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Eladók a nagyatáderek . . .
„Azon időben as ország latosai a taligát,
vagyis a két kerekű kordét László szekeri- nek
nevezik vals, mivelhogy az örökös rab'ácok
miatt az igavonó bsrmok az oiszágban megfogyat kezának s az emberek barmok módjára
kordéba fogván magukat, pótolják vala az állatokat". Így mondja ezt az a szép telitarka miniatűrökkel ékesített meséskCnyv, amely Képes
Krónika cimmel egyik kulfoirása a köiépkori
magyarság történelének és egyik kincse természelesen a — bécsi Hofbibliotheknek, i miről
is nevezte ik Bécsi Któnikd-nak is.
Azon időben . . . Azon idő vala dicsőségesen
uralkodó Kun László királyunk ideje, amelyet
tömören ugy jellemez a krónibairó Márk barát,
hogy „akkor kezde Magyarország nagyságos
dicsőségéből lebanyatlani, kezdének benre belső
háborúk támadni, városok összerombaltatni,
falvak tüz által elpusztulni, a béke és egyetértés teljesen összetapodtafni, a gazdagok megfogyatkozni és a nemesek a szegénység szüksége miatt elparasztosodni". Bár Márk barát,
akár tájéko:atIanságból, akár az izmaeliták
körfllnyiratlan aranyai ál al megvesztegetve,
elhallgatja azt, hogy mindezt a destruktív sajtó
okozta, a krónikának ezt a h ányosságát pótolni
lehet és kell is pótolni egy uj kiadásban, addig
pedig rá lehet bizni az előszóval való pótlást
azokra a lelkes honfiakra, akik a modern idők
szellemében tanítják a nemzeti történelmet a
magyar ifjúság számára. Sokkal nagyobb bij
az, h gy Kun László szekeré től egyetlen píldány sem maradt az utókorra, holott azt most
fölemelt belépődijak raeilett mutogathatná a
Nemzeti Muzeum, lényegesen javítván ezzel
szerény állami dotációját a magyar kulturfölé y
szolgálatában.
Dd nen csak Kun László szekere m m található közgj üjteményeinkben, hanem hiány: ik
szókból e nemzeti ereklyének török-német korjeli kiadása is, a Básta szekere, amelyről Bod
Péter írja* hogy , a taly'ga, melyet az emberek
TfefeüTgondolUk fel a szűkség miat», mivé!
téntelenek voltak a szekeret maguk huzn}, ne-eztetett el Básta szekerének". Szép volna pel'g az erdélyi vehfcu'um a magyar vehiculum
aellé állítva a m u z u m tőrtíne mi szekérterméen, a rég elomlott századok képviseletébe,
ogy a magyar ¡elent történelmünk harmadik
irómüve képvíselheste velük szemben: a nagyídder.
Csinos, könnyű piraszthintó a nrgyatáder,
nely némely szaktudósok szerint Makó körfékén jött divatba, ab carsa condltó számítva
i első esztendőben, mátok izerint a DunaTisza közén keletkezett. Ez teljes b zonyossággal már meg nem állapítható s nyilván homályban fog maradni annak a neve is, aki
nagyatdder- nak keresztelte el a magyar kocsimüvészelnek ezt a szimbolikus kreációját. Nem
éppen szokatlan jelenség ez a találmányok történetében és talán szegény Nagyatádi Szabó
Istvánnak meg fogják bociátani történelmi
pályatársai, a többi Istvánod, hogy a nemzeti
hála az 0 nevéről formált nevet az uj közlekedési alkotmány számára. Mert ha a puritán
kisgazda*miniszter soha nem ült is a róla nevezett hintó-kocsiban, neve méfcis elválaszthatatlan lesz a kortól, amely e kocsit a mrga
képére és haionlatosságára megteremtette.
— Azon időben — fogja majd elvasni a
késő utókor a Nemzeti Muzeumban a nagyatdder fejcéduláján — oly hallatlan bősíge volt
a föld népénél a pspirbankónak, hogy ha pipi ba tömi vala, akker se tudta volna azt elemészteni. Fekteté tebát házba, földbe lábas
marbába és apró marhába, drágaköves aranyaüst kösöntyükbe, mahogóni fából való nyuj ódeizkákba és per ziía- szoknyákba, ötszáz személyes disznótorokba és ezerötszáz személyes
lakodalmakba és mikor még ezek alán is annyi
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vala a pénzük, hogy nem tudtak vele mit csinálni, akkor kitalálták volt a ncgyatdder
nevü
hintószekere*. A nagyatéder olyan piraszlkocsi
volt, amily rugóra járt, de megtartotta a régi
vasaskccii form/jét, ki volt vígva az oldalán,
mint a szolgabíró kccsija, de ha a kivágást
egy tetolbató deszka lappal elzárták, akkor be
lehetett rajta fuvarozni a tököl is, amely 1920
körül vasáinapi csemegéd szolgált a ntgysá
gos, sőt méltóságos uri népeknek is. A kocsik
azonban nem vállak be, mert a rágós kocti
nem való tapasztó föld szállítására és vagy
náazrépet nem №et rajta hordani, vagy trágyát,
holott az élet mindt kettőt megkívánja. Haazcn
ban praktice nem is vált be a nagyatáder nevü
kurzus-szekér, mindenesetre érdekesen karakterizálja azt a kort, amely kitalálta.
Sok-sok pénzbe került uj korában a nagy-

;

atáder, az bizonyos és akkoriban talán a Nemzeti Muzeum egész évi dotációjából se lehetett
volna egynek az árát fedezni. Most azonban
aránylag kis pénzen lehet nagyat/dert venni a
jövendő okulására, meit napról-napra olvassuk
a vidéki újságok hirdetési rovatábap, bogy „egy
jókerban levő nagyatáder jutányos áron eladó".
Itt aztfn el is apad a szatíra és megkeseredik
a szánk ize. Az eladó na| yatáderek azt leienlik, hogy nincs már pénze a parasztnak se. A
társadalom többi osztálya után őrá került a
pusztulás sors. Az első volt a lateiner, a tisztviselő, aztán jött a munkás, a kereskedő és
iparos, most hullik tele a magyar sors meszes
gödrébe a paraszt. Más aztán nem is marad
most mér, csak a nagybirtok, a mágnás, a
Nemzeti Kaszinó, — vigyázzon rá a magyarok
Istene tovább isi

Megkezdődött a rifkabilok elleni offenzíva előkészitéi
Pár is, augusz'us 31. (Havas.) A Petit Párisién
jelenü Fezből: Az offenzíva
előkészítése
és a
csapatok átcsoportosítása
megkezdődött. Abd el
Krím táborában
a francia offenzívától
való
félelem következtében zűrzavar uralkodik, különören azért, mert nem tudják, hogy Péiain

melyik ponlon fogja a támadást megindil
Abd tl Krim különös gondot fordít a szám
védelmére. Maga Abd el Krim Adjir vidéké
védelmét biztosítja, mig fivére, aki föh.
szállását Ued Lauban ütötte fel, a nyui
szárnyat védi.

Megkezdődött a drágasági ankét.
Az árak aránytalansága. — A liszt- és kenyérárak.
Budapest, augusztus 31. A népjóléti minisztériumban Vass József helyettes miniszterelnök
elnöklésével ma délután 5 órakor kezdődött az
a áiágasági aakél, amiij ntk cél]»: bevezetni a
drágaság letörésére szolgáló intézkedéseket és
meghallgatni ezt megeICzőltg mindazokat az
érdekképviseleteket, amelyek szakszerű véleménnyel szolgálhatnak a közszükségleti cikkek
mostani áralakulását illetően és esetleg javasla
tokkal léphetnek elő a drágaság enyhítésére
alkilmazandó intézkedérek tekintetéten.
A Vass József mltiszter elnök-fceljetes, népjóléti miniszter által elrendelt s az élelmiszerek
és más közszükségleti cikkek áralakulására vonatkoió adatgyűjtés most már befejtzídölt és
kétségte'enfli igazolja, hogy a közszükségleti
cikktk előállítási és fogyasztási árai között olyan
nagyfokú aránytalanság van, amely a fogyasztók rovására a legnilkülözhttetlenelb
cikktk árát
indokolatlan magasságokba
szökteti.
A drágasági ankét napireidjén elsősorban
annak megbeszélése szerepel, miképpen lehetne
a legfontosabb, Ugnélkülözhefet'enebb élelmicikkeknek: a kenyérnek és a lisztnek drágaságát csökkenteni.
Az ankét során, amely előreláthatólag főbb
napot fog igénybevenni, végigmennek természetesen a közszükségleti
cikkek hosszú
listáján,
hogy a mindennipi élet számára szükségelt

elsőrendű élelmi és tuházati cikkekben olj
árszínvonal legyen elérhető a mérséklések rév
amely megfelel a fogyasitók vásárié képei sé|
nek és a jaiult gazdasági helyzetnek.
A mai ankét után ttzss József miniszter
tanácskozásokról a következőkben nyilatkozol
— A bemutatott kenyérmintákból kiválás
totlam egyet és megkérdeztem, hogy a megi
lapított Ii8zt-tipus mrgálhpitott mennyiségb
való felhasználásával ezt a kenyérfajtát kg.-ké
5200 K körűi elő tudják-e álitaní. Tettem <
azért, mert megvizsgálva és megízlelve a kivi
lasztott kenyeret, kiváló minőségűnek laláJtan
A kenyér nem is félbarna, hanem fehér és
legkényesebb ízlést is tökéletesen kielégitL
pékipartestület jelenlévő

képviselői a gondolj

tot megvalósíthatónak találták és csak azt lé,
ték, hogy holnap délelőtt pontos kalkulácii
eszközölhessenek és tanácskozzanak a kényt
jelzése és elnevezése felöl. A magam részéi
ezt az éivényben lévő liszt« és kenyérárakhc
viszonyítva kielégítőnek találtam, mert al
ennél fehérebb, úgynevezett kalácskenyeret aki
fogyasztani, az bizonyára rendelkezni fog a
annak megvételéhez szükséges a n y a j eszkí
lökkel is.
Szerdán délutánra a vendéglősök ipirlestül«
tének képviselőit kéreti magához i miniszter.

Nagy tüntetés volt Bécsben
Ausztriának Németországhoz való csatlakozása mellett
A hatás Párisban.
Bécs, augusztus 31. A városháza előtt tegnap mintegy tízezer
emter
részvételével népgyűlés volt, amelyen a Németországhoz
való
csatlakozás mellett tüntettek. Lelkesen ünnepelték Loebe német birodalmi gyűlési elnököt; az
ünneplés még fokozódott akkor, amikor az
osztrak-német népszövetség elnöke megköszönte
neki, hogy njiltan, ország-világ tudtával vállalkozott bécsi útjára, noha akadályokban nem
volt hiány.
Loebe német bircdalmi gyűlési elnök ezu'án
megtartotta beszédét, amelyben a többi között
a következőket mondotta:
A német nép akaratának vign hajtását egyet-

len belföldi kormány sem ellenezheti sokáig i
egyetlen idegen demokrácia sem tarthatja feni
tartósan saját alapelvének megsértéstt. Tiltako
zott az ellen, amit különösen Olaszországbar
és francia jobboldali körökben hangoztatnak
hogy a csatlakozási mozgalom az imparializmusnak, vagy az annexionizmusrak felélesztésé
jelenti. Hangoztatta
a csatlakozási
törekvések
békés jellegét.
— Mi a magunk kívánságának teljesítésére
— mondotta — nem ismerünk más utat, mint
azt, amely a Népszövetségen
át vezet. A st.germaini békeszerződés értelmében a Népszövetség hivatott arra, hogy Auszlría jövő
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állami kialakításáról döntsön. Mi hisszük, hogy
kívánságunk teljesítése nagyban hozzá fog pirulái Európa bikéjintk
helyreállításához,
annál
is Inkább, mert gazdasági szükségnek
felelne
meg.
— A szaná'ási kísérletek egytöl-egyig vagy
eredménytelenek voltak, vagy csak átmeneti
időre bizonyultak áldásosnak. Mind erösebb a
kívánság a nagy gazdasági terület iránt, amely
biztosítja lakóinak létét.
— A mai tüntetés — folytatta Loebe —
nem a kormányoktól
Indult ki. £ n is, mint a
német birodalmi gyűlés elnöke, ebben a pillanatban nem valamely kormány szócsöveként
szerepelek, — hiszen egyébként is
ellenzéki
párthoz
tartozom.
Mi a csatlakozásban nem
látjuk a béke megbontását. Marseilleben a
munkások a békére irányuló akaratukat hirdették. Holnap Párlsba
megyek, hogy a
németfrancia megértés mellett
szólaljak
fel és hangoztassam,
hogy ez a megértés
az alapja az
európai békének.
— Békebontásról tehát nem lehet szó.
A beszédet viharos éljenzéssel fogadák.
A gyűlést a városházán fogadás követte,
amelyre számosan vol ak hivatalosak. Schober
rendőrfönök hivatali elfoglaltságával men ette
ki magát. Emmerllng
alpolgármester üdvözölte
a megjelenteket és vitába szállt azzal a nemrégiben (Seipel részérő!) kifejtett elmélettel,
higy az állam
és a nemzet nem azonos fogalmak.
Páris, augusztus 31. Politikai körökben nagy
igalommal és éles hangon tárgyalják az osztrák csatlakozási mozgalom megerősödését, különösen Loebe, a német birodalmi gyü'és elnökének bécsi feltűnő agitációját a csatlakozási
moigalom mellett. Loebe beszédének az a része,
ametyberí fogadkozik, hogy a mozgalom csak
békés uton, a Népszövetség segítségével akar
érvényesülni, itt kevés b ¡nyomást tesz és különben is azt vetik ellen, hogy a mozgalom
eröszakolása presszió akar lenni a Népszövetségre.
Míg eddig hajlandóság mutatkozott arra, hogy
a csatlakozási mozgalmat akadémikusnak, vagy
előnyök kihsrcolására alkalmas osztrák eszköznek tekintsék, addig most ebben a tekintetben
fordulat állott be és mindinkább az a vélemény
kerekedik fölül, hogy a mozgalom
komoly jellegi és Németország
áll mögötte.
— A csatlakoz Isi mozgalom — mondották
egy beavatott hivatalban — , ugy látszik, mégsem egy elökelötlen taktikai manőver
spanyolfala, hanem ezldőszerint a legkomolyabb
ostrom
a békeszerződések
rendszere ellen.
A külpolitika intézői mindkább átlátják ezt
és valószínű, hogy Ausztriát figyelmeztetni
fogják a csatlakozást mozgalom
eltűrésének
súlyos
következményeire.
A kamara szünetelése lehetetlenné teszi a

Ferusék.
Irta: Hegyi István.
Feruséknál megdöglött a tehén. (Azt mondják,
szög feküdt a gyomrában.) Nagyon sajnálták az
egyetlen jószágjukat Ferusék. Meg is siratták,
öreg Ferus, öreg Ferusné, meg a lánya. Négyen
voltak ugyan a háznál, de a negyedik nem sirt.
Az Eszti lány gyereke volt a negyedik: a pólyás.
Mire a Virágot elásták a kert sarkában a ház
mögött, Eszti épp tisztába lett a helyzettel. Veheti
a gyereket a nyakába és mehet! ösmeri az apját,
de az anyjától sincs mi jót várnia. Még megvan
az a Ieyél, mit az anyja akkor Íratott, mikor a
gyerekivei volt várandós. „Bizonyszögényökvagyunk
mink édös lányom, ha töhetöd, né gyQjj haza."
Amikor pedig az apja külön is meglátogatta szolgálati helyén, élőszóval ezt hagyta neki: haza
gyühecc, de csak ugy gyQjj, ha Qres kézzel nem
gyüaz.
Szegény Eszti féléjszakákat átsirdogáltl erre.
Szeretett volna mentőírt találni a szive sebére,
de akármint csűrte-csavarta, a vége az lett, hogy
csak haza.
De nem ment üresen I
Volt egy kis takarékpénze, mert hogy a bérit
félrerakosgatta, gondolta, azzal tesz valamit. Első
gondolata az volt, hogy az apjának vesz egypár
csizmát, az anyjának meg egy jó meleg téli nagykendőt. Később megváltóztatta a gondolatát. Ez
akkor történt, amikor gyengélkedni kezdett és
elment az orvoshoz. Az orvos azt jósolta neki,
hogy nem lesz elég a teje, vett tejen kell tartani a
kicsit. Mire Eszti ugy határozott, hogy tehenet
vesz. Ha tehenet visz haza, valami jő fejőst, azért
csak eltarthatják . . .
. . . Alig másfél hónapja, hogy hazahajtotta a
Virág tehenet . . . és ez a tehén olyan egy Istenáldotta jószág volt, mely mig élt, megváltotta a

palit lkai pártok egységes állásfoglalását. Megállapítható, hogy a Parisbm lévő po itikai tényezők egymásnak tesznek siemre^áayásokat.
A kormány részéről szemére vilik a radikális
tábor vezetőinek, hogy támogatják
a
piclfisztikui Jellegű mozgalmakat
ét
kongresszusokat,
amelyek a békeszerződések
revíziójára
irányuló
külföldi mozgalmakat
mintegy
bátorítják,
az
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ellenzékiek pedig, különösen Poincaré és MUlerand hívei, ízt vetik a kormány szemére, hogy
Ausztria járszalagján
halad, nem engedi magát Ausztria támogatásábm
megzavarni, noha
egy kis éleslátással
látnia
kellene, hogy az
u'óbbl években ily Irányban tanúsított
toleranciát tulajdtnképen
Németország
használja ki a
maga
érvényesülésére.

