal politikai gyűlöletből hiiuitotta-c meg az
ideiglenes gazdasági egyezsége«, mint
abogy nálunk sokan állítják. As érdek túltengése, ha persze nem ia
. olyan vérig aértö megnyilatkozássá ,
mint a „Burgenlano* e zsákmánjolátánál, most is késégte en, Auszbia
túlzott mér ékben, s mi szemünkben az
uzsorás kiméletlensésével akarja kihasználni a mi szorult he'yze űnket,
amely mai helyzetünkben a bő Urmis
miatt következett be. Nálunk ma, aajncs, a termelők ugy vélekedj ek, hogy
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túlságosan sok az á'dás, mert attól
félnek, hogy a sok, ami termett, vagy
tehernek marad a nyakukon, vagy el
kell kótyavetyélniük. Hiszen, aki az értékét megedhatrá, Ausztria, a leg'öbbet vásárló vevő, elzárkózik a vételtől,
ha uzsora kedvezményeket nem ad
Magyaroraxág az ö áiuinak. S a mi
termelőinknek éppen most
sürgős
a piac. Ebből
akarta
kizsarold
Ausztria, hogy ipari termékeint k jóval nagyobb kedvezményeket b'ztosittünk. Helyzete előnyöiebb a miénknél, jobban lud t árni és állítólag számit a
más államokkal közben kötendő axerződétekrr, amelyeknek kedvezményei öl
ia megilletik. Ha lehelne egésxen elfogulatlanoknak lennünk, akkor azt
mondhatnánk, hogy: Auizhia helyesen
ctelekazik. Mert a maga érdekében
alighanem telyesen cselekszik. De
Magyarotaxág érdekéten ia a legridegebb önzés alapján kell cte'ekedniők a
kormányzat vezetőinek a nekik kell a
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r a g u k felelőssegére megállapitaniok,
bogy meddig mehet a nugyar állam
az engedményekben. Mert ha a jebbik
érdek az adctl helyzetben az engedmény, akkor ízt kell válaaxtani. A gaidák
n>gy tömege, munkások, kiaea berek engedményeket kívánnak, a nagyipar ellenállást, agrárpoliti! utok pláne
meg'oilást köve'e'nek. S a belső ércfe
kékből tudással, értéssel as államkormáoynak kell kiválogatni az állam egészének legmegfe'elöbb érdeke', ami
valóban nehéz, de arra termett kormánynak, aminek a mait igazán nem
lehet tartani, nem lehetetlen.
Hogy t z osx'rák kormányt politikai
érdekek és magyargyfllö'et vezetnék,
smikor s politikai köxelaég Magyarorsxág és Ausztria közt kényszerű szükség, ez képtelen állitáa. Ez ugy Auaztriában, mint Magyarországon önérdekellenes vo'nr. Ez pedig államok politikájában a legnajyobb bün.

Vasárnap i s m é t Budapestre é r k e z i
Pedlow kapitány.
{Budapesti tudósítónk tekfenjeleitése)
Niwyotki jelen éa axerint az amerikai
Vöröaketeszt magyarországi volt megbízottja, Pedltw kapitány egy hetven
tagu amerikai táraaaággal hajóra azállt
és útnak Indult Magyarország feli. Eddigi tervek szerint Pedlow kapitány éa
társasága augusztus nyolcadik/n száll

partra Trieaz ben. Mint
értesülünk
Triesztből, a Déli Vasút igaxgatóaága
állal felajánlott к ülőn vonaton, vasárnap f»g Budopestre érkezni. Az állomáson a különböző gazdasági és társadalmi egyesületek fogadják éa ünnepléaben fogják részesíteni.

A miniszterelnökhelyettes
a vasúti tarifa leszállításáról.
(iBudapestI tudói Hónk telet*jtleütése.)
Vasa József a icisstetelnökhetyetfes ma
rytla kezatot adott közzé. Nyilatkozata
szerint ő a farifakérdéat azon a miniazterkCzi konferencián vetette lel,
amelyen megállapították,hegvasAusztriával kezdeményezett provizórikus tárgyalások zátonyra ju'oítak. 0 mindg
azt az álláspontot képviasltr. hegy ne
az export mesterség! s előkésa Késével,
hanem a belföldi fagyasztás elősegítésével Javítsanak a helyzeten. Fontos
teM'. bogy в főváros és általában a
vároack fogyasztási képességét minden

á o n fokozzák. Éppen ezért arra kérte
s pénzügyi és kereskedelmi minisztereket, kezdjenek tárgyalásokat az államvasattal, a fővárossal és a vidéki várótokkal annak érdekében, hogy miként
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légióiban keresztüliinnL
Vass József azzal fejtsts be nyilatkozatát, hogy hiszi, hogy ezek s tárgyaláz ok meghozzák a kellő eredményt.
Véleménye szériát es a megoldáa nagyban elősegítené a városi lakosság gyoraabb, olcsóbb, rendszeresebb és az eddigicél higiénikusabb táplálkozását.

Októberre életbelép az uj tisztviselői státus ?
Budapest, su^umtus 5. A tisztviselők
fizetisrendezése ügyében Т Ш у Zaigmosd államtitkár vezetésével állandóan
tanácskozik a miniazlerköxi atátnarendezö bizottság, amely ráazktesea kidolgozta azokat a rerdelkeséseket, amelyek szerint az egyes miaisaléi.'ui: okban. állami üzemekben a végleges
•aaa«.a megállapítják- Ezek az előkészítő
a unkálatok előrehaladott atádíumban
vannak, ugy togy szeptember közepén
a minisztérium által kidolgozott tervek
a takarékossági biaottaág d á kerülnek.
A takartkcaaági t t e o f a í g ugyanis
már elvileg határozatot hozott az egyes
minisztériumok véglegea létszámának
megállapításán s encek a keretén belül

do*gozzák fcl az rgyes minisztériumok
"
A tisztviselek végleges fizetésrendezése éppen amiatt ssenvad halasztás*,
mert a kormány asai akarta megvárni
azt as időt, smikor ssek as előmunkálatok befejezést nyírnek s máris 15—
20
fizetésemelésben réazesifetle a tisshisslóle», amelynek folyósítása augusztus 15 élg megtörténik.
Amint a siátusrecdtzés ügyében a
takarékossági bizottság döntött, ss ügy
a minisztertanács еИ kerfll éa ramfibetőrn októberre már az aj státus alapján fogják megállopltanl remcsak a
tisztviselők létszámát, hanem a fizetésüket Is.

Ujabb bajok a fajvédők lapjánál.
Budapest, augusztus 5. Emlékezetes
az a hosszantar.ó, politikai éa társadalmi körökben élénk kommentárokkal
kísért szsnáláaiakció, amelyet a közelmúltban a v Háti és tanulmányi a'app-1 kapcsolatosan a Stádium-nyomda
o gyeit rendet ék. Ezzel m y látszót»,
hogy s Stádium érdekkörébe tartozó
lapik zavartalan mef jelenése bixtoaltva
van.

nyolc oldalon Jelent meg. A szerkesztőség olvasói elölt átmeneti
technikai
akadályokkal indokolja a szűkebb terjedelmet, e.ek a technikai akadályok,
ugy látszik, nem pl'lanatnvlak éa átmenetiek, mert a Szótat terjedelme ma Is
csak nyolc oldal.
Ennek a bajnak vaUaágos oka az,
hogy tulajdonkeppen rendezetlen anyagi
kérdések azok a .technikai akadályok',
amelyek miatt a fajvédő orgánum terJedelemcstkkentésre határozta el magát.
ÉrtetOlétűnk szerint a fajvédők reggeli

lapja épptn az anyagi nehézségek miatt
jelent meg caak nyolc oldalon.
A Stídlum- nyomda itazgatósága k3lönben szombaton a Szózat technikai
személyzetének felmondott. A felmondási idő a nyomdászoknál tudva évöleg
két hét. A Szfzat nyomdaszemélyzetének felmondását, értesülésünk szerint,
csak abban as esetben vonják vhsza,
illetőleg tostzibbiják mep, ha a Szózat
nyomdai tartozását ki tudja egyenlíteni.
Így ti hát a Szózat nyolc oldalon való
további megjelenése ia attól lügg, hogy
a fajvédők tudnak-e pérzt e'öterem eni
egye len nap lapjuk fennxartdásának
biztosítására, miután a másik lapot a
keresztényszodalisük megvették.

Sopronban tartották meg
a pénxlntézatek kongresszusát,
Sopron, augusztus 5. A pénzintézetek országos kongresszusát a soproni iparkamara hetvenötödik évfordulója alkalmával Sopronban
rendezték. A kongresszust ma délelőtt
nyitotta meg a soproni kaszinó dísztermében fótsa Menyhért, a soproni takatékpénz'ár elnöke, aki üdvözölte az
egybegyűlteket, majd (elkérte Hantos
Elemér volt államtitkári, a kongreaazus
elnöké*, bogy tartsa meg megnyitó beszédét. Hantoa Elemér beszédében rámutatott arre, hogy 25 év óta most
először fordult elő az az eset, hogy
nem Budapesten, hanem vidéken tartják meg a kongresszust. Rámutat azután arra, hogy Sopron eddig is vezető
volt a pénzügyi életben.
Megemlítette, hogy Magyarország öt
legrégibb takarékpénztára körül csak a
Soproni Takarékpénztár maradt magyar.
Hantos Elemér ezután foglalkozott a
közgazdasági élet néhány tévhitével,
ezek kózött az inflációé elmélettel, az
sranymétleggel. A magas ksmalláb sok
kártevését jóvátette azzal, bogy végeredményben a csábította ide a külföldi
tőkét.
— Az uj pénz elnevezése — fejtegette Hantos Elemér — tisztán lehnlkat
kérdés. Komikus, hogy komoly szakemberek arról vi áznak, hogy pengő
legyen-e, vagy turul. A fontos az,
hogy olyan tegyen az uj pénznem,
hogy könnyű legyen es átmenet.
Hosszasabbsn beszélt Hantos Elemér
külkereskedelmünk hibáiról. Gazdasági
integritását Magysroszág szén vesztelte
el, mert helytelen volt s gazdasági politikánk. Magyarország tökéletes gazdasági egységét a szomszédok előnyére
fenn kellett volna as ántántnak tartani.
Magyaron zág az egyetlen állam, amelynek a szomszédaival nttcs kereskedelmi
szerződése, holott a kivi éi 82 ssdzaAzután OiJfr József nemzetgyűlési
képviselő tartott előadást Széchenyi
Hiteléről, majd Nyári Pál a mérlegvalódiságról ás a Kiértékelési rendeletről, végül pedig Ntulástl
János a
mezőgazdasági hi.elröl ás s jelzálog
r cíonniáfóL
Határozati javsslalokat fogadott el
azután a kongresszus, melyet egy órakor megszakítottak.
Lovász szegedi bankigazgató kéri,
hogy a bíróságokat lássák cl megfelelő
kezelőszemélyzettel, mert a mostani
viszonyok közt a hitelezőnek néha lehetetlen hozzájutni a pénzéber.
Délután öt órakor a kongresszus
folytatta a tanácskozásait.
Görög Frigyes,az egyesülés főtitkára,
a pénzintézetek betéti és hite'politikájáríl tartott előadáat.
Dr. Makkal Ernőnek a valu'areformról tartott elördása után e fogadták a
határoza i javaslato', amely a 10000-is
osztószám kapcsán az osztrák shillinghez való Igazodást találja a gyatorlati
élet követelménjelnek megfelelőnek.

DELMAQYARORSZAQ
Dr. P/osszvunmer Bili, a Leszámítoló Bank igazgatója a va'orizációról
tartóit elösdásL A valorizáció kiindu
lási pontján! az állampapírok valorizációját gondjlla. Ennek megoldása ulán
a német rendszer mintájára az egyénesitetl va'orizác óra kell áttérni.
Este bét órakor a kongretszus befejezte tanácskozásait. A kongresszus
résztvevői holnap a várói nevezetességeit és kornyékét fogják megtekinteni.

Sorozatúi

iparoskongresszusok

Budapest, au.uiztus 5. Az augusztus.14 131 szeptember9-ig tartó orszás kézműipari kiállítás a kézműipari
ngresszuiok hosszú sorának ii lesz
egyu'tal színhelye. A féláru jegykedvezményi felhasználva, bizonyára oly
nsgy számban lelennek majd meg az
egyei szakmák képvisHői, hogy s kongresszusoknak már rendtivűl lá'ogatottságur folytán is kűlOnOs jelentőséget
kell tulajdonítani.
A kongresszusok sorát a szabóiparosok anguiztus 16-iki kongre<izusa
nyliji meg. A többi szakmák közű] eddig még ciak az óráiípir ét a kárpitosipu állapodott meg végérvényesen
kongresszus i napjában, melyet szeplemb:r 6 ára tűzOn ki. KűlOnOs dísszel
fogják megtartani s f.nyképéazek kongreiizusit, mert ez s szakma a fényképészek íparszerű felhasználásának
100 éves jubileumát ünnepli az idín.
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Tiz nap raulva
eltűnnek a francia katonák
a Ruhr-vidékről.
Dortmund, augusztus i A megszállott u s n k d ó s terfllsteken s francia
cupstok átcsoportoiitáss bevégződ Mt.
Egy írsncis bizottság érkezett ide,
amely nagymennyiségű vtsu'i kocsit
rendelt aagustíue
15 lg a megszálló
csapatok elszállítására.
Párls, sugusztus 5. A nagykövetek
értekezlete határozatot
fogadott el,
amely kimondja DJsteldorf, Dniiburg
és Ruhrort kiürítésit.

Megállt minden autó
az olaaz-oiztrák határoa.
Bécs. augusztus 5. Tarvisból jelentik,
hogy ms reggel komoly konflik'us tört
ki ott sz olasz és sz osztrák vámhivatslnokok közöli, aminek következtében
a birodalmi uton egyáltalán nem közlekedhetnek automobilom. Állítólag egy
osztrák vámhivatalnok zár alá vett két
olasz au'ót, mire az olssz vámőrök
minden osztrák auomobilt feltartózatott és lefoglalt. Az összetűzés okát
még nem lehel tudni. Az osztrák szövetségi pénzügyminisztérium táviratilag
kért Tarvisból sürgői jelentést.

Jelentkezett a bécsi gyilkosság
koronatanúja.
Bécs, augusztus 5. Mohaptl József
19 éves ipsrossegád eg;ik gyilkosa,
Seidi Ferenc 21 éves szobsfestö tudvalevőleg e rendőrség fogházában van,
as orvosi vizsgálat asonbsn megállapította, bogy a holttestet még egy halálos szúrás érte s nysk táján és as a
szúrás másféle késtől erid. Tanuk Is
vsnnsk rá, bogy nemcsak Seidi Ferenc rohant a szerencsétlen vágfl fiatalember ulán és egy másik gyanúsítottat is ktkutstott a rendőrség.
Bécs, s u g u u ' u t 6 Ms s rendőrségnél egy elektroteclinikui jelentkezett
eztal, bogy ő é i felesége adtak szándék nélkül okot a gyilkosságra. A tolongásban elszakidt a feleségétől és
átvét kiáltotta, mire Mohopel és bará<|a
nevetni kezdett. Erre egy 40 év körüli
férfi nekitámadt kettőjüknek. 0 .ölesapást mért rájuk s est kiáltotta:
— Takarodjatok, hitvány horogkeHoffmann azt Melle, b o n ök nem
horogkeiesxleset Az Uletö férfi azonban újból megütötte őket, mire mine
ketten futáénak eredtek. Egy c w m ó
ember, aki mit sem törődött a történtekkel, erre üldözni kezdte ötét. A legyilkolt Mohapci temetése szombst délután Issr.

