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Morál a strandon.
Az illatok nem erkölcstelenek. Legalább eddig még egy Bryan sem vádolta meg ezzel a bűnnel őket. És az
állatok nemiszemérmeiek. Egyszerűen és
természeteten nem ismerik est a fogalmat, emberi nyelven szólva: halvány
fogalmuk sincsen rOla. Viszont az ál
latokra azt szokták mondani (persze
az ckcs emberei), begy oktalanok.
Hololt az oklalan állat sok dologban
okosabb, mint az ember, a bölcs. Az
állatoknak nincsenek szenvedélyeik. Se
slkoholista, se moifnista állatról nem
tudunk és még a disznó is csak a pocsolyában fetreng és nem a stenvedélvben. Bizonyos, bogy a szemérem
azjfa él i z emberben, amióta az erkölcsöt megismerte. Vagy, ami ezzel
egyenlő felfedezés: az erkölcs'elenséget.
A régi gOrOgOk nem voltak betegebbek és silányabbak, mint mi, de nem
voltak annyira szemérmetek tem. A
görög iiteneket ét istennőket nemigen
kendőzték toalettekkel és a knidosi
Aphrodité még ma is meglehetősen
pucéran mosolyog halhatatlan mosolyával a mai erkOlcsOs halandókra. A
gOrOg atléták se zsákruhában futottak,
öklözlek és vetettek diszkoszt, meg gerelyt és a s.ép Púryne tem krinoiinban állott ámuló és fölmentő birái
előtt. A jő öreg Szókratész, aki pedig
az etkOlcs tudományának megatapitó|a
volt, igen hasznos és kellemes órákat
tOltOtt müveit és eszes kurtizánok társaiágában éa Atpásia a bölcs és nagy
Perikies udvarának középponja lett,
pedig Aspásia a szerelemmel és a
kozmetikával többet foglalkozott, mint
a metafizikával. Mindenki tudta, aki
iskolába, vagy moziba járt (és ld nem
járt mozibt), bogy a dicsőséges emlékezető Napkirály és kevésbé dicsőséges utódai udvarában milyen fonton
országi&szati tényező veit a szerelem.
Madame Mainlenon, Pompadour, Lavalliére, L'Espinaise, Dubarry és a
tObbi mind, csinálták a történelmet a
szoknyájuk tubogásával egészen addig,
mig e szoknyák szelétől föltámadott a
Nagy Forradalom vihara, atre y azután
megint caak egy szép nőt fllleiett az
Ész istennőjének oltárára: Maillard
kisasszonyt, a táncosnőt.
De mi már más fából valók vagyunk.
A mi hábotuink és fotiadalmsink véres
és kónnyes vetéséből a tiszta erkölcs
tája nőtt ki (a fák nem nőnek az égig)
és ki nem fud|a a kOltő után szabadon,
hogy minden országnak támasza, talpköve ez. A csonkaorsságnak kflKJnősen. Nálunk ma mindenki erkölcsöt
hirdet, ha nem mindenki gyakorolja is.
Igts, bogy as erkölcs fogalma kOrfll
néha zavarok vannak és határsértések.
Éppen az a baj, bogy az egységes erkölcs hiányzik, bogy ahány ház, annyi
erkölcs. Más sz erkölcse a bálteremnek
és más az erkölcse as uccánat. Más
erkölcsöt látunk a színházban és mást
a muzeumban. Vannak nyári etkOlcsOk
és téli crkö'csök és vsnnsk átmenetiek.
Van egyházi és világi erkO'cs és Szépvizi Bittsék már sz u|, vagyis Oai turáni erkölcsöt is ipirkodntk ismét kötelezővé tenni, mint ahogy a magyar
ruhát ajánl|ák a bálozóknak.
Igen tiszteletreméltó morális intenciókkal legújabban razz'ákat rendez a
rendőrség a szabad fürdők területén,
mint ahogy a fővárosi rendőrök igen
tiszteletreméltó elvek alapján elkoboztak a kirakatokból művészi remekeket és
be akarták tiltani Rákosi Jenő egy operettjét. Már most azt kérdezzük, illő
reverenciával: miért mennek az emberek, nemi különbség nélkül és egyáltalában mindenféle különbség nélkül
a njári strandra? Talán, hogy az erkölcsieket ápolják, vagy talán, hoty a
les üket ápclják, az egészségüket gyartpilsák, az áldott napon, a szabad
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'evegön, a természet ölén, a friss vízben, a meleg homokon ? Már pedig a
nap, a víz, a levegő annál áldásosabb,
annál közvetlenebbül haló, ha minél
kevesebb ruha állja útját a fénynek,
víznek, levegőnek. Ez ciak természetes.
Ez csak világot. Ez csak nem morálit
kérdés, hanem higiéniai 1 Ét a higiénia
te ku'ya, mert megint ctak egy régi
mondát szerint: ép testben ép lélek I
Éppen azért kérjük a rendőrség illetékes tényezőit: minél kevesebb molesztálánál és prüdériával Intézték ezeket
a razziákat.
Mert ha igy halad a világ, a jövő
tzezonbtn a bálteremben fogják igazoltatni a bálaryákat ét a tzinh/zban
előadás előtt az erkölcsblrósági szakértfik állapítják meg, elég rövid ét elég
lenge-e a piimt donna ét [a szubrett |
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tzotnyája, vagy az elégnél Is elégebb?
Erkölcs: nagy és ízen», mély ét
emberi fogilom, csak bánni kell tudni
vele. A puritánok annak idején letiltották az angol tzlnpidról Shakeipearet,
s e r t magatzfalta a uerelmet és volt
idő, amikor Michelangelo angyalaira ét
géniutztira bőrnadrágot próbáltak húzatni. Az rtkOlct Igenis nagy ét stent,
mély és emberi, de sz erkorctot jó
példával, egészséget éictberendezésiel,
igtztágoi szabadsággal kell megteremteni, kifej'etzfeni, On udalottá ét erőtté
tenr i.
Az etkOlcs nem fOgefalevél és nem
szórctuha, bsnem az élet értelme és
tartalma olt, ahol élni érdemei. És at
erkölcs problematikusa válik ott, ahol
a prüdéria veszi át sz etika birodalmát.

Meghiusult a békekötés reménysége Marokkóban
Készül a nagy spanyol-francia offsnziva.
Páris, augusztus 21. A banda és
spanyos delegátusok, akiket néhány
hdtel ezelőtt leküldték Melillába és
Ttngerbe, bogy ott várakoizinak Abd
el Krim kiküldötteire, akiknek a békeföltéiekket kellelt volna hozni, tegnap
délután azt a parancsot kapták, hogy
azonnal induljanak vissza
Párisba,
illetve Madiidba. Minthogy Abd el
Krim követei mindeziddg nem érkézlek meg, a francia spanyol békeaján• I

lat meghiúsultnak tekinthető.
London, augutz'ut 21. A Dall Ntws
madridi lelentéae szerint a küszöbön
álló apanyo'-franda offenzívában Otztieten 18.000 főből dllő spanyol sorkc tenasdg vesz riszt. A meüllii garnizon 8000, a ceutai garnizon ped g
10000 en beit küld a harctérre. A spanyol offenzívát a francia offenzívával
egyidejűleg fogják megindítani.

Állami hitelt feapnab a földbirtokosok.
A vssut és m posta beruházása}. — Fontos (Igyak a mai minisztertanácson.
Budapest, augusztus 21. A kormány
tagjai ma délelőtt 10 órakor VOJS József miniszferelnökbdyettes elnöklésével minitztertarácsot lakottak. A minisztertanács déli egy órakor ért véget.
Utána Vess József beljettes miniszterelnök a minisztertanácson tárgyalt fontosabb ügyektől a következő felvilágosítást adta:
— Meghallgattuk a földművelésügyi
miniszter nraak és a pénzügyminisztériumi államtitkár urnák bejelentélét
arra vonatkozóan, bogy az eddig kiadott 19 milliárd hitelt, amellyel a fig
is aszály révén katasiUtáUsan tuftatt
kisbirtokosakat
támogattak, ujebb 6
milliárddal felemelték. Tudomátul vette
továbbá a minitztertanács, bogy a földmivelétügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egydértően intézkedést tett, bogy a
kisbirtokosok hitelén ktvil a közép- is
nagybirtokosok risztre 30 milliárd hitelt nyújtsanak, még pedig nem negyed évi, hanem hat hónapi váltóra,
amely váltóra egyszer ugyancsak hat
havi prolongálás lesz, tehát tulajdonképpen tlzenkit havi hitelről WM SZÓ.

— Szóbikerült azután a miniszterit náción a népszövetségi pénzügyi bizfotssl lefolytatott tárgyalások anyaga,
a különböző tárcák beruházást programja. Megállapítta(ot>, bogy a külOnböiö tárcák berubázáti programja immár fdjesen lelárgyaltatott és csupán
az állani vasgyár, valamint az állami
erdő- és atezőgazdtsági üzemek beruházó programja maradt függőben,
azonban a jövő bét elején ez is letárgyalásra l e 01. A jelentésből megállapítható, hogy a főbiztosul egyetértően a Máv. beruházásaira 20 millió
aranykorona, a posta beruházásaira
pedig 11.6 millió aranykorona engedélyeztetett s a tárgyalások alapján a vonatkozó munkálatok természetesen azonnal folyamatba létdtek. A kereskedelemügyi miniszter külön kommünikében fogja közölni a minisztertanácson
tdt azt a bejelentést, bogy fugoszlávlával a tronzttó tarifák ügyiben Ideiglenes megegyezés törtint, smi azonban
egyelőre ctak a jelenleg függőben levő
ügyek rendezését jelenti.

A cionista-kongresszus.
Bécs, augusztus 21. A cionista-kongresszus mai ülésén megvitatták azt a
kérdést, hogy ipari, vagy mezfgazdasági kolonizálást kell-e folytatni? A
kapitalizmus, vagy a munkás legyen a
c'onizmus alapja- Hogy a cionizmus
a'apjt a murJcds, erre vonatkozótag
dr. Thon legyeiországi képviselő mondott beszédet:
— Az nem lehd — mondotta —,
hogy a zsidó munkás künn veritékezik,
ugyanakkor a vállalkozó fényes éttermekbe dözsOl. A donizmusban bizonyos eltolódás tor ént jobbfdől.
Ncreminszki a Zeire Zia nevében kijelentette, hogy a konfere.'.cia nem a
polgári tánidalmat, hanem a munkást
tar ja a doniznus alapjának. Amig
Palesztinában r.incs elegei dő munkás,
eddig a köiépcsztálynak nircs létalap;?. EzzsI izemben Fischer (An wer-

penX mint a Herzl képviselője kijdentette, bogy a cionizmus slspja a középosztály. Kéri a palesztinai közigazgatás
szervezdének megállapítását
A paleszliniai angol kormány politikáját isméi elten támadja dr. Landen
(Délafrika). A Délafrikában élő 70.000
zsidó kérdi, bogy miért áldoz annyi
pénzt Palesztinára s miért vesznek
drága pénzen a zsidók foldd, amikor
a kormány az araboknak ingyen is ad.
Anglia a Balfour- féle nyila-krzat szerint ugy kezeli Palesztinát, mintva'ami
rongyot Anglia elleniéiben a cionizmussal, nem zsidéotlhrat akar teremteni a ztidftág számára, hanem ugy
kezeli, mint stratégiai pontot, keleti
hadászati bázisát.
faxoslnszki Jakab, aki a világháborúban az angol seregben a zs dó l( ió
vezelőjí vo!», ma a zsidó radikál »ok

vezetője, kijelentette, hogy a végrehajtó bizottság iránt nircs bizalma.
Szükségesnek tartja 40.000 zsidó Palesztinába való bevándorlását. Hogy
eb&ez a izOktéget anyag megvan,
azt bebizonyították a legutolsó évek.
Majd Pa'esztina adminisztrációját támadta.
Bécs, augusztus 21. A cionista-kongresszus mai űlísín felolvasták az
oroszországi c'onista ifjúsági egyesület
űdtózió távíra'á», airelyben arra szólít.'a fel a coriala világszeivezetet, hogy
tillakorzék a zsidó népnek Oroazcmágbin való üldOtéte ellen, mert O'cstonzágban a legkíméletlenebb módon
teszik lebelet'enné azt, hogy a ztidó
faj jövendőjén dolgozhassák.
Bécs, tugutzlut 21. A cionltta nők
világtzervezete III. világkongresszusát
ma nyitották meg Bécsben. Dr. Weiszmann, a cionista világ elnöke és Nahum
Szoko.'ov a végrehajtó bizottság dnöke
a donisla konferenciát üdvözölte. A
cionista-kongresszus táviratilag odvovOlte Hainisch osztrák köztársasági d nOkOt és dr. Ramek kar celláit

Nyugalom van már Bécsben.
Bécs, augutztut 21. A rend újból
helyreállt. Az egész városban nyugatom
van. Csak este kettőzött reedőrőrtzemek
drkálnak a városban. A lovatrendörök
mozgó járőreit még nem vonták bc.
A reodöiségi pennánenciát felére szállították le. A jövő hét folyamán újból
megengedik a gyűléseket és felvonulásokat. A cionista gyűlés a legnagyobb
rendben folyt le. A horogkeresztesek
vezetői a rendőrségen garantálták a
rendet és kijelentették, hogy több verekedést nem fognak rendezni. Ctű'OilOkre
virradó éjid mindössze egyizben kellett
a rendőrségnek közbelépni, részeg horogkeresztesek igazoltattak külföldi állampolgárokat, kikről azt hitték, hogy a
cionista gyűlésen vettek részt.
A rendőrség közbiztonsági okokból
betiltotta azt a szombatra, augusztus
22-ére tervezdt kommunista népgyűlést,
amelyet a »donista- keresztény kizsákmányoló front, a horogkeresztesek és
fascisták ellen" napirenddel akartak
megtart anL
A cionistakongresszus ma határozatot
fogadott el, mdy palesztinai iparbank
létesítését mondja kl.

Ujabb msrénylat fenyegette
a spanyol király életét (?)
A párisi apa.yot atgykBvetMj
a msrénylat blrét.

cáfolja

Páris, augusztus 21. Ellenőrizhetetlen és ellentmondó hirek szerint a spanyol király majdnem merényletnek esett
áldozatul. Egy Spsnyolorazágból Hendayebe érkezett utas tudni vélte, hogy
egyik leiutóbbi napon Stntanderben
egy rendőrnek a sorfalat álló tömegben sikerült egy embert éppen
akkor lefognia, amikor fegyveréi a
királyra akarta sütni. Az illető nagykaliberű revolvert szegezdt az épp:n
d haladó kitályl gépkocsira.
Rövidesen a legvadabb hirek terjedtek d ,
mdyek ¡szerint Alfonz király a vállán
komolyan megsebesolt, r. kíséretében
levő Miranda herceg pedig életét vetztette. Eddig nem volt megállapitbiló,
vájjon a letartóztatott merénylő spsnyo'.
vagy kü földi honos-e. Ha a santanderi
eteményt Összefüggésbe hozzuk s Bsrcelona mellett s vágányon talált bombával,
melyd közvetlenül a király vonatának
elhaladása előtt helyeshettek el és léi
anarchistának San Sebastianbin történt
letarióztatáiával, akik merényletet akarlak elkövetni a kirá'yi plr ellen, akkor
köztli a fellevés, hogy a kirá'y é'ete
ellen irányuló messz: clágaió össxcrskűvés öl van szó.
A madridi lapoknak síigornan meg-
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tiltották, bogy bármüéle Jelentést kö- nyol nagykő/etaég megcáfolja a hírezölten ».k s tznlanderi eseményről.
ket, melyek azerint a spanyol király
Pútit, auguiz'ui 21. A párisi spa- ellen merényletei kíséreltek meg.
*ir 4 1
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A l t a l á n o s szil* Iáz a d á s s a l f e n y e g e t
a druzok
ultánja.
Berlin, augusztus 21. A Vo islsche
Zettang tudósítójának sikerfllt a druzok
föhidiazálláiára, Medjelbe el|u'ni. Alras
basa, a d u z o k v.nére kijelentette a
tudósítónak, bogy a francia elnyomatás
a diutok számára már elviaelhetetlen
volt. Sarroil tábornok még arra sem
volt hajlindé, hogy a drui kiküldötteket fogadja és meghallgassa a Corvlllet kormányzó elleni panaizokat. A
lap tulósitójáfál egyidöben francit
pirlamentairek is érkeztek Medjelbe,
akik a francia békeleliéieleket nyújtották át a szultánnak. A békefel ételek
azerint a druxoknak ötezer font kár-

térilést kell fiietniök, valamennyi megkárositotl kereskedőnek kárát meg kell
téii'eniök ét az ütköiet sorái ziákmlnyolt fegyvereket vissza kell adilo*. A
stul án ezeket a követeléseket elfogadhitatlanoknik jelen elte ki és ugy nyilatkozott, hogy önként sohasem fogja
visszaadni a »sákminyol! fegyvereket a
franciáknak, ö egész nipével együtt
nemcsak a druz-vidék teljes önkormdayzatdt, hamm egész Szíria függetlenségét kiviteli. Ha Franciaország meg
merné tdmadit a druiekat — Jelentette
ki a szultán —, egész Szíriában kitör
a lázadás.