Szép ünnepséggel zárták be a gyermekstrand szezonját.
tiKedves, megintő ünnepség zajlott le vasárnap délután a szegedi munkátok gyermekbarát
egyesületének ujszegedi gyermíkparlfűrdöjén :
megtartották a szezonzáró üinepélyt. Az életsíinüre sült apróságok sírva búcsúzkodtak el a
Tisza homokjától, hogy a négyhetes nyaralás
után megkezdj ik az iskolábajárást.
Tizenkét órakor volt a bucsusbéd. A konyhává fölszerelt destkabódéból kellemes gulyásillat szarödöít ki. Szabi Perencné, a gyermekstrand ügyeskezü szakácsnője hitalmas üstben
főzte a párolgó eledelt, amelynek illata közel
nii eleven apróság fantáziáját csiklandozta.
Az idő szeszélyes volt. A i égen felhőfoszlányok úsztak és takarták el a napot, ame ynek
java melegét elfújta a keddi orkái. A kihűlt
homokról a födött „társalgóbba menekültek a
gyerekek. E i a „társalgó" is olyan stílszerű
deszkaház, padokkal, asztalokkal Ide menekültek a strandoló gyerekek a nyáron, ara kor valami hirtelen zivatar zavarta meg a lubickolás
gyönyörűségeit. Most mindenki id¡húzódott és
a deszkaalkotmány zsong a gyerekhad vidám
zsibongásától, mint valami méhkas.
Kedves látvány az eleven gyerekhad. Birnapiros, egészséges arcocskák sora kukucskál a
gyalult asztalok mögül. Apró, félmeztelen gyerektestek hancúroznak a földön és bújócskáznak a sarkokban. De azért nagy és meghitt a
fegyelem. A gondnoknők egyetlen intésére elhal a lárma és az égő gyerekszemek kíváncsi
áhitattal figyelnek. Simogatásért simogatással,
szeretetért szeretettel fizetnek és szent gyermek hálával. Ezt adják ráadásul.
— Kész az edéd — kiáltja valaki. Az apróságok az asztalokhoz rohannak, föllelepednek
a lócákra és türelmes éhséggel várják, amig
bádogiányér|aikra kerül a párolgó, vérpiros,
kívánatos gulyás. Aztán néma ciönb:n, áhítatos élvezettel majszolják a meleg ételt, az arcok kipirulnak és az apró, gyerekszájak köré
maszatolódik a gulyás biborlere.
Ebéd után játék. A bolondos nap hol előbújik a felhők mögül, hol eltűnik mögöttük és
árnyékával visszakergeti a kikívánkozó gyerekhadat. D Í ez is piórakozás. Minden csöppségre
gondos szemek vigyáznak, nem is történt az
égési nyáron egyetlen baleset sem. Pedig nem
kis munkát ad és nem kis felelősséget Jelent

Ezután a mesemondás következett.
Kolacskovszky Lajos két szép mesét mondott áhítatos
figyelem közepette.
Az ünnepélyt a munkásdalkör éneke zárta be
Több kosár almát osztottak ki ezulán a gyermekek között egy névtelen adakozó jóvoltából
és öl óra felé megkezdődött az érzékeny búcsúzkodás. Pelej hetetlen látvány volt, amikor
a kicsinyek sirva csókolóztak össze a védőnőkkel és egymással a jövő nyári viazonlátásra.
Kilencven szegedi munkásgyerek négy hélig
íarló boldog nyaraltatásáérl elismerés iileli meg
a Munkások Qyermekbarát Egyesületét, amelynek választmánya hihetetlen nehézségek leküzdése
árán előteremtette a gyermeknyaraltatás költségeit.
Több mint tizenkét millió j koroaába került az
akció. A költségek egyrészét az egyesület saját
vagyonából fedezte, másik részét pedig a tár*
sadalom adta össze. Szégyenkezve kell megállapítanunk, hogy az adományok hetven százaléka vidékről érkezett, Szeged város társadalma
mindössze harminc százalékkal segítette a homokhoz, a nyári napfényhez és a déli ebédhez
a szegedi szegény emberek gyermekeit.
A gyermekbarát egyesllet a nyaraltatási akciót természetesen jövőre is megismétli, ha leüet, még szélísebb keretek közölt. Abban reménykednek, hogy az idei akció síép—sikere
— négy hét alatt a strandoló gyerekek átag
két-három kilót hiztak — jelentébelyebb támogatásra sarkalja a város társadalmát.

gyűlölködő pillanatoktól . . .
Az apja volt a szívtelenebb. Még föl se virradt
a másnapra, ágyban feküdtek még, amikor elkezdte
a sírdogáló kis pólyásra: Hogy fulladnál mög te
kis béka!, amikor igy bőgsz, nem alhatik tülled
az embör.
Aztán mint délfelé kukoricát kapálni ment a
két öreg a rétbe, azt mondták Esztinek, hogy ö
is menjen. Kösse a gyereket a nyakba, ugy
menjen.
. . . És Eszti, mert nem volt pártfogója más,
csak a nagy Isten, bekötötte a gyereket a pólyába
és egy kendőfélével a mellére szorította. A vállára
pedig fölvette a kapát és ugy ment az öregek
után. Estig dolgozott velük egy sorba. Másnap,
harmadnap is igy ment Mig a gyönge szoptatós
leány-asszonyt le nem vette lábáról a sok munka.
Valamelyik reggel már nem birt fölkelni. Az
anyja fölágyalta az ágyat, ö a kanapén kucsorgott. Fázott, lelte a hideg. Az anyja odament
hozzája és rávetette a dunyhát. Fölengedt szivvel
kérdezte:
— Mi bánt Eszti ? . . .
A gyerek a bölcsőben elordította magát.
—Tíz bánt . . . — mondta megszeppenve.
De mindjárt meg is bánta, hogy a gyerekre vitte
a szót.
— Minek szerezted ezt . . . — mondta az öregasszony és a lábával meglökdöste a bölcsöt
Hogy harag nem volt a hangjába, Eszti újra
bátorkodott :
— Nem tehetek róla . . .
Ez volt az első eset, hogy a gyerekről beszélgettek. Komolyan, szenv nélkül. Az öregasszony
hangja engesztelődés volt, a leányé meg megnyugovás. A nagy vihart levezette a Virág. Az
apja hangja is csak olyan volt már, ha olykor
föllobbant, mint a megzavart hullám utolsó csobbanása a parton.

— Nagyon beteg vagy? — kérdezte az öregasszony.
— Nagyon . . . — suttogta EsztL
— Mid fáj?
— Nem tudom.
— Csinájjak valamit? — kérdezte az öregasszony, Teja jó lösz, vagy tejet hozassak ?
— Nem . . . tejet ne hozasson . . .
Az öregasszony tétován állt a lány előtt:
— Micsinájjak?
— Hijja el a telepkisasszonyt . . .
Az öregasszony tudta, mire jó a telepkisasszony.
Az majd elviteti a sivalkodó kis pólyást a lelencbe.
Majd ott nevelődik az Eszti gyereke. Akinek apja,
pártolója nincs, másutt hol is lenne? . . . Száz
másét is nevelik ott anya nélkül. Arra nem is
gondolt, hogy itthon is fölnevöledne I Amikor majd
a nagy télbe magukra maradnak a két öreg, mert
az Eszti szolgálni megy a városba úgyis, hogy
ráérnének elbabusgatni . . .
Nem volt elfogódva még akkor se, amikor elvitték. Hanem a lányát megsajnálta, amint rítt.
— Ne r íj J mán Eszti... lásd be, jobb ez i g y . . .
legalább szabad vagy!
— Vége van az én szabadságomnak. Vége I
Beletemette az arcát a dunyhába és tovább
sirt.
Öreg Ferusné eltűnődött a lánya betegágya
előtt:
— Mért sir ez a lány ? . . . A gyerekit sirassa ? . . .
Ki gyereke ez, hogy igy sirassa? . . .
Összerezzent erre a gondolatra. Eszibe jutott,
hogy mikor a kis pólyás elkezdett o-ázni, olyankor mindig becsukta az uccaablakot. Ha idebent
rijj is, odakint ne hallják. Ezért nem tudta fölfogni a lánya fájdalmát, ö is volt ugyan gyerekiért aggódó édesanya, mikor nagybetegek voltak,
vagy a halál ragadta a karjából valamelyiket.
De az más anyaság voltl Ha más is, a gyerekit

helven-nyo'cvan eleven gyerek szemmellartása.
A munkások
gyermekstrandjának átlagosan
ennyi látogatója volt naponta.
A szezonzáró ünnepély dílulán három órakor kezdődött a munkásdalárda énedével. Az
apró munkásgyerekek és a szülők félkörben
he'yezkedtek el a homokon. A dalárda én:ke
után e'őlépelt a soibJl egy öklömnyi emberke,
Kazi Peri és valóságos szónoklatban kösiönte
neg a gyermekbarát egyesület nyaraltaláBi akcióját. A kis szónokot lelkesen megtapsolták és
megtapsolták azokat a csöppsígeket is, akik
verseket sz »valtak az ünnepély kedvességének
smelésére. Általános volt a meglepetés, amikor
felállt a strandoló gyermekek saját, külön dalárdája és hibátlan betanulásban, karmesteri
vezényletlel elénekelte a Zengjen a dal kezdetű
slkalmi éneket.

1925 szeptember 6.

Perelj Uram, perlőimmel.
Ha egy uri lócsíszárral
Találkoztam s bevert
sárral:
Nem pöröltem.
Félre álltam, letöröltem.
Arany János.

1.
Pénzért irok? Bizony, nem ingyen I Valamikor
a szent szegénység fogadalmára készültem, egészen fiatalon. A fogadalmat nem tettem le, de
mindig megtartottam. Éhbérért tanítottam több
mint egy évtizeden át Isten háta mögött és amikor megrokkantam a veszödségben, a magyar
állam minden nyugdij nélkül elengedett. Engem
költőnek küldött e földre a végzet és azóta az irás
kenyerem is, nem csupán hivatásom. Nincs cserepes ianyám Domaszéken, a kis házunkat is el
kellett adnia az édesanyámnak és ha holnap a
toll kiesik a kezemből, az irgalom kenyerén és
ágyán pusztulhatok el. Egy nagy bűnöm van, hogy
Petőfi eijövendő országáról álmodom. Hogy szeretem a magyar dolgozókat, hogy szolidaritást
vállaltam a munkássággal és a szolidaritást állottam is azóta mindig, az üldözés és szenvedés, a
megalázás és bántalmazás napjaiban is. „Futni
hagytak" és én nem futottam, hanem tovább hirdettem igazaimat. És hirdetni fogom, amig élek I
2.
Kis névtelenek és ismeretlenek, akik biztonságban érzik magukat névtelenül és ismeretlenül,
megint a magyarságomban kételkednek és a magyarságot féltik tőlem, a szerencsétlenek. A saját
tehetségtelenségük és jelentéktelenségűk fájdalmas
tudatában jönnek nekem sunyi vádjaikkal, mert
nekik a teheíség és érték személyes ellenségük.
A Tehetségtelen Irigyek Nemzeti Szövetségét szeretnék ezett megalakítani, de ezzel már elkéstek,
jámbor tótccskák és svábocskák, magyarkedő jövevények, akik közül az egyiket Göndör Ferencnek kellett kioktatnia, hogy mi a haza, ezek akarják Juhász Gyulát magyarságra tanítani !
3.
— Pénzért ir hazafias verseket a Magyarságnak) — mondotta rólam a biróság előtt a Nikoláj
szerzője. Pardon, én nem irok hazafias verseket !
Hazafias verseket irt Hazafi Veray János és ima
a Nikoláj szerzője, én magyar verseket irok, mint
ahogy magyar verseket irt Ady Endre, akit halálba
hajszoltak az idegen érdekek háborújában megvadult és elvakult gyászmagyarok. És oda irok,
ahova nekem tetszik, nem ahova ők parancsolják.
4.
Nem is felelek azokra a támadásokra, amelyeket a névtelenség és ismeretlenség bozótjából
intéznek ellenem. Hat verskönyvem ott forog százezer magyarok kezében és ott él százezer magyarok lelkében. A megszállott területek magyarsaga éppen ugy merit belőlük vigasztalást és
gyönyörűséget, mint a csonka országé. A jövendő
elé pedig különösen nyugodt öntudattal és önérzettel állok. A szegénység kincsét adtam egész
életemben és magam koldus maradtam. Isten és
emberek előtt vallom, hogy nem hiába éltem és
nem hiába énekeltem. És ha vádolnak és bántanak, eszembe jut egy régi versem :
minden anya egyformán szereti! A lány-asszonyok
könnye is csak olyan tán, mint a többi asszonyoké? . . . Az oktalan állatra gondolt, mely
szintén megsirassa elvesztett fiát.
Belenézett a lánya arcába.
Egyszer az uraság erdejibe látott egy magányos
őzet, az is igy nít . . .
Két nagy meleg könnycsepp dagadt a szemibe.
Nem tudta, mi csalta föl a könnyeket, csak azt
érezte, hogy a lelke legmélyiről való. Kisietett a
pitarba. Valami odasúgta néki útközbe, hogy
vétek volna ezt a beteg leány-asszonyt most
elhagyni. Nagygyorsan tüzet élesztett és föltette
a lábast. Titokban volt egy üvegben bora. Az ura
elől duggadta az ász alatt. A maradék bort beöntötte a lábasba.
Mikorra a borleves elkészült, fölszáradt a könnye.
Mintha csak megfürösztötték volna jó meleg
kádba, tisztának, könnyűnek érezte magát. A
szemei nevettek. Valami szokatlan jóság áradt ki
ebből a két öreg szemből, arait mindenáron rákivánt sugározni valakire. Csak amint az urát
megjönni látta, borult el egy pillanatra. Az ember
érezhette a terjengő borszagot, de mert az orrában volt valami, nem szólt.
Szó nélkül akart benyitni a házba.
Az öregasszony elállta az útját:
— Rossz szóval né báncsa azt a lányt . . .
— De nagyon is égy vagy vele, — mondta
hetykén, miközben visszahúzta magát az ajtótól
és leereszkedett a pitar küszöbére.
— Mi van avval a lánnyal? . . . szólt a feleségéhez.
— Beteg.
— A iija után bőg.
Az öregasszony újra könyörgött:
Ugyan né báncsa mindig.
Csak szánnyzd . . .

DELMAGYARORSZA Q 3
És gondolok...
sok dölyfös paraszt
Tekintetére, aki uri gőggel
Nézett le, mint valami idegent
Engem, ki nyirkos és sötét ködökben
Világokat gyújtottam s hiteket.

És megyek tovább, lángolva és dalolva, gazdag
szegénységem mindenét elosztva a dolgozók és
szenvedők közölt, megyek tovább az örök csillagok felé.
Juhász Gyula.