A francia-spanyol békefeltételek
Abd el Krím s z á m á r a .
Párls, sugusstus 5. A Malin fenntartással közli azt a teluini jelentéit,
smely szerint s francia—ipinyol bikefeltételek állítólag a következők:
1. Abd el Krím t Ismeri s szultán
lennhitóiágát.
2. Frarciaorizig és Spanyolország
elismeri a riffierűlet közigazgatási éi
önkormányzati |3gát, ez az önkormányzat oly rfndőrségtel rendelkezik, amelyhez Franciaország szolgáltatja a kereteket.
3. Rekbát Meliliát a halár kikerekitéiévcl ipsnyol területnek ítme í el.
4 A lílfáilsmok ntugití h.tárát a
Fez—tangerí vasúttól 20 kilométernyire
f:kvö von sII délen az U c g s folysm és
Lukkoi alkotja.
5. A riffierűlet nyujstl halárát a

1928 augusztus 6.

T

övező Atlanti 0:eán éi Lu'ikos közötti
tatigeri aónát bekebelezik a tangeri
zlnába és a tangeri zóna éi a francia
területek közOtt arányosan kiegyenlítik.
Az u| államitaluumot a nemzetközi
szövetsfg ellenörzéie alá helyezik.
Párls, augusztus 5. A kblűgyminíszUriun megcáfolja az egyik páriái lapnak azt a j;leitésél, smely feltörölj!
az Abd el Krím ludoraátára hozott
békefeltételeket. A minisztérium megállapítja, hogy Abd el Krim min Jezide'g
kiiért a francia éi epinyol béketárgyalókkii való találkozás elöl.
Ujibb S'iriii jelentélek szerint a
«rútok elszánt e'lenálláit fejtenek ki s
francit ciapatok ellen.
Szombaton
Sueldanál kél francia támadást vertek
vissza, miközben a franciák tu'yoi
vestteiégeket szenvedlek.

Az európai diábsegltés kongresszusa.
Genf, augusztus 5. Az európai diáksegítés kérdésével foglalkozó harmadik
nemzetközi diákkongreiszns ma nyílt
meg. A kongreiszuion 30 ország 200
kiküldöttel képviselteti magát. Motla
szövetségi tanácsos beszédében kijelentette, hogy boldogan üdvözli a tanulóifjúságot, amely a kölcsönös segítésre
és támogatásra tündöklő példát nyújt.
Méltatta ezu'án a nemzetek szövetségének a békéért való fáradozásait és
megemlítette, hogy Svájc máris több
kö elezö döntőbírósági szerződést kötött s ezen sz uton kell tovább ha-

ladni, hogy a népek kötött az ig<zi
egyeterlés helyreá íjon. A nemzetek szövetségének szállítania kell az uj nemzedékre, ba valóban eredményes munkát akar végezni.
Habichl svájci diák utalt arrs, hogy
az európai diáksegitö akció fönnállása
óta 115 mi lió frankot hozott öisze,
amelyet a különböző országokbsn, különösen s világháborúban legyőzött országokbsn osztottak szét.
Ezután s különböző országok kiküldöttei szólaltak föl.

A kormányzó névnapja egy megyei közgyűlésen.
Izgalmas incidens a somogyi törvényhatósági bizottság Illésén.
Kaposvár, augusztus 5. Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának
tegnapi ülését rendkívül érd .kes Incidens fogjs bosszú id0k>e kiemelni a
vidéki bizottsági ülések színiden sorából. Talllán Andor alispán elnöklete
alatt ugyanis felmerüli as a kérdés,
bogy Somogy vármegye
megümepiendőnek tartja-e Horthy Miklós kormányzó név- és születésnapját,
vjgy
sem.
Pallavidnl György őrgróf, nemzetgyűlési képviselő részletesen kifejtette
szokat az okokat, amelyeknek alapján
a megfl-meplésröl szóló biharvármegyei
átirat mellőzését ké I, s törvényhatósági bizottság nsgy töbnége viszont s
helyi feljegyzések szerint dörgő éljenzéssel ünnepelte a kormányzót és &
Sárközy főispán távoliélében elnöklő
alispán „^ túlnyomó többség határozataként hirdette ki az eredeti javaslat
elfogadását és a Psllsv cini féle indítvány elvetését".
Somogy vármegye törvényhatósági
bizottságának e nevezetes ülésén PaTlavícini őrgróf m kívül jelen voltak Éhn
Kálmán és Tankovkh Jtnos kormánypárti képviselők is é i a tárgytorozat
három pontjának, a nagyatádi főszolgsbirói állás betöltésének, a .tengerimoly veszélyeinek- és a .vadkárok
nehéuségdnek" megvitatása után került sor Bihar vármegye szón átiratának tárgyalására, amelynek értelmében
Horthy Miklós kormányzó név- és szü-

letésnapja hivatalosan megűnleplendő
legyen. Krleger Ödön főjegyző az állandó választmány jsvailatára hasonló
értei nü határozathozatalt indítványozott, mig Palltvtcini György őrgróf
arrs VJIÓ hivatkozásul, hogy a magyar
ember nem szokott meghajolni csak az
Úristen előtt, fölöslegesnek tartotta a
mai szomorú Időkben az ünneptlgetéseket, különösen akVor, amikor tudjuk,
h^gy a külföldi köztársaságok
sem
szokták elnökeik név- és születésnapját
ünneppé avatni. A jtvula'nak irattárba
való helyezését jtvasolja
A nagy feltűnést keltő felszólalás
ulán dr. tgmándy Aladár fejtegette,
hogy minden nemzetnek megvannak a
maga u j á t izokátai. A magyar ember
— úgymond — igenis meg srokta ünAz angolok sár alá helyezik
nepelni s név- és sztlleléanapját snnsk,
a kínai klkOtóket
akit megbecsül és szeret. És meri szeLondon, sugusztui 5. A Daily Maligény, letiport haidnknak minden oka nak leientik Hongkongból: Iiteni angol
megvan arra, hogy aJJáUtemtöjének, körökben kijelentik, hogy abban az
Horthy Miklósnak a hlla érzéseit Is- esetben, ha folytatják a brtUelknes
mételten kifejezésre Juttassa, Indítvá- akciót és bojkottot, az angolok zár alá
nyozza, hogy az állandó vllasitmány fogják helyezni a k'nal kikötőkéi. Máldárloló javaslata emeltessék határozattá. tából egy to pedórombolói és egy reIgmándy beszédének úgyszólván min- pülőrajt várnak ide. A tudósító hoasáden mondata után harsányan éljenez- űzi, b o n e Kanton elled akció valóték a kormányzót, elfogadták az ere
u i n ü hozzájárulásra talál u Pekingben.
deti javaslatot, majd a lelkesen izgatott hingulat lecsillapodása u'án elhi*
táriz ák, bogy a közigazgatási díjakról
Négy fiatalember
alkotott vármegyei uabályrendele'et újból f d ' e r j e u ik |6váhagvásrs a bel- cocalnnal,ópiummal házalt
ügyminiszterhez. De ezenkívül megváa budapesti mulatókban.
lasztották a muzeumi bizottság tagjait te.
(Baájptstl tudósítónk tekfonjelenUse.)
tokspttsnyssg tuiomáUrs jutott,
bogy egy idő óta a fővárosi éjjen maiatokban fiatalemberek cocaint, morfiua lakók és járókelők taitl épségét. Sse- mot és ópiumot árusítanak. Több Ízrencsére komolysbb szerencsétlenséget ben megfigyelték ez ekei e helyeket és
még nem igen okoztak Szegeden, de ma u t e egyik mulatóban négy fiatalolvsshattunk halál js kimenetelű ke- embert d is fogak, smint éppen a
tasitrófákró', smel/et k o m é folyosó, táncosnőknek adták el mérgelktL
A négr fiatalember Orosz Sándot
vagy lépctőháa okozott és talán belyestbb lenne hasonló helyi szerencsét- gyógyszerész, Molnár István kereskedőSándor pincér és
lenséget megelőzve, erélyes intézkedé- segtí, Matktvics
seket f ganstositani, mint az .esö után Sochar Elemér vegyészmérnök. A tárköpönyeg" szokásos kösmondásue.üen saságot rögtön bekísérték a főkapitányságra, abol beváltottál; bogy e narkoutólag intézkedni.
Hogy a szegedi háztulajdonosok n s a tikumokat egy fővárosi gyógyszerára
nagyon sietnsk házaikat tatsrosni, ezt nagykereskedőtől szerezték be drága
meg tudjuk érteni, mart hitzen msgs pénzért és még drágább pénzért adták
a város jár elől s rossz példávsL Nem el a táncosnőknek, akik viszont venakarunk a perifériákra kimenni, ahol dégeikhez Juttatták.
A rendőrség a fiatalembereket őrimegsiámlálhatattan a rozoga ház, hanem vegyük a Bdvárost szemügyre ás zetbe vdte és most szután nyomoz,
s n u k is szt s részét, smelyet a várói bogy bogysi jutott s nagykereskedő a
most milliárdos költséggel isztaltoztal, mérgekhez, mert az a fdlevés alakult ki,
köreztd, csstornáztat es rendez: a fo- hogy egy nsgys'ányu csempészést foggadalmi templom k i n y i k é t . Olt van a nak Ideplezm.

V e s z e d e l m e s házak.
Nem hivatkozunk szociális feladatokra, amelyek msgo'dtaán tebets'gíhet mérten mindenki bOle'ei közreműködni, sem arrc, hogy a belvárosi
házak mai értékükhöz képest szerény
ksmstol is hoznak tulajdonosaiknak, de
hivatkozunk arra a veszedelemre, smelyet a rozoga, dű'edtzö és omladozó
vako'a'u házak a közbiitonságrs és a
lakosság testi épségére nézve jelentenek.
Tökéletesen tisztában vagyunk vele,
hogy a háztulajdonosokra nézve óriáii
áldozatot jelentett a házak jövedelmezőségének nem teljesen indokolt megkötöttsége, s lakásrendelet, am:ly nem
kevesebb kirí okozott, mint hasznot,
mert ez állta és állji még ms is útját
sz építkezésnek, mtg's u a véleményünk, bogy a kOzbiitonság rovására
nem lehet tovább halogstni sioknsk a
rozoga é l dűledeiő hátaknak rend behozását, amelyek állandóan fenyegetik

bilvárotl óvoda épülete. Elrettentő p l dája egy ház sűllöltiégének. A vakolat
több méteres darabokban hiányzik és
mig egyre hulUk nagy darabokban. Ai
idegen ummieietre sem hinné el,
h)gy ez sz épület a város tulajdoné.
Még rosiaabb állapotban vannak azok
u apró kii viskók ssen s tá|on, smelyskaek a város e gsidája. H i másért
nem, átért it sürgősen épitenie kellen;
a váróinak kislakátoul, h)gy ezeknek
t háziknsk a lakóit áttelepítve, lebontsnák a városnak emi szégyenfoltjait.
Az elmúlt bélen a Nádor ucci T.
izám alatti ház egyik Uklsibsn
u
előszoba mennyezete szakid! be és hasonló sors fenyegeti a többi lakást.
Hjgy s háztulajdonos HaggenmachertOrgyir fukartága miatt kii fog a lezuhanó gerends agyonütni, azt persze
nem lehel előre tudni
Ugyancsak szomorú a külső kepe a
Somogyi ucci 22. izámu háznak ii. A
vakolst felerészt lehámlo t, s többi ezután hullik le halá.'os bizonyossággal
és fenyegetéssel. Szép, nsgyterjedelmü
ét valúszntlleg nem jőreddemnéliüli
ház, amtly értékben is emelkedne, hs
kissé kicsinosítanák.
Végül sz Iskola uccs 20. szám alaftf
hátról kell megemlékeznünk, amely a
Somogyi uccának is sarks, smely előtt
az uccát most u t f s l l o u i k . Nemesik
megbotránkoztatja ez a ház a fogadalmi templomba menőket, d i testi
ép légüket is fenyegeti. A napokban a
vihar olyan darabokban szaggatta fa a
vakolatot erről a házról, bogy Isten
csodája, hogy senkit agyon nem ütött.
A ház egy Budspestra költözött dusgszdsg piprikakersskedöé, akis napokban személyesen gyöződö.t rt.cg róla,
bogy u ö nizs dijat nyerne, n i versenyre kelnének a züllött külsejű házak. Jáiután u a veuedelem b fenyegetett, bogy erkélyei lesuksdnak, szosst kissé megerősíttette, s rozsdamarta
vasgerendákat és rácsok st minimummal
átfestette, de már arra ujnálta a pénzt,
hogy tettekkel is átfssteus. Azóta ott
éktelenkednek sz égő piros erkélyek a
fogsdslml templom átalltniben, tanuságául annak, hogy a halóság, amely
maga sem vstami gondos h i d u r , nem
k é p ű kellő eréllyel feltépni a közbiztonság és munkaalkalom teremtési érdekében.
Bár folytathitnánk a veszedelmes házak közötti rsulát napokon át. de mutatóul ennyi Is elég. Ha a város tanácsa nem is, talán a rendőrség indit
valamilyet nyomozást a készülő szerenc tétlenségek kinyomosására.
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A vásárhelyi munkások
n e m építhetik fel otthonukat.
¡A munkások a főispánt okolják.
Hódmezővásárhely, augusztus 5. (i4
Délmegy arország tudósítójától.) A vásárhelyi munkások, akik korcsmákbsn
és lebujokban kénytelenek összejöveteleiket tartani, már régebben elhatározták, hogy egy kuílurális célokat is szolgáló munkásotthont létesítenek.
Először a munkások körében eszkö«ölt gyűjtés Utján igyekeztek a szükséges tokét összehozni, de miután ez a
munkáaok rendkivOl nehéz anyagi helysete és a zilált gazdasági viszonyok
folyláa nem járt kellő eredménnyel,
a munkások — megalakult törvényes
szerveaetok ulján — a város lörvényhstósági tizotiságáboz fordultik snyagi
támogatásért.
A torvényhatósági biiottaág — belesen és okosan — kifejezést skarván
adri azon felfogásának, hogy a polgárság és munkásság
közBttt összhangot
nemcsak vissza kell állítani, hanem
annak megszilárdítására mindent el kell
követői, e öbb ingyentelket ajánlott fel
a munaásottQon ctljiirs, m»jd mikor
nyilvánvalóra lett, hogv a munkáack
meg így sfm (udjSk oiihonukat felépíteni. 300000.000 korena késrpinzt szavazott meg hazvélel céljára. A megazavazott Oiszeget a városi tanács
mindjárt félre is lette, hogy ha megérkezik a miniszteri jöváhigyás, a pénzt
asonnal ki lehessen utalni.
A törvényhatósági clzotiság a városi
tanács plrtoló ¡avasla'a alapjén egyhangúlag hozta meg határozatát. Politikai és tarsadalici különbség nélkcl

siettek a vároa tOrvényhatóaági bizottságában he yet foglaló polgáiok a munkásotthon felépítését lehetővé tenni.
Váiáihely polgársága nem felejtette el,
hogy a vdsárhelyl munkásság a legválságosabb forradalmi időkben is kellő
komolysággal és felelősségérzettel Igyekezett a varos rendjét és bikéjét megóvni és a proletárdiktatúra idején sem
ragadtatta magát aemmiféle túlzásba.
A nunkésok körében Jellemei meglepetést keltett a törvényhatósági bizottság egyhangú határozata és reménykedve válták a mimsteri jóváhagyás
megérkezéséi.
Telt-mult *z IdO. Az iratok a miniszterhez vaió fellerjesztás előtt dr. Aigner
Károly főispánhoz kerültek. Hogy milyen észrevételeket lüxOtt a főispán a
törvényhatósági bijo'.taág határozatához,
nem tudni, de tény, hegy a közgyűlés
határozatával szemben a miniszter megtagadta a 300.000000 ktrona segély
megadását.
A munkásságra ltau|ó határozatában
megjegyzi a réplóléii mirltzler, hogy
szó lehet a 300,000000 korona segélyről az esetben, ha a munkások egy
megbízható tlrsidalmi egyesület u ján
és annak belevonásával igyekeznek tervüket megvalósítani.
A vásárhelyi munkások most azon
tOrik a fejüket, hogy hol találnak egy
olysn egyesületei, amelyet a népjóléti
miniszter megbízhatónak tart éa amely
emellett a munkáaok ügyét ia hallandó
felkarolni.