Anglia
o a s u s bellit lát Kina m a g a t a r t á s á b a n
London, augusz'us 21. A Reuterügynökség jei:nti: A brit kormány a
katonai kormány akciiját, m-ly az aagol hojóknak a kínai kikötőiben való
forgalmát akadályozni akarja, a külföldi hatalmak ko Keddit
szerződéses
jogok megsértésének tekinti.
Washington, augusztus 21. (Európ.ipress) A minisztere nökség egyik magasabbrangu tisztviselője kijelentet te,
bogy az amerikai kormány a kinában
érdekelt hatalmakkal rövid Időn belül
konferenciát fog egybehívni, amelynek
programján a következő pontok fognak azerepelni: 1. A kitiai államszerződések revíziója. 2. A kínai behozatali vimok kérdéae. 3. A terüle,kívüliség problémái«.
Ami s vámokat illeti, ugy ezúttal
nem arról van szó, hogy a kinai vámtarifát revideálják, hanem arról, hogy
Kinával ujtbb kereskedelmi szerződéseket kössenek.
Losdon, augusztus 21. Az angol kormány a többi hatalommal érintkezésbe
lépett a katonai kormány ellen irányuló

közöa akció dolgában. Chamberlain
álláspontja as, hogy a katonai kormánynak a brit htjózás ellei telt intézkedésri a nenzetköri |og súlyos
megs.'rtéiél jelen'ík és a töM hatatom
kereskedelmi flottáján ik Is árlalniára
lehetnek.
London, augusztus 21. A Reuterügynökség jelentése szerint Sinolairi
altengernagy Kantonba utazott. Utja
kétségkívül összefügg a kantoni kormánynak a brit hajózás ellen tett
inlétkedéseivel. Noha az altengernagy
nem kapóit különleges instrukciókat a
kinai kormánynál teendő lépésekre,
mégis mint a kinai brit tengerészeti
állomások főpiranctnoka, a brit hajózás
védelmére minden intézkedést megtehet
kormányának
előzetes
megkérdezése
nélkül is.
London, augusztus 21. Fenntartással
ködik, hogy a kantoni kormány angolellenes intézkedései miatt a kinai a n j o l
diplomáciai megbízottak titkos utasításokat kaptak, melyek minién
eshetőségre alkalmasak.

Beniczkyt a Tábla szabadlábra helyezte,
de még nem szabadulhatott ki az óvadék-pénz
hiánya miatt
Budapest, s u r u s t t u i 21. Ismeretes,
hogy Bentzky Ödön védője háromszázmillió korona óvadékot ajánlott f d
arra az esetre, ha a
toghtzbaa
megbetegedet
Beniciky ÖJön volt
ügy minisztert az ellene folyamatba leli
pör vtgtárgyslásáig szabadlábra helyezik. Bsnlczky ügyiben Töreky Oiza
tanácsa fog Ítélkezni és a Törekytanáci azzal utasította d a azabadlábrahdyezés iránti tolyamod vényt, bogy as
óvadék ellenére la tartani lehet B >
niciky szökésétől é i igy Beniczky
nem bocsátható
szabadon egészen
azeptember 2 án megtartandó «tárgyalásáig. Beniczky Ödön védíjének felebbezéiére m i délelőtt i királyi Ítélőtábla szüneli tanácsa Kezdy Elemér
elnöklése alatt Stutorks
Edgár táblabiró dőadáaábtn foglalkozott Beniczky

Ödön azabadlábrahdyezéei ügyével. A
Tábla szüneti tanácia helyi adott Bentzky védője, dr. Vajdi Ölön érvelésinek és elrendelte Benktky ÖJön szabadlábroh'tyezését. N/omban utasította
az ügyészséget, bogy a Juniui 9-ika
óta dözetei letartóztatásban levő Beniczky Ödönt az óvadék letétele «lenében é m r f m szabadon.
Az Ítélőtábla határozatába a azonban
az van, hogy az óvadék készpénzben
lizdendö le. Az Ogyvéd e hdyett takarékpénztári könyvet adott bt; amit a
határozat végreh jtásának kérésénél nem
fogadtak et. Bmiczky hozzátartozói ezt
az öisteget hamarjában, détu án 1 óráig,
amig a h v i t d o i órák tartanak, nem
birták összehozni. Ezért Beniczkyt valószínűleg csak holnip helyezik szabadlábra.

lősgazdák kongresszusán
é l e s s n birálták a k o r m á n y t .
Budapest, augusztus 21. A Magyar
Szőlősgazdák Országos Egyesülete ma
országos nagygyűlést tartott Koslruzky
Viktor elnök megnyitó beszédében rámutatott arra, bogy Msgyarorazágon a
szőlőtermelés pang. a borfogyasztás
kevés, a termelök helyzete rendkívül
súlyos. Bármennyit memorandumozott
is az egyesület, a kormánynál
siket
f i i kre talált.
D.. Baross End e egyesületi igazgató terjesztette d ö ezu'án jelentését.
Mintegy százhúsz azölötermöi érdekeltség jelent meg az országos nagygyűlésen, mert tr''«rák azt, hogy elég
volt abból a gaza-sági politikából, amit
eááig kényszerülten
végigszenvedlek.
Itt a szűrei éi még mindig bizonytalan
a borgazdaság uorsa.
A kormány csapa olyan kereskedelmi
szerződéseket kOött, amely aj meg uj
versenytársakat áliUoti a magyar bor

mellé. Qondoekodni kell а kivitel lehetővé tételéről На csak négymillió
hektoliter fog teremni az idén, ebből
idebent csak két éa félmilliót indánk elfogyasztani Sehol olyan nagy borfogyasztási adó nincs, mint nálunk.
Végűi határozati Javaalalot terjeszt
elö, amellyel felhívja a nagygyűlés a
kormányt, hogy az egyesület memorandunát sürgősen tegye ujabb meggundoláa tárgyává. Végül aürgős intézkedést kíván, hogy a
borfogyasztási
adót literenként az eddigi 14 aranyfillér helyett 5 aranyfillérbea
állapitta
T r . Ducker Jenő atelnök megá lapítja, bogy a községek maguk 50 százalékoa adóval drágítják a bort. Kifogásolja, bogy a bar után huszonnyolcszor annyi adót kút fizetni, mint a sir
után.
Számos felazólaláa után Heydaska
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Rezső hangsúlyozta, hogy az idén olyan
rekordtermés leaz, hogy a hordóállomány nem lesz elegendő.
Ouitdel Károly a vendéglősök és
korcsmárosok nevében szólal fel. A fogyasztást adót és luxusadót csökkenteni
keli
Stelner Antal, a magyar-lengyel kereskedelmi kamara Igazgatója megem^
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HU. hogy a lengyel kereskedők nagy
eklödésl mutatnak a magyar
bor
érdekli
_
„.
iránt éa a kereskedelem szeptemberben
megindul éa mag fog törni a francia
hegemónia a borpiacon.
Végot • nagygyűlés dbatározta, hogy
küldöttségileg adji ál a kormánynik
és a gazdasági míiiszlernek kívánságait magában foglaló ba'ározati javaslatát.

Hétfőn dől el.
hogy mekkora külföldi kölcsönt kap a város.
Hosszú és meddő hetek multak el a
külföldi kölcsön fölvételét elhatározó rendkívüli közgyűlés óta és már-már arra következtetlek az érdeklődők, hogy a hangosan bereklámozoti kormányakció csendes fiaskóval végződik. A kölcsönre váró
városok türelmetlenül sQrgetiék a megígért milliárdokat, mert amikor elhatározták a drága és súlyos kö'ciön felvételét,
arra számítollak, hogy a tervezett beruházásokat még ebben az évben megkezdhetik. Szegeden is ugy gondolták,
hogy a tanyai vasút épitésél végre megkezdhetik a kölcsön segítségével, de lassankint az elkedvetlenedés jelei mutatkoztak, amikor a külföldi kölcsön kiutalása és az ezzel kapcsolatos tanyai vasuthatározat jóváhagyása egyre késett. Hiába
érdeklődött a város állandóan a pénzügyminisztériumban, pozitív fölvilágosítást
nem kapott soha és így a kölcsön kiutalásának időpontja tdjesen bizonytalanná
vált.
A nagy bizonytalanságban pénteken
végre kedvezőnek látszó fordulat kövef-

kezett be. Lukács pénzügyminiszteri tanácsos a déli órákban teHonon felhívta a
polgármesteri hivatalt es megkérte a szaoadiágon levő polgármester helyettesét,
Bokor Páll, hogy szombaton, vagy hétfőn
délelőtt tizenegy órakor Jelenjen meg a
pénzügyminisztériumban a külföldi kőicsőn ősszegének megállapítása, Illetve a
városok közötti arányos felosztása céljából tartandó értekezleten. Azt is kérte,
hogy a helyettes polgármester vigye magával a közgyűlésnek a külföldi kölcsönre
vonatkozó határozatát is.
A miniszteri tanácsos hivatalos üzenetéi dr. Pává l-erenc vette át és szo nbalon közli Bokor Pállal, aki pénteken nem
tartózkodott Szegeden és csak az éjjel
érkezett haza. igy Bikor Pál szombaton
már nem utazhatik Budapestre, hinem
csak hétlön, amikor végre eldől, hogy
Szeged város mennyit kap a külföldi kölcsönből. Értesülésünk szerint többet is
kaphat, mint amennyit kért, mert nagyon
sok város ugy dőntótt, hogy nem re,
tál a tuldrágának talált külföldi

Még az ősszel kitűzik a szeged—bajai országutat.
A bajai értekezleten a szegedi álláspont érvényesült.
Megírta a Délmagyarország, hogy a
kereskedelmi miniszter Szeged város
törvényhatóaági bizottságának fölterjesztésére hozzájárult a szeged—bajai állami országul kiépítéséhez és augusztus tizennyolcadikára közös megbeszélésre hivta össze az érdekelt községek,
város Dk és vármegyék képviselőit Az
értekezletet a bajai vármegyeháza közgytllési termében tartották meg a i érdekeltségek Forster Oyula miniszteri
tanácsos dnöklelével. A megbeszélésen
Szeged város lörvénybatóaágát Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, dr.
Turóczy Mihály tiszti főügyész, §relnovlcs Vilmos h. műszaki tanácsol éa dr.
Pávó Ferenc djegyző képviselték, a
szegedi államépitészdl hivatali pedig
Oravet* Győző műszaki főtanácsos és
Villányt Armand műszaki tanácsos.
Riszt vettek még a megbeszélésen
Bácsbodrog vármegye, a tompacsikériai
közvagyonérdekeltség képvisdöi, valamint a honvédelmi miniszter megbízottja is.
Forster Qyula miniszter tanácsos regg d nyolc órakor nyitotta meg az értekezletet. Bsjdentdte, hogy dhatározták
a szeged-bajai országút kiépítésit és
az érdekdiaégek képviselőit azért hivta
össze, hogy azok kívánságait és esetleges észrevétddket meghallgaasa.
Az érdekeltségek képviselői ezután
az épilendö ut irányára vonatkozólag
háromféle Javaslatot tetjesztdtek elö.
Bácsbodrog vármegye tervezetében azt
kivánta, hogy az országút kereszltumenjen Mélykút, Mátéteike éa a többi
községek szivén, ami az utat több mint
három kilométerrel hoeszabbitaná meg
és d d felé, a szabadkai határ irányában tolná eL A tompacsikériai közvagyonérdekdtség Tompa község érintését kivánta, ami ezintén az ut fö ösleges elnyujtásit Jelentené. Ezután Berzenczey Domokos Szeged város törvényhatósága nevében terjesz etle elő javadat?. mdlyel a két döbbi tervezetet
á hidalta. Kilejdte, bogy Sz*ed1 város
szempontjából tökéletesen közömbös,
hogy Bácunegye területén milyen irány
ban halad majd az ut, éppen ezért
általános Javaslatot terjeszt d ö . Javaaolja, hogy az ut irányának n*«áuaDiiásánál az egyre fokozódó autóforgalomra tegyenek tekintettel aa illetékesek. As ut — éppen ezért — kevés
törésű legyen és a végpontokat a lehető legrövidebb vonallal kösse öaaze
Az érdekdiaégek kívánsága ebben "
esetben kövezett mellékutikkal elégíthető ki, az utmenti közaégek ezekkd a
mdléku akkal kapcsolódhatnak az országu hoz.
Az érdekeltségek hozzájárullak Bet
zenczey Dtmokoi javaslatihoz
is igy

a tzegedi álláspont érvényesüli a bajai
értekezleten. A megállapodás konstatáiása után Forster Qyula drenddte a
Javasolt utvonalak hdyazini bejárását.
A bizottság tagjai kocsikra üllek és megindultak Szeged Idé. Este érkeztek —
ötszöri lóváltás után — Szeged város
halárához és a város ilaóianyd tanyáján azé Itak meg, ahol a város megvend égd te őket. Másnap reggd folytatták az ulbejárást és e értek az alsóközponti müutboz, amely Szeged belterületétől az Iroda-iskoláig kiinduló
szakaszát képezi majd as u] országútnak. Berzenczey javaslata azerint az u|
országút Baléról kiindulva Csávoly,
Fdsőszentiván, Milykut,
Mátételke,
Tompa-Csikéria mdtett haladna d ,
érintené az öreg átokházi iakolát és az
átokházi baromjáráson keresztül fúlna
d as Iroda-iskoláig, ahol a város U épített műutjába kapcsolódna be. Az
ut hossza pontosan 103 kilométer.
Forster Qyula a hdyazini bejárás
után kijelentette, hogy a bizottság egyhangúan Berzenczey j ivaslatát fogadta
el, jelentését tehát iyen értelemben
teszi meg a kereskedelmi miniszternek.
Közölte azt is, hogy a miniszter ragaszkodik az u építés azonnali m é t kezdéiéhez éa igy az ut kiflzéeét még
az öeazel megkezdik és a munkanélküliség enyhítése céljából megkezdik a
a szükséges földmunkákat iá. Az ut
kiépítése előreláthatólag három esztendeig tart meg. Egyszerre négy helyen
fognak hozzá: Szegeden, AsStanyán,
Tompán és Baján. Hingsu yozo tan Jelentette ki FűMler Qyula, hogy az utépités idejének megrövidité e és költségeinek c .ökkentése érdekében nagy
szükség ¡enne as alsAtanyd kisvasul
soronkTvfllI kiépítésire, amelynek teherforgalmát az úthoz szükséges évi ezerháromszáz vagon kőanyag legalább
három esztendőre biztosítaná.
A bizottság tagjai, akik a város teadégei voltak S íegeden, szerdán este
utaztak d Szegedről.
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A kihitelezett áruk f o r g a l m i adója.
A Diímagyarurszdg folyó hó 19-tki
számiban feinivás tétetett közzé, amely
sterint a forgalmi adót blokkrendizer
alapján lerovó kereikedök él Iparosok
kötelesek a kibile eiett árak eladási értékéröl az aladis alkalmával blokkot
adni, azaz a forgalmi adót a bllellételek után a kibilelezéi alkalmival azonnal leróni. A felbivás felszólítja a fenti
lerovást elmulasztókat, hogy az augusztus híban kihitelezeti áruk forgalmi
adó|át pótlólag fizessék br. Mint a
Dilmcgyarorszdg
állandó olvaió|a bátorkodom ezen felhiváaboz alant pár
megszívlelendő reflexiót fázni.
Azt mindenki tudja, hogy ma az
egész kereskedő- és ipsrostsrsadilom
óriási gszdatági pangás ret'enetes terhe
alatt nyög. A no földről vásárolt áruk
óriási vámjiif, valamint az árul terhelő
magas fuvardíjakat mindenkor előre kell
lefizetni, ami már rgymsga is óriáti
teher. Már most a terhek elviselésének
megkönnyítése helyett hoznak egy oly in
lehetetlen rendeletet, amely rendelettel
Eutöpának egyetlen orszagában sem
találkozunk és amely rendelet kötelezi
a kereskedőt és iparost, bogy a kihitelezett áruk u'án a forgalmi adót azonnal, vagyii a kibiteleiéi pillanatában
ró]Ja le. Ez a rendelkezés a lebelő legnagyobb igazságtilsnság, egyrészt azért,
mert ctak az adózók egyrészét sujt|a
( • forgalmi adót kéizpénzben lerovásra
ugyanis ezen rendelkezés nem vonatkozik), de főleg igazságtalan ezen rendelet azért, mert oly Összegek után kövelel a kereskedők és iparosoktól forgalmi adót, amely Összegek azoknak
pénztárába esetleg be sem folynak.
Mi mindenkor Ausztria uszályhordozó! voltunk és az vsgyunk |elen!eg
is. Hs egy magyarországi kiskereskedő
közvetlenül Ausztriából rendel árut, ugy
a vásárolt áru után ciupán két szásalék forgalmi adót tizet, míg ha ugyanazt az árut egy magyarországi nigyhsreskedőtől szerzi be, ebben az esetbea már négy ssásalék forgalmi adó
fizetésére van kötelezve, tehát az osztrák
kereskedő a magyar nagykereskedővel