Megkezdték
a jogi szakértők a biztonsági kérdés megvitatását.
Franciaország nem ragaszkodik a lengyel határ feltétlen biztosításához.
Párls, augusilus 31. A jogi szakértők konferenciája ma, augusztus 31-én kezdődött Londonban.
A Reuter-iroda jelenlése szerint a jogi szakéttök egyelőre nemhivatalos konferencián kicserélik eszméiket a létesítendő biztonsági paktum
formájáról. Döntést nem hoznak, mert munkájuk lulajdonképen csak előkészítése annak a
konferenciának, melyeken a külügyminiszterek
vesznek majd részt, a német külügyminiszter
bevonásával.
London, augusztus 31. A Daily
Telegraph
lelentése szerint a jogi szakértők ma a külügyi
hivatalban összeülnek a biztonsági kérdés vitás
részeiről való eszmecserére. Noha eredetileg az
volt a helyzet, hogy a tanácskozáson csak egy
német, angol és francia szakértő vesz részt, tegnap késő este az olasz nagykövet közölte azt a
Rómából érkező Instrukciót, hogy a tanácskozásokon Olaszország is képviseltetni kívánja magát
és erre a célra Pllotit követségi tanácsost küldi
ki. Noha Olaszország, mondj\ tovább az információ, még nem foglelt vég eg állást a biztonsági paktum mellett, Pílotti mégis már bizonyos
konkrét javaslatokat Is hoz magával. Ugy tudják, bogy Mussolini hajlandó a német francia
határ garantálásában az alasz hadsereget mintegy az angol flotta kiegészltiseképen
szerepel-

tetni és ebben az iránybm informálta a pátisi,
londoni és berlini olaiz nagykövetet. Azt hiszik,
hogy Olaszországnak ez a készsége lényegesen
előbbre viszi a különben fölölte
bonyodalmas
jogi kérdéseket.
Berlin, augusztus 31. Moszkvából j;lentik:
Az Izvesztla a biztonsági kérdést fej'egetve
megállapítja, hogy Nagybritannia munkája ebben
a kérdésben nem volt eredménytelen. Az angolok,
ugy látszik, egyetlen dologra koncentrálják erejüket, tudniillik meglazítsák a még röviddel
ezelőtt megingathatatlannak látszó francia-lengyel
barátfágot és tényleg elérték azt, hogy Franciaország nem ragaszkodik az eddigi mértékben
a mostani német-lengyel
határ
biztosításához.
Varsó, augusztus 31. A Kurjer Polski nyilván sugalmazott cikkben foglalkozik a jogi
szakértők ma kezdődő londoni tanácskozásaival
a biztonsági kérdésről. A lap megvan győződve arról, hogy a szakértők munkája eredménnyel jár és a külügyminiszterek londoni
tanácskozása létrejön, de megállapitj*, hogy
Lengyelországra vonatkozó megállapodásokra
a leendő lausannei konferencia nem terjeszkedhe'ik majd ki, ezeket Németország és Lengyelország csakis közvetlen diplomáciai tárgya.'ásokoi intézhetik el.
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Kovács Péter kárpitos élete é s halála.
Kovács Péíer Szegeden születelt, busz évvel
a világháború kitörése előtt. A legkatonakötelesebb korban érte tehát a hadüzenet, igy mi
sem természetestbb, mint hogy hamarosan besorozták. 0 ven hónapot töltölt a harctéren,
járt Szerbiában, Oroszországban. 18-ban hazakommandiroztftk a gépfegyvercsztaghoz kiképző
altisztnek. A Károlyi-forradalom kitörés« után a
nemzeti tinács Rókus-pályiudvarra rendelte ki,
ahol fogadta a haziérkezelf kitonákat, akiket
figyelmeztetett, hogy senkit és senkiét nem szabad bántani. 19 januárjában leszerelt Kovács
Péter, akiről bizonyossággal még annyit sikerűit megállapítanunk, hogy tagja volt a munkástanácsnak. Juttattak neki valami szerepet a
kommunizmus kitörése után is. Nagy szerep
ez nem lehetett. Hiszen nem emlékszünk a
nevére azoknak a nevei között, akik döntő
Ezen eldiskurálgattak félhangosan. (Bent az
Eszti mégis ne hallja.) Az öregasszeny alkalmat
várt, hogy előálljon az uj tervvel, megmondhassa
az urának, vegyék vissza a kicsit. Azt a nincsetlen
kis senki fiát, akit hiába i3 . . . az Isten már
csak nekik szánt . . . Ezen majdnem összevesztek, mert nehéz volt meggyőzni öreg Ferust. Nem
akarta vállalni. Kifogásokkal élt. Azt hozta föl,
hogy ujabb nyűg lesz a háznál, akitől nem lehet
még csak meg se mozdulni, aztán meg a kosztja
is pénzbe kerül. De az öregasszonynak szerencséjire eszébe jutott, hogy az állam fizeti a tartást.
Mire megjuhádzott Ferus, mert ugy gondolkodott,
nem utolsó az az öt pengőforint, amit havonkint
a gyerekért fizetnek. Abbul ruházkodni lehet. Az
ekö hónapokban telik egypár csizma, továbbá
az asszonynak papucs, meg egy két rongydarab...
Kendő az asszonynak, neki ünneplő kalap . . .
a gyerek meg még kicsi, keveset eszik, azért belement a dologba.. Azt mondta a feleségének,
nem bánja.
Mikorra Eszti fölkelt, az apja elszegődte az
usztatói kasznárhoz. Ott jó helye lett néki, még a
gyerekit is odavehette. Eszti lopva befőtteket
küdözgetett az anyjának, aki a nagy tétbe betegeskedett. A befőttet az anyja megosztotta az apjával.
Amikor szagos barack ropogott az öreg Ferus
szájába, vagy illatos levet hörpintett föl az üvegfenékről, mindig megbocsájtott a lányának. Hanem
az előre megálmodt ötforintokat nem tudta felejteni. Sokat sajgott érte a „szive. Amint a lábára
nézett, elkedvetlenedett. Ünneplő csizmája még
ma sincs, pedig már farsang van . . . Hétköznap,
ünnepnap mindig egy járja. De ennek mán nagyon
fölpördült az orra. Az oldalán is hiába a fót, csak
csicsog . . . hogy kihúzza-e tavaszig ebbe az éktelen sárba, mi még az őszön nyakukba szakadt és
azóta tart — sokszor fontolgatta.

faktorok voltak abban az időben.
Ennél sokkal nagyobb baleset érte Kovács
Pétert. A megszálló francia csapatokkal támadt
konfliktusa. Letartóztatták és azon a címen,
hogy vétett a francia hadsereg ellen, 19 májusában elitélték öt évi kényszermunkára. Amikor a büntetéséből kitöltött négy és fél évet,
a franciák ahelyett, hogy hazaengedték volna,
internálták egy afrikai gyarmatra. Azóta ott
sínylődött szegény Kovács Péler, aki közel
félév előtt irt Ieguto'jára az apjának és akkor
azt irta, hogy szabadítsák ki, mert az ottani
levegőben el kell pusztulnia.
*

Kovács Péter, az idősb, 65 éves, cipész és
Szatymaz ucca 5 alatt lakik. O maga járt el
mindenhol a szegedi hatóságoknál, amikor megérkezett a fia levele a franciák egyik messzi
afrikai gyarmatáról. Beszerzett a szegény öreg
minden okmányt, születési, katonai, erkölcsi bizonyítványt, hogy minél jobban támogassa külügyminisztériumunknál azt a kérelmét, mely szerint eszközöljék ki fiának a francia gyarmatról viló mielőbbi hazabocsájtásáf. A kérvény
elment. Váhsz máig sem jött rá. Idősb Kovács
Péter ma se fudjs, hogy tettek-e valamit ifja
Kovács Péter kiszabadítása érdekében. Ellenben
8zombaion levelet kapott. Német ember írta. A
neve August Schllchter. Állítólag kenyeres pajtása a balsorsban és szenvedésben ifjú Kovács
Péternek. A levél, terjedelmes és valamennyire
intelligens irás, közli, hogy ifjú Kovács Péter,
ki született Siegeden 1894-ben, 1925 junius
30-án meghalt a franciák egyik afrikai gyarmatán.
*

A Délmagyarország
augusztus 27-1 ki számában a következő bivattlosnak tekinthető, mert
a rendőrség! *?<rma*ó köilemény jelent meg:
— Felhívás. A ti,, cia megszálló csapatok haditarvényszékei áltat annak idején elitélt és deportált magyar állampolgárok kiszabadítása érdekében a szegedi
rendőrkapitányság sürgősen megállapítani óhajtja, hogy
a megszállás idejében Szeged város területén a francia
haditörvényszék kiket mi okból ítélt el és hogy azok
jelenleg hol töltik büntetésüket. Az érdekeltek folyó
évi szeptember hó 5-ig dr. Schön Károly rendőrkapitánynál (városháza, földszint 3.) jelentkezzenek.

A deportáltak sorsát pedig August Scblichlernek idősb Kovács Péterhez intézett levele i
többi között így ecseteli:
— Péter egy görögnél lakott, ahol mindenféle cselédmunkát végzett és ezért a puszta földön alhatott és
hitvány eledelt kapott, amitol egészsége még jobban
leromlott. Márciusban mind a ketten bementünk a kórházba. Ne tessék azonban a kórház alatt olyan gyógyintézetet érteni, amilyenek például Németországban
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vannak. Akinek itt nincsen pénze, az csak bemehet,
de ki nem igen jön. A szándék azokkal szemben,
akiket Oouyanba küldenek, hogy elpusztuljanak. A kórházi orvosnak nincs hatalma, hiába ir hatásos gyógyszereket, az igazgató internáltaknak nem engedi azt
kiadni, jóllehet, most már szabad emberek vagyunk.
— Péter kapott a Vöröskereszttől 300 Irank segélyt,
folytatódik a levél, de ugy ez, mint az én pénzem
ráment a kosztra, miután a kórházi étel ehetetlen volt.
Péter állapota azonban nem javult, sót rosszabbodott,
olyannyira, hogy amikor én kissé jobban lettem, béreltem bútorozott szobát és odavittem Pétert is.
— Közben én megkaptam az engedélyt, hogy hazatarthassak. Ámde Péter könyörgött, hogy ne hagyjam
el, az б szülei is tettek lépéseket, hogy fiuk hazatérhessen ós menjünk majd együtt. Én vártam, vártam,
mindaddig, amíg Péter valóban kiszabadult. Nem
várta meg az engedélyt.
— Nem tehetek egyebet, mint küldöm utolsó üzenetét, a fényképeket és a sírjáról egy virágot. Kérem,
adják át Péter kívánságához képest a menyasszonyának.

Idősb Kovács Péter 65 éves és erősnek, meg
szívósnak látszó fizikumát nagyon meggörnyesztette az élet. Ifjú Kovács Pé!er kárpitos az egyetlen
fia volt. Kicsi, bizilmatlankcdva tekin'ő szemeit
most benedvesíti a vissza nem fojthitó fájdalom,
amikor azt mondja, bogy б már csak azt kéri
tőlünk, imánk meg, hogy Kováci Péter nincs
többé. így: Kovács Péter. Az apa büszkesége!
Amit megértünk, amikor beszélünk dr. Kertész
Bélával, aki védte az ifjú Kováciot a francia
haditörvényszék előtt. Az egykori védő ezt
mondja:
— Nagyon értelmes és tehetséges ember vol',
aki irodalmi és tudományos kérdésekben elsőrendű jártasságot tanúsított.
August Schlichter levele messzirül gyfltt. Vannak részletei, amelyek joggal keltenek bizalmatlanságot. Migunk is megpróbáljuk eligazilani
idősb Kovács Pétert. De a hatóságoknak talán
módjukban volna az öregnek ugy a kezére járni,
bogy régen beadott kérvénye kapcsán soron
kívül ludakollatsék meg fiának a sorsa.
Kézaí Simon.
valamennyi az igazság tua Eljö majd az idő, hogy
datára ébred é^ lészen, hogy kovácsolják lándzsáikat
kaszákká, kardjaikat boronáló szerszámmá és az
oroszlán gödölye mellett fog pihenni. — Eljő majd az
idő.* (Romáin Rolland: .Ellő majd az idő . . . ' )

Véget éit a cionista nagygyűlés.
Bécs, augusztus 31. A cionista nagygyűlés
befejezte tanácskozásait. Elfogadták a politikai
bizottság határozati javaslatát, amelynek értelmében a cionizmus érdekében állónak mondották ki, hogy a cionistaszervezetet továbbra is
Welsmann és Sokolov
vezesse. A gyűlés tiltakozott az ellen, hogy Oroszországban és Magyarországon a cionistamozgalmat elnyomják.
Az uj végrehajtóbizotlság megválasztása nagy
nehézségekbe üiközöft. Végre is ugy határoztak, hogy megkérik Weismannt és Sokolovot,
hogy készitsék elő a végrehajtóbizotlság megalakulását és hatalmazzák fel az akcióbizottságot, hogy három napon belül ejtse meg a
végrehajtóbizotlság megválasztását. Az akciőbizotlságba a szociáldemokrata csoportnak és a
radikális csoportnak képviselőit is beválasztották.
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Gazdag program készül az idei hangversenyszezonra.
Már szeptemberben vendégszerepel a budapesti Opera.
A budapesti lapok mir sorra közlik a hangversenyirodák terveit, amelyekből látbató, bogy
egypár népszerű, nagy néven kivűl alig jelentkezik uj művész a fővárosi pódiumon. Azok.
akik csak dolláralapon szerelik aprópénzre váltani művészetüket, még mindig távolmaradnak
a középeurópii rossz valutáju országok hangversenytermeitől. A budapesti hangversenyéletet
a filharmonikusok vezetik. Az idei tiz hangversenyen hét külföldi karmester: Kleiber, Busch,
Furtwáagler, Strausz, Scha'k, Walter, az Amerikában élő Reiner Frigyes és két hazai: Kerner és Dobnányi dirigálnak. így rendkivül változatosnak Ígérkezik az orchestrális koncertéle', mert ezeken kivűl a Komor-zenekar öt
bérleti hangversenye, az Uager ifjn zenekara és
a berlini és bécsi filharmonikusok 2—2 vendégszerep'ése foglal helyet a gazdag tervezetben.
A zenei élet reprezentánsa Szegeden is a
filharmonikus zenekar, amely hat rendes bérleli
hangversenyének műsorát most adta ki. Qyönyörü és fejlődést mutató müaor, amelynek kivitele nagy feladatok elé állitla a filharmóniát.
Két Beethoven-szimfónia, a IV. és VIII. mellett
Csajkovszky e-mo!I, Haydn és Mozart B-dur
szimfóniái, Liszt,
Glasoaaov
és Isisi szimfonikus költeményei szerepelnek. Ez utóbbi
Spanyolországban éiö komponista, akinek müvét a magyarországi bemutatóval egyidejűleg
Kopenhágában, Stockholmban és Drezdában is
bemutatják. Érdekes, bogy «kompenzációként
Fichtner Sándornak 1848 cimfl szimfonikus költeményét Bilbaoban és Bircelonábin fogják
még e szezon folyamán bemül itni. A szimfóniákon kivűl több kisebb zenekari szám között
Szendynek Helikoni Sui eje, valamin! Könignek
és Ficblnernek itt bemutatásra kerülő munkái
érdemelnek különösebb megemlítést. Siólistája
a filharmonikus bérleti hangversenyeknek Stefániái Imre, a Spanyolországban élő világhírű
baiánifia, zongoraművész lesz, aki Bortklevliz
orosz zeneszerző és zongoraművész 12 évvel
ezelőtt Berlinben bemutatott és óriási sikert
aratott zongorakoncertjét adjaíelő, amelyet délamerikai turnéin mmoenütt frenetikus sikerrel
játszott. Stefániái Imre egyike a ma élő legnagyobb zongoravirtuózoknak és szereplése
óriási szenzáció lesz. Instrumentális mü még
Brahms grandiózus hegedűversenye, arait Kemény Rezső, a budapesti zeneművészeti főiskola
európai hirü tanára fog előadni. Vendégdlrlgensként Komor Vilmost, a budapesti kamarazenekar vezénylő karnagyát, a budapesti filharmónia titkárát sikerült egy hangversenyre
megnyerni.
A filharmonikusokon
kivül a Harmónia
tervez hangversenyeket, nohi Szegeden hangversenyt
rendezni — azeliden szólva —
merész vállalkozás. A helyi költségek olyan
rettenetes súllyal nehezednek a hangversenyekre,
hogy nagyon megfontolandónak tartják az illetékesek, vájjon érdemes-e valamit egyáltalán
rendezni. Ennek dacára valószínű, hogy az idei
hangversenyszezon sem marad mögötte az
előbbieknek. A debreceni és miskolci zenei vezetőkkel folytatott tárgyalások eredményeként
közösen rendezik meg Kubellk: Rosé-kvartett és
Helge Lindberg
hangversenyeit. Szegedre ellátogat az idei szezonban újra Telmdnyi, kilátásba helyezte hangversenyét az Olaszországban
élő Koncz János, tavaly elhalasztott hangversenyét pótolja a rendkivül szimpatikus csellóművésznő, Bokor Judit, a szezon elején akar
hangversenyt adni a világ csudájának mondott
koloraturénekmüvésznő, a tiz éves Sxoyer Uly.
önálló hangverseny keretében zongoraestet ad
Stefániái Imre, Bárányi János. A szegedi zenei
életbe friss mozgást visznek még Bárányi uj
zeneiskolájának havonta terve.ett zeneestjei,
amelyeken szerzők szerint csoportosítva a tanári kar as egyes szerzők legszebb müveit mutatja be és ezekről rövid esztétikai értekezést is
ad Mozart, Schumann, Csajkovszky, Debussy,
Kodály és Schubert müveiből összeállított műsorral.

tővé, külföldi, főleg amerikai minták szerint.
A zenei élet harmadik fontos faktora a színház lesz. Andor igazgató az idei szezonban
jobban ki akarja használni operai együ'teséL
Szó van arról, hogy több régi repertoár-operán
kivül bemutatásra kerül a Farsangi
lakodalom,
amelynek teljes szinpadi és zenekari anyaga
már a szinház birtokában van. Ugyancsak
megszerezte a szinház Szántó Tivadarnak Lengyel Menyhért drámájára irta, nagysikerrel bemutatott
Taifan
cimü
opsráját,
amely
közvetlen a Januárban
tartandó budapesti
bemutató^ után kerül Szegeden előadásra.
Remélhetőleg
sikerül
hosszas
utánjárás
után az Aida zenekari annyagát is megszerezni és ekkor Verdi remek, még Szegeden
nem adott operája is szinre kerül. Adni fogják
Glordano Guny vacsora cimü operáját a fővárosi előadással egyidejűleg. Ezenkívül még
Mozart Figaró lakodalma cimü vigopera előadását tervezik, aminek a zenekari, színpadi anyaga
a szegedi filharmonikusok birtokában van meg.
A rendes operaelőadásokon kivűl tervbev tték a budapesti opera-ensemblé vendégszereplését. Az első ilyen vendégszereplés szeptemberre terveztetik, amikor a színtársulat állítólag Fiúméban és Velencében játszik. Ekkor
e'őadásra kerül Mozart Don fuan operája és
valószinüieg megismétlik a Szöktetés a Serailból vigoperát. Ezeknek az előadásoknak szervezését tleischer
Antal irányítja és amennyiben valami különösebb akadály nem merül fel,
a két operát Szegeden, Debrecenben és Békéscsabán előadják, mindhárom városban a
szegedi zenekarral. Andor igazgató tervbevette, hogy egypár repertoár-operának előadására meghív nagynevű dirigenseket és így
élénkiti a szegedi méltán hírneves zenei életet.
A szezon végére tervbevették a budapesti
Opera együttesével a teljes Ring szegedi előadását. Már a napokban megindulnak a tárgyalások a budapesti Operaház uj igazgatójával, Radnal Miklóssal és több mint valószínű,
hogy Wagner hatalmas zenedrámája teljes egészében a budapesti díszletekkel és technikai
készülékekkel egy ciklus kere ében fog előadatni. A zenekari előkészítést Fichtner Sándor
fogja a kezébe venni, mig a négy operának —
a Rajna kincse, Walkűr, Siegfried és Istenek
alkonya — vezénylését Fleischer Antal és Tittel
Bernát operaházi karnagyok látják el.