Benes lapja ántánt-katonaságot kiván Magyarország biztosabb ellenőrzésére.
Prága, augusztus 5. A külügyminiszterhez közelálló Cseszko Szlovo
foglalkozott a szombathelyi eseményekkel és Magyarországon a szigorú katonai ellenőrzési sürgeti. Benes külügyminiszter lapja azt következteti a
szombathelyi tüntetésből, hogy Magyarország nem teljesíti a békefeltételeket,
sőt ellenkezőleg, uhetvenkedvt" gúnyolja
a szövetségesek intézkedéseit; az ántAnt
ellenOrzObizoitság tisztjei pedig nincsenek felruházva e egendő hatalommal és
nem eléggé erélyesek. Magyarország
egyedül nem képes háborút folytatni a
ktsániánt ellen — elmélkedik Benes

miniszter ur lapja —, csakhogy szövetségese a német birodalom ésAusstria, így pedig Csehszlovákia számára
veszedelmes. Az osztrák—német—magyai koalíció lehetővé'eszi Csehszlovákia
megtámadását három eldalról. Nem
marad máa háira a klsántánt számára,
mini azt kOveletni, hogy részt vegyen
az ellenőrzésben és hogy az ellenőrzés
az eddiginél szigorúbb legyen és ezen
kívül az ellenőrzőlisztek mellé megfelelő számú és elegendő erős szövetséges katonaságot kell rendelni, hogy
megvédjék a tiszteket az inzultálds
ellen.

A szegedi törvényszék
pénteken tárgyalja Nyári János bűnügyét,
aki meggyilkolta feleségét.
Emlékezetes még az a gyilkossági
bünügy, amely néhány hónappal ezelőtt
Wriént és amelyet a nyilvánosság
felsővárosi családi dráma neven könyvelt el. A gyilkossági ügy középpontjában Nyári János gyárimunkás áll,
a szerencsétlen áldozat felesége volt,
aki ma már a rókusi leme'őbea
nyugszik.
A gyilkosság egy téli estén tOrtént
a Vásárhelyi-sugáru on. Nyári már régebben nem élt együtt feleségével,
mivel állandóan elitta kéteseiét és durván bánt feleségével. Nyáriné tObbszOr
figyelmeztette, hogy szokjon le az italról, mert különben otthagyja. Amikor
azután még tovább is a régi életmódot
folytatta, Nyáriné elköltözött férjétől.
Nyári tobbazör falkereste feleségét és
kérte, térjen vissza hozzá, le fog
n o k n i az italról. Nyáriné ekkor azt a
választ adta, hogyha bal hónapi próbaidő alatt leazokit a borról, visszamegy
bozzá.
Nyári azonban nem tudta a kikOlés
nerint eltölteni a próbaidőt, mire felesege kijelentette, hogy ilyen körülméwytk közölt többet s$ha nem élhettek
együtt. Az aaszony ekkor nagynehezen
munkát kapóit és ebből tartotta fent
magát. Igen gyakran Járt be a Munkásotthonba, abol tevékeny részt vett a
szer erésben és a nő mozgalomban.
A tfvilkossá* esiélyén is bent volt

. " S S

^f^s^Sf

Btáv J indult hazafelé. Uikltaben pártyeket targyaltak meg,
•
csk' mé i ucca sarkán rárontott férje.
Nyári tudta, bogy felesége ezen az

uton szokott hazafelé menni. Nyolc
óráig a korcsmában vott, majd kiment
az uccára felesége elé. Nem sokkal
nyolc után éri oda a két nő a teljesen
sötét uccán. Nyári felesége elé állt és
kOvelelte, hogy térjen vissza bozzá,
mert nem tud nélküle élni Az asszony
ekkor ismét kijelentette, bogy addig
szó sem lehet, mlg le nem szokik a
korcsmáról.
Rövid éles szóváltás fejlődött ki ekkor közöttük, majd Nyári hirtelen elővette kését és össze-vissza
szarkáttj
feleségét, aki azonnal elvesztette eszméletét és Összeesett. Molnár Eta ekkor barátnőjének
segítségére akart
sietni, amikor az Izgatott ember őt Is
megszúrta késével Nyári tkkor szinte
Önkívületien szaladt anyósának lakására.
— Meggyilkoltam leányodat, ordilotta,
most végzek veled I
Az Oregssszony az ablakon át menekült dühöagő veje elöl. A dühöngő
Nyáil ekkor szétszórta az ágy szalmáját a szobában, meggyújtotta, majd
maga ellen fordította a kést.
A tüzei azonnal eloltották, a dráma
bárom szereplőiét pedig bevitték a
kórházba. Nyáriné anélkül, hogy kihallgathatták volna, nemsokára meghalt. Néhány nap múlva Molnár EU
elhagyta a kórházat, mlg Nyárit bevitték az ügyészség fogházába. Szándékos
emberölés büntette és szándékos emberölés kísérlete elmén emeli ellene vádat
az ügyészség. Az első percekben az
volt a helyzet, hogy Nyári statárláüs
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bíróság elé kerül, mivel Szegeden gyuj
togatásra s'atárium van. Későcb azon
ban mégis rendes bírói eljárást folytattak ellene.
Néhány hónapos vizsgál it után az
iratok átkerültek a főtárgyalási elnök-

köz, aki péntekre, augusztus hetedikére
tűzte kt az ügy főtárgya Hsát. Az ügyet
dr' Kiss Bilázs szüne i tanácsa fogja
tárgyalni valószínűleg a második em;leü nagy esküdszéki teremben, tekintettel a nagy érdeklődésre.

Pogrom-mozgaSmak Romániában.
Bukarest, auguiztus 5. Jassyban tegnap egész nap n'gy embertömeg volt
az uccán és megtámadta a zsidó üzleteket. A katonaság gyorsan véget vetett
a zavargásoknak.
Bukarestben a diákok stinlén tüntetéseket rendeztek, ame'yek egétzen
nyugodtan folytak le, т е м megfe'elő

katonaság állo.t készenlétben.
Foksaniban s z á r o s zsidóüzletet kiraboltak, részben szétdúltak. KatonasSg
ál itotta helyre a rendet. Ungeniben a
tömeg nekieset* egy befutó vonalnak
és bantalmazta a zsidó utasokat. Az
e'őhívolt csendőrség ciak hossiu kézitusa után tudta a rendet helyreállítani.

A meg nem valósult dorozsmai villamos
A részvényesek befizetett réazvényeik valorizált visszafizetését
követelik.
Mintegy három évvel ezelőtt ke;dőd ö t meg hangos reklárok és megelégedett gyűlések kOzoit s Dorozsmai
Villamosvasat Részvénytársaság megalakulása. amely kCziirré telte gyönyörü programját és részvényjegyzésre
hívta lel a város lakosságát. A jegyzés
nagy arányokban indult meg, ugy hogy
alig egy hónap alatt Összegyűlt az eredeti kő'tségvetésben megállapított 70
millió korona, amely elegendő lett
volna a dorozsmai villamos régóta vajúdó tervének megvalósítására. Közben
a magyar korona Zürichben megindult
a lejtőn lefelé és mire a 70 mil.ió
együtt volt a Csongrádi Takarékpénztárban, az épitési kCIségek már 200
millió keronára emelkedtek és mire a
200 milliót Csszehozták volna, már
milliárdok kellettek volna az eredeti
terv megvalósításához.
A korona zuhanása alkalmával az
alapítók kommünikét adlak ki, amely-

ben bejelentették az építkezés elhalasztását és azóta három év mull el, de a
dorozsmai viliaroosva<u' ügyiben még
mindig nem történlek semmiféle megoldási kísérletek.
A részvényesek — a Délmagyarország munkatársának értesülés: szerint — akciót indítanak a befizetett
alaptőke valorizált összegének visszafizetése érdekében. Ugysnis abban az
időben ezer korona vait egy részvény,
amii a részvényesek ma nem hsjfondók
tllogtdni, mintán véleményük szerint
az alapítók, hs azonnal dohárra váltó ák volna át a befizetett részvénytőkét, az most olyan összeget képvitelne, hogy megvalóiitba'ó lenne belőle
az eredeti terv a maga teljes egészében.
A részvényesek hírlapok utján gyűlést fognak Összehívni éa ezen a gyűlésen határosrák el, hogy milyen Ozzszegü va'orizáláit fognak követelni.

МЯМ«М1АЙМММММ«МММММММММ

Vasúti összeköttetésünk Jugoszláviával
A terontáli kereskedők és iparosok követelik a stegedi vonal
megnyitását.
A Délmagyarország már löbbizben
foglalkozott szókkal a tarthatatlan állapotokkal, amelyek közlekedési téren
Jugoszlávia éa Romácia felé uralkodnak. A bácoru óta már bét esztendő
telt cl, de a vasúti forgslom a temesvári éa nagybecskereki vonslon még
mindig nem nyílt meg. A szerb és tornán kormány abban a hissemben vannak, hogy ilyenformán Magyarországot
izolálni iud|ák, hololt mini már löbbizben rámn'attunk, ezeknek a vonalaknak a megnyiása elsősorban a |ugosz'áv és román kerested elemnek az
érdeke.

ezeket a tarthatatlan álapolokat a
belgrádi kOi'ekcdésflgyi miaiastériumnál,
de mindig süket fülekre találtak.
Most a kiviteli szezon ismét megkezdődött és a tavalyi bajok újból ismétlődnek. A belgrádi és totoatái lapok
hírei szerint az érdekelt kereskedők
u|ból memorandummal fordullak a közlekedésügyi minisztériumhoz, egyben
pedig tiltakozó gyűléseket hívtok egybe,
hogy psnaszaikal a széleskörű nyilvároiság elé vigyék. Az érdekeltek a
sssbsdkai állomás tehermentesítése érdekében azt követelik, bogy a Jugoszláv
kormány Indítson a magyar kormánnyal
tárgyslásokat a nagybecskerek—szegedi
vonal megnyitása érdekében és a torontáli forgalmat Szegeden keresztül bonyolítsák le.

Hogy ez a megállapításunk mennyire
helyes volt, ast legjobban a Belgrádból
és Nsiybecskerektől érkező híradások
matatjár, melyek nerint már as egész
torontáli kereskedelmi érdekeltség megA jugoszláv forgalompolitikánk közmozdult és követeli a nagybecskerek— érdekellenes működése azonban eszel
szegedi vonalnak a megnyitását. A hely- még nircien kimerítve. A forgalom terén
zet ugyanis at, hogy a háború után a tapasztaltató késedelmeknél talán még
szerb kormány a zentat hidat, amely súlyosabb természetű, bogy a zentai
cssk közúti forgalomra vo!t berendezve, közúti hídnak a moxlmális kordképesainek lefektetése révén a vasúti forga- sége 24 tonna. Ennek a jogossláv közlom számára is hassnálhatóvá lette és lekedésügyi minisztériun a teiies mérsz összes torontáli vonatokat, melyek tékben a tudatábsn van és éppen asért
nyugat felé mennek, vagy viszont, a a bidon a teherszállítmányokra vonatzentai bidon ál Szabadkára irányítja.
koiólag forgalmi korlátozásokat lép'etett
Ez a megoldás azonban, mini a toron- életbe. Eonek dacára azonban a Simpiontáli kereskedők panaszai b l kíderű', a expresst, tehát egy nemzetkOsi fontoskereskedelmi érdekeknek egyaránt nem ságú vonatot, amely a legnagyobb
felel meg. A sssbsdkai állomás lul vin lokomottvokkal és 30 tonnás kocsikkal
terhelve és a forgalmi tisztviselők a közlekedik, még mindig a zentai hídon
legjobb akarat mellett rem tudják a visznek keresztül. A hidnsk ilyen túlterhelése egyenesen közveszélyes és
n> ugat felé Irányaid export-küldeménye- ellenkezik a nemze közi forgslom bizket idejében továbbítani. A mult évi tonságának legelemibb követelményeivel.
kiviteli szezonban tObb esetben előfor- A torontá i forgalmi bajok igy nemzetdult, bogy gyorsan romlandó küldemé- közi kérdéssé növik ki т ч и к а 1 , melybe
nyek napokig álltak a szabadkai vasatI beleszólásuk van az összes nyugati állaállomáson.
Voltak
buskOldcmények, moknak Is. Remélhető, hogy ezeknek
melyeknél a hűtésre ssánt jég elolvadt nyomása в szerb koratányl a] forgalmi
és az ára teljesen basznsvebetellenná politikára fogja kényszeríteni.
vált A torontáli, szetémi és északszerbiai kereskedők löbbisben ssóvátelték •
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Mindenki fizessen elő
a
Délmagyarországra!
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Tízezrek imája a szegedi fekete Mária előtt.