Az elnöki megnyitó után Hódmezővásárhely polgármestere üdvözö'te a vári s nevében a minisztert és a vidéki venszemben két ssázilék előnyt élvet éi s dégeket
magyar kereskedő ily módon szívesebDr. Walkó Lijos kereskedelemügyi miben szerzi be közvetlenül sz osztrák niszter köszönte meg ezután a szívélyes
kereskedőtől szflkséglelét.
logüdtatást és üdvözlést Kijelenti é» már
Ha egy kereskedőnek valamely napon ismételten kifejletbe azt a felfogását, hogy
egyáltalán nincs készpénzbevétele — hel>e?nek tartja időnként a kongresszusok
tartását, amelyeken az iparosak megilyen nspok mi, sajnos, sOrfln el Mor- tárgyalják
az őket érdeklő kérdéseket.
dulnak —, de tegyük fel, azon a napon F.zek a tárgyalások teszik lehetőve, hogy
Ötvenmillió korona értéko árut kihitelez, a kormány könnyebben tájékozódjak a
abban az esetben kénytelen a mai rosiz kívánságok és hajók idői es ezek anyaüzletmenet mellett az államnak egymillió gából tudják meg, hogy hol ós mi szorul
koronát előlegezni, amely kOrOlmény sürgős orvoslásra és iuely panaszok ornéha lehetetlen helyzetbe hoszi éi amely vosiasa tartandó napirenden.
— A közmunkák ügyében másfél hónap
kötelezettség leiette érthetetlen és igazságtalan. Viszont abban az esetben, ba előtt tárcaközi értekezletet hívott össze a
a kihitelezett áruknak esetleg egy Jelen- kereskedelemügyi minisztériumban, amelytékenyebb része kétessé válik — ami nek végrehajtása most már aktuálissá
vált. Most már azzal a kérdéssel is fogma fizetésképtelenségek esetén stlrOn
lalkozni kell, hogy a kézművesipar milyen
előfordul —, a kereskedőre néive a aranyban részesüljön a közmunkákra előkihitelezés alkalmával lefizetett forgalmi irányzott összegbői.
adó Otszege elvész, vagyis
— Figyelembe kel! venni, hogy a üctutiázáM kölcsönnek közvetlenül és köza kereskedő oly összegek után fizevetve is előnyös hatása lesz г kézművestett Uy estiben az államnak foriparra nézve. A nagyiparnak nyújtandó
galml adót, amely összegek pénzösszegből anyagbeszerzés és munkabér
tdrábi stha be nem folytak is
révén a kisiparra is előny háramlik és a
folynak.
tisztviselők fizetésemelése és a erméseredmény
javulása is mind nagy j.tvulásl
A forgalmi adó lerén uralkcdó ezen jelent a kisiparra
nézve. Két három hóanomáliák megszüntetése a kereskedő- nap r.wlva feltétlenül éreztetni fogja ez
és iparostáriadalom eminent érdeke hatását és fellendülést hoz a gazaaságl
volna és én jónak taitanám, ha a ke- életbe
reskedők és tpiroiok érdekeit képviselő
— Hogy az IOKSz ban az utóbbi időiparkami rák, kereskedő-szövetségek és ben mi történt, arról nincs tudomása,
ipartestületek az érdekeltek bevonásával mert nem volt ideje vele foglalkozni, de
egy országos tiltakozó gyűléit tartaná- érdeklődni iog a dolgok iránt és a szüknak — akár Szegeden is —, amely séghez képeM megteszi intézkedéseit. Kigyűlésen tiltakozásuknak adnának ki- jelenti, hogy
a kézműveskamara törvénytervefejezési a fennálló leheletlen rendelkezete tényleg elkészült
zések ellen és erélyesen követelnék s
bajok felsorolása melleit sz osztrák fáii- és most van sajtó alatt. Szávay Gyula
sos rendszerű forgalmi adónak sQrgós vezetése alalt egy hatos bizottság dolgozta ki és ö megküldeti az érdekeltekéletbeléptetését.
nek, hogy megtehessék rá észrevételeiket.
Törődjenek végOl a kereskedő- és Reméli, hogy a törvényjavaslatot miiparostársadalommal is, hiszen ez a tár- előbb a nemzetgyűlés elé terjesztheti. Bes i dslom az, amely feloecsfllketetten fejezésül a kongresszus holnapi érdemlegazdaaági és kulturális ériékek birtoká- ges munkájához sok szerencsét kíván.
ban van és ha ezt a társadalmat végWalkó miniszter után dr. Algner Káleg tönkreteszik, ugy az országnak roly főispán jelentette ki, hogy ö nem
olyan veszteságst okoznak, amely vesz- pusztán formalitásból jelent meg, hanem
teségért az országol kárpótolni sohasem az iparosügyek iránti meleg érdeklődésből. A népjóléti miniszter nevében kilehet.
F. D.
jelenti, hottf ű betegsrgélyezésl és тип-

A kézmiiiparosok
vásárhelyi o r s z á g o s kongre
Hódmez ő várhely, augusztus 21. (A
Detmagyarország kiküldött
tudósítójától.) Szent István ünnepén nagy érdeklődés mellett tartották meg országos
kongresszusukat a kisiparosok. Jelentőtőséget adón a nagygyűlésnek dr.
Walkó Lajos kereskedelemflgyi miniszter megjelenéie. A miniszter beszédet
mondott, amelyben az iparosságot érdek ló főbb kérdéiekrői nyilatkozott. Az
Idők javulásával biztatta a kedélyeket
s azt a reményét fejezte ki, hogy a
kisiparnak nyújtandó beruházi kölcsönnek két-három hónapon betol feltélleElsó

Az előkészítő-bizottság nevében délután
5 órakor dr. Dobsa László nyitotta meg
a kongresszust, amely a Feketesas-szálló
nagytermében folyt le az ország minden
részéből idese reglett tekintélyes «ámu
Iparosok jelenlétében. Dobsa üdvözölte a
megjelenteket és elnökül ajánlotta hivatalból Pálfy Dániel ny. államtitkárt, társelnökükül pedig az alábbiakat: Kruzsltz
Károly (Hódmezővásárhely), KörmendyMsyás (Szeged), Braun Oyula (Orosháza),
Buday Balint (Szemes), Huska Vilmos
(Miskolc), André István (Szekszárd), Ruzstnszky Bila (Pécs), Bálint Menyhért
(Budapest), Fllszeker Zsigmond (Budapest), Radócz | án os (Budapert). Tímárok:
dr. Dobsa László, Friedrieh Géza. Füredy
Lajos, Papp Kálmán, Katona Lajos és
Mannlnger Oszkár.
Pálfy Dániel elfoglalva az elnöki széket, rovfden vázolja a kongresszust megelőző időkben lezajlott és az Iparosokat
érintő eseményeket. Ismertette a közelmúltban Budapesten megtartott kongreszszus tárgysorozatát, amely kizárólag az
Iparosok nehér helyzetével találkozott és
a közmunkák megindítását sürgette. A
kongresszus határozatából kifolyólag küldöttség kereste lel Walkó kereskedelmi
minisztert, aki a kívánságok hallatára
nyomban szakbizottságot hívott egybe a
közmunkák mielőbbi megindítása érdeAzóta azonban ismét Ot hét telt el, de
sajnos nem történt semmi. A kereskedelemügyi miniszter szonban megígérte,
hogy mihelyst Összeül a nemzetgyűlés,
tárgyalás alá kerül a beruházási űgy és

nül kedvező hilása lesz a kisiparra,
még pedig közvetve is, abból tudniillik,
bogy a nigyipar is kap a kölcsönből.
Hogy milyen lesz a kétfelé eső ipari
beruházási kölcsön aránya, szt persze
még nem lehet tudni, sőt azt sem,
hogy mennyi less a kölcsön. De egyetértőnk a gyűlései felszólalt Kun Béla
képviselőnek azzal a kijelentésével, hogy
a magyar ipar a jövőben többet vár a
kormánytól, mint amennyit eddig kapott
Tudósításunk a nagygyűlés lefolyásáról a következő.
nap.

gondoskod al fog a kézműiparról is. Kívánatos — mondotta - Pálfy, hogy a
beruházási kölcsönből ne 5 százalikot
juttassanak a kézműves Iparnak, mert
ezzel nem segítenek a helyzeten. Ezért
kérdést is Intéz mindjárt a jelenlevő kereskedelemügyi miniszterhez, hogy miként
szándékozik a kormány a beruházásokra
szánt összeget felosztani, mert félő, hogy
a gyáripar mindent eiharácsol, még azt
is, ami a kisiparnak van szánva. Pálfy a
rési állapotokat óhajtja visszaállítani, amikor 20 koronáért késztettek egypár cipót,
de u iparosnak ebből lehér kenyér jutott.
Végül szóba kell hozni — mondotta
Pálfy - az lOKSz ügyét is, mert Hadik
János gróf, volt miniszter, annak idején
meg sem hallgatta az ebben ai ügyben
hozzáforduló iparosság. Az lOKSz szerinte nem szolgálja az iparosság érdekalt,
az adminisztrációja tuldrága és ennek
következtében drága az általa forgalomba
hozott kölcsOn és az anyagbeszerzés.
Bejelenti, hogy Walkó miniszter
néhány nappal ezelőtt aláirta a kézműves kamara törvénytervezetét,
amiért a kézmOvcsipsrosság nevében hálás
hOsaönctct mond a miniszternek.
VégOl üdvözli az etnOk a miniszterelnök és népjóléti miniszter képviseletébmTmegjetent dr. Algner Károly lő.spáa,
dr. Soőe István polgármestert, Szeged város közönsége és hatósága nevében meglönosen Szávay Gyulát, a budapeHl kamara képviselőit és a sajtó jelenlevő

kásbiztositási törvény reformja I ilyamaiban van, ámde oly nagy horctereij és . v
kmnp'ikált (Így, hogy megoldása hosszai
Időt Igényel. A főispánnak cz a ktjele-itése hangos közbeszólásokra adott alk.
mai és észrevehető ki-dvtclensége: ok
zo't a kisiparosok köíö't, miután arra következtettek belőle, hi>gy a beiegsesétyezés és munkAsblztositás tendkivül fontos
és hihetetlenül elhanyagolt ügyét а к <r
mány belátható időn belül nem óha|t|a
közmegelégedésre rendezni. Végül ana
kérte a főispán я kongresszust, hegy a
kormá'iyr.oz in'ézendó klvánsígokai közöljJk vete és ő rajta lesz, hogy az *
teljesüljenek.
Dr. Szcndrcy Jenő tanácsnok Sregcd
város közönségérek és hatóságának tsunte
üdvözletét
rzerencekivánatai' tolmácsolta a testvér Hód mezővásárhely városban ösj?egyült kézmüveítpirosoknak.
Kzután Kun Béla, Hódmezővásárhely
képviselője tolmácsolta a kormány je'cilev.^
képviselői előtt, hogy
a magyar iparosság a jövőben
t ö b b e t vár а kormánytol, mint
amennyit a m ú l t b a n kapott.

— A miniszter azt mond >va, hogy
nyílik az Idő Ennek hasznát ar iparossá
azonban csak ugy látja, ha nem morzsái
kap, hanem komoly segítséget. Ne közvetítik utján juttassa a kormány a pénzt
a kisiparosokhoz, akiket lelketlen mJd m
kizsákmányolnak a közvetítők.
Azzal a kéréssel lordult a miniszterhez,
hogy métsékelj: a szállítási tarifákat, mert
a termelés nem képe' viselni a magas
szállítási költségeket. Végül Ismét arra kéri
a minisztert, hogy ne csak ígéretet és
alamlzsmát adjon, hanem komoly segítséget.
Kun Béla szavaira Walkó Lajos miniszter
nyomban válaszolt. Az elmúlt három év
alatt ismételten rámulatott, hogy sok küzdelemre van szükség. Az Imént azt
mondta, hogv javul a helyzet. Most is
ezt mondja. Természetesen nem márólholnapra javul, de javuL Csak ezt tudja
igéről, máit nem. Hogy a termelésnek
nehéz a helyzete, az természetes, de a
kormányban megvan az igyekvés, hogy
javítson a helyarten ezen a téren is.
A miniszter beszédével и kongresszus
első napja be la fejeződötl és Walkó
miniszter, Algner Károly főispán és többen
a vendegek közül kihajtattak az állomásra
és háromnegyedhétkor elutaztak Hódmezővásárhelyről.

A második nap.
Pénteken délelölt folytatták a hódmezővásárhelyi iparoskongresszust a
városháza nagytermében.
Ratsinszky
Béla mini elnök a kongressius nevében üdvözölte a megjelenteket, kőztük
V/lmmer FOlőpOt, Landesberg Jenőt,
a szegedi kereskedelmi és iparkamara
elnökéi, Kun Bila nemzetgyűlési képviselői, majd kérte a sajtó képviselőit,
hogy a kongresszus lefolyásáról kedvező ismertetést közöljenek, bogy így
munkájuknak meg legyen az az eredménye, amely a magyar gazdasági élet
talpraállítására szükséges.
Dr. Dobta László, az IPOSz igazgatóis szólalt fel ezütán, köszöntötte a
hódmezővásárhelyi iparoskongresszust
és az ország több városánsk megjelent
képviselőit. Határozsli javaslatot terjesztett a kongresszus elé az iparosság
hathatós védelmére vonatkozólag. A
részletkérdésekhez Rádt Rezső szólt
hozzá, akinek lényegtelen módosításával a javaslatol el is fogadták.
Wlmmer Fülöp szólalt lel eiután és
a szegedi kereskedelmi á t iparkamara
nevében üdvözli a kongresszust és az
elvégzendő munkára teljes eredményt
kíván.
Utána Farkas Elek, a Budapesti
Építőmesterek Szövetségének igazgatója tartotta meg értékes előadását az
építkezések megindításáról.
- Áprilisbsn megígérték - mondotta —, hogy azonnal boztálognak
a közmunkákhoz. Azonban mindjárt a
munkák kiírásánál nagy meglepetésre
kiderült, bogy nincsen telek, amire épttsenek. Előbb telkei kell vásárolni, akkor
elkészítik a terveket, kiírják az árlejtést, megvárják, míg az ajánlatok beérkeznek és így
ez az esztendő is munkaalkalom
nélkül múlik el,
mert mire ez mind elkészül, beállnak
az őszi esőzések és nem lehet építkezni. Kimutatja, hogy a »zűfetési ststisztika szerint az Iparosoknak születik
legkevesebb

gyermekük,

ami szintén a

munkaalkatom hiányára vezethető v t o
Majd beterjeszti három pontból álló
határozati javaslatát, a mely szerint a
kongressius követeli a