Merénylet a Simplon ellen.
Bukarest, augusztus 31. A CFR vezérigazgatóságához távirat érkezett Temesvárról, hogy a
Turnseverin—Ctaiova vasútvonalon a 11-es
szímu Simplom-expresszvonat az éjjel Butuesti—
Haja állomás között kisiklott. Minden valószínűség szerint merényletet követtek el a vonat
ellen, mert a sínek ölvén méternyire fel voltak
szedve.
A szerencsétlenségről egyelőre csak
hiányos jelentések érkeztek, melyekből az tűnik
ki, bogy haláleset nem történt. A vonaton utazott Mardarescu hadügyminiszter
is. A mozdony és a postakocsi az első jelentések szerint
teljesen kiestek a sínek közül, mig a többi kocsiknak csak egy-egy kereke tOrölt el a kisiklás
következtében. Az utaBok ijedelmét fokozta,
hogy a baleset koromsötétben történt és minden pillanatban támsdástcl tartottak.

Í

A szegedi zenei élet mellékbajiásaként meg
kell emlékezni a közeli vidék hangversenyeiről
is. A filharmónia Makón 3, Csabán 2, Félegyházán 1, Szentesen 2, Vásárhelyen 3 hangversenyt fqg rendezni, viszont a Szegeden fellépő
művészek egvrésze a közeli városokban is ad
hangversenyt. így talán sikerülni fog megteremteni azt a kapcsolatot, ami majdan a kerületek közös hangverseny-rendezését teszi lehe-
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A közigazgatási temetőből.
Megemlékeztünk már róla, hogy Taschler Endre
főjegyző hivatali hagyatékában sok olyan hátralékot találtak, ami voltaképpen nem is hátralék.
Régi közigazgatási emberek hirdették azt az elvet,
hogy sose volt jó az a nagy sietség, néha pláne
ártis. Mert vannak ügyek, amiket maga az idő
intéz el a legtapintatosabban. A gyors nekibuzdulás csak árt. így aztán Taschler restanciái sem
restanciák a szó közönséges értelmében, inkább
itt bontakozik ki még plasztikusabban a nagytata
bölcsessége, amely elhúzta a sokszor lobogó tüz
mellől a petróleumot és fiókba zárta. Majd akkor
gyujtunk lámpát, ha elmúlt a veszedelem és csakis
azért gyújtjuk meg, hogy tisztábban lássunk.
Most aztán forma szerint is elintézi dr. Tóth
Béla h. főjegyző ezeket az aktákat, hoz belőlük
minden tanácsülésre, megértvén elődje finom
intencióit, amely csak az volt, ami a mostani elintézési iormát eredményezi: Idejét multa, iélreteendő.
A história számára azonban, amely nem huszonnégy órára dolgozik, meg kell menteni belőlük
valamit. Ilyenkor állunk meg csodálkozva, ugy
tekintünk vissza a múltba, hogy milyen különös
világot is éltünk, habár itt van még emléke a
küszöbön. Es hogy lógunk csodálkozni néhány év
múlva a Ma dolgain I
Vasek Ernő például 1920 márciusában átiratot
intézett a tanácshoz, mert ugy tudja, hogy sokan
sürgetik a közgyűlés összehívásának szükségességét.
— Nem akarom, mondja klasszikus stilizálással,
a jogkörömbe eső összehívás eddigi és jövőbeli
mellőzésének, a szegedi politika és társadalom
vezetőivel folytatott tárgyalások eredményeként előállt hosszadalmas indokát adni, csupán Ábrahám
és Fáy belügyminiszteri államtitkárok útmutatásaira
kívánók rámutatni, ami a viszonyok teljes ismeretén épül föl s ugy szól, h o n a mai keresztény és
nemzeti iránynak meg nem telelő képviselet összehívása mellőzendő.
Valóban, Vasek soha nem jutott abba a helyzetbe, hogy „indokait adhassa", mert hamarosan
elmúlt Szegedről, hogy országos viszonylatban
fejtsen ki nagyarányú tevékenységet.
Szinte rövid hetek múlva már Algner Károly
hívja össze a közgyűlést s ezzel bevonul a közéletbe Balogh Lajos. Első indítványa, hogy a Marsteret és a kaszárnyát Horthy Miklós névre kereszteljék, az ünnepség rendezésére kérjék fel Zadravecz Istvánt azzal, hogy püspökké való felszentelését is Szegeden „eszközöltesse". A közgyűlés az
indítványt nem tartotta sürgősnek, azt kiadta a
tanácsnak azzal, hogy Horthy Miklós érdemeinek,
személyéhez méltó módon való megörökítése iránt
megfelelő időben terjesszen a közgyűlés elé javaslatot (Ami az idén meg is történt, továbbá folyamatban van a főispán által vezetett emlékmüakció is.) A Zadravecz-rész benne maradt a főjegyző pennájában, nyilván ő maga sem várt volna
addig, amig módja van Szegeden „eszközölni"
a felszenteltetését.
Volt Baloghnak másik nevezetes indítványa is,
„a hazaszeretetnek szabályrendelet utján való kötelezővitétele Iránt". Ezt sem fogadta el a közgyűlés, mert a hazaszeretet érzése természetszerű elemi
kötelesség.
A koronát azonban azzal az indítványával tette
föl Balogh Lajos, amelyben — némiképpen homályos. de annál zamatosabb kifejezésekkel — vet
történeti visszapillantást az elmúlt időkre, Károlyi
Mihályt megbélyegzi és megveti.

lált rágalmak és gálád támadásoknak felülő kormányzat ellen*.
„Tiltakozunk szemünk fénye, a keresztény magyar férfiak eszményképe, nemzett hadseregünk
gyöngyének, Héfjas Ivánnak és bajtársainak
méltatlan kisebbítése ellen.'
Követelik olyan kormány eljövetelét, amely a
keresztény kurzust nem csaléteknek használja fel.
. Egyéb kivánságaik: A menekült keresztény magyaroknak katonai rekvirálás utján azonnal biztositsanak lakást. A numerus claususnak a közélet
terén való érvényesítésénél vegyék alapul a vagonlakók keresztény-zsidó arányszámát. Az 1914 Junius
1. óta Magyarországra Jött zsidók vagyonát vegyék bűnügyi zárlat alá, őket toloncolják ki. „Az
ellenséggel trafikáló, üzleteskedö, egyezkedő, sugóbugó egyéneket, akár zsidók, akár keresztények,
akár országgyűlési képviselők, akár államférfiak,
tisztviselők, vagy magánszemélyek, — azonnal
tartóztassák le." Épp ugy azokat a képviselőket,
politikusokat és egyebeket — vagyonuk bünügyi
zár alá vételével —, akik a Mávot, a győri ágyugyárat franciáknak akarják bérbeadni. Közhivatalokban, kulturintézetekben és jelentős állásokban
levő zsidók és szabadkőművesek azonnal háttérbe
•

— Egyben, úgymond, a megbélyegzést a
Cslllagbőrtön megfelelő nyílt helyén az utókor
megrettentésére kőbe véseti, feje fölé a bitófát
is kötelet jelképezve, egy emberi alakot Is bevéset. Eme gonosztevők miatt a magyar ortográfiát akkép változtatja meg, hogy a bűnös vezeték- és keresztnevét kis betűvel írja kl.
A közgyűlés, Taschler referádájára, az indítványt
azzal adta ki a tanácsnak, hogy a háború és annak
következményeiképen jelentkezett események s
azokban szereplő személyek felől alkotott hazafias
érzéseknek a törvényhatóság komolyságához és
tekintélyéhez méltó kifejezése végett tegyen a közgyűlés hez megfelelő javaslatot.
Még most is teszi...
A szegedi ébredők 1920 junius 27 én Zslrkay
János elnökletével nagygyűlést tartottak Szegeden
s határozati javaslatukban többek közt „tiltakoztak
az egyesületük ellen hamisságból ürügyként kita-

szoritandók, helyükbe kipróbált keresztény magyarok kerüljenek. Ne legyen helyük a közellátás
szervezeteiben sem. Minden, magát keresztény
magyarnak kikiáltó, de valójában a zsidókkal öszszejátszó üzérkedő egyént lehetetlenné kell tenni.
A zsidó hadkötelesekből — keresztény vezetés alatt
— munkás-zászlóaljakat
állítsanak fel. Szigorú
sajtó-, színház- és mozicenzurát. A vagyondézsma
utján való rendezését az ország pénzügyeinek,
végül a földbérleteknek elvételét a zsidóktól.
A határozatot megküldték Aigner Károly akkori
kormánybiztosnak, hogy terjessze a város közgyűlése elé. Aigner a szervezeti szabályrendelet
11. §-ának b) pontja értelmében át is tette a
tanácshoz, megjegyezve, hogy nem téveszti 3zem
elöl hangoztatott és most is figyelembe venni kívánt
azon intencióját, hogy a közgyűlés politikával egyáltalán ne, csupán adminisztrációs ügyekkel foglalkozzék.
Hogy ezekből a pontokból az idők folyamán
mik valósultak meg, azt módjában áll mindenkinek megállapítani. De gondoljunk a megszokottnál
is nagyobb kegyelettel Taschler Endrére, akinek
iróasztalflókját „közigazgatási temetőnek" csúfolta
a hivatalos élet. Nem is olyan rossz a jó temető,
főleg ha bölcs csősz a sírásója.
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Mindenki fizessen elő
a
Délmagyarországra!
S z e r d á n k e z d i k a Beniczky-pör t á r g y a l á s á t .
Csak az Ítélethirdetés leaz nyilvános.
Budapest, aufuszlut 31. Beniczky Ödön volt
belügyminiszter bünpOrét szept. 2 án tárgyalja
Téreky Géza, a büntetőtörvényszék másodelnökének vezetése mellett a biróság. A vádat ez alkalomból Sztrache Q asz táv, a budaptsti ügyészség
elnöke fogja képviselni. Az ügyészség, mint
ismeretes, Beniczky ellen az Az Újság legutolsó
számiban meglelent vallomása miatt emelt vádat.
Az ügyészség kormáayzósirtés is tiltott közlés
vétsége elmén emelt vádat Beniczky ellen.
Ugyancsak tiltott közlés vélsége cimén indult
meg az eljárás Agai Béla, a megszűntetett Az
Újság főszerkesztője ellen, mert közölte Beaiczky
kívánságára a vallomást. A szerdai főtárgyaláson a bíróság minden valószínűség
szerint
Beniczky ügyét egyesíteni fogja Agaiéval. Erre
vall az a körülmény is, hogy Ágai bűnügyét
szerdán délelőttre tűzték ki főlárgyalásra.

viselőin kivül tebát nem vesz részt a tárgyaláson más, csak két bizalmi férfi. Ugy a vádhatóságnak, mint a védelemnek jogában van a
bűnvádi pörrendtartás értelmében két két megbízottját a tárgyalásra bejelenteni, akik ugyan
Jelen lesznek a főtárgyaláson, de a főtárgyalás
anyagáról nem szabad nyilatkozatok. A tárgyalás sorrendje az len, hogy legelőbb is felveszik
Beniczky nacioniléját, amely után az ügyészség
képviselője indítványozni fogja a zárt tárgyaiáit.
A bíróság határozathozatalra vonul visiza s
miután döntött, ismertetik Beniczkynek a Somegyi—Bacsó-gyilkosság
ügyében tett vallomását, az Az Újság elkobzott számából. A bizonyítási anyaghoz tartozik még annak a minisztertanácsnak a jegyzökönyve, amely arról emlékezik meg, hogy a kormányzó Beniczky Ödönt
a Somogyi—Bacsó-féle gyilkossági bűnpörben
felmentette a hivatalos titoktartás kötelezettsége
alól, de csak a bírósági személyek előtt való
vallomástételre
vonatkozóan.

Beniczky ügyében a bíróság alkalmasint még
a tárgyalás legelején elrendeli a nyilvánosság
kizárását. Vagyis mindvégig zárt tárgyalás lesz.
Az erre vonatkozó indítványt Sztrache Qusitáv
Ennek a pörnek i kereteiben más bizonyífőügyész terjeszti majd elő, aminek értelmében tásra alkalmisint nem i i kerül sor. Utána már
Így is fog határozni a biróság. Mint már ilyen- esik a pörbeszédek következnek és a biróiág
kor szokás, a vád indítványával izemben a Ítélethozatalra valá visszavonulása. Az ítéletet
védelem is előterjeszti a miga kivániágát és még szerdán kihirdetik. Az ítélethirdetés alkaltermészetesen arra fogják kérni a bíróságot, masint nyilvános tárgyaláson lesz, ám az sincs
hogy nyilt tárgyalást rendeljen el, ne pedig zárt kizárva, hogy az itéletkihirdetés is zárt tárgyaajtók mögött folyjék a bünpflr.
láson történik meg, mert már erre i i volt preA biróság tagjain, a vád és a védelem kép- | cedens.

Amikor a strand-botrány tanúiból vádlottak lesznek.
Barátja! miatt a tüntetés irányitójínak kétmilliójába került «gy ünnepnapi
fürdőzés.
A hűvös idő beálltával elcsöndesedtek az
A boldogatszonynapi hangos és rendőrség«
úgynevezett strand-botrányok, a reidörségi ellenes tüntetés után, mint ism¡retes, a rendstrandblztossig nem szállit ujabb delikvense- őrök elsősorban egy Soói Ltszló nevű fiatalket a kihágási biróság elé, meri hiszen a tiszai ember! jelentettek fel, akit azzal vidoltak, hog/
strandok ezeken a napikon üresen állanak. ő volt a mozgatója és leghangosabb szereplője
Mint Jelentettük, a napokban fejeződött be a a tüntetésnek. Amikor a fiatalembert a rendőrkihágási biró Ítéletével a boldogisszonynspi biró elé állították, energikusan tagadta, hogy
botrány és ennek az ügynek érdekes következ- résztvett volna a tüntetésben és erre tanukat
ményei adódtak, amivel ugy látszik az idén le- nevezett meg. Négy fiatalember nevét Jelentette
kerül a rendőrség napirendjéről a rövid fürdő- , be, akik szerinte igazolni tudják ártatlanságát.
ruhák ügye.
|
A kihágási biró beidézte ezeket a fiatal'V
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BELVÁROSI MOZI

Telefon:
irodai 2-58.

Telefon:
pénztári 5-82.

Nyári helyiség telefonszáma: 16-33.

I!

Barbara la Marr flrab szerelem, i !

Ezt
megelőzi:

|

|

mm

tüneményes

Puszták fia
•

szép

ffiillm
mjjee::

Napkeleti szerelmi regény 7 felvonásban.

Vadnyugati történet 5 felvonásban.
Főszereplő: T O M M I X .

EIOadások kezdete 5,1 és 9 órakor.

KORZO

MOZI

Telefon
11-85.

Szeptember 1-én, kedden:

Szeptember 1-én, kedden:

n

Teleion
11-85.

f q

III
II

Ne izgulj Tomi:
Főszereplő:

In Ezt bevezeti:

Dodó Bagdadban.

2 felvonásos amerikai burleszk.