dorozamai menyecske áll a csokoládé
áius elöl*. Megkérdi, bogy ez, hogy az.
Franciakánusok a gyóntatóizékban. — Bódé bódé hátán — Az árusnak mindegyikre van szép
vevó nélkül. — Családi dráma a bucsu éjsxakáján.
szava. Aztán azt mondja a menyecske;
— Adjon két óriás cukrot
A zarándokok vándorlása kedden
Egy barát mondja, aki elvezetett ide:
Festett, közönséges cukrot. Darabja
kezdődőit meg. Még l.ajnal volt, alig
— A fekete Mária a hires centhosz- ezer korona. Kiresz a bekö ött zseb__ mrgszáradt í z uj festék a régi tovoi Mária-kép mása, csodát várnak
Mária-szobron a Mátyáa-temp'om előtt. tőle a hivők, noha nem ez a kegyké- kendőből kétezer koronái. Százasodban.
— Ennyi az egész oénzem, mondja.
Szinte elképzelni is hihetetlen, milyen pünk. Az olt van messzi a főoltár fölött.
Ennyivel jött be Dorozsmáról bútómegek mozdultak meg, messzi köz- Oda alig járnak. A fekete Mária a búségek, távoli vároaok asszonyai. Szinte csúsok áhítattal környezett szent képe. csúra . . .
Csak a koldusoknak van konjunkmár országos jellegű ez a bucsu, orA másik Mária-kép ott van kéken, raszágos könyörgés a szegedi fekete Má- gyogón. kivillágitva a főoltár fölött És túra. Olvenen is vannak itt szorosan
egymás mellett a temp'om körűi. Olria előtt, — hiszen Félegyháiától Szörc- mindenki itt térdel, ilt könyörög
gig, Makótól Rönkéig jönnek Ide.
Kilencig egyre Jönnek zarándokcsi- vasóval rimánkodnak. Délleié azázezer
Kedden este egyszerre varázsfűéire patok. Megjelennek a városi urak zsá- koronát a lámolt össze az egyik. Egy
egy sereg korcsma alakult a templom két ben:8olcar Pál, Rack Liplt, Turóciy mézeskalácsos szomorúan, kétségbekörCL A csárdák sora a Szentháromság Mihály. Szeged közönségének háláját esetten mordult rá,hogy ö csak ötven*
uccában kezdődőit és végig minden hozzák, hogy akkor megmenekültünk a ezret kereteit.
Távolabb a Vám-'éren a vurstli.
kapu alatt fehér asztalok állottak, al- habokból . . .
Hinta, ringlispíl, lörölde, gyorsfénykékalmi konvhák, alkalmi csárdák. És
Aztán jönnek a katonák, a rendőralig volt sötétedés, alig világitották ki ség, Bottka, Baócz főtanácsosok, Kószó pészet. Ide helyezték őke', nogy ne zaa templomot, még seicegtek a hosszú államtitkár. Néhány perc, azután elin- varja a bitesül. De a rikoltásuk a temgyertyák, megkezdődött a múlatás. dul a körmenet. Százszámra lobognak plomig hangzik. És a ringlispíl csak
Máskor minden asztal foglalt, máskor a zászlók a tömegben. A tömeg körül- olyko- indul. Hiába veri a szőke lány
minden hordó kevés, — most itt is veszi az óriás teret: tízezernél többen oly szívszaggatóan a cin'ányért.
Tízezrek jöttek a fekete Minához,
szanáltak, ugy látszik.
vannak. És minden csoport énekese rá- és a bucsu még sem sikerült. SzanálB-listára kerültek a csárdák, korcs- kezdi :
nak. Tegnap jégverte a szőlőt
mák, alig volt vendég a fehér asztalok
*
,Mondjunk
dicsérelet
a
szűz
Máközött. A pncérek ődöngtek, a cigány
riának
.
.
' És a búcsúnak megvolt a bűnügyi
pihent. Ezrek zarándokoltak a szegedi
És elindul a menet. Mintha kör része is. Tegnap hajnalban történt.
bucaura és a csárdák mégis üretek maSzende János csősz este elindult hazu1rad ak. SzanM ak. Tegnap a jég verte a lenne. Nem látni kezdetét, se végét.
Ünnepi szentmise következik ez- ról. Azt mondta otljton, megnézi a buszőlői. Csak a tánchelyiségek voltak tömve
A tánchelyek a tágasabb kertekben. után. A templom kapuit rendöiök áll- csut. Éjfél u'án valaki hazament a feFcdros, szines szoknyás tápéi, dorozs- ják el. Ájult asszon)okat hoznak ki a leségéhez. Elmond a, hogy látta az urát
mai lányok jöttek bucaura — szegedi zsúfolt templomból. És kint is, bent is Alaóvároson egy mulatóházban. Szende
legények közé. De a tánc sem volt egyszerre Ot szónok prédikál. A tömeg Jánosié otthagyta két éves gyermekét
és a blúza alá konyhakést rejtett. Szaoly viiám, mint rCgen, negyven éven hal'gat.
És egyszerre messziről, a sátrak ladt a mulató elé, ahol aötét az ucca
át egymás után. És nem volt még éjés kéteshirü házak állanak ejymás
fél, amikor elcsöndesedtek atánche'yek közül éles hang kiállt ide:
mellett. Csöngetett. A por'ásaal kihia tágasabb udvarokon.
— Ilyen csodát a világ még nem
vatta az urát. Es mikor kijött, n e n
" É s közben uj meg uj csspatok érlátott,
szóit egy szót sem, elővette a konyhakeztek, amelyek délután indultak el
Mióta Noé a bárkából kiszállott!..,
kést és belevágta Szende János háta
hazulról. Zászlójuk alatt jöttek és fáközepébe.
—
Minden
darab
háromezer)
r a d h a a l a r u l éneketek. Olykor kocsik
Ezer sátor, bódé áll a téren. Árusok.
Egy pillanat alatt Szende elterült a
is gördültek a franciskánusok sárga
Mézeskalácsosok,
csokoládésok,
üvegeföldön.
Vérzett és nem tudott magáró*.
recdháza e é. Módos gazdák, akik egész
családdal jöttek. O t állnak egymái sek, gyümölcsösük, lacikonyhák, bádo- Szende Jinosné ráborult, kétségbeesetgosok, késrsek, f fsüsok, szatócsok, ka- ten zokogni kezdett.
mellett a szekerek, mintha vásár vo'na.
laposok. Tegnap verekedtek, amikor
— Édes Jánoskám, ugy-e nem teszel
A templom előtt a téren, végig a fü- kijelölték a helyeket. Most ordítanak, soha ilye», m m csalaz meg t ö b b e t . . .
vön, a sátrak között asszonyok alud- kínálják az árut. És panaszkodnak. Gyere haza . . . Vár a gyerek . . .
tak. Hogy hajnalban jókor ébredjenek Nincs vevő. Elmaradt a bucsufia, a Bocsáss meg . . . Én megbocsáj o k . . .
a gyónásra, a kezükre rácsavarták az nagy vátár. Alig adtak d valamit egész Édet Jásoskám, ugy-e nem teszel töbolvasót és a fejüket ráhajtották a kosa- délelőtt. Csak nézik a menyecskék a bet ilyet...
rakra. Olykor szólal a harang, olykor báromezer koronás aranygyűrűt, megSzend- Jáncs nem mozdult. Az aszuj caapatok jönnek csöndben, elnyúj- mrgállnak, csodilnak, az árus utánuk szony rajta zokogott. így találtak rá a
tott ájtatos hangon énekelve.
szalad. Elmennek. Nem vesznek. Egy rendőrök. ;
Vér György.
Három órakor derengett És egymásután odaállottak az oldalkapuboz. Várták a barátokat. Ot előtt kinyitották a
kiskaput. A keresztfolyosón, a plébánia
szobái előtt szorotan egymás mellett
feküsznek az asszonyok. Meleg van éa
fojtott a levegő. A folyosón vagy kétMMMMMtMMAMMMMaM
százan alszanak és várják a gyónást
Jönnek egymásután a gyón'ató
atyák. Hosszú, durva barna csuhában,
kis sapkával a tonzurán. Csendesen
Régóta húzódozik mir a pincérek a kérés tdjesithetetlenaége melleit.
bellinek a gyóntatószékbe. Lilaselymen és vendéglősök között a borravalóA főnökök egyik legfontoaabb érve
arany kereszt, ezt ráhajtják a kis ajtóra. rendszer eltörlése iránt
méginditott az, hogy a pincérek a tiz százalékos
És megkezdődik a gyónás. Tiz szék harc, amelyről a napokban döntöttek. rendszer bevezetése által tel.es beáll egymás mellett az oldalfolyosón. A Ugyanis a pincérek azzal a kívánság- tekintést nyernek az üzlet menetébe,
tolongás életveszélyes. Sorban állnak gal álltak e'ő, hogy a vendéglő- és amit nem tartanak megengedhetőnek,
az asszonyok, az első térdel, lehajtja kávéháztulajdonosok a megalázó boira- holott a p ncérek a fópincéren kereszfejét. A bűnöket suttogják. A fradska- valórendszert végre törüljék már el éa tül ma ia betekintést nyerhetnek a napi
nus betakarja arcát, nem lát senkit és helyette vezessék be a nyugati álla- lorgaonba. A fónökök másik érve
föloldozza a bűnösöket. Déli tizenkét mokban la jól bevált tíz százalékos dlen azonban hevesebb a harc.
óráig tartott ez a tolongás, hét órán haszonrészesedést, amit aztán a venA főnökök álláspontja azerint a tiz
át, megállás nélkül gyóntak, bünt bán- dégekre hárítanának át, ugy hogy az
iak a bűnösök; ezrek mentek el innen elfogyasztott éte'ckhez és italokhoz százalékos haszonrészesedés megdrágítja a kávéházi ét éttermi árakat,
megkönnyebbülten éa tisztábban.
hozzászámítanák a számla tiz száza- aztán meg a pincérek a haszonrészeA gyónta ószékek között töröm ma- lékát.
sedés bevezetése után nem szolgálnák
gam dőre a nagy hajó felé. A főkapun
ki
udvstiasan a vendégeket
A pincérek és vendéglősök között
már nem le bei bemenni. Olt van a
Ami
az udvaris kiszolgálási U'eli,
megkezdődtek
az
erre
vonatkozó
tárfekete Márta. Százak állnak ott éa könyörögnek. Az odalajtón egy régi vo- gyalások, azonban még semmi pozitív arról most s borravalórendszer koráeredményt rem sikerült elérni, miután ban is lehelne vitázni, mig a kávéházi
nás és mellé van Írva :
a főnökök többféle indokot hoznak fel és vetdégKM árak megdrágitáea tekin1879 — viz.
tetében lehetséges, hogy a főnököknek
igazuk van, de viszont a pincéreknek
Idáig ért a Tisza. Most ezért van a
is jogos az a kívánságuk, nogy annyi
fizetést kapjanak, amtnsyi a mai viA templomban nyomaaztó, nehéz
szonyok között a minimális
levegő. Nincs egy talpalatnyi he'y. Egy
Rt. K áltat
A l ber ' a cca 6
léshez aztlkaéges.
pillanatra sem áll meg az esek, az autaaat
zatos, ájtatos könyörgés.
A tárgyalások egydőrt állandóan
(F.rdfkkötötségbtn a MERCUR vátUOMI
Azután mégis d|uick s fekete Mária
folynak és a piccérek remélik, h o n
rl.val, Budapest). Nyújt kölcaöcöket ingatd é . Fehér tárnában sötét kép. A Mária
sikerülni fog s százalékosrendszer betanokra, leszámítol kereskedelmi váltókat,
tartja a kisdedet. Minden fekete, csak
vezetése,
aminek — szerintük
vese éa elad idegen valutákat és kifizetéa Mária arca febér. Előtte térdelnek a
d ö b b utóbb be kdl következni, miután
seket. lebonyolít töradei megbizáaokat
hivők. Törik a kezüket, térdet hajtanak,
külföldön már mindenütt százalékosElfogad betéteket könyvecskékre éa folyókönyörögnek. Vannak olyan aaazonyok,
rendszert vezettek be a vendéglők ás
számlára a legelőnyösebb feltételek mellett
akin hajnal ó a térdelnek.
kávéháxsk.

Száz munkásgyermek egészségét segít visszaadni, aki hozzájárul az ujszegedi nyara/tatás
költségeihez.

1926 auguaztas 6.

Aki mindenáron
le akarja magát csukatni
Al-:saládlrtó és ál-szélhámos a rendörségen.
Budapest, augusztus 5. A rákospalotai
és budakeszi családirtás után tragikomikus
eset foglalkoztatja most a rendőrség detektivosztályát.
A tegnap esti órákban megjelent a
főkapitányságon (Jrenorits Lijo 3 dunaharaszli asztalossegCd és izgatott hangon
jelentette bc a központi ügyeleten, hogy
oaltával agyonsújtotta feleségét és alig
három esztendős kisfiát A főkapitányságon azonnal jegyzökönyvet vettek fd
Gregorits vallomásáról, amelyben az asztalossegéd részletesen beszélte el a családirtás részleteit. A főkapitányság az elhangzott vallomás után azonnal őrizetbe
helyezte Gregoriisot és az álliiólagos családirtásra vonatkozólag a dunaharaszti
csendőrOrstöl telefonon részletes jelentést
kért Csak ma reggel érkezett meg a főkapitányságra a dunaharaszti csendőrség
meglepő jelentése, amelyben közlik a főkapitánysággal, hogy Gregorits Lajos
asztalossegéd valóban ottani lakos, nem
követett el semmiféle családirtást, hanem
ellenkezőleg a kora reggeli órákban felezigt jelent meg a dunaharaszti csendőrségen és bejelentette férje eltűnését
A csendörörs jelentése alapján a főkapitányságon mindezeket Gregorits elé
tárták és közölték vele, hogy felesége él
és öt mint eltűntet a dunaharaszti csendörséggel körözteti. Gregorits, az ör.vádlö,
a legnagyobb dühvel és makacssággal,
izgatott hangon tiltakozott ez elten a
.gyanúsítás* elten és lanatikusan ragaszkudott ahhoz a vallomásához, hogy ö
feleségét és kisfiát ba'tíval agyonverte,
tehát az öt sciumlnő körülmények között
nem köröztetheti. A rendőrség központi
ügyeletének detektivjei sokáig tanácstalanul i
állottak Gregorits vallomásával szemben,
aki a legnagyobb makacssággal ragaszkodott val'omá iához.
Ma délelőtt azután a budapesti főkapitányságra váratlanul betoppant Gregorits
családja és hazahívták Gregoritsot. Az
asztalossegéd azonban semmiképen sem
volt hajlandó családjához visszatérni és
amikor látta, hogy ártatlansága bebizonyosodott, váratlan kijdentést tett. Közölte
a nyomozást vezető rendőrkapitánnyal,
hogy ö tulajdonképen megrögzött, a rendőrség által régóta körözött szélhámos,
tehát tartóztassák le. Rövid egy óra leforgása alatt a főkapitányság megállapította, hogy Gregorits Lajos asztalossegéd
teljesen tiszta eiőéletü, büntetve sohasem
volt.
Gregorits mindezek dacára sem volt
hajlandó a rendőrség épületét elhagyni,
ugy hogy a rendöröknek valósággal kl
kellett tuszkolnlok őt az épületbőL
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juhász Gyula verseiből
Uj

kurucnóta.