városi jelzálogkólesr nők lehetővé
tétele érdekében teendő intézkedéseket
Kiván|a a közssállitásoknál annak az
elvnek elejtését, smely szerint
tekintet nélkül a megbízhatóságra,
a szakértelemre és képesítésre,
a munkákat mindig a legolcsóbb
számszerű ajánlattevőnek adják
ki, ami a legtöbb erkölcsi és
anyagi károsodást okozza.
VégOl kiván|s a kilátásba helyezett
kötmunkák sürgős kiírását.
Ezután Szdvoy Gyula, a budapesti
kereskedelmi és Ipsrkamara főtitkára
tartott tartalmas, több mint kél órán
keresitfli tartó előadást az I p ^ w i e i i
reformról, amelynek tervezetét
telte el és smelynek rész
most állanak kidolgozás aisKörmendy Mátyás az IOK
ben felmerolt ipsros klvánsa*«*
jesztette elő, amely sbbsn az egy pontosn csúcsosodik ki, bogy
az lOKSz ne gyakoroljon felügyeleti Jogot azokra a szövetkezetekre, amelyek nem tartoznak
a kötelékébe.
KOrmendy felizólaláss után tört ki
az etső vihsr. Ugyanis Pálfy Dániel
bejelentette, bogy Hadik jlnos gtól,
az IOKSz lgazgató|a becsapta orra
előtt az ajtót és vele, mint sz IPOSz
elsőkével, sem akart tárgyalni. Ezt ft
sérelmesnek tartja annál Is fnkább,
meri az lOKSt a kormány által rendelkezéirs bocsátott pénzből msgss
ksmst mellett sdott sz iperosságnsk és
az snysgb(szerzésnél is nem voltik
versenyképes ársL
— Mielőtt felszólaltam volna az
IOKSz ellen — mondotta Pálfy Dániel —, már figyelmeztettek ana, hogy
az IOKSz aknakai helyezett cl ellenem.
Az aknák dacára Is felszólalok, mert
a kézműlpsrosok óhaját tolmácsolom
és az ó akaratukat fejezem kL
— A magyar kétmülparottág
vezetőjét nem fogadta Hadik gróf - folytatta emelkedett hangon Pálfy Dániel.
— Gyalázat I kiabálták az lp»rosok.
.
— Bárki legyen is a verető —
szitettekl s nwnditot —,
* ű
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lóról ét fogadja a kézműiparotok vezdő|ét
Tiltakozik az egyik ipari szaklap
Hadik dicsérő cikkel ellen és kijelenti,
hogy a lap nem képviseli az iparotság
érzelmeit.
Utána Fllszekker
Zsigmond vette
védelmébe viharos közbeszólások kOzOtt
az
lOKSz-tl
Majd Farkas Elek Jelenti ki, hogy
sajnálja ezt az incidenst, amely majdnem két pártra bontotta az iparosságot
és kéri a kongresszust, tekintsék ezt
Pálfy és Hadik személyes
Ügyinek.
amelyből megtalálják a kivezető utat.
Az elnök javaslatára a kongressius
Farkas Eleket bizza meg azzal, hogy
a két vezetőember kOzOtt az ellentéteket elsimítsa.
Az idó előrehaladottságára való tekintettel tinik
a vita folytatását délután félnégy órára lOzíe ki.
Dilatdn már elcsendesedtek a felkavart hullámok és félnégykor Füredy
Lajos, az IPOSz igazgatója tartotta
meg előadását az adózással kapcsolatos kérdésekről.
Rámutatott azokra az aránytalanságokra, amelyek az adókivetés terén
uralkodik és tiltakozik a pénzügy igazgatóságoknak indokolása ellen, amelyben bejelentették, hogy az adót az
iparosok véleménye alapján rótták ki.
Ez szerinte hamis beállítás, meri az
iparosok megállapították az adó nagyságát, csakhogy a pénzügyigazgatóság
ennek a négyszeresét, OtszOrOsét rótta ki.
Határozati javaslatot olvas fel, amelyben követeli az adózás sOrgős reformját, a finyüzisl
adó eltörlését, vagy
legalább ts lényeges csökkentését.
I Léhner Rezső az iparosok politizálásának sürgősségét és szükségességét
hangoztatja és határozati javaslatában
kOveteli, hogy
politikai szervezkedés irányítására
és intézésére országos bizottságot
válasszanak és ennek kötelessége
az Iparosok politikai megszervezése.
A kongresszus a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és dr. Dsbsa
László indítványára megválasztották a
következő tagokból álló országos bizottságot : Nagy Antal, Léhner Rezsó,
Radócz János, Németh Gyula,
Krekkó
Dávid, dr. Dobsa László.
A javaslat elf:gadása után Marosán
Milán bejelentette, hogy az előadó hangoztatta az iparotok politikai szervezkedésének szükségességél, azonban nem
/elölte meg azt az utat, amelyen a
szervezkedést el kell kezdeni.
— Hat évvel ezelőtt — mondotta —
ugyanezeket a kérdéieket fejtegettem
én is mint előadó és akkor
becsuktak mint destruktívet.
Most már, hogy ezeket a kérdéseket szabadon fejlegetheijOk, azt jelenti, hogy haladunk a korral. A földbirtokreform azonban még ma ts nebántsvlrág. A gazdáknak van legjobb dolguk, mert ha
nagy a szárazság, kOlcsOnt kapnak.
Ha pedig nagy • jégverés, ujabb kölcsön érkezik. Támadja a vezetőséget,
hogy eladmlnisztráliák az idót és Így
nincs elegendő idő ennek a súlyos és fontos kérdésnek a megbeszélésére. Szerinte az iparosság csak egy ut felé
haladhat, csak egy párt felé orientálódhat és ez a
demokratikus blokk.
tnditványozza a demokralikut
den
blokkhoz való csatlakozást.
Marosán után a szónokok egész sora
jelentkezett szólásra, akik közül néhányan az egységespárthoz, mások a .kisgazdákhoz' való ciatlakozátt sürgette.
Végül is Dobsa László felhívta Marosán! és a többi indítványtevőket, hogy
indítványaikat vonják
vissza, amit
mindannyian meg is tettek és a vihar
ezsel el te csendesült.
Frledrkh Géza az iparostanonctakoiai időbeosztásról, dr. Pálfy József a
nyugdíjügyről, Papp József az ipari
kiállítás jk szabályozásáról, Dobs>j László
a munkaügyi bíráskodás reformjáról és
végül Léhner Rezsó a kisipari hitelról
terjesztették be határozati javaslataikat,
amit a kongresszus elfogadott és az
dnOk este 6 éra 10 perckor a kongresszust bezárta.

D2. KALLAY
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Palágyiné ujszegedi villáját
visszaítélte a törvényszék a régi bérlőneh.

1925 auguutns 22.

nészek mindannyian Ktkónál sierzik
bc szükségletüket.
A kereskedelmi miniszter érdeklődve
Érdrtes és régóta húzódó pOrben tetlenülés okából, kimondva, hogy a állt meg szemleulján a .Teherán*
(Szeged, Dugonics ucca 18.) Vásárhozott ms Ítéletet a szegedi törvény- két szolgáltatás nem állt arányban.
szék Weiss-tinácta mint felebbviteli
Már mott kezében volt Nánásiy h:lyen kiállított siőnycgei előtt. A mibíróság. Evek óta tokát betzélntk az Arinkának a jogerős ítélet, de iimét niszter érdeklődését kű Onöten egy 15
ügyről, lőleg jogászi kOrOkben, épp megakadt vele, mert közben a város négyze'méter nagyságú szőnyeg vonta
ezért nagy várakozással tekintettek a áltrta a Koppétól átvett bérletet Palágyi- magára, amely Bardlnl olasz mügyűjtélévő
kimenetele elé.
nira. Valahogyan komplikálni látszott a vei, tlorenzi gyűjteményében
minta után készült. A nagyméretű és
kérdést
ai
is,
hogy
éppen
akkor
járt
le
Oit kezdődik az egéaz, hogy néhány
finom kidolgozású ebéd!őizőnyeg|mellett
év előtt Nátássy Aranka eladta uj- s Nánáuy Arankával huizonOt évre megragadta a miniszter figyelmét egy
szegedi villstelepének bérleli jogát a köíött izerlödés, a várót pedig ugy
12 négyzetméter nagy XVI. századbdi
rajta levő épülettel együtt Knappé találta, hogy azt ültetheti a bérletbe, Ispahan ebédlluőnyeg. arely az Oiszeakit akar.
János vendéglősnek.
tévesztésig azonos a Keletről behozott
Nánáuy Arankának következőleg to- perzsákkal. A keleüet szinpompát emeKözben a korona zuhanásszerűen
kezdett esni, Nánáuy ait látta, hogy vább kellett mennie s pört Indított a lik a gyönyörű imaszőnyegek, a Klírouz üzletet csinált s viasza akart lépni város is Palágyiné ellen. Kértr, köte- mán, Kovnssau, Dschussegán, Sírván
sz egétz ügytől. Csakhogy közbejött lezzék s várost annak taréiére, hogy a és egyéb tipusu, összhangba hozott
valami akadály, amennyiben Knappé bérletben továbbra is b maradjon, Pa- színű szőnyegek, amelyek mind Szolga
maga sem tartotta meg a bérlete', ha- lágyiné ellen pedig azért, hogy a bér- Gyula vásárhelyi műbútorasztalos polinerc nyomban
továbbadta Paldgyi letet a rajta (evő építménnyel együtt túrozott ebédlőjében és afiikai diófáLijosnénak, aki erről a villa-ügyről ét adja viitzi.
ból készült finom és művészies kidolA járásbíróságon elutasították Nánásty gozású hálójában nyertek elhelyezéit.
az ott tervezett nyaralátokról rnnak
idején tobb iniervjuban it megemlé- Arankát a kereteiével, de a mai felebA polgári Iskola emeleli heyiségévltell tárgyaláson ó nyerte meg a pírt.
kezett.
A törvényszik kötelezte a várost, hogy ben azonnal rr.sgukra vonják a figyelNánásty Aranka nem törődött vele, Nánássy Arankának Juttassa vissza a met a hódmezővásárhelyi
Müvtstek
hogy ml történt a bérieltel azután, hogy bérletet.
Majolika és Agyagipart
Telepének
0 túladott rajta, hanem kereaetet adott
Egyben kötelezte Pa'ágyinét ét a gyáitmányai. A magyar motívumok
be Knappé ellen a kettőjük kOzOlt tá- váron együtleien fizetendő báronmillió élénk színekben fejezik ki a nép Ízlémadt tzerzCdit érvénytelen! lé te iránt. perköltség, továbbá negyedfélmillió fe- sét és kidolgozásuk állal bármelyik
vitrinnek díszére válnak. A kiállításon
Ezt a pöit minden fórumon meg Is lebbezési költség megfizetésére.
nyerte, amennyiben a biróiág érvényAz érdekei kérdéiben az utolsó izét megfordult idegenek valósággal megrohanták a Művészek Majolika Telepételenítette a szerződéit gazdasági lehe- az itélőtábta mondja ki.
nek kiállító helyét, ugy hogy a polcok
rövidesen kiürüllek és a telepről kellett a hiányokat pótolni. A kiállításra
utazók figyelmét ezúton is felhívjuk a
művészi értékű gyártmányokra.
A szegedi cipészeket méltóan és d i s • MAMM*M*MAWMfMMMMM*WMMMMMMMMMMMA W M M W M M M M M M I
merést érdemiden képviseli a kiállításon Engelsmann Soma utóda Engelsmann Ádám (Széchenyi-tér 6 ) cipészHódmezővásárhely, augusztus 20. (A röviden válaszolt. Az állomásról rOvid üzletének gyártmányai. Lakkcipők, fiDélmagyarorszdg kiküldött tudósítójától.) megszakítással a Vásártérre hajtattak, nom kiállítású női cipők a legújabb
Ma reggel ünnepi ditzbe öltözött a ahol dr. Soós Islván polgármester dél- francia divatot reprezentálják és peváros. Délelőtt tiz órakor nyitotta meg előtt tiz órakor megnyitotta a kiállítást. helysúlyúknál hgva a kiál itás közönWalkó Lajos kereskedelemügyi miniuA polgármester be izédében lejtegette ségének érdekiődéie feléjük Irányult
ter a mezőgazdasági, ipari, kertészeti a kiállítás nigy jelentőségét és annik A cég bemutatta azokst a cipőket,
és kulturálii kiállítást, amely ebben a a reményének idott kifejezés*, hogy a amelyek szegedi üzletében rendelésre
nagy alföldi poros vároabtn a második kiállítás a mai nehéz viszonyok között készüllek és a szakértők véleménye
kiállítás és amelytől remélik, hogy az eiól és kitartást ad az iparosoknak és izerint azok a cipők csupa elsőrangú
alföldi ipar nagyobb lendületet kap. a gazdáknak a nehéz éa sulyoa gas- anyagból, gondos kidolgozás mellett
Nem mondhatjuk, hogy ezt a reményt daaági válaág leküzdésére. A kiállítási ízléses kiállításban kerültek a bírálóa kiállítás vezetősége erősen táplálta megnyitódnak Jelentette ki, ami után bizottság elé, amely — értesülésünk szevolna, mert szervezetlenebbul még nem megkezdődött a közönség részéről a rint — dijial tünteti ki. Ez a kitüntekészítettek elő kiállítást és csak a fel- kiállítás látogatása. Walkó Lajos ke- tés minket szegedieket büszkeséggel
sorakozott iparosoknak tulajdonitható, reskedelmi miniszter végiglátogatta a tolt el, mert a vásár íelyi c piszipar
ha a remény valóra válik és a kiállítás termeket és megelégedését fejezte ki a igen magas fokon áll ét nehéz a vásárhelyi cipésziparoiokkal a vertenyl
meghozza az erkölcsi éa anyagi sikert. kiállítóknak.
A kiállítás területe inkább internálóA vidéki városokból égést nap nagy felvenni. Enge'sminn cipői a versenytábor benyomását kelti, mert bár tégla- uámban érkeztek az érdeklődők, akik ből győztesként kerültek ki ét a győzealapon ép tkeztek, azonban mestersé- elitmeréuel adóztak a vásárhelyi ét lem a szegedi cipéiziptrosok kőzött Is
gesen beépített enyhet adó fákká! barát- környékbeli ipirosoknak és gudáknak. őszinte OrOmd és oiztallan l e l n é d
aratott
ságosabb külsőt is mulathattak volna
az idegeneknek, akik itt, Vásárhelyen,
A szegedi kéiműlpirosokat méltóan
a kiállítás bejárata előtt megismerkedA óvónöképtö első részében nyertek képviseli a vásárhelyi kiállításon Gábor
hettek az alföldi portenger Összes kel- elhelyezést Szakács és Albert hentes- keleti szőnyeg- és textilszövőde (Szent
lemetlen hatásaival. A város tanácsa üzletének kitűnő umalu, ízletes, tiirta István-(ér 6.), Amely üzem több mint
nem sokat törődött azzal, hogy idege- készítményei. A fáradt vidéki ideérke- 30 darab élénk és mégit diszkrét izinü
nek is eljöhetnek Vásárhelyre, a por zik legelőször és itt üdül fel a kitűnő szőnyegeket állított ki. Walkó kereskema is locsolatlanul ott fekszik az uton készítményektől.
delmi mintatér melegen érdeklődött a
és néhi bokáig süpped benne a jámSzegedről ai Egyesült Kereskedelmi telep Iráni és annak a reményének
bor vidéki érdeklődő. Ha pedig autón és írógép Részvénytársaság áthozta az adott kifejezést, hogy a leiepet nemkOzelili meg vtlaki a bejáratot, akkor állata
képviielt legújabb
modellü, sokára a nagyobb gyárváltalatok kOzé
a felkavart porfelhő jótékony szürke- Triumph Írógépeit, amelyek tetue'ös ki- számithatja. A szőnyegtelep szőnyegd
séggel borítja be a napot, ami a rek- állításuknál fogva nagy feltűnést ét ál- külföldi gyipjuból készüllek és a kökenő hőségben még vigasztalóul hat talánot tetszést arattak. A jelenlevő ki- zönség (igydme a hatalmas, nsgy
az elszánt kíváncsiskodókra.
állító azonnal el is adta a kiállított Vernée ebédlőszőnyeg felé lordulL A
dirab|ait. Külön érdeketsége as Egye- figurtlis imastönyegek mind a legA város tanácsa két középületet
sült írógép Résivénytáruságnak u ál- művészibb kidolgozásúak és a cég már
bociájtott a kiállítás
vezetőségének
tata tervezett és forgalomba boiott eddig te aranyérmd nyert éa állami
rendelkezésére: a polgári fiúiskolát és
amerikai rendszerű írógép asztalok és díszoklevél-kitüntetésben részeiül!.
az óvónőképző intézetet A termek túlszekrények, amelyek
praktikusságuk
zsúfoltak. Az ablakok kicsik, piszkouk
Ugyancsak méltó feltűnési keltettek a
mellett rendkivül olcsó áron kerüllek
és a porréteg, pókhálóval keverten,
forgalomba. Etek a cikkek a cég sze- kiállításon 6sury Ferenc szegedi órás
ujjnyi vutagságban lepi el az üveggedi raktárában (Széchenyi-tér 8 ) te torony- és kasiéiyórs szerkezeid, amitáblákat Némi áldozatta] est it el lelyenek Magyarországon eddig nem kéeadelhetők.
hetett volna tüntetni. A látogatók réuültek. Csury ugyanit specialista toszére hiányos katalógus áll rendelkeronyórákban é t ezért Uzta rá a város
vásárhelyi cipészek közül első he- tanácsa is a toronyórák karbsntariását
zésre. Egészen elül a kiállítás lObbl
lyen
kell
megemlíteni
Kakó
Imre
tempKiállított nagyított zsebóraszerkezetd
részétől a kertészek kiállítása, amely a
népkerti Vigadó nagytermében nyert lombazári Ozlététét, amely a legfino- pedig — amelyek iskolai célokat szolelhelyezést. Itt a szakosztály elnöke, mabb kiállítású férfl és női cipőket gálnak még a szakériöket is meglepték.
Kamoctay Oá bor i legnsgyobb gond- mutatta be. ö u s e t cipői varrott, ráAz óvónőképző intézd nagytermében
dal ügyeit arra, hogy minden ízléses, más cipők, finom kidolgozással éa kütiuta es kiállítás jellegű legyen. Walkó lönösen stines női dpöi keltettek élénk fel ünést kelt Csert Mihály (Szegfű
kereskedelmi minisitcf éppen ezért i méltó feltűnést. A cég bemutatta ké- ucca 5 ) damaszt asztal- éa ágyteritőilegnagyobb elismeréséi is fejezte Id szülő állapotban lévő mintáit is, ame- nek kiállítása. Lenvászon ágyhuzatok,
azért az ízlésért, amely ebben as egy lyeket Walkó Lajos kereskedelmi mi- függönyök és ágyterilök a legmflvéizientatér la élénk érdeklődésed tekintett tebb kézimunkákkal díszítve foglalnak
helyiségben Összpontosult.
meg. A vásárhelyi dpénipar meglehe- belyd a díszes csoportban, amelyet
•
tősen magas nivén áll, amit éppen Walkó Ltjot kereskedelmi mintatér
Szent Isván napján délelőtt a kiállí- Kakó Imre képvisel elsőrendűen. Arai meguemléli és megdicsért. A munkák
tás vezetősége hosszú kocsisorban indult teljesen szolidak és versenyképesek és a kiállítás közönsége dött te élénk felaz állomásra, ahol reggel 9 órakor — értesülésünk szerint — a vásárdyi tünést kd lettek és mi OrOmmel regisztWalkó Lajos kereskedelemügyi minisz- piacon nagy kelendőségnek örvende- ráljak azt a tényt, amely a szegedi
ter fogadta őket. Dr. Soós István polgár- nek. Kakó munkái jóságuk m d t t i a iparnak a vásárhelyi kiáíti'áson való
mester UdvOzlő szavaira a minisiter formák teléusségévd te dominálnak tikerd jelenti.
és a Vásárhelyen szereplő szegcdi szí-