Előadások kezdete: 5, 7 és B órakor

I

I
I
I
I

1911

OEIMAGYARORSZAG

embereket — és éhkor érdekes fordulat állott
elő. A tanukból egyszerre vádlottak lettek; a
tÖntetéinél jelenlévő rendőrök ugyanis határozottan vallották azl, hogy Soós mellett ezek Is
risztvettek
a tUntetisben. így a vádiolt fiatalember nem tudta igazolni árfatlanságC hiszen
vádlottak lettek tanúiból is.
Hiába hangoztatták a vádlott tanuk, hogy
egész véletlenül csöppentek bele az ügybe, ők
nem tüntettek a rendőrség ellen, ők csupán
tanúskodni jöttek barátjuk ártatlansága mellett.
A rendőrök vallomása után a biró pedig elitélte ezeket a fiatalembereket is egyenkint
300.000 koronára. A fiatalemberek pedig szemrehányásokat teltek barátjuknak, hogy ő miatta
Jöttek tanúskodni is most miatta kell háromszázezer koronát Jlzelniik.
Az itéleíet meg

1925 szeptember 6.

akarták fölebbezni és hosszas tanácskozás indult meg a barátok között. Egyetek rövidesen
külföldre akartak utazni, már pedig olyan
egyéneknek nem ad a rendőr«ép útlevelet,
akiknek elintézetlen ügyük van. Ezen az alapon azután a barátok kérésére mindannyian
megnyugodtak az itiletben, holott hangoztatták,
hogy ártatlanok, hogy ciak tanuknak jöttek,
bizonyítani akarták Soós Llszló ártatlanságát.
A slrandbotrány ügyének végére tartozik az
is, hogy Soós László, a főbünös mérlegelte és
be'átla barátjai kényelmetlen helyzetét és azonnal fölajánlotta, hogy segíteni fog szerencsétlen
barátjainak a büntetés kiegyenlítésénél. így
azután, annak ellenére, hogy öt csak félmillióra
Ítélték, a boldogasszonynak
strandbotrdny körülbelül kétmillió korondjába kerüli.

BERLETI

Hirete
I V / 1 Keddkai. is protestáns Egyed ap.
•JV/
•• aOr. kat. András. Nap kel 5 óra 18
perckor, nyugtiik S óra 41 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. Mnzenm
nyitva dTe. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. amelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—8-ig.
Szegeden a gyógyszertárak köztll szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996),
Barcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély
József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy Qyörgy
Boldogasszony sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos
Uj Heged (telefon 846).

— Megnyílt Cegléden a Falu Szövetség
századik kiállítása. Ceglédről jelentik: Vísárnip nyílt meg ünnepélyes keretek között a
Falu Szövetlég századik kulurkiállitása. A kiállítási a kormányzó nyitotta meg, akinek kíséretében Ceglédre jöttek: Nagy Pil gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsnoka,
Magasházy László alezredes, első szárnysegéd.
A kormányzót a vonatnál ünnepélyesen fogadtik, azután a város ötös fogatán a kiállítás
színhelyére hajtatott. Itt Schandl Károly fö!dmivelésügyi államtitkár üdvözölte. A kormányzó
a kiállítást megnyitó beszédében megelégedéssel
sei emlékezeti meg a Fa'u Szövetség munkájámajd a körelketőket mondotta :
— A magyar röjt szeretetétől áthalott szivemnel kevés dolog fá| jobban, mint az, ha az
nek
örökölt, vagy kitartó munkával szerzett birtoktól való könnyű, söl könnyelmű megválás jelenségét kell látnom. Hála Iitsnnek, népűnk
sséles rétegeiben a földhöz való ragaszkodás
érzése még nem lazult meg. Cegléd népe pedig ezen a téren különös elismerést érdemel.
A kormányzó ezután megtekintette a kiállítást, majd az Ipartestület épülő kultúrházához
hajtatott. Dében 250 teritékes bankét volt,
délután pedig a kormányzó megjelent a MOVE
sporttelep felavatásán. Itt a versenyzőkhöz intézett beszédet. A verseny előtt a kormányzó elé
vezették Bárány Istvánt, az egri úszót. A i
államfő, mint a MOVE örökös diszelnöke, átadta Biránynak a MOVE ajándékát, a nemzetisíinü szallaggil övezett cserfalombkoszorut. A
kormányzó este visszautazott Gödöllőre. Az
ünnepségeken jelenvolt Csáky Károly gróf
honvédelmi miniszter is.
— Póthitel • városi építkezésekre. A
mérnöki hivatal bejelentette a tanácsnak, hogy
a Oyerlyámos uccai és a Templom-téri bérpaloták építésének befejezéséhez még hatszázmillió korona p&thitet szükséges. A tavaszi
téglahiány alkalmával ugyanis, amikor a szegedi gyárak még nem tehettek eleget szerződésben vállalt szállítási kötelezettségűknek, a
város vidéki téglagyáraktól vásárolt többszázezer téglát. Időközöen a szegedi gyárak is le
szállították a megrendelt kvantumokat, amelyei
a mérnökség más városi építkezéseknél használt föl. A hatszázmillió koronás többlet igy
keletkezett, azonban nem jelent tényleges differenciát, mert hiszen téglában megkapta a város a többletet.
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Házassági tanácsadói

kfilOn elOadáTférfiaknak és nőknek
szcp'ember 9, 10, ll-én
a Korzó M ó d b a n . V

a szegedi Filharmonikus
Egyesület 6 hangversenyére

— Magkeidödnek a forgalmi adóátalányozáaí tárgyalások. A városi általános forgalmi adóhivatal értesíti az adózókat, hogy az
általános forgalmi adóátalányozási tárgyalások
1925 szeptember 2-án, szerdán a pénzügy igazgatóságnál megkezdődnek. Négy bizottság fog
tárgyalni, minden átaiányozás alá kerülő kézmű res-'paros és szatócs a helyi lapokban közzé'ett koz'eménnyel fog értesíttetni saját átalányűgyének tárgyalási idejéről. A megjelenés
nem kötelező, de meg nem jelenés esetén az
illető adóügye azért meghallgatása nélkül is le
fog tárgyaltatni. Minden adózónak érdekében
áll a megjelenés, hogy álalányozásánál, illetve
átalánya kivetésénél előadhassa az általa figyelembe venni kívánt ténykörülményeket és indokokat. A tárgyalás sorrendjét folyó hó 2 án,
szerdán (eszik közzé.
— A régi uniformisban. Mai számunktól
kezdve a üélmagyarország
abban a formában
elenik meg, amelyet megszokott és megkedvelt a
¡özönség a Szeged nél. A technikai fejlődés iránya
ma már nálunk is félreismerhetetlenül afelé a nagyobb lapformátum felé mutat, amely a nyugati
államokban régóta otthonos. A Délmagyarország
felismerte ezt az irányt és hogy a nagyobb lapforrna szerkesztési és technikai előnyeit gyümölcsöztethesse a közönség j ivára, mindjárt megindulásakor áttért rá. Megelőztünk ezzel több budapesti
napilapot, a vidékiek között pedig az elsők voltunk és
követni csak egy volt képes, a szintén elterjedt és nivós
miskolci Reggeli Hírlap. Mo3t, átmenetileg, mégis
kénytelenek vagyunk levetni ezt a köntöst. A nagyobb formátumu lappapir beszerzése ugyanis a
llachgépekkel dolgozó nyomdák számára állandó,
az utóbbi hetekben egyenesen leküzdhetetlennek
látszó nehézségekkel járt. Ezek a nehézségek
annyira torlódtak, hogy az utolsó két hét eseményeiből következtetve esetleg már a legközelebbi
jövőben képtelenek lettünk volna szükségleteinket
fedezni, igy — megjelenésünk zavartalanságának
biztosiba érdekében — kénytelenek voltunk viszszatérni a régi, ismert lapformához. Természetesen
ez miben sem érinti a lap szellemét és azt a nálunk mindig fennállott törekvést, hogy minden
tudásunkkal a lehető legjobb lapot igyekezzünk
csinálni.

VMényal :

FICHTNER SÁNDOR
elnOk-karnagy
Műsor:

I. 1925. október 4.
MENDELSSOHN: . Hebridék, nyitány
KONIO : . . . . . . Két tánc. Bemutató
BORKIEVITZ : . . . Zongoraverseny
Magyarországon
először
Előadja Stefániát
Imre
zongoraműrész.
BEETHOVEN: . . . IV. Szimfónia

II. 1925. Nooember 15,
BERLIOZ :
BARTÓK :
RAMEAU :
TSCHA1KOVSZKY:

Í

III. 1925. December 15.
BACH :
H-moll Sülte
TSCHAIKOVSZKY: Olasz capriccio
BEETHOVEN: . . . VIII. Szimfónia

IV. 1926. Január 31.
Vezényel

Komor Vilmos a bpestl
zenekar
karnagya

kamara•

WEBER :
Oberon nyitány
MASSENET: . . . . Scenes Alseclenes
BRAHMS :
Magyar táncok
MOZART :
B dur Szimfónia

V. 1926. Március 14.
BEETHOVEN : . . . Coriolán, nyitány
ISASI :
Szimf. költ.
Magyarországon
elöször
OLASOUNOV: . . Elégia, szimf. költ.
LISZT :
Rapsodla c moll

VI. 1926. Április 25.
FICHTNER : . . . . Ünnepi Induló. Bemutató
HAYDN :
Szimf. B-dur
BRAHMS :
Hegedűverseny. Előadja
Kemény
Rezső,
zeneakadémiai
tanár
SZENDY :
Helikoni Sulle

Házasság. Halász Margit (Hódmezővásárhely) és Sioilős Károly (Szeged) augusztus hó
30 án házasságot kötöttek.
— A szegedi zsidó népiskolában a tanévet
nyitó isteniti3ztelet szeptember 1-én, kedden délelőtt 9 órakor lesz az uj zsinagógában.

A hangversenyek mindenkor vasárnap délelőtt a Belvárosi Mozi nagytermében tartat,
nak. A szegedi Filharmonikus Egyesület ezúton is felhívja Szeged város zenekedvelő
közönségéi, hogy az Egyesület örökös vagy
alapiió tagjai korába lépjen be. Alapító tag
évenkint egynegyed évi részletekben 120 ezer
koronát fizet, a belépés 3 évre kötelező.
Örökös tag 3 millió korona lefizetése eUenében az örökös tagok törzskönyvébe iratik be.
Ugy az örökös, mint az alapitó tagok a Filharmonikus [Egy. hangversenyeinél 30 százalék kedvezményben reszesülnek ugy a bérletmint bármely mas hangverseny-Jegy váltásánál, amelyet a szegedi Filharmonikus Egyesület zenekara s a j á t r e z s i j é b e n rendez.
»

Hegedű zongora, écek, cello és az öszszes fúvós hangszerek tanítására a beiratások
megkezdődtek a dr. Baxanyi János államilag
engedélyezett zeneiskolájában. (Sient Mihály
ucca 7.) Ctoportos tahifás — egyéni nevelés —
a legelem bb hklól a legmagasabb kiművelésig.
Előkészítés zeneakadémiai vizsgákra felelősség
melleit. Kamsrizene és Dilkroze tanfolyamok.
Tandij 10 aranykoronától.
— Gyéren fizetik az útadót A törvényhatósági útalap kezelösége beadványt intézett a város
tanácsához és másfélmilliárd korona függökölcsönt
kért az alsóközponti ut hengerelési munkálatainak
költségeire. A kölcsönre azért van szűkség, mert
az utalapot illető útadók csak nagyon gyéren
folynak be. A tanács elhatározta, hogy a függökölcsönt kiutalja és azt a befolyó útadókból vonja
majd le.
Orvosi htr. Dr. Zlffer Alfréd fogorvos szabad ságáról visszaérkezett és rendelését Kárász
ucca 6. alatt újból megkezdte.
e?
11. F ü l ö p Boriska, a francia nyelvtanítást
szeptember 1-én kezdi meg. Tisza Lajos körút
34, Telefon: 178.
n

Benvenuto Cellinl nyitány
Falu tánca
Rlgodon de Dardanus
Szimfónia e-moll

Alapitó és örökös tagságra Jelentkezés Fichtner Sándor elnök-karnagy, vagy dr. Kun Izidor
titkárnál levélileg, telefonon vagy személyesen.
*

I

A 6 bérlelt hangverseny helyárat loo.ooo
koronától 3oo ooo koronáig, illetve l, r oo.ooo
koronáig. Tanuló bérletjegyek (iskolánktnt)
33—55.ooo koronás árban. Egyetemi hallgatók index igazolás mellett 66.000 koronáért
kaphalnak bérletjegyet 6 h a n g v e r s e n y r e .
*
Jegyek a Belvárosi Mozi Irodáj4ban~(Telefon
2-58) és dr. Kun Izidor egyesületi titkár
utján (Zrtnyl ucca 3. szám. Telefon 12-38).

1925 szeptember 6.
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— Nagyméretű volt a vihar a m a g y a r román határon. Budapestről jelentik: A múlt
hét utolsó mpjain az ország déli é s keleti
részein óriáli viharok dühönglek, amelyek szinte
felbecsülhetetlen károkat okoztak. Az orkán
pusztításáról eddig csak rövid távirati jelentésben számoltunk be, ma érkezett első hir, amely
részletesen beszámol a történtekről. A triinoni
magyar-román határon Szatmár és Halmi környékén rettenetes erejQ vihar pusztított a péntekre virradó éjszaka. Több faluban házakat
döntött romba, hatalmas fákat csavart ki tövestől és kitördelte az összes telefonpóznákat.
Szinérvárhelyen egy 20 vagonból álló, mozdonyra váró vonitot Indított útnak a szélvihar.
A vihar egy tehervonatot, amely élőállatokat
szállított, Aranyosmeggyes és Apa között oldalba
kapott és felborította, 9 kocsi
pozdorjává
zúzódott.
Z o n g o r a ő r á k . Fischer Irma, aki az akadémiát ezidén sikeresen elvégezte, szeptember elsejétől zongoraórákat vállal. Korona u. 6., I. em. MTC
— A szegedi utászok sportflnnepe. Igen szép
sportűnnepet rendezett vasárnap a szegedi utászzászlóalj a Boszorkányszigeten s az ünnepségnek ér.
deklődö, nagyszámú közönsége volt. Katonazene tette
még érdekesebbé a sportlátványosságot, amelynek
kiemelkedőbb mozzanatai voltak: Halálsugár próba,
4x50 méteres stafétauszás, szabványos csónakverseny,
kétszeri partcserével, 100 méteres mellúszás, 300 méteres csónakverseny felszeretés nélkül, cölőprobbantás,
300 méteres mellúszás, csoválás vascsónakban, hidrobbantás, háromrészes pontonverseny 500 méterre,
halálsugár, vascsónakveisenv SCO méter távolságra,
életmentés, csáklyával csónakban partcsere, vasútrobbantás, földrobbantás. Vitéz Fegyveres tábornok a
versenyek után személyesen osztotta szét a győztes
katonák jutalomdijait. A zsűri tagjai közöit Zárics
utászszázados irányította nagy szakértelemmel az egyes
számokat. Tánc fejezte be az ünnepélyt, amelyen az
önkéntes adományok nagyobb összeggel gyarapították
a jótékony alapot.

D i á k k e l e n g y é k készen és mérték szerint
a legszebb kivitelben meglepő olcsó árakon
Lampel és Hegyi cégné', Püspöktéri bazárépület.
Telefon 1403.
95a
— Adomány. Fr. Pál 35.000 koronát adott az
ujszegedi gyermeknyaraltatás céljaira. Az összeget
rendeltetési helyére juttatjuk.

Infézefi kelengye!
Tornaruhák, nöi- és férfi fehéinemüek
gyári árban készUinek. Vásznak, sifonok, zefirek, klottok, harisnyák legolcsóbb árban. S o ó s kelengyeáruház,
Oroszlán ucca 2. — Telefon: 10-77.
— A forgalmi adó átatányozáaának módját minden iparosnak és kereskedőnek eminens érdeke részletesen ismerni. Hogy a pénzügyi hatóságok helyesen
és igazságosan végezhessék a kivetési munkálatokat,
azt az adózók csak abban az esetben tudják m-gfelelöen elősegíteni, ha maguk is tisztában vannak az adóalap megállapításának, a kivetésnek, az esetleges jogorvoslásának a módjával. Sokszor előfordul, hogy
olyan részletkérdés nem ismerése, amiről az újságok
nem is Írhatnak már terjedelmüknél fogva sem, olyan
mulasztását vonja maga után az adózónak, ami jelentős többletkiadást jelent. Szükséges tehát az érdekelteknek olyan kézikönyv, amely minden tekintetben felvilágosítást nyújt és útmutatással szolgál a forgalmi
adót átalányban fizetők számára. Ezt a célt kívánta
szolgálni a szegedi kereskedelmi is iparkamara, amikor
dr. Landesberg Jenő ügyvéd, ügyvezető titkára összeállításában ilyen kézikönyvet adott ki és azt 25.ooo
korona előállitási áron ugy az iparosok és kereskedők,
mint a forgalmi adót átalányban fizető többi adózók
rendelkezésére bocsájtja. A könyv ugy a kamaránál,
mint a könyvkereskedésekben beszerezhető.