Tyukodi pajtásom,
Kutya vildg járja,
Magyar urak lakomáját
Folytatja a kánya.
Rongyos a dtlmdnyunk.
Idegené házunk,
Főtt hátán folt mente, csizma,
De azért pipázunk.

A Délmagyarország támogatja a munkásságot,
a munkásság támogassa a Délmagyarországot.

De azért kitartunk,
Verekedve váltig.
Édes anyánk. Magyarország
Fölvidulásáig I

Egy miskolci lakatossegédet azzal gyanúsítanak,
hogy gázmérgezéssel megölte barátnőjét.

Kt—Sí

SS

-tt

-ír
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ír

Tiszánál.

Még megvan a vén vadgesUenyefáknak
Árnyas sora, hol béke, csend lebeg
S a kispapok némán sétálva várnak
És ntm ismernek meg már engemet.
Képzelt

utazás

Váradon.

Az álom vonata befütve,
Már indul ködön, siron d>,
A zord jelenből menekülve
Keresi elhagyott hónát:
Megy, zakatol a drága múltba,
Mely északfénnyel várja már,
Ó, régi versek háborúja,
Száz égbenyúló — kártyavári
Megyünk, poroszkálunk az éjben.
Várad szent éje, mámoros.
Fölzendül vén ivók zenéje.
Hol a magyar bánat toroz.
Adyval állunk ősi vártán
S uj barrikádon: dúl a harc,
S a fajtánk balga pusztulásán
Jövőbe sir uz uj panasz!
És Léda jő és Anna is vár
5 borunkban könny és vér ragyog,
Álmunk dicső és sorsunk hitvány.
Költők vagyunk mi s magyarok.
A temetők megállj-t riadnak.
Fejfák között visz már csak út,
S vonatunk véres virradóiban
Egy óftás, bús sírba fut I

R ó u a h c g y környékén
virágzó kOzségckct pusztított el
a vihar.
Prága, augusztus 5. Rózsahegy vidékén 30 négyzetkilométer körzetben termést, letten- és juhnyájakat, egész virágzó községekel pusztított el a nagy
felhőszakadás következtében támadt árWz- Még most is viz alatt áll as egész
vidék. A falvak népe caak puszta életét
mentette meg, minién vagyona oda-

Ifjúsági könyvek
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Miskolc, augusztus 5. Különös bűnügyben, egy rendkívül titokzatos halál •
Te még < nyém vagy és enyém maradsz. esel dolgában folytat nyomoztst tegnap
A földemet elvettéK, de vizem még
dia a miiko.'ci államrendőrség. Krassal
— Vér és könny úszik benned s annyi Mária 19 éves cieíédleányt holtan taemlék — lálták gazdijának, Tompa ucca 5. szám
Híven kitartasz, mint a gyász s panasz. alatti lakásán. Az orvosi viisgálat megállapította, hogy a leány halálát gázTe még enyém vagy és velem haladsz... mérgezés okozta.
A házamat elvették, drága társam
Mikor a rendőri nyomozás megA bucsuzásban é< a bujdosásban.
indult, s körülmények arra engedVelem maradsz te és magyar maradsz! tek következtetni, hogy öngyilkosságra van szó. Midőn azonban a
Te még enyém vagy és testvér velem. nyomozás kiiiéleiedett él kiterjeszkeAz emberek oly messze, messze estek. dett s titokzstoi haláleset minden réizAz emberek ma nem minket keresnek, letére, merültek fel olysn sdstok, stceMi dúdoljunk s halljunk meg csendesen! lyek szerint Krssssi Mária nem s í j i t
elhatározásából vetett végei életének,
nanem ravaszul előkészített ét körmönAz elköltözött.
font módon elkövetett gyilkoiság esete
Én monostorból léptem e világba
forog fenn.
És lassan szoktam meg ti fényeket.
A rendőri nyomozás megállapította,
Az üdvösség egy halovány sugára
hogy a cieiédleány bizalmai bsrátságMég mindig homlo om fölött dereng.
btn voll egy likstossegéddel, akivel
izombiton délelőtt is tslálkozott. MegÚgy járok és kelek e tömkelegben.
beszélték, hogy vstárnap s délutánt is
Hol vesznek s árulnak az emberek,
együtt fogják tölteni s leány gazdájáMint zarándok a vásáros seregben
S az ajkam régi zsolozsmákat rebeg.

т

testre s eszméletlenül terült el. Megsérült a sofför is, aki szintén kieseti s
kocsiból és koponya-ilapi térflléseket
szenvedett. A kihívót mentők Czipriánnét, aki súlyos belső sérüléseket
szenvedett valamint Baumann sollört,
akinek állapota életveszélyei, beszállították a Szent Iitván-kórházbi. A rendőrség a baleiet ügyében a vizsgálatot
mpgindi'otta.

De azért az ősi
Rebellis hitünket
Nem tagadjuk, bár az ellen
Száz pandúrja bünteti

A
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Híreit

Sulyoe autószerencsétlenség Budapesten
(Budapesti tudósítónk teltfon jelentése.)
Szerdán este s Kerepesi u'on hiladl
autójával Baumann látván 25 éves soffőr. Az 57. tzám előtt az automobil,
amely meglehetős stbességgel haladt,
eddig meg nem állapított okokból felszaladt a járdára és nekiütközött egy
táviróosztopnak.
Az összeütközés oly
heves voll, hogy a kocsiban űtö Cziptlán Ferencné nagy Ívben kiesett az út-

at—

iu.

m

halála.

nak, egy poitiellenörnek lakásán. Miuián a deteklirek megtudták, hogy
Krasiat Mária uloltó óráit Aczél Mihály
társtságában töl ölte, a lakalossegédet
még hé főn dilután előállították a rendőrségen. Kezdetben kereken tigsdolt,
kéiöbb szonban beismerte, bogy s vatárnip eiti randevún közös, kettős öngyilkosságra határazták el magukat.
Az előkészületeket 6 lelte meg s halálra. Lezárta as ajtót, becsukta ss
ablaktáblákat éi kinyitotta a konyhában
levő gázcsapokat.
Mikor a gás már
léiig betöltö te s helyiséget éi mindketten bódulni kezdtek — ugy látszik
— s leánybin feltámadt as életösztön,
mert újból elzárta a etapokat.
— Ezután én elhagytam a lakást —
felezte be vallomását —, ods nem is
tértem többé vissza és sejtelmem sincs
róla, bogy mi tartént távozásom után
Krassii Máriával.
A rendőrség gyilkosság kísérlete címén folytat a a lakatossegéd ellen az
eljárást, ak
kihallgatása után ms
délután átkísértek a klr. ügyészség
fogházába.

Kftkorex * kbeli l e l e t e k e t t e l á l t e k
a szabadkai szállásokon.

Szabadkáról jelentik a Délmagyarországnak: Nemcsak rendkívül érdekes, de
komoly tudományos figyelmet érdemlő
fölfedezést tettek s nipokbsn Szabadkt
környéken. Htrmain
Károly
váróit
tisztviseö ugyanit a váróitól tizenkét
kilométernyire fekvő Ludas-puistán őskort leietekre bukkant, amelyek minden
valószínűség szerint a történe em előtti
kökorszskból s lármáznák.

/gj
VIII/6.
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Csütörtök, Róm. kat. és
protestáns Urunk sttn. Oör.
kat Krisztin. Nap kel 4 óra 43 perikor,
nyugtuk 7 óra 27 perckor.
k<*aogyi-könyvtár nyitrs d. e. 10—12-lgMJISOID nyitvs d. e. ÍO— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I.
emelel) nyitva d. e. 8 - l - i g , d. a. 3 - 8 ig.
Szegeden s gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut
61 (teleion 996), Barcsay Károly Széchenyi-tér
(telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca
(teleion 1268), Naw György Boldog isszonvsugárut (telefon ' 125), Moldvány Lajos Cineged (telefon 846).
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károktól

sújtott földbérlók
segitéae.
Budapest, augusztus 5. Ismeretes,
hogy a földművelési miniszter megbizta az Országos Msgysr Földbérlő
Egyesületet, hogy az uzsorsbérleteket
szűntessék meg. valamint hogy juttassák
a kormány tudomására a sínylődő bérlők névsorát. Az sdalok azt mutálják,
hogy különösen s Tiszántúl s kis, közép
és nagy gazdáknál oly rossz volt az
idén a termés, hogy holdankint a hastoat-ért sem fedezi. Holdankint s termés 40 kg -lói maximum 2 mázsáig
teifcd. Még hs s kapás- és egyéb növények kielégítő termést sdnak is, akkor sem lesz az elég srrs, hogy s bérlők s haszonbért pontossn fizessék
le. A főldmivelési kormánynak s mii
rehéz v szonyok közölt segítségére kell
sldni s bérlő-társadalomnak is és ennek mód|s sz, hogy a rossz termés
által sújtott bé lők részére halasztási
adjanak a bér kiegyenlítésénél pl. a fele
összegre egészen a következő évi aratásig. A másik megoldás sz volna,
hogy a haszonbér kifizetésére s gazdák
felszereléseik ellenében külön és olcsó
hitelben részesüljenek. Ebben az esetben — mondja az előterjesztés —
mintegy 30 millió koronára volns szükség, ennyi a haszonbér tartozása a
bérlőknek.
— Psldl Gyula Ostendébe utazott.
Budsprströl jdentik: Peldl Gyula kedden utazott d Ostendébe, sbol résztvesz s főváros kölcsönévd fogtalkozó
bizottság tanácskozásain. A szociáldemokrata párt vezére Oslendéből
Brüsszelbe, majd Marsdllebe utazik,
ahol a szociáldemokraták nemzetközi
kongresszuián vess részt
— A Namzsti Színház Igszgatójának kitüntetése. Budspeströl jelentik:
A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter elöterjesz'ésére Hevesi
Sándornak, a Nemzeti Színház igsigstójának a magyar színművészei terén
szerzett étdemd elismeréséül az Országos Magyar Királyi Sziomüvétzctí Akadémia tanári dmét és sz V. fizetési
osztályú je legd adományozta.

ellen éiben a rövid gerinccsonttal, a
hatalmas beesett, laposhomloku koponya, amelyről merészen ugrik ki a
pof. csont és az elöreálló állkapocs.
Érdekes, hogy a koponya mindkd
fogsors teljes.
A csontváz m d l d t talált köbslták
közül sz egyik ép, a másiknak csak a
fele van meg. A kőedény teljesen
megfeketedett, huss centiméter magas
Hirmann fölfedezéséről je'enlíst lett pohár, kúpszerű üreggel. Kívül egyenGyorgyevics Dragoszláv főispánnak, letesen rovátkolt, s feisö szélén dkkakivel közölte, bogy rendaztres ásatások cakkos díszítéssel A felszínre került
folytán nagymennyiségű őskori tárgy t á r n a k legérdekesebb péklánya az őskerülne felszínre, éitékes dokumentu- ember ékszere: a fülbevaló. Kőkorszakmai a neolith-korizskbell primitív em- beli ékszer, abból az időből, amikor a
— Az innsbrucki hóviharnak négy
ber kul'urájának. A leletekre bukkant legnagyobb becsben talán a tengeri lurleta ssstt áldozata'. Innsbruckból
kagylókat
és
csigákat
tartották.
tisztviselő átadott a főispánnsk egy
A fülbevaló ökölnagyságu tengeri leientik, bogy e vasárnapi borzasztó
ttz centiméter hosszúságú csiszolt kőkagylóhéj,
a keskenyebb végén két viharban nyolc turista közül, akik a
baltát, ss ötember fegyverét. Gyorgyeapró
lyukkd,
amelyeken át erősítették közeli begyekbe rándultak ki. négy
vics főispán érdeklődésére Hirmann elnem tért vissza, mire mentöexpedidó
mondta, bogy a ludssi partszakadékon, a faihoz.
indult meg a fdkutatáiukra. MegállaGyorgyevics
megígérte,
bogy
a
koramely a falutól a több kilométernyid
pították, hogy a vasárnap ke'etkezdt
fekvő ctendörlaktanyáig húzódik, hatal- mány s a 1 belgrádi Akadémia figyelmd nagy hivibsrbsn elizskadtak társaiktól
tel
fogja
hívni
a
ludasi
leletekre.
Raj.
mas temető lehetett, ahol a holtakat
és megfagyva, vagy végkimerülésben
kedvenc tárgyaikkal, edénydkke. fegy- cs'cs Sándor a polgármester pedig, aki- elgyeagtlve pusztullak el, a hilavlna
ve ükkel temették tL Az első leletre nek színién tudomására jutott az érde- old temetve. A négy áldozat mind
Halogli István ludisi földmives portáján kes felfedezés, kijelentette, hogy ameny- müncheni származása némd, akiknek
bukkanlak. Verem szerű pincét ástak, nyiben érdemeinek mutatkozik, való- bottteslét Kufsteint» szállították.
amikor mintegy hat méter mélységből színűleg a várat maga fog ásatásokat
— Ssás évee magyar aUgnáa.
egy megkövesedett emberi csontváz végeztetni, bogy sz esetleges fdszinre
Budspeitröl jelentik: Károlyi Alajos
került d ö , mellet e, közvetlen a ko- kerülő őskori tárgyikat a város mu
gréf, ez oiztrák-SMgyaf aonarcUs egyponya mellett egy kőedény, egy fülbe- zeuma ré-zérc mentsék meg.
való és két kőbalta volt
berlini é t később londoni nagyMázoló étfónyezömUhely! kori
követe születésnapja ssásadik évfordulóA csontvázról minden nagyobb szikKészül a tegebörendu kivitelben Mázolás
ismeret nélkül megáltapi ható, hogy
ját sugusstus 8-án, ssombslon fogják
é s fényezés ugy é p ü l d w n l butorraunkák
többezer évvel erdőit d t ember földi
még soha nem látott olcsó árak m d l d t
maradványa. Az ősembert jd'emzö tel
S I 6 H 1 I I s t v á n , mázoló é s tényező
— A tornának msgszüntslték s
ViMris-Mf 10 tli»
Ml
tinőea hosszú lábszár és csontok, d e s
szászvároii kollégiumot. Kolozsvárról
v
jelentik: Angheksca
közoktatásügyi
rriníizter ms meglelent rsnddetévd
NyáriteelT»«4«telelő«: IS-S1
végleg megszüntette a hites ssássváCsak
e é«».«
* M fЧe 1
l ü.l iЧe kЧnЧe k I'
rosi Kun-kollégiumot, a régi reformáff
Augusztus 6-án, csütörtökön
u
a i i•»
tus főiskolát, bár a Consiliul Per mar é nt (állandó lanáct), amdyet pedig a
miniszter szzal szervezett, hogy csakí
ennek véleménye alapján és csakis ö
Azonkívül:
mags dönthet egy-egy iskola bezárása
Fósiere plö
ügyében, olvan véleményt sdoit s mit%_
ntatérnek, hogy as iskola továbbra is
Bl 1 é. V «nl
fenntartandó,
mert at ellene tett bejeA, esti elted** kedvezd кИ i i a HorrSUMihály-utcai nyárt MyiatCbea Úrijuk