A Délmagyarország támogatja a munkásságot,
a munkásság támogassa a Délmagyarországot.
Megnyílt a vásárhelyi kiállítás.

T
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Erkölcsrendészeti
atrandrazziák.
Szegeden mostanában eltörpül minden
probléma, az emberek nem beszélnek a marokkói háborúról, nem foglalkoznak a szíriai kérdéssel, há térbe
szorult a tanyai vasul is. Egyetlen téma
dominál: a strandrazziák. Erről beszélnek a korzón, a kávébázskban, a boros kancsók mellett és erről csevegnek
foképen a strandokon.
A szegedi államrendőrség gondoskodik
arról, hogy a kérdés, amely kényes is.
kellemetlen is, ne keröl|őn le a napirendről. Feliünéat keltő razziáit állandóan megismétli, а komolytslanságokst
szerfölött kedvelő gyerekhad gaudiumára.
Legutóbb Szent István napján volt
általános razzia az ujszegedi partokon.
A legutóbbi botrányok következtében
megerősített rendőri őrjáratok cirkálták
végig a strandokat és Igazoltatták le
azokat a hölgyeket és urakat, akiknek
türdötoilettje nem felelt meg a rendőri
rendelkezések erkölcivédö szellemének.
Az igazoltatátok természetesen nagy és
általános feltűnést keltettek mindenütt.
Ahol meg'elenlek az egyenruhás rendőrök, » gyerekhad azonnal kisírö tömeggé «lakúit át és zajoa vicáncoláasal tódult a homoktengerben bukdácsoló rendőrök után. Ahol megállapodott az őrjárat, rögtöniött népgyűlés
támadt és a hivatalos eljárás egyes
mozzana'al élénk érdeklődést kellettek
a hálás publikum körében.
A nap melegét élveiő fürdőzők —
sajnálták a kötelességeket
teljesítő
rendőröket, akik kénytelenek hivatalos
eljárásukkal járó kellemetlenségeket
zsebre vágni. A gúnyos megjegyzések,
a tréfás él éles célzások zápora zudul
minden lépésnél feléjak és akaratlanul
is mulattató eszközei a strand közönségének, amely nem igen mulaszt el
egyetlen szórakozási alkalmat sem.
Mert a közönség már nem bosszankodik, hanem szórakozik azon, ha a
rendőrök igazoláira szólítanak fel valakit a atrandolók közöl, valakit akinek a
megengedettnél rövidebb a fürdőruhája,
valakit, aki — hogy könnyebben búzhassa az evezőt — egyik válláról lekapcsolta a trikót Mivel a fürdőruhára
nem azoktak zsebet várni, a slrandolók
nem hördhal|ák migukkal személyazonosságukat igaioló okmányaikat és
Így rendőri kiséret mellett kénytelenek
kabinjukba menni okmányaikért. Ez a
kirándulás természetesen zajos feltűnést
és csoportosulásokat kelt és — nem
a o l f * l | a a rendőrség tekintélyét. Pedig
az újjászervezett reodőrséget a kifogástalan rendtartásért, a biitonságért tett
tok jó szolgálatért nagyon megszokták
már a szegediek igazán tisztelni Es
padig előnyös eltérés a régi jó időktől,
amikor, igaz, magától lehetett )obb a
rend, de amikor bizony a szegedi nép
nem egészen tekintélytisztelő humorral
nézte Andrást, vagy Tömörkénynek
Lértncét, .a város cselédjét'.
A Szent István-napi strsnd-razziák
eredményeképpen egyébként négy hölgyet igazoltattak a rendörök rövid fürdőruhájuk miatt és egy urat is igazoltattak,
aki valóban tulélénken kifogásolta a rendőrség eljárását. Igazoltatták - n a g y o n h e lyesen - azokat if, akik csűoakkisáret
nélkflJ unták át a Tiszát. Az igazoltatolt slrandolók tUtn (Cnuésictctcfl IDCK*
indul az eljárás. ValószinOleg szigorúan
meg Is büntetik ékeL
A rendőrség természetesen a közerkölcs |avulását várja a strandotok
m m á ő vekssáiásááól. Hogy déri-e vele
a célját, nem tudjuk, annyi azonban
feltétlenül biaonyos, hogy az crktMcarendétzeti straad-razziák kiválóan alkalm s u k a szegedi, ssép fejlődésnek indult fürdőélet visszafejlesztésére és a
pihenést, nyugalmat kereső tisztességes
polgári családok drlasz'ásAra.
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Pordeon-traktorob Vásárhely uccáin.
napi husz hold teljesítményű munkát tud kifejteni
A Szvaton és Kucses cég rendkivül nagy
felkészültségben álit oda a kiállításra éa meglepett bennünket az, hogy számtalan

Vásárhely uccái néhány nap óta motorbúgás'
tót hangosak. A szegedi Szvaton és Kucses
cég traktorjai szaladgálnak az uccákon ,és a
vásárhelyi gazdák a legnagyobb elismeréssel
bámulják meg ezeket a Fordson-gyártmányokat. amelyek az amerikai eröt és tartósságot hirdetik.
Szvaton és Kucses a kiállitáion bemutatja
a tankrendszerü. homokra szerkesztett vontató trakt rt (irakpull) utánahuzott háromas
ekével. A traktorokat országúti húzásnál
t a n m i k a r s k ü traktorrá alakítják át és
ket pótkocsival akár 70 mátermáisa
teherbírásra Is használható.
A traktorok Vásárhelyen is ismert szántó,
garnitúrával együtt látható, az amerikai Olivérekével együtt egy zseniálisan mego'dott, nélkülözhetetlen gazdasági eszközé válik, amely

vásárhelyt gazda tökéletes hozzáértéssál fejtette kl véleményét a traktorról,
amelynek üdvöi voltat és haainavehatóaefét mindegyikük elismerte.
Állandó nagy közönség nézi a tankokat és
ekéket és a cég a hozzáfolyamodott kéréseknek
eleget téve, pióbaszántási rendez, amelynek
időpontjára vonatkozóan a kiállítás területén
felállított irodában szívesen adnak felvilágosítást.
bzinon is felhívjuk vásárhelyi olvasónk
figyelmét a Szvaton és Kucses cég Fordsontraklorjsira.

— A pannonhalmi templom jubileuma. Qyörszcntmárlonból jelentik:
Tegnip tartotta a pannonhalmi apátság
a templom fennálláaának hétszáz éves
jnbileutnát, amelyen a bakonybélí, celldömölki és zslsvárl bencés apátokon,
valamint a rendi dékánokon kivűl Fetser
Antal győri püspök la résztveiL Az
ünnepi főpásztori misét Bdrdoss Rémig
pannonhalmi főapát celebrálta. A jubileum alkalmával Otőrből és Oyör vármegyéből dr. Laky Vilmos győri bencéstanár többsxáz hívőből álló zarándoklatol vetetett Pannonhalmára. A zarándokok részére délelőtt 9 órakor a főapátsági templom előtt tábori miaét
szolgáltatlak.

Mindenki fizessen
elő
a
Délmagyarországra!
tflll / 9 9
Szombat. Róm. kat. is szus ülései nyilvánosak legyenek-e,
WBli/Лви
protestáns Timót. OOr. vagy aem? Végeredményben abban álkat. Mátyás. Nap kel 5 óra 4 perckor, nyűg- lapod ak meg, hogy csupán a szociani'. 7 óra I perckor.
1ошügyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. lista sajtó képviselőinek engedik meg
a teremben való tartózkodást. A marMuzeum nyitva d, e. Í0— 12-ig.
Egyetemi könyvtár t központi egyetem I. seillei kongresszuson egyébként a maemelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—8-ig.
gyar
szociáldemokrata pártot Peidl
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
Gyula, Peyer Károly és Kithly Anna
tartanak: Oerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon
339), Gergely Jenő toasuth Lajos-sugárut 31 képviseli.
(teleion 62), dr. Löbi Imre Uizella-tér 5 (telelőn 819), Moldvány Lajos Újszeged (teleion
846), Nyilasay Ágoston Szilléri-sugárut 11.

A S z e n t J o b b Ünnepe.
Budapest, augusztus 21. Szent István nipját az idén is fényes keretek
és külsőségek között ünnepelték meg
a fővárosban, ahorá eírével utaztak
fel a vidékiek. A nép már reggel hat
órakor tódult • Várba. Háromnegyed
nyolckor érkezett a Zsigmond-kápolnába, ahol a Szent Jobb már várta a
precessziót, Csernoch János hercegprímás nagy kíséretével. Rövid ájtatosság
után megindult • körmenet. A menet a
palotasoron, a Szent QyOrgy-téren, a
Dísz-téren és a Tárnok uccán át haladt a Szent Háromság-térre. A templomban a hercegprímás celebrálta az
ünnepi miséi. Az ünnepi beszédet Balanyl QyOrgy piarista tanár tartott».
Ugyanakkor a Szent István-szobor előtt
rOktOnzOtt oltárnál Nemes Antal cimzetcs püspök tartott
csendes misét.
Istentisztelet után a körmenet visszatéri a Várba. A körmenetben résztvetlek a kormányzón és a főhercegeken
kivfll a kormány tagjai, a politikusok,
s külföldi követségek, a papaág és a
katonaság képviselői, valamint az ország
minden rendű és rangú lakossága.
Szent István napját a külföldön élő
magyarok Is megünnepelték, Bécsben
a Kapucinusok templomában. Párisban
az idegenek templomában volt a ma*
gyar mise. Magyarország külföldi köveid ebből a i alkalomból fogadást tar-

Д nureeillei
szocialista kongresszus.
Marseille, augusztus 21. A szocialista
international« végrehajtó bizottsága ma
tartotta első ülését Henderson elnöklete alatt Az ülésen 42 képvisdő vett
részt, akik mintegy 30 európai és
amerikai államot Tépiisdtek. Az ülésen hossza lita fejlődött ki afelett,
hogy a nemzetközi szocialista kongres»

BELVÁROSI MOZI
Nyári belyiaáe SeletattOmi: 16-И.
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Gummibotokkal verték szét Párisban
a tüntető banktisztviselőket.
Páris, augusztus 21. A banktisztviselők sztrájkja, amety eddig meglehetős nyugodt mederben folyt le, ma
több helyen zavargásokra adott alkalmit. A főváros több pontján a zuhogó
eső dacára tűntető banktisztviselők verődtek össze, akik azután a még dolgozó társaikat a aztrájkhoz való csatlakozáara akarták birni. Olt, ahol a
tisztviselők vonakodtak a felszólításnak eleget tenni, tettlegességre került
a aor. A Piacé de la Concordeon a
tüntetők két banküzlet tisztviselőit kényszeredték erőszakkal arra. hogy a
munkát beszüntessék. A banknegyedben számos ablakot bevertek. Több
belyen a tüntetők a rendörséggel is
összdflztek; ify főleg a Credit Lyonaiae
és a Societe Generai épülete elölt, ahol
a tömeg többszöri fdszólilás dacára
sem oszlott szét. A rendőrök vigre is
gummibotokkal
vertik szét a tüntetőket. akik közül többet letartóztattak.
Durafeur
munkaügyi miniszter a
délután folyamán magához kérette a
sztrájkbizottság
tagjait és közOlte
velük a bankokkal
folytatott tárgyalásainak eredményét. A sztrájkbizottság a miniszter
kijelentéseit
ugyan tudomásul vette, kijelentette azonban, hogy követeléseiből nem enged.
A miniszter végűi is kijdentdte, hogy
ujabb tárgyalásokba kezd a bankigazgatókkal, hogy a tisztviselők követései keresztülvigye.
Marseiüeben a banksztrájk táswga.
tásárs ma valamennyi szakszervezd
általános sztrájkot rendelt eL A város
a nap egéss folyamán teljesen kihalt
volt. Semmiféle kQilekedéd eszköz nem
№t s még a taxiaofförök is sztrájkoltak. Az Ősietek etész oap zárva voltak.
Néhány kereskedő ugyan reggel kinyitntta a boltját, a sztrájkok» cirkáló
járőrei azonban a boltokat rövidesen
becsukatták. A munka a kikötőkben