Az egész ország területén nyomoznak a hamis milliósok után
Debrecen, augusztus 31. Az olaszliszkai hamis
milliósok ügyében a budapesti és vidéki rendőrségek karöltve folytatják a nyomozást. Két nap óta
a detektívek serege dolgozik Sátoraljaújhely és
Debrecen környékén, ahol a hamis milliósokat
gyártották, vagy talán még most is gyártják. Ugyanis
rengeteg adat áll a rendőrség rendelkezésére, amelyek valószínűvé teszik, hogy még ma, a sorozatos
leleplezések és a nagy erővel folytatott
nyomozás
után is gyártanak hamisított bankókat. Az ország
különböző részein eddig 27 darab ilyen hamis
bankjegyet sikerült lefoglalni.

saságnak, melyet két hét óta hiába üldöz az ország
rendőrsége.
A nyomozás eddigi során ugyanis csak a pénz
forgalombahozóit tudták elfogni. Az eddigi házkutatások alkalmával nem sikerült a műhely nyomára akadni, de ennek az lehet az oka, hogy a
bűnjelek eltűntetésére éppen egy heti idő állt a
hamisitóbanda rendelkezésére. A szombati helyszini
szemlén Újpesten megjelent dr. Prelnesberger Jenő
debreceni vizsgálóbíró is. A részletes házkutatás
után megállapították, hogy a milliós bankjegyeket
forgalombahozó társaság tagjai tizenketten voltak,
Pénteken délután Szolnokon fedeztek fel ujabb valamennyien Friedander Lipót Frigyes újpesti
hamis milliósokat, melyeket aznap délelőtt hoztak kereskedő családjából. Az eddigi adatok szerint az
forgalomba. De a Felvidéken, a Bácskában és a olaszllszkaiak és kunmadarasiak egy budapesti
Duna—Tisza-közén is találtak hamis bankjegyeket, titokzatos társaság utján igyekeztek a hamisított
ugy hogy a rendőrség biztosra veszi, hogy Ma- milliósokkal elárasztani az országot. Az olaszgyarország területét, de a megszállott területet is liszkai hamis milliósok ügyében egyébként most
elárasztották már az „első kibocsátású* hamis már dr. Preinesberger Jenő vizsgálóbíró irányítja
bankjegyekkel.
a nyomozást. Mig a vizsgálóbíró Olaszliszkán
Sátoraljaújhelyen folytatja a vizsgálatokat, addig
Az eddigi megállapítás szerint a forgalomba dr. Aczél Jenő, Fried'ander Sámuel védője, Olaszkerült hamis milliósok mind egy gyártmányúak. liszkán és környékén gyűjt adatokat védence érdeIgy megdől a rendőrségnek az a gyanúja, hogy kében. A budapesti rendőrség vidékre küldött
két pénzhamisító banda készítette volna a mil- detektivjei a késő déli órákban olyan adatok birliósokat.
tokába jutottak, amelyek valószínűvé teszik, hogy
rejtekA hajdumegyei csendőrség is belekapcsolódott rövidesen leleplezik a pénzhamisitógyár
a nyomozásba és már több falusi kocsmárosnál, helyét is.
boltosnál tartottak házkutatást a hamis milliósok
után. Ez ügyben egyébként több falusi kocsmárost
is kihallgattak, akik előadták, hogy jólöltözött
emberek jelentek meg kocsmáikban, akik egy félkülön előadás férfiaknak és nőknek
liter, liter borért egymilliós bankjeggyel akartak
szeptember 9, 10. ll-én
a Korzó Moziban. •
fizetni. A kocsmárosoknak gyanús volt ez a bőkezűség és a milliósokat nem fogadták el. A fiatalemberek a sikertelen pénze helyezés után gyorsan
O i z k á r Wilde regénye
O
eltávoztak. A csendőrök most a kocsmárosoktól
nyert személyleírás alapján kutatnak a fiataiembe- j
rek után, akik valószínűség szerint pénzelhelyező 1
ügynökeik annak a jól megszervezett hamisító tár- '
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— Cigánybál. A barnaképű, karikásszemü kedves szegedi cigányok, akik egész éven át minden
éjszeka másoknak muzsikálnak és mulattatják a
közönséget, most egy éjszakára maguk is mulatni
fognak. Szeptember harmadikán ugyanis az ujszegedi Vigadóban nagyszabású jótékonycélu cigánybálat rendeznek. A mulatságot műsor fogja bevezetni. Károlyi Árpád, Czutor Dezső és Kiss
Péter Gergely zenekarai hangversenyeznek. A bálon
lesz férfi csúnyaság! verseny, táncverseny, szerpentin és konfetti csata, szépségverseny és világposta A mulatság iránt, mint minden évben, most
is nagy érdeklődés nyilvánul meg.
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— A viharkárok helyreállítása. A tanács
utasította a méinöki hivatalt, hogy állítsa össze
a viharokoita rongálódások pontos kimutatását
és helyreállításuk költségvetését. A mérnöki hivatal jelentése szerint ugyanis nincs olyan városi épület, amelyen a keddi vihar kisebbnagyobb kárt ne okozott volna és a rongálódások közölt nagyon sok sürgős javításra
szorul.

B e r i n y i H e n r i k tuda'ja b. vevőit és a n. é.
hölgyközönsége», hogy Somogyi ucca 22. sz. a.
nöiruha műtermeit egy bécsi direktrice szakképzett
vezetésével újra megnyitó ta. Ezen előnyös akvizíció révén abba a kellemes helyzetbe jutót»,
hogy a legkényesebb igényeknek is minden tekintetben meg fog tudni fele'ni és a régi elösmert jó
Jrkovszkyné Thomay MInka t a n l r n ö hírnevét ismét a legmagasabb nívóra fogja emeleni,
nyilv. joggal felruházott magánelemi iskolájában olcsó árak, kváló ízlés és elsőrendű munka
(Vidra u. 4. sz.) a pótbeiratkozások szept. hó á'tal. Angol osztályban gyakorlott férfi szabász
fog működői. Telefon 574.
1-től 5-ig tartatnak meg.
966

5 havi kamatmentes lefizetésre!
a köz- és m a g á n a l k a l n u z o t t a k , á l l a n d ó keresetű munk á s o k fcs h i t e l k é p e s s z a b a d f o g l a l k o z á s ú v á s á r l ó k 118
legolcsóbb napi árakon könnyű szerrel beszerezhetik mindennemű szövet-,
vászon-, selyemáru, paplan, ágyterítő, függöny, abrosz stb. szükségletüket az

Excelsior Textllkereskedelmi
Szegedi Fiókjánál

•

R.-T.

(Somogyl-Htca 22. » . Z r i n y l - n t c a s a r o k . )

s z e n z á c i ó s

u j D o n s r t o o K .
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Sehol olcsóbban

Varrógép és kerékpár,
angol és némel áruk,
motorkerékpár, német
gummik és szerelékek
rész.etfi/efésre is.
Nagy j a v í t ó m ű h e l y !
SZANTÓ SÁNDOR FIPRAKTÁRA
Kiss Dávid palota, Kiss u. 494
Pontosan szabályozott ébresztő,
fali és z s e b ó r á k ,
arany,
ezüst, double és alpacka kinaezUst d sztárgyak iegolcsóbbban
szerezhetők be
534
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és éksz:rkészitónél, Kárász-u. 16.
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— Uj gyorsírás! tanfolyamok nyitása. A
Szegedi Gyorsírók Egyesülete szeptember elején
magyar kezdő, haladó és vitairási és német gyors irási tanfolyamokat nyit. Jelentkezni lehet szeptember 1—4 ikéig az egyesületnél (Honvéd tér 4.
Földváry ucca 2. Telefon 13—19.) A tanfolyamok
az esti órákban tartatnak, tartamuk három hónap.
A v i r o s i z e n e i s k o l á b a n a bsirstások
szeptember 1-én kezdődnek. Részletes felvilágositást|az intézetben kifüggesztett hirdetmény nyújt.
— Az elbocaátott kocsis merénylete a
csendőrlaktanyában. Budspestről jelentik: A
böszörményuti csendőrlaktanyában Csaszlk Ferenc kocsis, abban a hiszemben, hogy el*
bocsátásának okozója Kiss Ferenc tiszthelyettes
volt, Frommer- pisztollyal hasbalőlte a tiszthelyettest. A golyó Kiss Ferenc testén keresztül Tóth József kocsis telsőldbszárába
fúródott.
Mind a kettő sebesülése súlyos. Csaszikot letartóztatták.
W i n t e r kárpitos Osztrovszky ucca 3. Telefonhivó
739. Bőrbutorok, pamlagok stb. elsőrendű kivitelben, so

— Vasárnap bál volt a tanyán, —- megsznrkálták K ó s i ó Jánost. Vasárnap es!e ismét
sok bálát rendeztek a szegedi tanyákon. A
mulatságok most sem multak el verekedések
nélkül. A verekedések között a legsúlyosabb
Nagyszéksóson történt, ahol a megszokott körülmények közöit fiatel legények támzdták meg
Kószó János 29 éves földmivest, először botokkal verték meg, msjd a dulakodás hevében
valaki hasba szúrta.
Hétfőre virradóra Kószót
súlyos állapotban hozták be a közkórházba. A
rendőrség megindította a nyomozást a teitesek
ellen.
A l e g n j a b b c l p ő d l v a t k r e i c l d k a t a Ha-Ha
cipőáruház (Kelemen ucca 12) kirakataiban tekintse meg.
782
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kfilün előadás férfiaknak és nőknek
szeptember 9, 10, lt-én
a Korzó Moziban.
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MÁR KAPHATÓK.
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előnyös tizetési feltételek mellett is legolcsóbban
beszerezhetők

Kovács H e n r i k S l ^ K
Szeged, Kölcsey ucca 4.
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1926 szeptember 1.

ZOMfiNCEDÉNYEK
főzőedények, konyhagépek remek
választékban s minden színben
Szántó József zománcedény áruházá ban, a hatósági huscsarnok mellett.
495

Az uj azintársu'at.
A színtársulat szervezéséről hetek óta keringenek a legkülönbözőbb hirek. Tudni vélték,
hogy az igazgató kiket bocsált el, kiket szerződtet és ezek alapján elkezdődött a birálat a
szervezkedés munkájáról. Andor Zsigmond színigazgató ma rendelkezésünkre bocsájtotta a
társulat uj névsorát és ezzel elejét vette minden további kombinációnak. Ugy, ahogy a névsor alább következik, az igazgató teliesnek tekinti társulatát. Mint kommünikéjében mondja,
még tenoristával és drámai énekesnővel folynak tárgyalások. A társulat jelentékenyen kisebb,
mint lavaly volt. Erre számítottunk, meri az igazgató tavaly sok fölösleges tagot szerződtetett és
baj lett volna, ha nem értékesítette volna egy
teljes év minden tapasztalatát. Ugy azonban,
ahogy előttünk van a névsor, a társulatot határozottan hiányosnak találjuk. Mintha az igazgató most az ellenkező végletbe esett volm.
Elhatározásában bizonyára befolyásolta a gazdasági krízis is. Mi azonban attól félünk, hogy
a hiányos szervezkedés erősen éreztelni fogja
hatását az előadások nívóján. Régi nagy társulatából mindössze 12 tagat tartott meg Andor.
A többlek ujak. Sajnos, elbocsájtott nagyon
értékes, ki.ünöen bevált, használható erőket is.
Az ujakról, természetesen, még az ismertekről
se, ma még nincs mondinivalónk. A társul Jt
uj névsora a következő:
Próza. Felekl Klári, naiva, a buda—miskolci
szinház volt tagja. Gy. Madarassy Berta, anyaszinésznő, a soproni szinház volt tagja. Kaszab
Anna, hősnő, a Magyar Szinház volt tagja. Ladomerszky Margit, a székesfehérvári színház volt
tagja, szende. Lányt Ilona, szende, a Várszínház
volt tagja. Scarry Margit, társalgási színésznő.
Barótl József, főrendező, jellem és hős. Csordás
György, szinész. Falus István, siheder. Gonda
JózseT, hős és szerelmes, a Belvárosi Szinház volt
tagja. Harsányt Miklós, jellemszinész, drámai rendező. Rogoz Imre, apa és jellem, a soproni szinház volt tagja. Sgenttványi Béla, lirai szerelmes,
rendező, a Magyar Szinház volt tagja.
Operette. Egyed Lenke, komika. Fenyő Irma,
szubrett. Gábor Mara, táncos szubrett-primadonna.
Gárdonyi Lola, énekesnő és táncosnő, az Egyesületi Iskola végzett növendéke. Reviczky Etel,
anyaszinésznő. Kolbay Ildikó, operett- és operaprimadonna, a Városi Szinház volt tagja. Szegedi
Elvira, énekesnő és táncosnő, az Apolló Szinház
volt tagja. Trlllap Ilonka, énekes naiva, a buda—
miskolci szinház volt tagja. Várhalmy Irén, primadonna, a Vígszínház volt tagja.
Delly Ferenc, táncos siheder. Faludi Kálmán,
táncos komikus, operett-rendező. Fenyves Sándor,
énekes bonvivant. Herczeg Vilmo3, jellemkomikus,
operett-buffó. Sugár Gyula, operett-bonvivánt.
Opera. Vass Manci, koloratur-énekesnő. Zitta
Emma, alt énekesnő. Arany József, basszista, a
Magyar Kir. Operaház volt tagja. Lendvay Andor,
baritonista. Billtsy Tivadar, opera-bulfó. Tenoristával és drámát énekesnővel tárgyalások vannak
folyamatban.
Titkár: Görög Sándor. Karmesterek: Andor
Zsigmond, Beck Miklós, Ruttkay Béla. Súgók:
Jászay Böske, Vass Mihályné. Ügyelő: Vass
Mihály. Karszemélyzet: 15 nő és 15 férfi.
Hogy az u| szezon mikor kezdődik, még nem
lehet tudni. Állítólag attól is függ, hogy sikerül-e a tervezett fiumei kirándulás. Erről azonban még lesx mondanivalónk és remélhetőleg
l e » hozzá szava a szinügyi bizottságnak, meg
a tanácsnak is. Ezzel szemben azt már most
meg lehet állapítani, hogy válságos időkben
színházi ügyekel soha nem intéztek rendeszertelenebbül és tehetetlenebből, mint mos'. Vonatkozik ez az államra is, meg a városokra is és
hogy hova fog vezetni, ha a színházi krízis
benyúlik a nemsokára kezdődő uj szezonba is,
könnyű megjósolni. Meg kell mondanunk, hogy
a szegedi színház pozíciójának biztosítása érdekében kesdeményexő intézkedéseket várunk a
kulturtanácsnoktól. A financiális ellenőrzés hatékonyabbá tétele érdekében fölmerült iert helyes
és szükséges, de i z is V\lmmer Fülöptől származik. Ez azonban csak egyik láncszeme azoknak az intézkedéseknek, amelyekkel meg lehelne
előzni, hogy az igazgató állandóan kunyorálni
legyen kénytelen a várostól, hogy eladúsodjon,
hogy tagjait ne tudja fizetni, bogy leszállni
legyen kénytelen a nívóval. Ha valahs szükség
volt, ;oit szükség van bürokratikus siblónmunka helyeit alkotó munkára.

H A R I S N Y A

Vallásos zsidó orvosáénál
két középiskolás leány,
esetleg egyetemi hallgatónő

teljes ellátást nyerhet

I

zongora és fürdőszoba használattal Margit ucca 2i., ajtó 1. 65

Teljes ellátást

m
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S Z E G E D ,

kaphat egy diák
gyermektelen jobb keresztény családnál.
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Polgár u. 20,1. em. Kovács.

PÜSPÖK-BAZÁR.

Megnylll

a soffőr-tanfolyam

KOTOTT ÁRUK

a L á ü i ö -garajeban.
Kiképzésre jelentkezni lehet
Polgár ucca 4 alatt, oa

Sport
A vasárnapi

sportesemények.

Az MTK az országos bajnoki döntőben 4 : l - r e legyőzte az FTC-t. — A SzAK legyőzte BTC-t,
a Vasutas megint eldöntetlenül játszott, a Zrinyi is megverte a VMTE-t, az SzTK elvesztette első
bajnoki mérkőzését. — A SzAK-atléták negyedszer is megnyerték a „Papp Dénes vándordijat'.

SzAK-BTC 1:0 (1:0).
Biró:

Zsiday.