I

BELVÁROSI

MOZI

tok s z e m e k . u t t o T E m m
Láthatatlan ellenség. ^ Г Г . ^ Г Г Г и ,

DBLMAOYARORSZAO
— Az « g é m é i A g y i bizottság e g y
hangnlag dr. Machánazky László ktnevezéiét Javasolta a kórház aebésrfőorvosi állasára. A városi közkórháznál megűres'delt sebészfőorvosi állásra
kilenc pályázat érkezett be, köztük
budapesti egyetemi magántanároké is.
Az egésiségogyi bizottság, amelynek
véleménye a szabályrendelet értelmében
a kinevezás elölt kikérendő, dr. Kramz
József felszólalása, maid dr. Kovács
lózsef indítványa alapján dr. Machánszky
László kórházi lendelóföorvost egy
hangulog jelölte a megüresedett állásra,
tekintettel arra, hogy dr. Machánszky
hasz iv tta áll díjtalanul a közkórház
szolgálatában mint sebész és mint
roatgenologus,
amely idő a'att kiváló
képességeit számta'an esetben bebizonyította. Dr. Machánszky László ez
egyhangú jelölését a város közvéleménye nagy tetszéssel és he'yeiléisel
vette tudomásul.
— Megszüntetik a azalontal fő¿¡müáziuraot. Nagyváradtól je'entik:
Nagy fel ünést keltett az érettségi vizsgák idején, hogy a szalontai főgimnáziumban, az egyetlen állami iskolában,
ahol a lanitás nyelve magyar maridt,
mindössze három diákot nem buktatlak
meg. A rzigoru vizsgáztatásnak célja
most válik nyilvánvalóvá. A kedvezőtlen vizsgaeredményt a vizsgálóbizottság
bejelentene a buksresti közoktatásügyi
miniszternek és egyben az! a javaslatot tette, hogy a miniszter zárassa be
a gimnáziumot, amelynek sz előterjesztés szerint nincs lé Jogosultsága. Hír
szerint a miniszter ezt a javaslatot magáévá tette és a szalontai gimnázium
ősszel már nem fog megnyilni. A szalontai főgimnázium egyike a legrégibb
magyar iskoláknak. 1909 ig községi
gimnázium vcll s itt vizsgázott annak
idején Arany János is. 1909-ben a magyar kormány Szalonta város segítségével állami főgimnáziumot építtetett s
a községi iskolát államosították.
— Iámét megkezdődik a magyar
filmgyártás. A régen várt filmrendclel
a közeli napokban, bír szériát, már
meg is jelenik, még pedig a szakmabeli intene ók fiyelembe
vé'elével.
Amint a filmrendelet napvilágot lát,
azaanal megkezdik megint a magyar
filmek gyártását.
— Harmincmillió aranykoronába kerül a forgalmi adó beszedése. Budapeströl jeleniik: Amikor Káüay Tibor el
foglalta a pénzügyminiszteri széket, azza
jött, hogy mindenekelőtt megcsinálj i az
adóadminisztráció reformját, hogy végre
nálunk is normális alapon épüljön fel az
adószedés és legyen némi igazság is az
adófizetésben. Azóta elmű t egynéhány
esztendő, a lapok hasábjain minden hónapban megjelent a lakonikus hir, hogy
a pénzügyminiszter az adóadminisztráció
tervezetének kidolgozásán munkálkodik.
Hogy a vonatkozó rendelkezések a mai
napig sem jelentek meg, azt a maga
szomorú he'yzetén állandóan tapasztalja
mindenki s valószínű ennek a reformnak
az elmaradás az oka annak is, hogy
egyelőre a nemzeti jövedelem 50 százalékát adóban kell ellizetnl. Ugylátszlk
azonban végre a pénzügyminisztériumban
is megsokalták a dolgok halogatását s ha
egyelőre nem is az egész adószedes rendszerét, de a forgalmi adózáa módját mégis
meg fogják teodszabályozni. Csak az
imént került nyilvánosságra, hogy a kincstár az elmúlt évben a forgalmi adóból
150 millió aranykoronát szedett be, amelyből most, tekintettel arTa, hopy ezt az
adót 3 százalékról 2 százalékra szállítják
le, 50 milliót elvesztenek, viszont ennek
az adónak a behajtása, dacára a behajtható összegek csökkenésének, továbbra is
30 millió aranykoronába kerülne, lévén a
helyzet az. hogy csaknem 10000 ember
foglalkozik a forgalmi adó ellenőrzésével
és beszedésével. Valószínű, hogy ezek a
megdöbbentő statisztikai adatok késztették
a pénzügyminisztert arra, hogy mégis komoly tanácskozásokat kezdjen a lázisrendszer bevezetésére és hs valamiképpe.i
biztosítottnak látszik a lorgalmi adcból
legalább 70 millió aranykoronát beszedni,
akkor rövidesen meg log lelenni a vonatkozó rendelkezés és legalább 9000 ember
«zabadal lel, akik ma mind az adógépezet nehézkes tagjai.
— A Caongréd VáraMgV* Vltéa) S i í k r .
mékkipitáoya lelkén az Ossxas tiszti vitézeiket, hogy folyó bó 6-án est« fél 9 órakor a
Bonn-étterem kUlón helyiségében tartandó vitézi bajtársi ösaze|6velel«n teljes számban
megjelenni asJmkadjaaafc.

B g y és két ajtós Jégszekrények
tdsőrendü kivitelben Feketénél, Kossulh
La|os-sugárut 25. Telefon 1072.
»
M M O i t k é p e t vásárol, tekintse
meg Prcámaan képkiálliusát. Részletre
ii vásárolhat
«

— B.krff* György kialli áta. Szerény keretek között gazdag anyagú kiállítás nyílt most meg a belvárosi
e'emi iskola egyik termében. Egy fiatal
művész állította ki alkoásait, — h gy
Itáliába tudjon uiazni tanulni. Egy
f a a l művész, akirek n:ve sokszor
fog fel ünni bizonnyal az újságok hasábjain. Békejfy
György
benhardi
mesternél tanult az Akadémián és
most kiáll a nyilvánosság elé bontakozó
egyéniséggel, megkapó technikai kész
séggel és erős kifejetnitudással Egy
sereg szén-, fcré'a- és tussrajza torit ja
be az Iskolai terem falait — szomorú,
hogy művésznek egy is ola szük
fala között kell kállilania — és
ezek a rajzok markáns vona'ukkai, világos felfogásukkal Igazi művészt, igazi i'duló művészt mutatnak.
A fiatal Békeffy György biztosan fejezi
ki gondolatait krétájával és most ebben
látszik e'sősorban feltétlen értéke és
egyénisége. Markáns vonalú portréin
kivüt imponálóan és megkapcan hatnak szén-kompozíció, valamint hajszálfinom tuss variáció'. Technikáját az itáliai tanulás csak fejleszteni fogja és
nevét a legelső grafikusok köz ott gondoljuk majd feltalálni. Érdekes néhány
színes Illusztrációja; kiemelkedő kompoziciók a Sztrájk, a Drm igóg, Krtsz
tus megkorbácsolása és a Csata. N4bány olajvászna még sok tsnulást kíván és ezekben látszik meg nagyszerű
grafikai készsége. Békeffy György Itáliába készül, eladja alkotásait — mi
visszavárjuk uj verniszázsra.

— -Pert se

a polgármester csak s
szocialialákat tásnoga ja." (Budapesti
tudósttónk telefenjelentése.) Kispesi polgármes'erének, Válya Q>örgynek indítványára a városi tanácsnokok, magával
a polgármesterrel élükön havonkintegy
este a Vigrdóban gyűlést tartanak,
amelyen a hónap programját beszélik
meg. Egyik ilyen összejövetelüket tartották szombat este is. Szombaton azonban a Vigadó tulajdonosa helyiségéi
kiadta egy társaságuk táncmulatság
céljára. Alig helyezkedtek el a polgármes er és a tanácstagok megszokott
törzsasztaluk mellett, fiatalemberek |elentek meg az asitsluknál ét kijelentették, hogy a helyiség ma este
az övék, tehát kérik, hogy váltsák meg
belépőjegyelkel. Erre a polgármester ét
a tanácstagok abbahagyták beszélgetésüket és a kijárat felé tartottak. Útközben a sértő kifejezések tömkelegét zúdították feléjük. Többek között egyik
ott lévő renlőriitz« azt a kijelentést lette
hogy persze a polgármester csak a szociáldemokratákat támogatja, de a bajtársi szövetséget nem segi'i A történtek után a polgármester kileleniette,
hogy addig nem negy a Vigadóba,
mig elégtételt nem kap, a rendőrtisztet
pedig feljelenti a főkapitányságon.

— Slone kisasszonynak nem sl

karült átassnt • Ltsssasscbe-csatorná'.
Slone francia női úszó, aki megkísér
lette a Lamtncbe csatorna átuszását,
tegnap reggel 8 óra 25 perckor induii
útnak Ctp-Brianesböl é t ette 9 óra
40 perckor az angol tengerparttól két
mérföldnyire fe'adta a kísérletet.
— A kultuszminiszter pőrében
togeiűsen
elítélték • Magyaraág
egyik munkatáraát. Budapestről Jelentik: TOreky Géza tanácsa ma hirdette U Ítéletéi Magyart I nre, a Magyarság munkatárasnak ügyében, aki
annak idején cikket irt a kultuszminiszter ellen és akit ezért a Január 7-én
megtartott tárgyaláson sajtó u ján elkéretett rágalmazás vétsége miatt egy
hónapi fogházra és egymillió korona
pénzbüntetésre Ítélt Felebbezés folytán a kir. táb'a május 16-án az elsőfokú bíróság Ítéletét helybenhagyta.
Ma hirdették ki a Kúria jogerős ítéletét
és az értesítés kapcsán átadták az Oszszet iratokat a kir. ügyészségnek.

1925 augusztus 6.

— Árumintavásár Relchenbergben.
Csehország német ipari vidékeinek központjában, Rdchenbergben augusztus II—
25 ig árumintavásárt rendeznek. Erre az
árumintavásárra a magyar államvasutak
és a csehszlovák államvasutak igazgatósága utazási kedvezményt engedélyezett.
A kedvezmény igénybevételére jogosító
igazolványok 5 0 0 0 0 koronáért a szegedi
kereskedelmi és iparkamaránál beszerez
hetők. Az Igazolványok birtokosai a csehszlovák határon vizűm nélkül léphetnek á t

Norma Talmadge nagy filmje:
Nő...
mámor...
szerelem . . .1 pértek ől a Korzó M zib.n.
— A szegedi rendőrség augusztustól havonta kétszer tart sofförvizsgat
Az államrendőrség szegedi kapitánysága
közhírré teszi, hogy tekin ctiet a gép-

járműi irgalom

növekedésére, az

eddig

havonklrt egyszer rendszeresített gépjármű és g é p j t r m ü v e z r ő i vizsgálatok he-

lyett augusztus 1 tói kezdve minden hónapban két vizsgálatot tart, még pedig
minden hónap l.és 15 e utáni első keddi
napokon Szegeden a városi gépkocsiüzem
helyiségében (Szeged, Mikszáth Kálmán
ucca 22) reggel 9 órakor. Ezen vizsgálatok iránt a kérvények legkésőbb a vizsgálatot megelőző nap délelőtti 12 órájáig
adandók be a szegedi rendőrkapitányság
központi iktaió hivatalánál. Az e határidő
után beérkezett kérvények alapján csak
a legközelebbi vizsganapon fog folyamodó
vizsgára bocsáltatni. A vizsga napján
semmiféle vizsga iránti kérvény sem fog
elfogadtatni. A gépjármüvizsgára bocsátáshoz a kellően felbélyegzeit és 91.0001924. K. M. rendeletben előirt szövegű
kérvényhez a következő okmányok mellékelendők : 1. Egy évnél nem régibb erkölcsi bizonyítvány; 2. hatósági orvosi
bizonyítvány; 3. születési anyakönyvi kivonal ; 4. utolsó iskolai bizonyítvány; 5.
három darab azonos fénykép; 6. a vizsgadíj befizetéséről tanúskodó postatakarékpénztár« csekketismervény. Gépjárművizsgálatra csak a gyárakból kikerült,
teljesen uj és vámkűlföldről igazoltan be
hozott gépjárművek és segédmotorral lulszerelt kerekpárok bocsáttatnak közvetlen
bejelentés alapján, mig az 1922-1 általá
nos átszámozás előtti időből való és régi
anyagból összeállított gépjárművek előzőleg a kereskedelemügyi minisztériumhoz
jelentendő* az előirt bejelentést tápokon.
— »Köszönöm biró nr, begy kidobott az u c c á r a . . . " lakabffy Ilcns
varrónőnek a budapesti Járásbíróság
előtt dr. Csfpkay Andor bírónál egy
likásfOlmocdtsi pöre folyt ahol Jtkabffy
Ilona pOrvesstes lett, a bitó érvényesnek aoadolta ki az ö rovására érvényesített fölmondást Felebbezés folytán dr. Csipkiy Andor biró ítéletét a
felsőbíróság is Jóváhagyta. Est követöleg 1923 november 21-én Jtkabffy
Ilona a Kálvin téren találkozott Ctipksy bíróval, aki a feleségével egyOtt
sétált s Jakibffy Ilona tüntetőleg a biró
elé állt s izgatott hangon ilyen kiléte
lekkel inaultálls: .KiszünSm, hogy lakásomból kidobott, az rutára kttett, a
foglalkozásomtól megfosztott I' A biró
kikérte magának, hogy bírói blvatáaából kifolyólag ilyen occai megtámadásban részesüljön, mire a nő megismételte előbbi szavalL Dr. Csipkay
följelentésére fdhatalmasáara üldözendő
rágalmazás vétsége címén bűnvádi eljárás indult meg Jaktbff/ l'ons allén,
aki az előzetes eljárás torán beitmertr,
hogy az inkriminált kifejezéseket használta s azzal védekezett, hogy anynylra el volt keseredve szerinte Igazságtalan ítélkezés miatt, hogy nem
tudott magán uralkodni, mert mint
menekdit idegeinek ellenálló képessége egeszen lefokozott. A büntet ölőrvénysaékeo ma foglalkozott eszel sz
üggyel dr. TOreky Béla kúriai bitó
ittifltinácsa. Tekintettel arra, hogy az
es ügyben beidézett tiauk Jelenleg
megtzállott területen szabadságon tarlózkodnak, a bíróság nem folytaiba |a
le a tárgyalást, hanem össre halasztotta.
Ozfetáthelyeaés. Endrényi Imre pspir-, Írószer- és könyvkereskedés Tisza
Lajos-kötul 43. szám alá, a Futuia
helyére, Bohn terményüzlet mellé helyeztetett á t
au