H

— A kormányzó az uj íadnagyokhoz. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A
Ludovtka Akadémia Szent István napián
délelőtt 10 óiakor tarlotta szokásos hadnagyavató ünnepélyét. A kormányzó fél
11 órakor érkezett me^ Magasházy\MzXü
őrnagy első szárnysegéd Hardy Kálmán
sorhajóhadnagy szárnysegéd, Nádossy
Imre országos főkapitány, Marlnovlch
Jenő főkapitány és iCbb magasrangu tiszt
kíséretében. A kormányzó a tisztikar uj
tagjait beszéddel üdvözölte, melyben többek közt a következőket mondotta: Ma
a katonának a hivatása megkötöttségflnk
és szegénységünk miatt kétszeresen ,iehéz ea ezért egész férfiakra van szükségünk. Acélozzátok izmaitokat, mélyitsétek
ludástokat és élesítsétek az ész fegyvereit.
Nektek hazánk felépítésében és a romok
eltakarításában főszerep jut. Az összeomlásért, amelyet megakadályozni nem
tudtunk, mert nem vonunk Itt, a felelősséget azok viselik, akikkel áll a harc ma
is az egész világon. A kísértések nagyok
és ne üljetek fel leiszavaknak ésh légváraknak. A katonapálya a legsze 'j a világon. Első követelménye az egyenes
jeüem és a becsületesség. A forradalmak
szele a becsületesség logalmát is kikezdte.
A becsületesség megköveteli, hogy minden ténykedésünket a tisztesség, a megingathatatlanság és az igazság psrancsolóan vezesse. Majd ha ebben az országban mindenki minden ténykedésével
a haza javát tartja szem elölt, akkor be
fog következni a legnagyobb magyar jóslata: .Nagy és dicső leend egykor a
magyar 1" Sok szerencsét kivánok mindnyájatoknak I
— Mrghluialt Bocskay koronájának megvásárlása. A Brassót Lapok
fenntartja azt a hirét, hogy a román
kormány meg akarta vásárolni Bocskay
István koronáját, hogy felajánlja Ferdinánd királynak hatvanadik születése
napja alkalmából. A tárgyalások meghiúsultak, mert Ausztria az ellenérték
gyanánt fdkinált festményekkel nem
érte be. Torz figurája a politika görbe
tükrének — irja a lap —, hogy ugyanakkor, amikor a kormány tárgydásokat folytatott Bocskay lejedelem koronájáért, a nyárádszeredai református
templom nyilvános parkjából dlávolitotta Bocskay szobrát
' A W W ^ W A V . '
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DBLMAOYARORSZAO
— Az ojticgedl baran£»zcateléa. Csütörtökön déielón szentelte fel U|»i ped lakossága a Lantos Béla elnöklete alatt álló .Újszeged! Népkor* vezetőcégének és tapjsinak
hitvatlá;os buzgalma tol) tán leszeged összlakossiga fdományoztsából létesített u) harangokat. Lélekemelő megnyilvánulás vo.lt,
amidőn reggel niir 7 órakor Kapossy Gyu a
». lelkész vezetésével rrígmdult az eR>hi*i
menet az újszeged! vasútállomáson levő uj
harangok tihozatalára. tRyhazi zsoioismák
közepette hoztak az uiszegedi temlom elé az
ájtatos Imek ¡< legújabb kegjtáigyakat. Az
ünnepélyre meghívott hatóságokat és testüJít?ket Lantos Béla Wadla a N'nkör verelöségével ígytnt A lélekemelő aktust dr.
ffteker Venüel szentszéki bíró, tanitóképezdei
igazgató tartolta fényes papi segédlettel.
Ugyancsak ö tartotta a prédikációt is, melyben méltatta az ünnep jelentőségéi. A nzgyfényü szentmiie utolsó akkordja a himnusz
volt, amikor is a zsúfolásig megtöltött templom énekszavába belehangzott a kot uj harang csengése Az egyházi szertartáp végeztével Horváth Isttánné, Preszly ErnOné, bán
dor Jánosné és Szabó Kálmánné haranganyák
lattáK vendégül a meghívott hatóságokat, a
szjtó képviselőit és az .Uiszegedi Népköi*
vezetőségét az ujjzegedi tfigadobín villádreggelire. A dejeuner alatt Lantos Bíla nagyszárnyalású beszédben méltatta a napot, annak jelentőségét és szeretettel üdvözölte az
egyház, a varos, a hadsereg és a sajtó jelenlévő képviselőit. Utána dr. Turúczy Mihály
v«rosl főügyész, mint a város képviseltje
hajtotta meg zászlóját az .Ujszegedt Népkör*
verftősége és főleg Lantos elnök elótt. A város képviselője után Tőrök Síudor, az .Ujszegedi Népkör* alelröke szólalt fel általános
kivanalomra. Szavaiban azt a hithliséget,
hazafiságot és teetvéiibégei méltatta, melyet
Lantos szelleme tart ebren az »Uíszegedi
Népkörben. Fetszólalá-aban szereietiel köszöntötte Szabó Istvánt, Újszeged tekintélyes
polgárát. Dr. Szűcs'Józset a Polgári Kör titkára mélyen meghajtotta a keresztényi lobogót Lantos előtt, aki a 3 ! év taradalmai után
mindig tettrekészen dolgozik Újszeged jólétéért. Lelkes hangulatban még sokáig maradt
együtt a társaság.

— Rudnyánszky Gyula unokáját
kitiltottak Románia összes iskoláiból
egy Írásbeli dolgozat mlatf. Aridról
Jelentik: Anghelesca közoktatásügyi miniszter RrMnyáaszky Hajnalka VI. o.
gimnáziumi tanulót, aki az aradi liceum
növendéke volt, az ország összes Mólóiból kitiltotta. Rudnyánszky Hajnalka
unoká|a a tragikusan elhunyt nagytehetségű magyar költőnek, Rudnyánszky
Gyulának és leánya Rudnyánszky Endre
volt aradi hírlapírónak, akit az orosz
forradalom orosz fogságban ért s aki
a szovjelkormánynál fontos politikai
aaerepet vállalt. Rudnyánszky Hajnalka,
ski kitűnő tanu'ója volt az intézetnek,
a következó bűnnel szolgált rá a bukaresti minisrter haragjára. Aa évzáró
vizsgán dolgozatot irt .A magyar Ura
fejlődése" címmel, mely dolgozatának
utolaó mondatát Így stilizálta: „Az a
nemzet, niélynek fiyen kOltöi voltsk él
vannak, akármilyen porszemmé zsugorítják is össze, fel fog támadni. Bár az
a nemzet sokat vétkezett, mégis jönni
fog az idő, amikor az Isten azt fogja
mondani: megbocsátom bűneidet.' Egy
tulbuzgó tanár felterjesztette a dolgozatot a tankerületi főigazgatóhoz, aki
azt továbbitolta a miniszterhez. Így |Ott
létre a mindenütt nagy feltűnést keltő
M
Ul
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— Isnaét jég verte a felaótanyai
szótőket. Néhány nappal ezelőtt pusztító jégeső paskolta végig a szatymazi
és a szatymazkörűli földeket. Van olyan
SSÖ4Ó, amelyben a jég Oiven-batvan
százalékos kárt tett. Pénteken délután
ismét meglelentek a morajló jégfelhök
Szatymaz fölöst és a jégeső ismét véglgpaskolta a szőlőket. A kár nagyságát még nem állapították meg. de a
szemtanuk előadása szerint a jég még
súlyosabb károkat okozott, mint legutóbb.
ftjÖNI
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¡Sándor Mátyás!
Uj cserépkályhak,
kandallók,

takaréktiizhely-csepék különféle színben és nagyságban

részletre Is kapható.

Kégi kályhák átrakását és ja
vitását felelősié* mellett válni
latjuk. Raktár az as| ad 6 hlvalal! i p B U t b e u . *«£«
TcKlun IMI Ipartelep t-k Ion tí-ll,
L É D E R E R TElTVfiREK ésTÓSZEOl

1925 angusztus 22.

A Délmagyarország a demokráciáért harcot,
fegyvere a függetlenség és
szókimondás,
hátvédje a közönség támogatása.
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— Időjárás. A Meteorológiai Inféze'
Jelenti: A brit Hitetekhez drp etazió
érkezett, mely máiodlagot képződményt
irányit Norvégia feie. Etenkivül KeletEurípt i i depressziós terűletet képez,
melynez viszont a magyarországi m<todligos minimum tarlozik. Különben
a légnyomás álfaiában alacsony, ugy
hogy a Közép-Európa fO Ott lévő elválasztó geiinc csak viszonylagosan
magas. Eső leginkább a Kárpátok vidékén volt, lObbnyire zivataros. Németországban száraz volt az idő. Az európii időjárás mrgleheiöien felhőt és
különösen délkeleten meleg. Hazáikban
mindenfelé voltak kiiet)b-na*>obb zivataros eiök. Legtöbb esett Ercsiben 21,
Budapesten 19 mm. A hőmérséklrt tegnap tObb helyen meghaladta a 30 C
foaot. Időprognózis: Helyi zivataros várhatók, lényegtelen hOváitozátsal.
— Hét tanítói állát, azázkét pályázó. A szeplembrri tanitóválasztáson
betöltésre kerülő négy női és három
férfi tanitói állasra a választási határidőig Ötvennégy nő és negyvennyolc
férfi tanító nyu|totta be az iskolaszékhez
pályázatát. Hét állásra tehát tzázke ten
pályáztak, ami hü adat a Jelenlegi ke
reseti viszonyok jellemzéséhez. A választás minden valószincs'g szerint
szeptember első felében lesz.
— Újszeged ünnepe. Az Ujszegedí
Polgári Kör, az Ujszegedí Torna Klub,
az Ujszegedí Szent Vince-Egylet és az
Ujszegedí Ifjúsági Egyesület vezetőségei
meghívót bocsátottak ki, amely szerint
Újszeged közönsége augusztus 23-án ünnepli meg a rácok elnyomatása alóli felszabadulásának negyedik évfordulóját. Az
ünnep műsora igen gazdag és változatos.
Hat orakor zenés ébresztő lesz, 9 órakor
tábori mise az ujszegedí parkban dr.
Glattfelder Gyula megyéspüspök pontifi
kálásával. Három dalárda Fichtner Sándor vezetésével a Hiszekegyet énekli. Az
Onnepl beszédet dr. Oaát Endre tanácsnok mondja. Lesznek még ünnepi karénekek, térzene s délután lesz az újszeged! keresztény egyesületek népünnepe az
ottani temp'om harangjának beszerzési
céljára.
— Nagy I O I V S U Vetzprémmcgyében. Veszprémből jelentik: A veszprémmegyei Hán<a községben nagyarán} u
tűzvén pusztított, amely öl lakóházat
és több gazdasági épűleiel hamvasztott
el. A kár Összege mtntegy 700 millió
korona. A tűzet valószinoleg vigyázatlanság okozta. A károsultak kedvezményes államkOicsönért folyamodtak a
népjóléti miaiiztériumboz és a földművelésügyi minisztéilum ól a kisbéri
álami ménesbirtok erdejéből kértek
épületfát.
— Sikkasztás a külügy minisztériumban. Budapestről jetenua: Két nappal
ezelőtt bizalmas jelentés érkezett a főkapitányságra arról, hogy a külügyminisztériumban váratlan rovancsolás alkalmával rálőttek arra, hogy a segédhivatal
egyik tisztviselője a kezelésére bizott pénzből néhány százmillió koronát elsikkasztott A főkapitányságon dr. Kiss István
rendőr főtanácsos az ügy nyomozásával
azonnal megbízta dr. Datky Lajos rendőrkapitányt. Két napi nyomozás után Munkácsy detektivfelügyeŐ csoportja már el
is fogta a külügyminisztérium megszökött
segédhivatali tisztviselőjét, Temple De
zsőt. Ma délben megkezdték a főkapitányságon kihallgatását. A tisztviselő beismerte, hogy a rábízott Összegekből háromszózmtUió koronát elsikkasztott. A
főkapitányságnak azonban az a gyanúja,
hogy sokkal nagyobb Összegről van szó
és ezért ebben az irányban megindította
a nyomozási. Érdekes, hogy néhány héttel
ezelőtt a varsói magyar követség egyik
Irodatiszije, Platthy Tibor megszökött és
körülbelül nyolcezer dollárt sikkosztott el.
Valószínűnek tartják, hogy Temple ennek
mintájára követte et sikkasztását és hogy
a beállott háromszázmilliónál nagyobb
Összeget tulajdonított eL
— A szentkati bucsun vidéki vásárosok nem vehetnek rétzt. Szentkút község elő járósága hivatalos átiratban értesítette Szeged város hatóságát,
hogy a községi elöljáróság határozata
élteimében a szenku i bucsun ctak az
ottani vásirozó iparosok rakodhatnak
U, a vidéki iparosok azonban nem vehetnek részt a buctu kirakodóvásárán.
A város tanácsa a szenikud elöljáróság
hstárazatáról értesíti a szegedi ipartestületet.

Szabadkén százszámra utasítják ki az idegen állampolgárokat és a nem

optáltakat.

Szabadka, aujuizlus 21. Szabidkán
az „idegen állimpolgárok" és a rendezetlen állampolgárságúik körében nsgy
nyugtilaniágot idézett elő a tzerb belügyminiszternek egy Stabadkára küldött rendele e, amelyben igen izigoru
utasításokat küld a hatóságoknak az
idegenek itt tarlózkodáss űfyében. Már
a tegnapi nspon a szabadkai retdöraég politikai osztálya megkezdte a rendelet végrehajtáiát, még pedig olyan
módon, hogy a belügyminiszteri rendeletre való hivatkozással tömegestől közli
az idegen állampolgárokkal,
valamis!
atokkai, akik tévedésből, vagy más
okok miatt elfelejtettek optálat, hogy
meghatározott Időn belül visszavonhatatlanul el kell hagynlok at ország területét.
Az áidotaloknak a legjobb esetben
tiz napi haladékot adhat a kapitányság
és ez idő alatt el kell hjgyniok Szabidkát.
A iegu'óbbi néhány nap alatt löbb
száz ilyen kiutasltáii rendelet érkezett
Szabadkán, amelynek a végrehajtása
folyamatban van. Naponta 30—40cialádot utasítanak ki Siabidka területéről.
Legtöbbje csehszlovák és román állampolgár, de szép számbsn vannak közöttük régi szabadkai magyar lakotok,
akik elmulautntták idejekorán oplálni
és rendezetlen az ál'ampolgáriáguk.
A hatóságok szigora intézkedései
máris megmozgatták az illetékes politikai tényezőket és a szerb ellenzik
kipviselői máris Intervencióra kiszülnek a kegyetlen is a maga nemiben
páratlan kiutasítást rendelet visszavonása érdekébea.

— öngyilkos lett az eltűnt Weinbarger Lijos. Budapestről jelenlik: A
főkapitányságon még a mull hét elején bejelen ették, hogy Welnberger Lajos, egy régebbi dusgazdsg földbirtokot
Lövőház ucca 12. szám alatti Iskásáról
nyomtalanul eltűnt. Weinbergernek már
jóideje egy nagy pöre volt folyamatban,
amelyet ninden fórumon elvesztett és
így teljesen vagyontalanná tett. A család valószínűnek tartotta, hogy az idős
földbirtokos vsgyona elvesz'ése feletti
elkeseredésében bujdosott el és a jelek
szeiint öngyilkos leit. Tegnap délután
jelentenék a főkapitányságon, hogy a
kirándulók a Páfrány uton egy idősebb
férfi holttestére bukksntak. Azonnal
rendőri bizottság ment ki a helyszínére, ahol azonban megállapították,
hogy Weinberger még él, bár állapota
súlyos. A mentők eszméleire is téritet
ték és ekkor e mondotta, hogy öngyil*
kos szándékból mellbelőtte magát. Súlyos sebével a Rókus-kórhtzba szállították, ahol ma délben rendőri bízotttág akaita kihallgatni. Ez azonban nem
történhe ett meg, mert a beteg állapota
súlyosra fordult, eszméletét ismét d veszlede és így nem sikerült megállapítani végzetes elhatározásának okát.
DIAk k e l e n g y é k készen és mérték
szerint a tegszeob kivitelben meglepő
olcsó árakon Lampel és Hegyi cégnél,
Püspökién bazárépület. Telefon 1403 ez
— A brlratáaok a Dugonics uccai állani
polgári leái:viskolában szeptember hó l-én
és * á n , a javító és felvételi vizsgálatok pedig
augusztus hó 78-án és 29én lesznek. Az
igazgatóság.