A SzAK, bár nem elégített ki játékával, elismerésre méltó teljesítményt nyújtott. Legyőzte a fővárosi ellenfelét és a klasszikus magyar futballdijban tovább játsiik most már
erősebb ellenfelekkel. A mérkőzés nem nyújtotta azt, amit a SzAK-tói várunk; ma még
kiforratlan, nem egységes a csapat. Néhány
helyről hiányzik az igazi erő és mig a klub
meg nem találja a megfelelő játékost, példáu
a centerhalf-posztra és a jobb szélre, add g
nem is várhatunk a vasárnapinál különb telje
sítményt. A csapat gerince nem szilárd és
egyik szárnya beteg. Erős gerinc és egészséges
szárny nélkül pedig nem lehet értékes teljesítményt nyújtani. Ami a csapat fejlődési lehetőségét illeti, ha az előbb említett hiányok p5tolva lesznek, nem vigasztalan, mert a keretek
az együttesben jók. A szezon eleji fogyatékosságok később kiegyensulyozhatók lesznek.
A védelem most is megbízható, a halfsor egy
emberrel nagyon feljavítható, mert szélsőhalfok
vannak. A csatársor Mészárossal sokat javul és
meg egy jobb szélső, aztán komplett. A belső
csatárokat a meglévő játékosokból ki lehet
állítani.
Amit vasárnap a SzAK mutatóit, még nagyon
hibás. De így is elég erős volt a BTC legyőzéséhez és ha a belső csatárok egy kicsi!
nyugodtabb lelki diszpozícióval dolgoznak a
kapu előtt, akkor sokkal súlyosabb vereséggel
távozik a BTC.
A játék végig izgalmas volt. Hullámzott egyik
kaputól a másikig és a mezőnyben voltak
mindkét részről szép momentumok. Nagy játék
nem tudott kifejlCdií, mert az apró szabálytalanságokra és hibákra elveszett a nagyvonalúság, a stüus. Ami imponáló volt, az a két
védelem erős helytállása és lelkes pusztító védelmi munkája volt. A támadások nélkülözték
a szép és okos kombinációkat. Csak ötletszerű, elszigetelt akciók voltak láthatók, melyek
legtöbbször az ellenfél kapuja előtt a szilárd
védelmen szétzúzódtak.
É énk iramban kezdődik a játék. Néhány
percnyi középcsatározás után a SzAK balszárnya vezet ügyes támadást, amire a BTC
baloldala felel hasonló támadással. Farkas
közelharcban küzd Resch szélsővel. Dr. Simon
szökteti Megyerit, akit Gruber kornerra szerel.
Félegyházi gyenge támadását veri könnyen
vissza Takács. Klonkay hosszú fejessel szökteti
dr. Simont, aki Soltihoz passzol, a beadást
Palcsek f:gja. A kapurugást Horváth I. stoppolja és okosan szökteti Mirtonossyt,
ki a
16-osig megközelíti a kaput, de az utolsó pillanatban szerelik. Horváth—K rsenbaum duó
töri át a SzAK halfsorl, Beck II. azonban biztosan szerel. Soltit Orbán faultolja, Horváth V.
kicselezi Farkast és kapu fölé lő. Hullámzó
mezőnyjáték, több szabálytalanság. Korner BTC
ellen. SzAK belső Irio gyenge akciója. Néhány
veszélytelen BTC támadás után Solli ujabb

kornert erőszakol ki. Martonossy kapu fölé lő.
Ujabb kornert ér el SzAK. A 36 ik percben
Megyeri megszerzi a vezető« gólt. Aztán enyhül
az iram.
A II. félidőben sem változik a játék képe,
csak a 20-ik percben egy kis incidens állítja
meg pár percre a játékot. A BTC Horváth I .
révén egy offseid gólt ér el, amit Zsiday biró
nem ad meg. BTC le akar vonulni, de később
meggondolja mi gát és újra játszik, de a biró
Gruber I-et kiállítja. Az így meggyengült BTC
már csak védekezni tud. A SzAK ujabb gólt
ér el, de a biró ezt sem adja meg. Erős SzAK
oszlrom alatt áll a BTC kapu, egymásután
három korner, ds a felforgatott SzAK csatársor nem tud gólt szerezni. Zsiday erős kézzel,
korrektül vezette a mérkőzést.

KAC—Vaaufas SE 0:0.
SzTK-pálya.
Biró: Geizler,
Egyenlő erejű ellenielek küzdelme volt a KAC —
Vasutas bajnoki mérkőzés, melyből a momentán frisebb
és agiÜ8abb KAC egy kis szerencsével győztesen kerülhetett volna ki, ha egy 1'. est értékesítem tud. Zaviza azonban, aki egyebként a KAC legjobb embere
volt, elidegeskedte a kedvező alkalmat és kapufának
lőtte a 11-est. Az első félidőben a Vasutas a többet
támadó, a másodikban azonban a KAC döngeti a
Vasutas kaput. Mindkét csapaton nagyon rajta ült a nyári
pihenő és ezért a játék nivótlan volt. Kombinációk helyett rakkolás jellemezte az egész játékot. A Vasutasból Karlovic, Faragó, Kakuszi és Füzeséri voltak jók,
a KAC- ból pedig Zaviza,
Horváth,
Szélpál.
Geizler
Jenő jól bíráskodott.

Z-inyi—VMTE 2:0 (2:0).
SzAK-pálya.
Biró: Grosz L.
A SzAK—BTC előtt előmérkőzésben mérte össze
erejét a két csapat. A Zrinyi győztesen került ki
az összecsapásból. Nagyon mérsékelt volt a teljesítmény mindkét részről. A Vásárhelyi MTE nem tudott komolyan veszélyes lenni és csak hősies küzdelemmel tudla 2 :U-ás vereséggel megúszni a meccset.
A Zrinyi e mérkőzésen talán a szokottnál is gyengébben játszott és nem egyszer veszélyben kapuja. Halfsora gyenge, csatárai pedig alig mutattak valamit a
labdatechnikábói. Egyedül Elekes volt jó, aki ügyesen keresztülvitt akciókból szerezte a két gólt. Jók
voltak kivüle még Krausz és a védelem. Orosz Laiofi
jól vezette mérkőzést.

MTK—FTC 4:1 (2:1).
Országos bajnokság.
Biró: Iváncsics Mihály.
Vasárnap dőlt el 1924— ?5. évre a magyar futballbajnokág sorsa. Az MTK nagy fölénnyel nyerte, amivel bebizonyította, hogy még mindig igen messze van
minden magyar csapat az általa képviselt klasszistól.
A játék méltó volt a díjhoz, mert elejétől végig grandiózus küzdelembe folyt le. Az MTK mindvégig kezében tartotta az irányítást és fejlett nagy techniuájávai
lehengerelte ellenfelét. Az MTK góljait Molnár hármat,
Orth egyet szerzett. Az FTC gólját Palcsek lőtte.
Slavia—UTE
3:2 (2:1). SzAK-Bratislava
2:2 (0:1).
NSC-KAC
6:3 (4:1).

VILLANYOS

csillárok, világítási berendezéseket, vasaló és főzőedényeket, úgyszintén gáz és villanyos rechauka
k e d v e z ő
h a v i
részletfizetésre
a legolcsóbb árakon szerezhető be
" ¡1

FONYÓ SOMA a&üuzcecAb£4B I

1925 szeptember 6.

Rádió

Atlétika.
Papp Dénes vándordiját negyedszer is a SzAK nyerte meg.
A MASz rendezésében az SzTK-pályán vasárnap
délelőtt tartották meg a Papp Dénes vándordijas atlétikai versenyt, melyet a SzAK atléták 27 ponttal fölényesen nyertek meg.
Részletes eredmény:
100 m. 1. Orbán SzAK 11.4,2. Schweiger SzAK 11.6,
3. Lintner SzTK 11.8. Ottovai sérülése miatt nem
indult.
Sulydobás. 1. Donogán SzTK lt.63, 2. Illyés KEAC
10.79. 3. Sas SzAK 10.63.
Magasugrás, 1. Orbán SzAK 177 cm. 2. üaál HTVE
172 cn. — 0;bán indiszponáit volt.
Gerelyvetés. 1. Sas SzAK 48 55.2. Tranger SzAK 4V75.
1500. m. 1. Scherer SzTK 4 34-8. 2. Ökrös SzAK
4.4"1. 3. Pillinger SzAK. Scherer finisben szépen nyeri
versenyét.
Pontverseny. I . SzAK 27 pont. 2. SzTK 11 pont. 3.
HTVa 3 pont.
Diszkoszvetés meghivási. 1. Donogán SzTK 39.45. 2.
Szomor HTVE 35.90. 3. Illyés KEAC 38.43.
Ifjúsági számok:
200 m. 1. Varga HTVE 24.8. 2.
Pártos SzAK 25.2. 3. Weiszfeiler SzAK 25.6.
Távolugrás. 1. Pártos SzAK 5.86. 2. Varga HTVE
5.S6. 3. Tajthy KEAC 5 36,
Diszkoszvetés
I. Tajthy KEAC 28.87. 2. Madarász
SzAK 25.78. 3. Vörös HTVE 26.30.
Rudugrás. I. Sz bó H l VE 2.81 2. Molnár HTVE 2.70.
Svéd staféta. 1. HTVE (Szabó, Molnár, Veres, Varga).
2. SzAK (Madarász, Beck, Pártos, Weiszfeiler) 2.19 6.

DÉLMAGYARORSZÁG
h i r d e t é s i
1925 szept.

á r a i
1-töl:

Apróhirdetések szavanként 6oo korona, de legalább
óooo korona. Munka vagy munkáskeresés szavanként
4oo korona, de legalább 4ooo korona.
Félhasábos hirdetés, magasság-milliméterenként:
1-szeri megjelenésnél 8oo korona
2—10-szeri
.
7oo .
10-nél többszöri .
6oo ,
Egyhasábos hirdetés, magasság-milliméterenként:
1 -szeri megjelenésnél 14oo korona
2—10-szeri
,
12oo ,
10-nél többszöri .
looo
.
Másfélhasábos hirdelés, magasság-milliméterenként:
1-szeri
megjelenés 2ooo korona

2 .

9

DELMAGYARORSZAQ

.

18oo .

10-nél többszöri .
16oo ,
Szöveg közötti hirdetések 50 százalékkal drágábbak.
Gyászjelentések kétszeresen számittatnak.
Reklámhirek soronként 1-szeri
megjelenés 15ooo K
2—10-szeri
.
12ooo .
10-nél többszöri u
loooo .
Nyilttér sora So.ooo korona.
Házassági, 'eljegyzési, hálálozási, ügyvédi és orvosi
hirek 3 sorig 5o.ooo korona.

ROVATVEZETŐ: SZÖLLÓS KÁROLY.

A nagyobb leadóállomások
ma) műsora.
Szeptember

1, kedd.

(A városnév utáni szám: hullámhossz.)
Földelve van az antennája?
Berlin 505. Délután 5-5.45. Felolvasás Reuter müveiből, 5.58—6.3) a rádiózenekar hangversenve, 7 órakor: Irodalmi óra, 7.30 A német dráma a XIX. században: Grillparzer Ferenc, 7.55 E!5adás Kináról, 8.30
órakor: Zenekar, 10 órakor: Előadás.
Breslau 418. Délelőtt 12-30-1.25 A házizenekar
hangversenye, 5 - 6 óráig: Szórakoztató zene, 6.45 Közlések a rádió barátainak, este 7-7.30 Egy légi utazás
Németországon és Ausztrián keresztül, 8.3j órakor:
Mozart-est, utána gramofón-zene.
Königsberg 463. Délután 4.30-6 óráig: Zene, 8.23—
9.3.1 Ária-est, 9.30 órakor: Előadás, utána 11.15 óráig:
Hangverseny.
Lipcse 456. Délután 4.30—6 óráig: Tánczene, 6.30—
8 óráig: Előadlsok, 8.15 órakor: Kis müvészszámok,
utána 11.30 óráig: Tánczene.
Barcelona 32}. Este 10 órakor: Áriák és dalok,
10.20 Amerikai táncok, 1P.40 Előadás zenekisérettel:
.Szerelem a népdalokban*, 10.5; Tánczene.
Bécs 5JQ. Délelőtt 11—12.50 Hangverseny, műsor
bemondás szerint. Délután 4:10—4.55 Hangverseny.
Műsora: 1. Rosenkranz: .Wallensteins Lager*, nyitány.
2. Kienzl: Előjáték és jelenetek a .Bibliás ember* bői,
(Der Evangelimann). 3. Witteborn: Ein im Fe3t Gnomen*
reich. 4. Strauss Oscar: Dorfmusikanten, valcer. Este
8 órakor: Nestroy-est, .Frühere Verhältnisse", Ntstroy bohózata 1 felvonásban.
Prága 550 Délután 5 - 6 óráig: Jazzband. Este 8
órakor: Kamara-zene.
Róma 425. Este 9.10 órakor: Könnyűzene: l.Királyhimnusz, III. Viktor Emánuel király névnapjára, Spialek: .Orosz cigány* nyitánya (zenekar). 2. Denza:
Arany csillagok, Lombardo : románc a .Madama di
Tebe'-ből. 3. Padilla: El relicario, Mertz: A Malvina,
dal gitárkisérettel 4. Napihírek és újdonságok, 5. Sutter:
A marquise ünnepélye, gavotte, Ribess: Baby, foxtrott,
Jaffe: Nagy-Itália, induló (zenekar). 6. Bonávolontá:
Sfinge, Lehár: Valcer a ,Vig özvegy"-ből, 7. Di Ponio:
Katonai fantázia, Mertz: II. Fioreliino (gitár), 8. Piavehimnusz (bariton), Mascagni: Válogatott melódiáiból
(zenekar).
Zürich 515. Este 8.15 orskor: Szavaló és hangverseny est.
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Házassági tanácsadót
külön előadás férfiaknak és nőknek
W
szeptember P, 10, 11-én
a Korzó Moziban. •

Szalaghirdetések egész oldal szélességben:
1-szeri
megjelenés milliméterenként 8ooo K
2—lo-szeri
.
,
7ooo .
10-nél többszöri megjelenés .
6ooo .

VIZSZINTES S O R O K :
1. ...híres város, mert Tápéval határos.
6. Ennél magasabb hely nincs a színházban.
11. Az Isten nem ezzel ver.
12. A Tiszán is van.
14. A nők a nyakukba hordják.
15. Egy miniszter monogramja.
17. A tőke jövedelme.
18. Az ABC két egyforma mássalhangzója.
19. A fejünkön hordjuk.
21. Annyi mint ének.
21. Aranyat drágakövet ezzel mérnek.
23. A koca lakhelye.
24. Ló, de ige is.
26. Csak az ügyvéd örül ennek.
27. Olasz folyó.
29. Spanyolfal idegen nyelven.
31. Ebből lesz a Jó patkó.
33. A .C-moll skála egy hangja.
35. Legkedveltebb olvasmány.
36. Hangszer.
37. Község Somogymegyében.
39. Állam Afrika északi részén.
42. .Itt* idegen nyelven.
44. Mutatószócska.
45. így zavarják el a gyerekeket.
47. Az ABC egy betűje fonetikusan.
48. Apró emberkék tudományának első stációja
49. Moziszínésznő keresztneve.
51. Európai hegység.
52. Tiltó szócska.
53. A zsidók húsvéti eledele.
54. Ásvány is étel is.
55. Ige.
57. .Kettő* más szóval.
58. A tésztára hintik.
60. A korcsmában van.
61. Ósdi felfogású emberre mondják.

>> « a g v s r Hamzstl Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Angol font 345000—347000, jzokol 2099 -2117,
dinár 1251-1273, dollár 70950-71580, francia frank
3343-3375, holland forint 28330-28600, lei 354-363,
léva 5C8-11S. lira 2676-2700, márka 16855—I7f05,
osztrák schilling 99.80—190.56, dán korona 172801743.1, ivájd frank 13786-13886, belga frank 31813214, norvég korona
14255—14435, svéd korona
18815—18975, lengyel zloty 12290-12440.
Devizák t Amsterdam 28630—28800, Belgrád 1271—
3279, Berlin 16905-17005, Bukarest 156-358, Brüszszel 3214-3234, Kopennága 17480-17570, Osló 14455—
14515, London 445000—347000. Milánó 2679—2695,
Newyork /1000-71430, Páris 3333-3358, Prága 2105¡17, Szófia 513-517, Stockholm 19065-19175, Varsó
12290-12470,. Wien 100.
100.60. Zürich 13766-13846.
íSHehl iósads. Nyitás:
Páris 24.25,
London
2536.50, Newyork 516.25, Brüsszel 2333, Milano
19.40, Amsterdam 217.91',
Berlin 122.85,
Wien
0.0072.75,
Szófis S.7í, Prága 15.30, Varsó 92.5Ű,
Budapest 9.0072.75, Bukarest 2.55, Belgrád S.2G50.
Zárlat)
Páris 24.23, London 2506.50, Newyork
516.50, Brüsszel 23.55, Milano 19.40, Amsterdam
207.90, Berlin 122.9J, Wien 0.0072.75, Szófia 3.75,
Prága 15.30, Varsó 92.50, Budapest
0JJŰ72.70, Belgrád 3.2250, Bukarest 2.5S.
»ar^énvtőiíd». A hétfői terménytőzsde irányzata
lanyhább volt, a legtöbb cikk olcsóbbodott, különösen
búzában és rozsban volt jelentős kinálat. A forgalom
közepes.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszavidéki 3650—
3675. felaőtiszai 3625—3650, fehérmegyei 3620—3625,
egyéb dunántuli és pestmegyei 3575—3625, 77-es Uszavidéki 3710—3725, felső tiszai 3675—3700, f ehérmegyei
3650—3675, egyéb dunántuli és pestmegyei 3625—3675,
78-as tiszavidéki 3725—3750, felsötiszai 3700-3725,
fehérmegyei 3675—3710, egyéb dunántuli és pestmegyei
3675-3710, 79-es tiszavidéki 3750-3775, felsőtiszai
3725-3750, fehérmegyei 3700-3725, egyéb dunántuli
és pestmegyei 3700 -3725, rozs 2575—2625, takarmányárpa 265J-2800, sörárpa 3100-3500, xab 2350-2550,
tengeri 2675—2725, repce 5700-5800, korpa 1825-1975.
Irányzat- A hétfői értéktőzsdén az irányzat kissé
barátságosabb volt. A kulisszpiac egy-két érteke ugyan,
mint a Magyar Hitel és az Osztrák Hitel a bécsi ösztönzés hiján a mult héten alacsonyan zárt, azonban a
Délivasut további jelentős áremelkedést ért el. A bányapiacon alig 1 2 ezer koionás el olódás fordult elö.
Határozottan szilárd volt a vaspiac vezető értéke. A
Ganz.Villamos 5, a Fegyver 3 százalék árnyereséget
mutat. A forgalom mindvégig élénk volt.
Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 41C0. Árak:
Könnyű 18—19.5. közép 2 .5—22.5, nehéz 2S—23.5.
Felelős szerkesztő : F R A N K J Ö Z S E F .
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarors:zág Hirlapés Nyomdavállalat Rl könyvnyomdájában.I, Szeged.