— KÜLFÖLDI HÍREK. Rómából Jelentik: A revennal San Domenica templomban ismeretlen tolvajok elrejtőztek és megvárták, amíg a templom ajtaját rájuk zárjtk. A tolvajok több ériékes kegytárgyat
raboltak el, a sekrestyét azonban nem
sikerü'l feliörniök. A tetteseknek nyoma
veszett. - Rómából jelentik: Vecchlában
az egyik fascistát egy volt lascista politikai vita hevében botiával ugv Ifjbevágta, hogy azonnal meghalt. — Rómából
Jelentik: A rendőrség a milánói Unttá
szerkesztőségében pír kg. sulyu ládát
kobozott ei, anclyben kommunista röpiratok voltak.
— Aaizonyok meg akartak lincselni egy pályaőrt. Debrecenből jelenlik : A debrecen-nyire«yházsi vasútvonalon a Cs»pó kert őrház-szakaszán
a gyerekek végigrakták a vasú I vonalat kővel. Válig Sámuel pályaőr az
egyik gyerekei hátbaűtötte, mert nem
hallgatott a figyelmeztelétre. A gyermekek anyái erre Összefogtak és megtámadták a pályaőrt azzal a szándékkal. hegy meglincselik. A pályaőr az
őrházba menekült, ahonnét a rendőrség segítségét kérte. Gyors menetben
egy csapa; rendőr indult a vasúti őrházhoz a pályaőr megmentésére. Az
asszonyhad a rendőrők elől elmenekült
A rendőrség megindi otta a nyomozást
— Augusztus 21-ig meghosszabbították

a „Korió aiép«" választási határidejét.
A rzavazatok állását a Színházi Élet uj szama
közli, amelv ezen a héten is szokott gardag
tartalommal jelent meg Krúdy Gyula, Földi
Mihály, Kálmán Jenő, Dupuy Maiuel illusztrált regényein, Herczrg Fererc, Endrődy Béla
éa Van D. Shaick novelláin kívül Hajó Sándor, Szép Ernő, Porziolt Kálmin és Lukács
Oyula inak cikket ebbe az u| számba amely
Gandera .Ki babája vag>ok én?« etmU vígjátékát hozza dirabmelTékletüt. Rengeteg riport, ötlet, gazdag mozi. nyaralás, társaság,
sport, fotó, vidék, műkedvelők, divat és autó
rovat, két kotta egészíti ki az u| szám tartalmát. Egyes szém ara 8100 korona. Negyedévi előfizetés 80U 0 korona. Kiadóhivatal:
Budapest, Erzsébet- körút /9.

— Megverték a vonaton a kalauzt
Budapestről ielentik: Kedden este a Kiskunhalasról Budapestre jövő vonaton utazott Dallos Lajos 26 éves munkavállalkozó éa Tólh Sámuel 23 éves napszámos. Az egész uton hangosan viselkedtek és többszöri ligyelmeztetés ellenére
sem csendesedlek el" Az egyik állomáson
a kalauz felszólította őket, hogy szálljanak
le a vonalról. Nem engedelmeskedtek,
ellenben a kalauzt legazemberezték és
megverték. A kalauz teleionon előre értesítette a lerencvárosi pályaudvart és ott
már rendőr várta a hangra utasokat. A
rendőr le akarta a vonatról szállitsni
Dallost és Tóthot, de ezek nem engedelmeskedtek a (elhívásnak, sőt a rendőrt
is megütötték és csak a vonatkísérő személyzet segítségével lehetett őket megfékezni. Hatóság elleni erőszak cimét»
mindkelten őrizetbe kerültek.
Norma Talmadge nagy film|e:
Nő...
mámor...
szerelem . . . I péntektől a Korzó Moziban.
— Öngyilkosság a házbár m l t l t
Győrből jelentik: Erdős Jenő györrévtalui lakos, akinek Győrött, a belvárosban volt fodrászüzlele, tegnap reggel
elbúcsúzván hozzátartozóitól, a kertben
egy pisztollyal halán ékon lőtte magát
és néhány pete múlva kiszenvedett
Akik ismeriék, azt bissik, hogy üzleti
bérét nem tudta volna kifizetni é»
efilótti elkeseredésében kivet e el az
ünpvllkossdgot.
Wagner r . A. éa Pia rAftfil k l I é p U a ,
fehér.eművarrást tovább odahaza folytatom.
Elvállalok nöi, térti és gyermtk fehérneműt,
csipke endlizéat, stórok, agyteritők én vitrag«
monttrozást Vezendi Béláné, Remény-u. 23, tsz.
— Százezer líra érlákB ékszert lopott *gy szobalány. Oénuából jelentik: óriási, több mint százezer Urára
rugó lopást kövelett el Mircbese Franco
Doria Lantba szobaleánya, akii a család vagy kél hónappal ezelőtt fogadott
szolgálatába. A cseléd igen |ó bizonyítványokkal rendelkezett és mikor u j
helyén érdeklődtek régebbi gszdáinái
mindenhonnan kielégítő információkat
kaptak megbízhatóságáról. A szobaleány nagyon ügyeinek és szorgslmunak mutatkozott, sőt nagyon vallásosnak is, mert mindennap reggel korán
a templomba ment, hogy m sét hallgasson. A napokban, mikor
Doria
Lamba márki visszatért egy kirándulásról, nem találta otthon a szobalányt,
gyanúi fogott és gyanuj« be is Igazolódott, mert szekrényéből egy arany
ciatl és Ifi tűnt el, aminthogy a család többi tagjai is szomorúan konstatálták, hogy egy csomó briliánsuk, Igszgyöngyük, ékszereik, annyérájuk hiányzik. A rendőrség egyelőre eredményménytelenül kutal a nagystílű !olva]n>
után.

1928 augusztus 6.
— Még nincsenek mag Sxáal
Mátyás merénylői. A katonaság és a
rendőrség együttesen energikusan folytatja a nyomozást Szdzi Mátyás rendőr
vakmerő támadói u'án. A két Őrizetbe
vett kalona továbbra is tagad és szerdán uj momentum alig merült fői A
hatóságok most a szakértei vizsgálat
eredményét várják, azuán döntenek
tovább az eljárás sorsáról. A szereno é len rendőr állapota szerdái jivulást
mu'at, igy most már remélhető, hogy
simán fog a gyógyulás bekövetkezni.
— Z mmarmann piló a u t j s . Budipestről jelentik: M i reggel 7 órakor
Mátyásfö dről Angorábj repült az óriási
Junkers-repülőgépével Zimmeimann p •óta, aki annak id.jén Magyarországba
hozla repülőgépén Károly királyt. A repülőgép D e s s a u ^ l indult vasárnap, de
a nagy vihar miatt Münchenben kinyiden volt leizállni, ahonnén kedden
folytatta útját és negyedötkor érkezik
Bukarestbe, ahol az éjszakát tölti és
reggel 7 órakor folytatja útját Angóra
felé. Kedvező időjárás esetéa délután
2 órakor, tehát 7 óra alatt Angorába
érkezik.
— Kétmilliós sikkasztás egy bukaresti minisztériumban. Egy bakaresti
távirat szerint Bukarestben az ipari és
a kereskedelmi minisztériumban hatalmas
sikkasztásnak jöttek a nyomára. Teodor
Mariniska Ogyosztályfőnok kétmillió lelt
sikkasztott el oly módon, hogy hamis
csekket állított ki a Bank Nationalra, ahol
a minisztérium folyószámlája van. Amikor
felelősségre vonták az Qgyosztálytónököt,
kijelentette, hogy visszafizeti az összeget.
Eddig még nem fizette vissza. A vizsgálat folyik.
N o r m a T a l m a d g e ragy filmje:
Nő . . . mámor...
szerelem ...I
péntektől a Korzó Moziban.
— Csalás miatt letartóztatott budapesti cukráaz. Budapestről jelentik:
Beck Károlyt, a City cukrászda tulajdonosát, mint ismeretes, csalás vétsége miatt
előzetes letartóztatásba helyezték. Beck
védői fclfotyamodást jelentettek be éa a
felfolyamcdás értelmében 50 millió koroka óvactt mellett Beck Károlyt szabidlábra is helyezték.
A a O n z f l g o a K a m a r a a n t n h á c Alapi
Nándor ataggionéja hétfőn, augusztus
10-én mutatkozik be a azegedi városi
szinházban. Első e Oadás Bemard Shaw
barátságot misztériuma, a .Candida",
mely az Önfeláldozó női lé ek valósáos binnuszi. A főszerepeket Alapi

S

[ándor, Mágori Mlria, Doktor János,
Markovits Piri és Radány Dezső Játszik.
— A Kln-klnz-klan nagymestere
elhagyta caaládját egy géplróklaaazrzony mist:. As amerikai Klu Kluxklan szervezet iámét hallat magáról A
trentoni hatóságokhoz a nipokban szenzációs feljelentés érkezett, amelyben a
K u-klux klen tagjai panaszt tettek tiss•eletreméltó nagymesterük: Clarles Zitglet ellen, akit azzal vádolnak, hogy letéri az erény aljáról és feleségét, meg
két kis gytrmekét
hűtlenül
elhagyva,
egy Mlss Margaret Roberts nevű gépirókisasszonnyal
megszikitt.
Ziegler
nagymester bátrán ros esete rendkivfll
resujlotta a Klu klux klsn hivdt, akik
eddig nagyon büszkék voltak vezérükre,
* .polgári erények mialaképére." Neki
köszönhették ugyanis, hogy a nemrég
már felbomlani késiOH szervezet ismét
alpára állott. A Klu k uz-klan tagjai
mind g hivalkodnak tiszta családi erénydkkd és Ok voltak aiok, akik a legelkeseredettebb hircot indították as
erkOtcateleoaég dlen. Annál meglepőbb
tehát, hagy most éppen az 0 féltve
itaztdt nsgymeaterfik, aki egyébként a
methodiita egy M i egyik veidő egyénisége volt, egy kOnnyfivérfl, ktlandoa
kis. i imiss
i | | | i miatt o tHagyta a családi éld
u
PZCUlCIjCl.

Adakozzunk
a
ujszegedi

— A titokzatos sotför toborzó. Dábrecenböl jelenlik: A rendőrség kedden
örizetbevett egy állítólagos gara gmestert,
ckt Debrecenben Hagocsal Imre és Vidovlcs Sándor álnevek alatt sotlöröket toborzott ismeretlen célból. Kedden a jelen:kezőket a l'éteili ucca 10. számú házban
fjoadta, ahol annak idején Rivész Oga
tralikosnőt meggyilkolták és csábító igérelekkel igyekezett biztatni őket, hogy
kQllöldön (¿nyes jövő vár reájuk, ha követik őket, előbb azonban Szekszárdra
kell utazniok. A jelentkezők közül többen
gyanúsnak találták Bagocsai Imre viselkedését és rendőrt hívtak. Miután Bagocsai Imre nem tudta magát kellően igazolni, a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatása strán még nem tett vallomást
arra nézve, hogy mi célból toborzott
soflöröket. A rendőrség most előéletét
nyomozza és debreceni működésének tisztázására szigorú vizsgálatot rendelt el.
N o r m a T a l m a d g e nagy filmje:
Nő...
mámor . . . szerelem . . . / péntektől a Korzó Moziban.
— Három havi fogságra itáitek
agy aaszonyt, mert azidalmazta a
papokat Budapestről jelentik : Biehler Mórné, egy lakstossegéd felesége
egy Aréna uccal ház folyosóján aokak fdlehallatára éktelen sziddmakra
tort ki a papság ellen. Ellene ezért
büntető eljárás indult meg és a törvényszék Töreky-tanácsa egy esztendei
btrtinre Ítélte. A kir. Ítélőtábla megsemmisítette az itéidei éa as aaazony
büntetését három havi fogházbüntetésre
szállította le. A bejdentett sem miségi
inaszt a Kúria is dutasitoUa és igy a

Íábla ítélete jogerOiaé vált,

ameyet a
törvényszék TOreky-tanácaa ma hirdetett ki az asszony előtt.

A budapesti Britannia - BzáIM,

ezen minden modern kényelemmel berendezd! elsőrangú szálló, amely eddig
is kedvelt megaiálló helye volt városunk közönségének, most azon ujitással
szolgál, hogy a száUoda-adát vtndégeb
nek nem számítja fei
TOrzsvendégdnek pedig, vagy azoknak, akik legalább 3 napon át tartózkodnak a szállóban, még ezenfelül is megfelelő árengedményt nyújt Előzetes szobsreoddéa
esetén a szálló önköltségi áron küldi
autóját a pályaudvarokhoz.
BI II
— . ü g y ttűeh meg, ahogy apám
agyonütftito n a g y a p á m a t . . Z s o m bolya faluból egy é w d ezelőtt Saler
Ferenc hermándl Öreg földműves nyomtalanul eltűnt. Nemsokkal rá Suler fia
egy levetet adott át a csendőrségnek,
amelyben az állt, hogy Saler egészséges, de falujába nem tér ttbbé vissza.
A csendőrség ennek alapján beszüntette a nyomozást éa az egész ügyet
elintézettnek tekintette. A múlt héten
azonban váratlan fordulat történt. Gyerekek játszadoztak a f d u közepén s
köztük volt Suler Mártonnak, az dtflnt
fiának « éves kisleánya. A gyerekek
valamin Oeezeveszlek s a kis Suler
lány rákiáltott barátnőiére: . H i est
nem ciinálod, ahogy én akarom, agy
ütlek meg, mint ahogy apim ütitte
meg a nagyapát és azonnal véged
lesz." A szomszédok, akik ezt hallották, azonnal vallatóra fogták a leányt,
hogy mit tud nagyapja haláláról. A
kisleány elmondotta, hogy apja és
bácsiji agyonütötték a nagyapát és eltemették a mezőn, aboL akkor kukorica
volt. A szomszédok a kisleány elszólásáról jelentést lettek a csendőrségnek.
A csendőrség azonnal kiszállt Hermándra és letartóztatta Suler Mártont
és Dezsőt. Mindketten bevaloták
leltüket

reshetök eisörnnpu Orca- ét éktBerllBleleniben
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— Politikai datekt'.vbői — egyetemi tanárstgád. Budapestről jelentik: A napokbin egyetemi tanársegédnek
nevezték ki Grimm Qyula államrendőrség! detektívet. A debreceni egydemen
mint a fizikai tanszék tanársegéde fog
¡nütOdni Qrimm Q/u'a, akinek különben nagyon változatos a pályafutása.
Mérnöki vizsgát tett, bevonult katonán«k és a háború után mint nyomoióisit működö t az úgynevezett T. osztálynál Késő 3b elkerült s katoiaságtól,
d j továbbra ii nyomozó miradt, előbb
a miniszterelnökségen, mint kOlOn nyomozócsoport vezetője mükOdOlt és hir
szerint a miniszterelnökség számára
„szociálpolitikai'
ügyekben teljesített
nyomozásokat. A miniszterelnökségről
áthelyezték az egész Qrimm-csoportot,
amely csupa volt T-tisztekből állolt, a
föktp tányságra és még mindig mint
független és közvetlenül a miniszterelnökség alá tirlozó nyomozócsoport
működött Allitólig különböző bizalmas
megfigyeléseket, munkásügyekben való
Információkat gyűjtött a .szociálpolitikai* detektivesoport. A napokban föloszlott I Q.imtn-csoport, emelynek
IegtObb tagját Qrimm Oyu ával együtt
B-listára helyezték. Ez alkalommal kapta
kéihez Q imm Qyula tanársegédi kinevezésit a X. fizetési osztályba.