Ifjúsági k ö n y v e k
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- Néhány k ompi! miatt ••gOltak e t y
fysrmekat. Kaposvárról jelentiki Megdöbbentő gyilkosság hire étkezett Kaposvárra a
marcali járásban lévő Felsőiák-pusztáról.
Ezen a tarol i tanyán a halár brit Jöldek homokjából az egyik tanyai gazda kutyája egy
fiatal gyermek hulláját kaparta ki. A talált
— Háromszázmillió Andor Zsig- gyaimekbutla híre hamarosan elterjedt a kömond váaár helyi deficitje. Andor Zsig- zeli LiMckozma, Pusztakovácsi él Fájsz közén igy hamarosa-. kt is. derült,
mond színigazgatónak, mint ö msga ségekben
hogy az áldozat r r t 14 éves fiu, akt a pécai
állapítja meg, háromszázmilliórarag* gyermekmenhelyről tartáara volt kiadva egy
hódmezővásárhelyi deffidtje. Most tá- telsőlaki családhoz A nyomozás megállapímogatást kér Hódmezővásárhely taná- totta, hogy a tycrck gazdája sertéseinek legeltetésével foglalkozott. Eközben történt a
csától. legalább annyit, hogy húszmil- napokban, hogy a fiu kissé elkóborolt a
lió vigilmi adótariozáiát engedje eL szomszéd gyümölcsösökben éa igy az őrizetAndor uj társulata e hónap 27-én már len sertések az egyik szomszéd kertjéban a
megdézsmálták. A szomszéd észre
együtt lesz és szeptember végéig lát- krumplit
volté a krumplikán és ott a helyszínen összeszik Vásárhelyen.
szidta a fiút éa haragjában azzal is megfenyegette, hogy majd elteszi láb alól. Pár
nappal • fenyegetések után a gyerek csakngyan eltűnt és most hulláját a kutya kaparta ki a homok alól. A kis áldozat alig
pár ctn.-ie volt a homok alatt elföldelve.
A esendőt veg gyanúja ax említett gazda ellen
óiiási választékban. Nagybani
irányul, aki néhány krumplija miatt fenyeszáHftás az egész ország terügette meg a gyereket
letére. SoAa Lajos, Oroszlánés Iskola-u. tarkán. Tel. 10-77,

Münka kMMek

— Erdős Ferencet a Tábla sem helyezte szabadlábra. Budapestről jelennk: Amint Ismeretes, néhfny hóurppal
ezelőtt a Ho!dingu Bank ügyében letartóztatták dr. Erdős Ferenc ügyvédet, aki
e'len az a vád, hogy a honorárium kérdését ugy állította be, mintha az ügyészség megvesztegetésére kellene neki a pénz.
Erdős tudvalevőleg azzal védekezett, hogy
ö sohasem mondotta azt, hogy megvestt.'geiésre is kell nekUiénz, mert az egész
összeget ügyvédi honorárium gyanánt
kapta. VédSje nemrégiben orvosi blzcnyitvánnval igazolta, hogy E<dős súlyos
betegségbea izenvcd, mire megvizsgáltatták őt dr. Mtnich Kárdly fcrvényiiéki
orvossal, aki ueyjncsak konstatálta rajta
a betegségeifizalapon 250 millió korona
óvadék ellenében Htérték a szabadlábrahelyezést. lizt a kérelmet azonban a TábU
ma végkép elutasította.
— öngyilkos lett egy örves,
mart nsagytr diplomáját , • « • • » " - ,
trtfíkálták a rosaáaok. Kolozsvárról
Je'entik: dr. Deésl Jenő, a budapesti
tudományegyetemen szerezte meg orvosi
diplomáját és azután hazamejt Erdélybe,
bojy orvosi gyakorlatot folytasson.
Diplomáját azonban nemakirták nosstrifikálnL A fi ital orvos egyideig atyjánvk, a nagyahaási körorvosnak segédkezett a rendelésnél. Mlu'án megismételt k í s é r e d az orrod oklevél
nosztrifikálása körűi ersd<ré"ytelenek
nikán, ahova a mentők
meghalt
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MAR MOST

rendeli* m e g

a hasanáll

ISKOLAKÖNYVEKET

FÉLÁRON

KOVÁCS HENRIK könyvkereskedésébe«
Sxtgf.-d, Kölcsey ucca 4.

svi

01 bútorozott szoba
kiadó

Bokor ucca 2. szám alatt etegéns botorsattat, legfinomabb ágyneművel, külön bejárattal, atobai 7wvezetékkel, fürdőhaazná.
lattal, teletonnsl, villanyvilágiUsaal, kitejezett szállodai jelleggel üoo ezertől 1 millióig
terjedő árban. Különösen alkalmas magasrangu tisztviselők, magánalkalmazottak, bírák, katonatisztek és vag.onosabb egyetemi
hallgatók részére.
na
Értekezni lehet a n a p p a I i ó r á k b a n .

DBLMAQYARORSZAQ

1 9 » augusztus 22
— Mégszurkál iák egy járA«>irót.
Budipssttöl jelentik: A mait ér széptember tizennegyedikén éj lel h m f e i é
igyekezett társaságéval dr. Juhász Péter
(árásbíró. Ai uccAn négy ember belékötött, a birJt megütötték éi a lágyékán megszűrték. A rend í n é g a lelmerőit gyanuokok alapján Blumlstrán,
Beck Ed*, Konc jínos és Res Róisef
el é n , többek bántalmatáiából izármizó
aulyot testisértés büitette cinén e s t i t
vádat éa az ügyet hétföa tárgyalta a
Pollik-tanács. A vádoltak valamennyien
tagadták bűnösségükéi és azt állították,
begy egy máiik garázda társasáj' vol;
az, amey a bírót inzul ál:a. A biróság
Blum litvánt és R-s Jizselet f i mentette, ellenben Beck Edit ét Kocc Jánoit egyenként három-három hónapi
fogházra ét 50C—500.000 koícsa pinzb3nt»téire itélte.

A FORGALWBS ADÓ
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E l O l e g y e s h e t n l <a t i e g e d l k e reUedelml
Ipaikamaiánál.

— Maghalt B. Marton Erzsi. Közöltük, hagy B. Martea Erzsi, a Magyar Színház kiváló művésznője, az
elmnlt vasárnap verorállal megmérgezte
msgát. A salyo* állapotban lévó szinásznö azóta eszméletét nem nyerte
vissza a Szenti itvá a napján reggel fii•
hil órakor a Pajor-szanatórlam
egyik
szobájában meghat. Hiláia nemcuk a
színészek, hanen a közönség körében
ii osztatlan őszinte igen mély r sz vétet
váltott ki. Kllönöien a Magyar Színház g f á u o l j a az elbuiyt kiváló művésznőt, amelynek kOzOniégét annyiszor
gyönyörködtette értékes játékával, pompáé művészetével.
|jON!

JÖNlj

I SándorMátyás |
|

JÖN I
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kiadó — Értekerhe ni Reiszswnii Mártonnál,
Kossuth Lajos sugirut 52. Teleion 19 - 45. n s
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Leányszobák és
konyhaberendezések

legjobb is legszebb k.vitelben

jutányosán

A n n A ' K U - Raktár: Takaréktár u. 8
A n n i i Telejon 287. Ipartelep: Petőfi
H l I U W s . ugárut 36. Telefon 531.
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A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és ereje a független polgárok és
munkások támogatása.

\
Fcjrájásnál és
^ \ ; i fcgfáiásnál

MMiaMAMMJMMWMM'tMaMMaMfMmAnAMrtMMMMrtlAftMMAAMAAAAMMAMAAA

— A kormányzó még nem dönött Léderer kegyelmi kérvényétől.
Budapeitröl jelentik: A mull bétea azl
közölte az egyik bécái lap, hogy ugyanannak a hétnek a azerdájin Liderer
G j u t á r o t a margitkőiuli fjgház udvaán a legnagyobb titokban kivégezték.
Tegnap egy máaik bécu ujtág azt a
tirl köiöl e a nyilvánjnággil, hogy
Léderer Ouutáv kegyelmi kérvényének
i sorsa eldőlt: a kormányzó a halálraítélt Léderer Qjaztávnak kegyelmet
idott és ezt a döntést ma hirdetik ki
Liderer Oustláv előtt a margitköruü
togbáiban. Metikes helyen a leghatáozottabban megcáfolják a bécii lapok
fintasz ikut híreit. Ezekből a közleményekből egyetlen szó s e s igaz. Léderer
Qu:ztáv kegyelmi kérvénye csak a mull
héten kerüli a bon védelmi mlnisztéismból a kormányzó kabinetirodájába.
— Fedik Sári és Motaér Ferenc válópBrének tárgvaláaa szombaton lesz a budipesti törvényszék előtt. Erről az érdeies témáról, rzlami
az önevilkos párisi leányokról közöl az Érdekes Újság most megjelent
legutolsó száma szenizaós részleteket. A
színésznő sorsáról Szász Zoltán ir érdekfeszítő cikket, azt pedig, hogy milyen férfiakat szeretnek a nők, arra hivatott Író, Nagy
Lajos állapilja meg. Krúdy Gyula. Karinthy
Frigyes, Kemény Simon, Inocen! Ernő novelláit és verseit találjuk ebben a számban. A
Budapesten tartózkodó érdekes angol színésznő, Peggy Doreé, a nagyvilági nő budoár
titkait fejtegeti, ezenkívül nagyszerű ajándékot ad ez az ötletes gyönyörű hetilap : négy
oldalon k a telj ts divatos kottaslágert, amelyet
ha meg akarnánk venni, súlyos ezreket kellene
értQk kiadni Szent István ünnepének szimbólumáról, a Szent jobbról is érdekes képes
cikk számol be. A nagyszerű színház, film,
sport és az eredeti rajzokkal díszített divat
rovat, a kozmetika, grsloMgis és rejtvény,
valamint gyennekojság egészítik ki az Érdekes
Újság legutóbbi számat, hogy a mai viszonyok között teljesen érthetetlen pompás ajándékot nyújt az egyetlen profitálé félnek: a
közönségnek. Egyes szám ára 8000 korona.

— Egy bárom évas töazkel gyerek belebalt a vaszeit kutya marásába. Még az elmúlt hónap 27-én
öriént. hogy Börctök lítváa röszkei
gazdálkodó udvarábi befu;oit S.ekerei
Utván kuyájt él az ott Játszadozó
Három t s fél esztendős BörcUk Balázst
homlokán megmana. A ku yát a gyermek sikitozására előfu'ó házbeliek agyonverték, a gyermeket pedig máinip éjjel
f'lizállitották Budapestre, a Pasteur¡nézetbe. Az agyonv:rt ku yát Szegeden felbonc ilták és megállapították
rajta a veszettséget. Két hét múlva
távirat érkezett a Pasteur intézetből,
hogy az odaszállított kisfiún a veszet''ég tünetei mutatkoznak. Moit pedig
hivataloi értesítés jőlt, hogy a szerencsétlen Bőrcsök Balázs belehalt rettenetes betegségébe. A hatóságok termézeteien szigorú ebzárlitot rendeltek
el Röszke területére.
Belvárostlllatszeriárbanlegjobb vásárolni.

Sport
A

Szegedi

AKatlétikai

versenye.

Gáspár J«o< Ismét ÍM CM -«t agrott.

A legjobb fővárosi atléták részvételével sima rendezésben, jól sikerűit vertényt rendezett a Szegedi Atlétikai Klab.
A viadalon több mini háromezer néző
telest meg és a azép eredményeket
lelkes tapeokkal ju almazta. Eredmény
a következő:
100 m. siklatás: 1, Fluck látván
(BBTE) 109 mp. 2. Bdázs Jenő
(KA02) 11.1 mp. 3. O.lovay Károly
(SxAK) 11.2 mp. Két méterrel nyerve.
Salydobás:
1. Bedö Pál (BEAQ
• 1 * 1 0 i t k é p e t vásárol, tekintse 1335 m. 2 Darányi József (MAC)
meg Frdmann gépkiállítását Részletre 13 12 m. 3. Egri (MAC) 12.90 m.
ia vásárolhat.
«i
Magasugrás: 1. Oáspár J:nö(M»C)
— Ujabb hanaisitott egymilliós bank- 190 cm. 2. Orbán Ferenc (S<AK) 187
jegy került a budapesti rendóraégre. cm. 3 Qál Tibor (HTVE) 176 cm.
1500 m. síkfutás: 1, Bejczy Lajci
Budapestről jelenük: Néhány héttel ezelőtt egy fővárad banknak két hamis egy- (MAC) 4 p. 11. mp. 2. Csékey Oyula
milliós bankjegyet fizettek be. A hamis (CsFC) 4 d. 17.4 mp. 3. Szabadkay
bankjegyeit egy valódi bankjegy lefény- Ferenc (FTC). 4. Özrös János (SzAK).
képezése után cinkogrsfiai uton készültek.
400 m. síkfutás:
1. Szaliy Jenő
A rendónig a legerélyesebb nyomozási (MOVE BSE) 52 2 mp. 2
Krieger
indította meg a hamisítók kézreíerttésére.
László
(FTC)
531
mp.
3.
Pallaghy
A nyomozást külföldre is Uterjqsztették,
de — eredmény nélküL Néhány nappal a JJzsef (BBTE).
Diszkaszdobás: 1. Donogán István
nyomozás megindítása u:án a Zsíróból is
küldtek egy hamia egymilliós bankjegyet (SzTK) 39 77 m. 2. Somfai Elemér
a rendőrségre. Erről megállapították, hogy (MAC) 38 87 m. 3. Egri Kálmán (MAC)
ugyanolyan uton készült, mint az előbbiek, 38 75 m
tehát minden valószínűség szerint ugyan110 m. gátfutás : 1. Pdspöky Tibor
abból a kézből kerüli kL Ma azután vá- (MAC) 15.9 m p 2 O.bán Ferenc
raüan fordulat tOrtént a hamis bankjegyek
dolgában. Nem a tettesek kerültek kézre, (SzAK) 17.1 mp.
200 m síkfutás:
1. Fluck litván
hanem egy ujabb hamisított egymillióssal
szaporodott a rendőrség hamia míUiós (BBTE) 22.9 mp. 2. O.lovay Károly
bankjegyeinek gyűjteménye. Ezúttal a (SzAK) 23 1 mp. (kerületi rekord I). 3.
Nemzett Bank pénztárából hoztak be egy Muskát László (MTK) 23.3 mp
hamisított millióst a rendőrségre, amelyet
Távolugrás: 1. Püspöki Tibor (MAC)
egy 250 darab milliós bankjegyet tartal- 6.89 m 2. Somlai Elemér (MAC) 6.80
mazó kötegben fizettek be a Nemzeti m. 3. Takács Miklós (MOVE BSE)
Banknak. Csak az öaszeszámláláa alkal- 6 0 5 m.
mával vették észre, hogy hamisítvány. A
Gerelydobás: 1. Oyurkó László (FTC)
rendőrségen a legtüzetesebbcn megvizsgálták az ujabb hamisítványt és megálla- 53 54 m. 2. Szabó Emánuel (MAC)
pították, hogy a hamisítás módazere, a 5030 m. 3. Takács Miklós (MOVE
cinkográfiai eljárás megtelel annak az el- BSE) 43.20 m.
járásnak, amellyel az előbbi három bank800 m. síkfutás. 1. Barsi Ltszló
jegy készült. A papiros azonban most (BBTE) I p S9.8 n . 2. Bejczy L « j *
mar valamivel finomabb és jobban meg- ^ A C ) 2 p. 2 m p 3. Siabidics (MOVE
közelíti a valódi bankjegyek papírját és
végűi, ami a legfőbb ujitás, ez a bankHármas ugrás. 1. Somfai Elemér
jegy már el van látva sorszámokkal A
rendőrség szakértője valóazinünek tartja, (MAC) 13 76 m. 2. üjfsluczky Jizsef
hogy ez a bankjegy is ugyanabban a (FTC) 1Z59 m. 3. Takács Miklós
pénzhamisilógyárban készült, mint az (MOVE BSE) 11.40 m.
500 m. síkfutás. I. Csekey Lijos
előzőek, de időközben sikerült jobb papirt
beszerezniük és tökéletesítették az eljárást (CsFC) 16 p 323 mp. 2. Pápai Ovörgy
azzal is, hogy pótolták a sorszámozást. (FTC) 16 a 37.7 mp 3. Sipjs István
Ez a hamisítvány már annyira hasonlít a (SzAK) 16 p. 51.4 m p
valódi bankjegyekhez, hogyha a pénzRadugrás. 1. KarlovfcsJános (MAC)
hamisitóbandát nem sikerül leleplezni és 3.40 m. 3. Brausz Károly (FTC) 3.21 m.
ártalmatlanná tenni, annak tagjai szálával
Svédstaféta. 1. BBTE (Körmendy,
hozhatják forgalomba, anélkül, hogy észre
lehetne venni és ebben az esetben igen Fluck, Pallighy, Birst) 2 p. 2 4 mp.
nagy bonyodalmakat idézhetnének elő a 2 KAOE (Magyar, Balázs, Mazingrr,
pénzpiacokon. A rendőrség most újból a S e nme z) 2 p. 4 mp. 3. FTC (Ujfalegszigorúbb nyomozást indítja mej;
luezky, Brauiz, Nagy, Krieger) 2 p.
pénzhamisítók kézrekerítéaére.
8 mp.

A Délmagyarország oluasói
a Délmagyarország hirdetőinél vásároljanak.
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ROVATVEZETŐ : SZÖLLÓS KAROLT.

A nagyobb leadóállomások mai
műsora.
A '¡gusztus 22, szombat.
(A várcuév utáni szám: hullámhossz.)

Földelve van az antennája?
Berlin SOS. Este 8.S0 órakor: Víg nótái.,
9 órakor: ,Die Hasén ia der Hiscnheide*,
énekes játék 1 felvonásban, zenéje: N. Isouardtól. 11.3J—12.30 óráig: Tánc zene.
Breslau 418. Este 8.30 órakor: Víg müvésiszám>k. Operett-dalok, szavalat, klarinét,
basszus Utána: gramotón-zene
Frankfurt 170. Este 8.10-9.30 óráig: Debossy Claude-est. (Deb. szül. 1862 aug. 22.)
Szoprán, cselló, klsrinét, 10—11 óráig: Rooert
Walser, Oerd Pricke (szavalat) és a bitizenekar köuemQködéséveL
Hamburg S95. Este 8.30 «rakor: .Lenau
Nicolaus.* A költő halálának 75. évfordulójára.: (Szül. Csatádon, Torontál vármegye)
Köntgsberg 463. Este 8 Örskor: Hangverseny-est 9.13-10.15 óráig: Táncok s
régi, jó időből, előadja a házízeoekar.
Leipztg 454. Este 8.30 órakor: Lenau Nicolaus emlékestére, utána 11.33 óráig:
Tánc zeoe.