Keresztrejtvény.
Abbsn a törekvésünkben, bogy a Dilmagyarországot a nagy lapokkal minden tekintetben
egynivón taitsuk és hogy az olvasóink részéről megnyilvánuló minden óhajt lehetőség sze-

. . . Beh rossz lett a világ: Veréb prédál, hol sas
leszállni sem mert, hogy nemes ur lett minden sült
paraszt: parasztnak néznek sok igaz nemest! (Shakes•
peare: III. Richárd.)

iint teljesítsük,
keresztrejtvények
napián köilank
közölt jatalmat

megkezdjük mai számunkban
közlésé*. Minden bét egyik
keresztrejtvényt, a megfejtők
sorsolunk ki és a nevüket le-

1. s z á m ú

keresztrejtvény

kizöljak. Ügyesen szerkeszte t keresztrejtvényeket olvasóink részéről is elfogadunk közlésre.
A keresitrejtvény-megfejtések akár a szerkesztőségbe (Deik Ferenc ucca 2), akár a kiadóhivatalba (Dugonics tér 11) küldhetők.
FÜGGŐLEGES SOROK :
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
16.
18.
20.
22.
2\
26.

Készítette Bokor Lajos (Budapest i

28.
30.
31.
32.
33.
34.
58.
39.
43.
41.
43.
44.
46.
47.
49.
50.
55.
56.
58.
59.

Nagy erejéről hires bibliai alak.
Házi állat.
A prágai csodaember, filmen is láttuk.
Latin kötősző.
A világ legmagasabb hegye.
Latin szó, kereskedők széltében-hosszában használják.
Az állatvilág egy osztálya.
Duplánvéve operacim,
Mesebeli ló.
Ebben állnak most a franciák.
Ugyanaz mint 21 vízszintesen.
Testrész.
Mocsaras ingoványos talaj.
Ezt produkálja a technika.
A festő teszi, de a megvesztegető is.
Török pipa.
Ez a neve valamely komoly mQ (színdarab stb.) kiflgura/usának.
Szerb férfinév.
A gyümölcsül igy konzerválják.
Felmenő rokon.
A háboruelőtti jegybank rövidítése.
Mindennap leszáll.
Az ajtón van.
Férfiszépség.
Mutatószócska.
Határváros a háború előtti Tirolban.
A legnagyobb nevű újságíró.
Latin köszöntés.
A súlyos betegségnek egy jelzője.
A templomban van.
Háziállat himje.
Villákat neveznek igy
A szobrász- és festőművészet egy tárgya.
Rag.
A húsnak van.
Sem tegnap sem hóinak.
Kicsinyítő rag.
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HIVATALOS ZÁRLATI ÁRFOLYAMOK.

APRÓHIRDETÉSEK

(Ezer koronák tan.)

Ptejkaresk,

flaní-Uantsb,
Baos-VilL
Kistircsai
OyMfy-Wol!
Hoffber
Kissiing
19.5
íasxab
29
XhflM
1C0
U g
40.5
Liptak
15
Más
140
Belga fám
8
Mérőgyár
215
Mob» > i f
170
Chaudot
17
Vegyipar
45
Vagongyár
39
Mechanikai
114.5
Rimamurányi
37
Roessemanc
7.5
Kothmülier
TakarikpéMttá/aki
47.75
Schlick
fa'városi
35 Schüller
25
I ipítrároii
5 Teudloli
45
««bányai Tak.
10 Vnlkén gép
36
S(y. Bpest Fftv. 33.5 WOraer
9
Magyar Alt. T. 118
Uoktár
170 KtaMitM II rillaiaiei
)®asti Hátai 2175
Adria
—
Váiosi
K6
Biitottiók i
Bur
130
S>s* M Dixt
5250 Délivasal
40.5
?t*siéra
99 MFTR
213
Levanfc
124
Miskolci villámot 140
CualNt
éi gépNova
281
gyár aki
Állam vasvl
390
I r t d i vagon
110 Tröszt
243
Snbnrg
—
Malmok í
í or* n gép
—
55
' aákv
7.5 Back-malom
• a u L Oépgyát 210 Borsod-misk
199

R I B Á R

Nyomdák \
Atbcnaauat
Franklin
Glóbus
Knnossy
Pallas
Riglei
Stapbarmm

•

náriumban

Telefon 469.

B A L L A

KALAPOK
koronáig
_ 938

E T U S K A

Házmesteri állást keres
villany és vizvezetéksze. elö
gyermektelen, fiatal házaspár. Szíves megkeresést
kér Bagi házmester, Széchenyi tér 6.
Tanoncnak bőrkereskedésbe ügyes fiu felvétetik
Csetneky Testvéreknél, —
Károlyi ucca 3.
H3
Házaspár keres egy mindenes leányt azonnali belépésre. Feketesas ucca 22
I. 8.

90

Hungária Antiquarium » S f f r l
áll. eng.

DEAK INTERNHTUSH SZEGED B & r s a
Külön bejáratú

bútorozott szoba
két személynek k l o d ó , vagy

diákok ;,eu'ira felvétetnek.

Száraz TŰZIFA
kicsiben és vagontételben is legolcsóbb
934

fatelepén
Telefonok: 2t.8 és 14-19.

fehérnemüek, függönyök,
teritők, piyamák s egyéb

kézimunkák §
legjutányosabban

ne11

készül-

Piroska-szalonban

¿akos,Petőfi u. 6. II. em 9.

Egy-két leánygimnáziumba
.0-12 éves leánykát

járó

teljes ellátásra
e l f o g a d o k .
Zongora
haezsálat. Fürdőszoba. Cim Londoni körút f|a, 11. em. O.ajtó. 80
Tizen- H U r L I
kettő
lYII-H
család « • » • S S

kaptárral,
Ureskaptáegyéb

rok,

méhészeti felszerelések
»tarlnk
CldUU*.

Bővebbet Korona u .
20, a kapu »latt. 52

Belvárosban különbejáratu

bútorozott szoba kiadó.

Mikszáth Kálmán ucca 22.

Ebédlő bútorok készen és
megrendelésie legolcsóbban Kocsis müasztalof nál,
Horváth Mihály ucca 7. Hl

2C0 kötetes válogatott szépirodalmi könyvtár olcson
eladó. Érdeklődés 16-34
telefonon.

Kiss ucca,

DÉRY

gépáruház
Keleti-palota.

Részletfizetésre

Bzá 1 tál kárpitosmunkákat
5

BALOG SÁNDOR

KossuUi Lajos sugárut 6.

68000

korona a

Tejcsarnok
26

Kaufmann S. Emil
fakereskedő
fornir- és asztaloskellékek raktára

Szeged, Tisza Lajos körút 19. szám.
(Teleki uccai részen).

Az Alföld. lepaoM N a g y
ttUabei raktára1

kelengyék,

Intérienr butorraktárában
Tábar ucca 3. 493

fióktejcsarnokaiban.

Bei- és külföldi, valamint tengerentúli fornirok, enyvezett lemezek, keményfa lemezek, keményfa pallók
(tölgy, jávor, hárs, kőris, szil, gőzölt dió). Enyv,
csiszold papír stb.
26

88

47

M ü i p a r i bútorok
telje* lakásberendezések legol°'6bl"n Spitzer Sándor

Gyermekkocsik

Központi

Gyáitmányal:
Kötött gyapjú női kabátok, divatmellények,
blúzok, sálak sackák. fiu-és féifiszvetterek,
női- és gyermekharisnyák a legsztbb kivitelben és legolcsóbban Szeged, Tisza Lajos
körút 32 sz a. föelárusitó helyén szerezhetők be

rakását, Javítását, jutányos
áron. KOVÁCS, Szenthárom.
ság ucca 49. <r.i
Legújabb divatú női és férfi

uccai ruhák, kosztümök, köpenyek, gyermek ruhák stb. a legJutányosabb árban Iritz Józsefné
nöi és gyermekruha divattermében, Kelemen ucca 11, I. emelet

TEA VAJ

uriszabó, Szentgyörgy ucca 13. sz.

HM sSSfít

Legújabb párisi divat
után készülnek <;0

bámulatos olcsó árakban
részletfizetésre is 33

kilója

Körösi Géza üvegezési vállalata Mérey u. 8. Tel. 9 57.

Felvesz még • éhány bennlakó tanulót. Ezeken kivttl felvesz
bejáró és félbejáró tanulókat bármely helybeliiskolából.
M79

Különfélék
Kitűnő, gondos ellátást
kaphatnak iskolásfiuk. —
Deák Ferenc ucca 18,
emelef.
I

Naponta friss

KÖTÖTT- ES SZÖVÖTTÁRUGYÁR RÉSZV. TÁRS.
SZEGED

magas áron veszek és becserélek. Körzők, ¡'¿szerek, táskák, füzetek előírás szerint beszerezhetők méltányos árban

Szekrények, mosdó tükörrel, ottomán, éjjeli szekrény, karnisok, sirlámpa,
teknők etadók. — Szentháromság ucca 48. Megtekinthető 2 - 5 .

Eladás

Divatos fél háló eladó.
Margft u. 28. sz., 11. II. 3

„ A R I A D N É "

Féláru és uj iskolakönyvek minden iskolába kaphatók. k^nylUet

Rákóci ucca 1.

Munka, állás
Uri házakhoz ajánlkozik
fehérnemű varrónő. Címekre jelentkezem. Vitéz
ucca 18. Baranyai Erzsi. 2

CszI, téli r e g i á n é s n a d r á g s z ö v e t e i m I
Mérték után legolcsóbban készülnek a legújabb fazonok. 86

C s á n y l

a Fekete-háiban HAJNAL IMRE az Arany Bika volt
vezetője vezetése mellett. Első argu magyar k nyha.
Dréher, Szent János sör állandóan friss csapoiásban.
Homoki és hegyi borok. Eltőrendü cigányzene. Mhiu
P O B T O S ÉS e i ó Z É K C H T K I S Z O L O á t * »

E r i d r e

Szerényen bútorozott szoba kiadó diáknak vagv
iparosnak. Alföldi u 3. H

Már

Belvárosi
Sörcsarnok és Étterem

P o l l á k

Különbejáratu, tiszta szoba
fürdőszobával hölgyeknek
kiadó. Spitzerné, Jósika u.
14, magasföldszint.

a Váczi-kötödében

Még csak pír nap és megnyílik a

Cim: Adótiszt, Attila ucca 8. em:

Uccai szoba esetleg teljes
ellátással két fiatalembernek vagy leánynak kiadó.
Mérev uccca 6 c. Fodor
Miksáné.
3

Harisnyafejelés

os

Á t a l a k í t á s o k a t m o d e l l e k u t á n k é s z i t e k.

K E R E S K E D Ő K

Bútorozott szoba azonnal
kiadó, esetleg ellátással.
Hétvezér ucca 43.
1

Két darab fehér zománcozott
g y e r m e k á g y i rézdisszel
hozzávaló éjjeli szekrénynyel
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

nőikalap szalonjában, Tisza Lajos-körut (Püspök-bazár).

H I Z t a C D I

Bútorozott uccai szoba kiadó. Korona ucca 10. sz,
ajtó 4.
1

Vidra u. 3. (Kakastemplomnál.) Eri» féiilzoknlk olcsó kiárusítása. 92

k a p h a t ó ,

ninden színben és minőségben l l O — Í O O e z e r
kaphatók

azonnali belépétre kerestetik. Postafiók 62.

Is

Mindennemű kötéláru, zsneg, 28ák, ponyva.
5
szölökötö; ö ftnslak és háló

FILC

3

¿akis

gép- és guorsiró

Varga Mihály gyk£á, Szeged
á r o n

—

Keleti
87
425 Királyanté
—
Klein
2
563 Klotild
19
64 Győri textil
35
20C5 KraUSS 8X833
70
—
Cukoripar
2060
13.5 Lámpa
137
— Auer
960
Kender
69
KiíÖMftíi
rMcúüíoi
OstermslJ
240
Pamnt
Alt. «ásixrt
35
Alt. Otstr.Léias. 35C Qurai
Ném. marig.
79
Bárdi
Bárót 1
0.4 Vasúti forgilcíi 196
361
Bór.i
68 Qeorspa
12j
Brassói
44) Mezon. cafe.
II
Chinoin
9 Interre»»
16.5
_ OceáB
Corvin-tila
60
Danica
81 Olajipar
16.5
Pannónia sör
Diana
96
Dorogi gommi
16 Phöbus
f.5
PüspOki
Déli cukor
498
Roval-sxálM
Banánt, seriéi
Scnwartscr
Égin
79.5
55
Iné
130b Star film
16
Unió lezttl
4 Lukács'ttidC
Szikra
60
Horv. cukor
1600
Just i u é
0.6 StnmoeT
Gy-ojnmDiá
35 Szegedi Keadaí 370
138
Papir-ipar
33 Telelőn
Xéfxvéoysör
516 Temesi sör
Szövő ás köt«
46 Tokaji bor
21
84 Törők
Spódína
Pelten
U95 Pharmacia
Warnstadtí t«ztí! _ Vasmegyei
1.7
39 Sxoinot.i
Flóra
24
í>5 Vili. Pexseí
Fővárosi sör
22
Qoldbergor
115 Wander
7.5
Qscbwindt
3C3 Zagyvapáltxs
18 Hangya
Halkeresk.
Hungária Mütr,
116
—
Juta
84
Győri bőr
18
Karton
—
Gróf Keglaviae

Perfekt magyar—német

• z e l ő k é s z í t é s m e p k e z d S d ö t t . Jegyzet kBlcsBazés, telvllágo,ltii
Mhi 81
K o r o n a u c c a IS.

g y i r l

69
65
36
5
135

Faipari fúUelutoh i
Merkúria
0.5
3.5
Egyesült ta
Fornir
11
14
Hasai ta
Honi ta
12.5
—
Kőiösbáoya'
3.4
Kronberg«
Lignum
12
0.4
Srdé

J Ó Z S E F

D-KALLAYZ

—

Binyák
it Uglagfütk
i
Bauxit
715
Borsódi szén
4S
Cement
119.5
—
Szászvári
Kob4
240
Uraacbe
175
1483
Magnezit
Magyar Asztalt
81
Által. Kőszén
3035
Magybátonyi
118
Beocsini
1149
Salgé
432
Újlaki
—
Urikácyi
1140

d l v a l c t p é H D u g o n l c t t é r 1 2 . Kéíiit mérték után
cipőket és legutolsó divat szerint olcsón és pontosan. Javításokat elvállalok Egyetemi hallgatóknak Árkedvezmény. 928

flrad! ucci 4.

41 MaioKSoky
Nonzati b
145 lichtig
—
Ofa
79 Szlavónia
114 Nasici
25 Viktéria botor
442 Zabolai
67 Hitelfa

25 Concordia
710 B.-csabai
25 L bpesti gm.
74 TörökszentK,
2630 Gizella
1355 Hangária
70.5 Kbályuialooi
23 Pesü Vikt.
140 Trsnsdanubis

Fábián

fieateti
Angol-Magyar
35
Sonyák-agrir 68.5
»kihitelbank 208
Vasai
1/3
Swrrcej
15
filavon jeli. 86.5
ftJoyd Bank
1.4
Magyar-Hital
338
'jajatlanbank
240
fciebbank
14.2
felxáloghitelbank 31
Karaik. Hitel
Laszámitolób.
68
Magy.-ném, b. 7.5
Olasxbank
16
KOsponti Jel».
—
Városi Bask
02
áácrknr
6
Hamicti
J0
Osztrák Hitel 124
Kereskedelmi £93
••ukvarsio
95

_

r a k t á r

m i a t t

az összes raktáron levő áruk, u. m. férfi és női szövetek, gredadinokat,
si7
gyapjú és pamut delaineket, kreppek, maioquenok, selymek, sima és mintás
libertyk, vásznak, zefirek, kanavászokat stb. mélyen leszállított árban árusít
V E R S r P I ' 7 J % l < { I t 1 f f c Z , Református-palota, g ő z f ü r d ő v e l s z e m b e n .

írógép.

Amerikai

írógép.

g y A r t m á n y u.
Mielőtt IrOgépel v á s á r o l kérjen a j á n l a t o t a l e g ú j a b b Pllotzlejmodellll a m e r i k a i Roynl lróg^prCF*. raelyet beszerezhet
383

ÍO dollár
havi részletre
I Nagy javítóműhely I
írógép évi jókarban tartási vállalata. Legfinomabb k e r é k p á r o k és
v a r r ó g é p e k kedvező
részletre beszerezhető.

ÍO dollár
havi

részletre I

1 Irógépkellékek r a k t á r . I

KELEMEN
MÁRTON,«
Telefon 13-22 Kárász u. lfl