Norma Talmadge nagy filmje:
Nő...
mámor...
szerelem ...l
péntektől a Korzó Moziban.
- Meghalt: két öngyilkos. Hétlón
hajúiban, mint jelentettük, a korzón »belőtte magát Német József. Kedden délelőtt pedig zsirszódát ivott gyógyíthatatlan
betegsége miatt Balla Józsdoé, maid
késsd vágta át nyakát A mentők mindkettőt életveszélyes aérüléeekkd vitték be
a kórházba, ahol mindketten anélkül, hogy
kihallgathatták volna őket, szerdán reggd
mfgh,nUntr

P o l o a k á , svábot, molyt kiirtani
házilag csakis a Lőeberer Cimexinnd
lehet, mert nemcsak az élő rovarokat,
de azok petéit is nyomban dpusziitjs.
Gyógyszertárakban és drogériáid) in
kapható.
«
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Rádió

ROVATVEZETŐ: SZÖLLÖA KATOLT.

A nagyobb leadóállomások mai
mflaora.
AugtuzUu 6, csűtOrtök.
(A városnév utáni s z á n : hullámhossz.)
F ő l d d v e van a z a n t e n n á j a 7
Berlin 905. Este 8.30 órakor : A Roth-kvartett 6. kamarazene estje, 10.30 órakor: Tánc"areskui 418. Este &3) órakor: Kabaré. Vidám dalok, chansonok, humoros darabok.
Hamburg 391 Este a « ) órakor: MáriaKónlgsberg 463. Ette 8 órakor Hangversaay-est, 9 . 1 5 - 10.15 óráig Szórakoztató tana.
4:4. Elte 8.15-11.30 óráig:
Lelnie
Táncest
München 48S. Ette 9 órakor: Szlmtónikus
b
Ette 8.38 órakor: .Dia Kreuzeltchreiber*, L. Anzengruber 3 felvonásos
parasztkomédilji.
Stuttgart 413. Este 8 - 9 óráig: 2. Róbert
Koppal est.
Barcelona 3 2 . Este 7.30 órakor: Szórakoztató zene. 10 órakor: klarinét-harwver10.20 órakor: Spanyol láncok, II.2S
órakor: Lyiistrata, II. <0 órakor: Oltár-hang
verseny.
Daventry I8T0. Ette 8.31 órakor: Zaae
(Brahma, De Falla, Bach), 9 órakor: Chamber Mutic (Wagner, Roger Quiltar, Mozart).
9.40 órakor: Sodable Song», The Liverpool
Qirlt, Hau Awéy, Joe, fl»e Mallard, Mrs.
Dyer, tke Wretched Baby-Farmer, Vlclorlan
Crimc Bal'ad ttb.
Púris 4 8. EaU9.10órakor: Eugéne Jacob:
Moliére, élete ét müvei.
Prága M». Ette 8 órakor: .Keletről', közremllkódók: Lidi Vitimova és a Rtdiojooraal
zenekara.
Róma 42 . Eate 915 órakor: Donizetti
.Don Pasquale" c. operájából.
Wien 5 3 . Este 8 órator: A bécsi sztmtónikus zenekar hangversenye. Műsora: 1. BrOII:
A .Daa goldene Kreuz* nyitánya. Z CaaikovtzU: HegedUhjngverteny (icnekari kltérettel), 3. Dfortk: ?. tzimldaia.
Zürich SIS. Ette o. 5 érakor: Aaazonyok
ettje. (Etöadáa, költemények, zenekar.)

"S5S/í°4tO.

Ne feledje földelni antennáját I

Még eguszer
oltian jól ízük
az ö n kávéja, ha ö n
a tiszta, Ízletes
,Franck'kávépótlékot

használja.
Ügyeljen
.
bevásárlá4
sainál
gyári védjegyünkre, a
. kávédaráló u -ral
A

M3T

I r i n y i i t A mii értéktőzsde nagytokú flzlettelenség mellett folyt, a spekuláció tartózkodott minden Ozlettól, ugy hogy csuplu
néhány érték, mint a Nova, Oeorgta, Qanz>
Danubius és a Oummi piacán volt némi forgalom, egyébként az árfolyamok a tegnapihoz
képest nagyobb eltérést sem lefelé, sem fölfelé nem mutattak. Az árfolyamok közötti
különbségek alig haladják tat az egy azázalékot Emelkedés a Oammi, Izzó, Elaö Magyar Biztositóoál tapasztalható, amelyek 3 éa
fél, 4 százalékkal emelkedtek. Egy százaléknál nagyobb árveszteséget ssenvedtek a
Oeorgta és a vezető vasértékek.
* Magyar Ne«Mtl Bank hleatalM I r (•IvaasaL Valuták: Holland forint 2814018110. dtail 1296-1278, márka 16890-169«,
W 371-379, belga trank 3198—3228, dán
korona 16040-16190, norvég koroaa 1290a13080, aagol Iont 343000-347000, Ura 2584 16 0, dollár 70Í60-71390, Irina« frank
3361-3390, azokol
. léva 5 1 1 819, svéd borona 18825-18985, lengyel zloty
12890—13^10, osztrák schilling 99Í5-100J63,
svá|d trank 13813-13013.
Dettxdk: Amaterdam 18540-287IS, Belgrád
1276 1281, Berlin 1689J—1099), Bukarett
366—368. Brüsszel 3228 - 3248, Kopeuhága
16240-1633), Olló 1310J-I3C8J, London
3*5000 -347000. Milánó 2)79-2595, Newyork
70960 -7(390, Pária 3366-3378, Prága 2 1 0 3 1115, Szófia 516 -520, Stockholm 1907519185, Varsó 12960-I304J. Wien 9 9 J 8 100.4á, Zürich 13793-13873.
zait a
AuO*
Nyitás: Pária 24.33,
Loodoo 2501.—, Newyork 515.-, Brflatzel
23J7-50. Milano
1830. Amsterdam 2r7,
Berlin IzX'S1/«, Wien SMTZAVjj, Szófii 175,
Prága '5.27-íO, Vara« 96.5C,
Budapest
OJOffnJO, Bukarest X70, Belgrád B.32-50.
Zárlati
Pirit 24.25, London 2501.50,
Newyork Bt5.—, BriUtiel
23.47, Milano
18.75, Amsterdam 207.-, Berlin 122*/,,
Wien 0JXm.il, Ssófta 3.75, Prága 1!U7'50,
Varsó 915% Budapest 0JK72M. Belgrád
932*10, Bukarest 2.70.
Taraáavtaeaa« Az irányzat bozábao éa
tozaban szllánL Ztbban éa kölesben taoyha.
Az árjegyző bizottság az ó zab termését a
tömegesen érkező árai miatt újra megkezdte.
A forgalom a borában rendkivfll élánk.
Hivatalos árMyamok: Buza uj 77-et titzavidákl 3900—3925» amréb 3875-3800, 7 8 n
taavMéld
3950-WÍ5, egyéb 39C0-3921
79-et tituvidéki 3950-3875, egyéb » 0 0 1973, rozi uj 400-2990, takarmányárpa 260C1709, zab uj 38M—29C0, tengeri 2600-26)0,
repce 93)0-843% korpa 2.00-2050,
P«reaevár«el aertóerátár. Nyiltváaári
maradvány ' r 4 2 darab, érkezett 1324, eladva
906 darab. Zártváaárra érkezett 900, eladva
4 6. Arak: fiatal nehás 17-18, nehéz 2 2 - 2 3 .

etl kUimidl tmlnet

szőnyeg

fonalak, ber
liter és libusa
fonalak nsgy
vála«z ékban
TM kaphatók:
Seelenfreundnénái, Tisza Lajos körút 48

Hordók!

I. rendű hasüott HUgyiJon0ókból készült ni és hasznék traaeipert bordók kis
é? nagy meruiyitéoben is
kaphatók L o n d á c z k y
S á n d o r kódórmesIcriM'l
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DÊLMAGYARORSZAO

1925 a u g u s z t u s 6 .

A Délmagyarország Szegeden és környékén Megnyílt a sofför-tanfolyam
a L á n l ó ( a r i p b i a Kiképzésre jelentkezni
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biz- l«-het
P o l p A r u c c a 4 «alatt. m
tositéka és ereje a független polgárok és
Árverési hirdetméni/.
munkások támogatása.

Borpincehordók SKÜT h u i ' k szállitóhordók S » j a f f i f t
(len kot kaphatók

msi

S. SPIEGELHEI, & V b í * 5 R :

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel
kPzhiiré teszi, hogy Boros Antal végrehajtató javára 3,000 000 kor. ereié g kielégítési v'grehaj ás u'ján le- é s felülfoglalt 28 235.000 toronára becsült következő ingóságok, u. m . : külön lile
házi bútorok, temetkezési felszerelés,
koporsók, kocsik stb. 1925 a u g u t z u s
hó 7-én délelőtt 8 órakor Kiskundorozs
mán, Arpíd uccs 32. s r . alatt nyilvános árvetésen készpénzfizetés mellett
eladatnak.
p . r k a s s k.

Legfinomabb "

lakberendezések
keményfa hálószobák, irodaberendezéaek.
bőrbu torok és mindennemO kárpitosmunkák elsőrendűen, olcsón éa k e d v e z ő
l i z e t é a i l e l t é t e l e k m e l l e t t kaphatók.
Vidékre csomagolva éa vasútig szállítva.

í v t a azázalékkal v a l ó m é n é k l é a t reskedelemügyi miniszter éppen tegnap
a karcakedelml m i n l a z t a r a hivta fel körlevélben a tárlatra az alárenш а г ö g a t d a a l g l tetmékck szállításá- delt összes hatóságok I gyeimét és (elb a n . Vidéken már aok beiyfflil 2 5 0 0 0 0 szólította őket, hogy hivatali és irodai
szükségleteiket, amennyiben csak lehetsékorona a t n z a ára, dacára ennek, a ke- ges, a tárlaton résztvevő Iparosoktól szenyér még mindig nagyon drága. A rezzék be. Abból a célból, hogy a tárlat
Szeged, Aradi ucca 6.
szállítási dijak oly díszeteket tesznek a résztvevő iparosokra nézve ne megterkir. bírósági végrehajtó.
ki, begy nem lebet az árakat leszállí- heltetéssel, hanem lehetőleg haazonnal US
tani. A kereskedelmi miniszter ankétra Járjon, az igazgatóság a rendes kiállítáb h j a Össze a M á t . vezefiket é s s soktól eltéroleg ugy intézkedett, hogy a
¿gazdákat, begy miként volna ez bemutatott tárgyak kézieladás utján érMlalOtt IKVgépcI •A.Arol k«rj*n njémlntpl a IcgtOabb Püuat.r.modcUa
állapot megazOntetbeiő. A kereske- tékesíthetők legyenek.
amerikai Royal lr«o«prCll, mai;» boMrcih.l
lel
A b n z á t Csehország é s Amerika
miniszter ragasz* odik ahhoz,
Ю
d
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l
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SO
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A
r
hogy a Máv. vezetek 5 0 százalékksl v á a á r o l j a . Budapestről Jelentik: Az
h a v i réasletrel
havi réasletrel
mérsékeljék mindazokat a díjtételeket, esö sokat rontott a búzán, a minőség
írógép kellékek raktára t
mindenütt rosszabb, mint ahogy várták.
Nagy l a v i t ó m ű h e l y I
amelyek s vidékiöl jö»ő és s (óváírógép
évi
lókarban
tartáA
malmok
auguszus
17-től
kezdve
csak
rosba irányított ntezógsidasági termési vállalata. Legfinomabb
K E L E M E N
nyeknél Íratlak eló. Amennyiben az ér- minta ellenében Wsáro'nak. A külföld,
kerékpárok és varrógépek
főleg
Csehotszág
megnehezíti
az
exportektzlet r e m vezet ered&ényre, a keM Á R T O N , hal
kedvező rtszletre beszetot azáltal, hogy forgalmi adóval rójja
Telefon 13—aa Urán ucca IS
relhető
reskedelmi miniszternek az a szándéka, hogy egy bizottiágot kfl!d ki, meg és így akarja u j á t malomiparát
amely nyolc nap alatt tartozik megál- megmenteni a magyar konkurrenctától.
A terméa értékesítése elég simán ment.
lapítani, hogy mik azok a legmesszebbmenő tarifamérséklések, ameljeket a Már megkezdődtek a szállítások, Ctehország é s Amerika váaárolja is a maMáv. saját kőltségvctéaének feltoiitáas
Különfélék
Uzlelheltjliég
¿akii
gyar búzát.
nékfll adni képes.
Két kis dit к vagy dtakleiny
Elcserélném belvái ost három Üzlethelyiség piactéren esetLószállitáa a bolgár h a d s e r e g r é teljes ellátáit laphat. Sebca,
Az o r s z á g o s kézműipari t á r l a t láto- szére. A szófiai követség értesítése sze- aiobta lakásomat két szobásleg egy szobával áladó. Tud
sal Nacyköruloo belül Érdek- Párisi kőrút 38
g Polgár ucca 2\
gatói részére a kereskedelemagyi miniszrint a bolgár hadügyminisztérium szep- lődni 19). telefonon.
4
ter az Összes magyar vasutaa vonalain tember l-re árlejtést hirdet 300 remonda
Eladás
~ ZOnflNCEOÉNTEK
50 százalékos menetdijkedvezményt en- 10 szállítására. Az erre vonatkozó árlej- Keretek 3 szobás medern latagylatt, val »aalrotó
a*f*k
gedélyezett. A kedvezmény erre a célra tést hirdetmény 4984. szám alatt a kevtUuitéfcbaa
«05
kást, ráfizetek. Kovács, Uj- 2 aiéaee gyermekhajUny, gáz- a z á nreaek
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„TURUL" festöiparvállalat, Szeged

JUlváriau t o a 2/b

Saiát k é s z í t é s i ! raizaink után a legszebb testéseket, úgyszintén mtzolást és zománctényelést a legolcsóbb napi árakban készilünk. Fürdőkádak és vasbutorok lománcfényezését
60—80 fokos i/áritúban száriiiuk és a legmesszebbmenő jótállással váltatjuk.
«*'

vállalunk. Alföldi Motor és Autókereskedelmi Vállalat
Szeged. KŐUa.y ucca 11. asám.
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fetetőn 11-37.
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