Münster 410. Ests 8.3) óraor. .Egy est a

Rajnán", 10-11 óráig: Tánc-zene.
Stuttgart 441 Este 8 - 9 óráig: Kamarazene, 9.30—11 óráig: Egy u t a Rajnán.
Barcelona 32S. Este 7 órakor: Modern
táncok, 7.30 órakor: Áriák és dalok, | 0 órakor: Hangverseny, 10.40 órakor: Siavalat
II órakor : Nagy esti hangverseny.
Gráz 404. Délutái) é l i — 6 óráig: Átvitellel
a bécsi program, 8.OS—9 óráig: Koncertakadémia, 9 - 1 0 óráig: .DM Wildkatz vom
Hollergrand', Willhardt népszínműve 4 felvonásbian.
Prága 5S0. Este 8 órakor: Oollwel! víg
estje. (Zsoekar.)
Róma 423. Este 9.15 órakor: Hangverseny.
Zenekar és trió.
Wien 530. Délelőtt 11—12.50 óráig: Hangverseny, bemondás szerint 4.10—5 ó/éig
Mesék. 5.10 - 6 óráig: Hangverseny, este 8
órakor: Operett 3 felvonásban, zenéje Kálmán Imrétől. 10.30 órakor: Víg -ene.

Ne feledje földelni antennáját I
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Megnyílt a sofför-tanfolyam

• Láaaló-iaragabaa Kiképzésre jelentkezni
lehet P o l p é r u c c e a 4 a l a t t .
BI

1914

Aranyjáva, Cuba
éa Gyöngykávé keverék

rillanygéppel naponta frissen pörkölve. > "

Hirachl Testvérek, Dugonka

tér.

Legfinomabb "I

lakberendezések

keményfa hálószobák, trodaberendezések.
Mrbatorok és miod«rmema kárpitosmunkák elsőrendűen, olcsón és k e d v e z ő
t i z e t é s i l e l t é t e l e k mellett kaphatók.
Vidékre csomagol.-a és vasútig szállítva.

Wiesner bútorgyár
Szeged, Aradi ucca 6.
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Száz munkásgyermek egészségét segit visszaadni, aki hozzájárul az ujszegedi nyaraltatás
költségeihez.
y
K e r e s k e d e l m i ée Ipari

hírek.

Ssegedl p l a d árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt.-cég
jelentése.) Basa uj 35o-36o, ujroza
25o-26o,
—
niárp» 24o—25o, ujzab 24o—25o,rtengeri 27
o—
buzakorpa 2oo—21o.
1
Örle
rleminytk. (Back
Bernit Fiai_ gőzmalom
jelentése.) Dara 64oo, 0 lia
liszt
dupla g 623o, 0 liszt szimpla g 62! o, 2- es
6o5o, 4-es 57!o, 5-ös SSBo, 6-os 5o5o 7»
395o, 7»/,-es 29! o, 3-as 23oo, korpa 19oo,
65%-oa egységes rozsliszt 46fo. Piomt árak.
Államilag plombázott (desnemes paprika,
válogatott, valóban édes ára kg.-ja 4t.ooo,
Államilag plombázott idesnemes paprika, kereskedelmi áru 42.ooo, félédes Í5.ooo, 1.
rendű rózsa 2é.ooo, II. rendű I6.000, III.
rendű 12.000, hüvelye« paprika füzérje 5 o 5ox»o korona.
TakarmányJiUk. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna laza I. rendű Uo, széna laza
II. rendű 12o, alomszalma 4o—So, takarmány szalma 60—7o. here uj 14o—1E0.
Tégla. (Szegedi Téglagyár Táraidat jelentése.) Oéptégla nagyméretű 85o, kisméretű
Boo, L o u t . nagyméretű fali 800, I. oszt.
kisméretű fali 65o, IL oszt nagyméretű fali
75o, 11. oszL| kisméretű fali
ezer. Curép.
Hornyolt cserép léoo, gép hódfarkú 85o, kézi
hódfarkú 600 ezer.

«

A Stacyar Mt
_
M r a a u L Valakik t angol font 34500C—347000,
BSOBOl 21C2-2I1& dinár 1249-1271. dollár
706éS—71370, banda b u k 3*40-3370, holland forint 28330—38600, W 3t0—366, léva
5 1 2 - 820, Ura 2584-16(8, márka 1C82516975, oaztrák schilling 99.7I-IS0.45, dán
h r a s 16135-16305, svájd bank 1379613B96, belga bank 3207—3237, norvég korona
13C2C-I3200, svéd korona 18820-18885,
zloty 11050—12000,
im 28630—288C0, Belgrád
1X9-1277,
16875—18875, Bukarest
362 - 3 6 4 , írth
3237- 3257,
•8-16445, OsM 13220—13300,
MBOCO-SI7000. Miláné 2384—2600, Newyork
X940—71370, Pária 334C-3360, Prága 2 1 0 3 II15, Sióba 517-521, Stockbolm 19075—
19185, Varsó 11130-11230. Wien
10045, Zürich 13776—13866.
a: Pária 24J0.
Lőttem 2987.—,! Newyork 515.—, '.Brüeazel
207.88,
1&65, A
2135. Milano

Cement, beton. (Schachtitz Józaef-cég jelentése.) Fedélcserép szürke, darabja l3oo, színes
darabja téoo, gerinccserép szürke, darabja
5000, szines 6000, egyszínű cementlap m-e
32ooo, többszínű vagy mintás 58-62ooo, aabest
möoala 44oa
(Landesbcrg-cég jelentése.) 13oo, cementlap Jo-65.oooig, mozaik lap m.-ldnt 75—
100.000-ig, cemenlcaerép 13oo.
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég leienlése.) Rudvaa 1 kg. alapára 52oo, abroncsvaa
1 kg. alapára 6500, linóm vaslemez I kg.
alapára 72oo, horgonyozott vaslemez 1 kg.
alapára U.000, szeki rtengely 1 kg alapára
13ooo korona.
A Scheinberger és Popper-cég jelentése az
Orion-bórgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 2S.Soo-32.7oo, színes box 27.2oo—
38.9oo, fekete kecsleezerge ll.loo—16 loo,
szine* zerge 17.8oo-23.3oo, lekete sevrett
6700—15.000, cseres szattyán kg.-kint 84.000—
ISo.ooo, fekete tehénbőr barkás és sima
127.6oo—149£00, vbtoa tehénbOr
.
— .—, kipa talpbél.¡a 88.800
. - , lekete
huzóbőr lo3.2co, nator huzóbör i38.8oo, fekete blank 92.100, catur blank 127.7oo, fekete blank has. 7aooo, natúr blank has.
88.800, vache croupon 7i.ooo-89.9oo, citrom
crupon 190.000, vache nyak 3S.3oo-58.9oo,
vache has 3o.ooo-47.loo.

122»/,,, Wien 8.0(72.55, Szófia
3.75, Prága I5J5, Varsó 89.50, Budapest
QM72.60, Bukarest 2.55, Belgrád V22M.
Zárlati
Pária 24J0, London 2504.50,
Newyork 515.50, Brüsszel 23.45, Milano
18.70, Amsterdam 207.85, Berlin 122.7%
Wien 00072.55. Siófia 1.75, Prága I5JS,
Varsó 8 9 . - , Badapm
OMTZSO, Belgrád
9J230, Bakarest 2.65.
r«raéavtóaada. A pénteki terménytőzsdén
a s irányzat búzában és repcében szilárd volt,
a többi változatlan.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os
tantidéki 38C0—3825, felsőtiszai 3775-380C, fehérmegyei 3751-3775, dunántull ás pestmegyei
3723—-3775, 77-as tiszavidéki i850-3875,
felső Hasai 3825-3850, bhérmegyd 38003625, egréb dunántutt és pestmegyei 3 7 1 5 3825,
tiazavidéki
3850— 3875, fehérmegyei 3825—3850, egyéb
danántuli és pest megyei 3 8 2 5 - 3 8 » , 79-es
tiszavidéki 390t»-892>. felsőtiszai 3875 -39C0,
fehérmegyei 3850—3875, egyéb dunántnli és

H I V ^ R L O S Z Á R L A T I ÁRFOLYAMOK.
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peatmegyei 3850 -3875, rozs 2725-2775, takarmánvárpa 2700- 28X, sörárpa 3200-3600,
sab 2630-27001 tengeri 2650-267J. repce
1-5700, korpa 1875-1925.
Irányzat A pénteki értéktőzsde irányzata
lanyha volt. kizárólag a kulisaz tendált barátságosan. Lényeges árveszteséget szenvedtek
a malom- és a vas piac pspir|ai, amelyek
gyengén tendáltak. Szilárd volt az Első Magyar Biztosító. A forgalom minimális volt.
Ferencvárosi ssrtásvásár. Nyiltvásárl maradvány 471 sertéa éa 30 süldő, érkeaett 633
aertés, eladva 26Q sertés. Zártvásári Összes
felhajtás 4U aeités. Arsk: Zsiraertés, fiatal
könnyű 18-19, nehéz 22 - 23.
Felelőa szerkesztő : FRANK j O Z S E F .
Nyomatott a kia. ótulajdonoa
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat Rt.
könyvnyomdájában. Szeged.
Külföldi utamrőt hazaérkeztem,

varrodámat újból
megnyitottam,

ahol angol, franda és gyermekruhák legrövidebb időn belül készeinek
Varróiskolám uri lányok részire szeptember
15-én nyilik meg.
Kiváló tisztelettel

h d a
Ii*yw44 " r t l i uállttáaaal kapkatét
K a r d o s l a k a i * iiiitOitettben. Mikaiátk
Kálmán ucca 4. Saját érdekf. kop m »áaároljon

Fái fűrészelek géppel
13—73.
Polgár-ucca 25. szám.

1 kg. 34ooo
31ooo
1
3tooo
1
3looo
.
nyakas
1
27ooo
.
oldalas
1
16ooo
.
fej-láb
1
28000
Zsirazalonna
I
30 000
Háf
Hál
1
32000
I
1-sÖrendü házizair
32000
Füitölt, pörkölt esem. szalonna I
Tiszta sertéshúsból készült paprikás kolbász friss 44ooo, szársz SOooo.
Vluontetadóknak Árengedmény 1
Tisztelettel T O R N A I
MIHÁLY
o«4 hentes, Tisza Lajos körút 22. szám.

Házhelyeladá
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Etadfts

Teljesen kűlőnbejáratu bútorozott azobát keresek, lehetőleg a Belvárosban, „Dlacrét"
jeligére a kiadóba.

Takaréktűzhely, kevéssé használt eladó. Iskola ucca 23,
félemelet, udvarban.
H

Elegáns uccai bútorozott szoba t vagy 2 Hatalembernek
esetleg teljes ellátáaaal kiadó.
Qm : Fodot, Mérey ucca 6 c.
L eau 2.
3

Oktatás
Jutányosán adok kezdőknek
zongoraórákat akadémiai módazetrel. — Fodor Ida. Mérey
acca 6 c .
3
M. Fleiasig Flóra a zongoratanítást szept. l-én megkezdi.
Egy-két növendéket még elvállal. jelentkezni délután 3-tól
6-ig Kölcsey ucca 10, I. cm.
8.1

Zongoráka
planlnAK

- —rOTtiOSl« tor

8 0 S a .Délmagyarország" kiadóhivatalának telefonszáma.

iwiao

®

u|ak
bunillUk kaphatók kedveit) liaetéai teltételek sieUelt

Olcsón eladó egy u|, befelé
_ abak tokkal
és
nyilós nagy
tol
iókarban levő ruhaszekrény.
Debreceni ucca 16 b.
1

Részletfizetésre

aaállitok

Teleion 13—7'

Sertés ksra|
.
comb
.
lapocka

Lakás

Egy tisztességes gyermektelen
hasaspárnak bútorozott szoba
konyhahasználattal kiadó. —
Báró Jósika ucca 33. ssám.

MlulOO

Olcsó sertéshús A r a k

x ó h . i r

Elcserélném belvárosi három
szobás lakásomat két s'obáasal Nagykörúton belül. Érdeklődni 69ó. telefonon.
1

»

Aleyő főhelyén egy 600 ni "é g y s i "ő | ő"l é"s a r e a
telek, mely ipartelepnek is
.. alkalmas, örók
Iron eladó. Eltdáii fe tttelek megtudhatók
Algyőr, a tulajdonos H l t a l s i ö v a t k e i o t n é l .

Fenyvesi Juliska
Széchenyi lér 8. szám.

legszebb lisztek,
legjobb takarmáínycikkek
legolcsóbb napi árban

E N Q E C

zoncoraraktárU»»

Takaréktár-utca S. Haneoiiaok, |svttáaok okaön, axakaaerflrn végeztetnek. Zaafara- éa plaalaékSla**«4s.

KBItntélék

BÚTOROKAT

kárpifamunkákat

BALOG SÁNDOR =

Koeaath Ujoa augárut 6. az.

Gyermekés munkáscipök

IwWnySaebbencMk I P I T Z V S
S é n O O R IBTtWCUR butorrakUraban vtaárolbaL Tábor ucca 3. 4 *

ZOHÂHCEDÉNYBK

mtndca utabn éa u m i g b u • l«pJobb mln«>é«h«
783
tzv. K O H N
MÓR-aé
dpaihltUbMi S.<the»yl Ur, IMrkéi.

l a z y la It, r a j « a p a a i r o i à
ô |I
. remek vátaijtékban

• z á n r ó

tfik

lózsci

a batöaáal kuacaaraok

mellett

KtHIOWÄ

jutányos áron. aoa
Gyermekkocsik Ísviiását,
OVACS, Szentháromság u. 49.
bámulatos olcaó á r a k b a n
részletfizetésre la
aa
Sehol olcsóbban

DÉRY

gépáruház

Kiss ucca, Keleti-palota.
llchhessn-féle
f é r l l é e eSl dtvstclpSk

clpőUclébea
S i c g t d . S í é c k m r l lér. B é l á é i

S S R ^

Varrógép éa kerékpár, a a n r i

№ . 1 t, német áruk, 11111: t i n i m afc
S á r , n é m e t eummlk 4a saartiíkcM rfssii'ttlsnfwt ^
Naa 1 iavltómakel jt
SZÁNTÓ SÁNDOR (épraktár»
Kiss Dárld paMa, Uaa a.
4SS
M

özv. KOHN MÓR-né

• •

1025

1915 s o g n s z h u 22.

7*4

Az Alföld legnagyobb
táblaüveg raktárit
KIrtai CéuDvegezéai vállalat*
Mérey ucca & Telefon 9 - 9 7 .

BUTOR

Pallaa

T».

saját készítésű, fIntett ás Iwményfa,
elsőrendü
eltórendti I kivitelben
»
»•- — ICgClUnyUBCDDCTl
I
beazerezbetfi
S I N O B R bútorasztalosnál
Kákéezl tér. ^ 1
MSB aubátracoát ébneaáa, taU
éa s s a f e é r a k . arany, «aaá.
doable és alpacka u a n l a t d a»tSffjak leeolcaAbbbaa aaamhattk ta

Hasai bt
Hont la

CSŰRI FERENC

^

o n s z a i l u MMi
I S K O M K Ó N T V M
koajnreket vesaek 4a cac(4lo .
Hungária Rnllqulrlum
•atttyáay 1 1"*. TaMoa »-M.

SalavMa
Naaéd

NOl

él f ë ï ï r û h û k

vegyi tisztítása

és festés»

Royal-axáiia
Scéw^H
Stsz

Cooto-him

szel szerűen
a legrövidebb időn b e » »
mérsékelt árak a ellett
készülnek
•»

Szirovioza

kelmefestő ésvegytisztító—
nál, Zrínyi ncca 18. as.

sor

Vasmegyei

230

16J

M W « .AaaUif

fAQo*

Hagybátony;
Beocsini

1410
^
114
1015
44)

UniolexU)
Horv. Ónkor
Inat isaé
Oyapj-jaorá
Papii-lpai
«tev*rryaör
Stöv:
M{•
ípóliww
feJue •
W s m t a í fl tsaUl

Dobó 5ándor Gépműhelye és Mechanikai Vállalata

Vili Pexag«

Wander
ZágyvapáUn
Hangya

B e r l i n i s a r u t *». T e l e t o l

22

f " ^ ' iyj*

m-m^m-^MM.-m.-m.-M
.. P r a t e r

-

i«-i*

ainacnneaS zép«IUIrt«wke« t* «épeket.

Autójavítások soron

kivflllt
cyán- és kén-gázzal véges

>

I

budapesti áTOU

w

kilométerenként 6070 korona. Megrendelhető
éjiel-nappal. Mégrádl J é l S S f bérautóvállalat
Koituth Lajos tugárut TA Telefon 9-18. MI

i

