Ai*a 2000 korona.

^MAGYARORSZÁG
MMHMSBaaaaBSWBSBWBW——s—

3Mrk*»Ttöségi l>aak Ferenc-u. 2. Telefon 13-33. Kiadóhivatal,
MlcstakCnyvtár és légy Iroda: Dugonics-tér 11. Te'efon 30i
* t a m A * : PetOII Sáudor-sugárut 1 szám Telefonszám 16-34.

Világosságot!
A nagyszakácsi véres bucsun asszonyáldoztIct követelt s középkori babona, a vallási fanatizmus. Szűz Mária köténye nem fogta föl a
csendőr golyóiét és bárom r ő vérébe fagyva
ma.adt a Csodatévő Kegyhely e'.ötf. Ds mi
most nem erről a Nagyszakácsiról akirunk beszélni, mert a fanatizmus, babona, középkor és
erőszak képe eszünkbe leitatja a másik Nagyszakácsit, ennél a i apró falunál valamivel nagyobbat:
Gyönyörű neve van a magyar kuliura mai
mititzlerének, aki a véres buciu napján Szenteicn beszélt ( i nevét aiigba tudják kimondani
a szentesi p a r a . . . azaz pirdon kisgazdák).
Klebelsberg Kunó gróf a felekezeti iskolák mellett vallott szint abban az országban, amelynek
falujában emberáldozatot követel a középkori
babcni. Ebben az országban jó iskola kell,
fölvilágosító és a jövőt elökészitö iskola kell,
sok iskola kell, minél több iskola I Mert a
nagyszakácsi babona középkori csodája már
valamivel előbb megtörtént és nem is éppen
Nagyszakácsln. Egy ellenforradalom bozta ezl
a ciodát, esy agyaglábu bálványképei állítottak
föl, amely Friedrich Istvánt ábrázolta (később
időnkint a képet á festették) és ráírták, hogy
keresztény és nemzeti kurzus. A bálványkép
előtt sorra-rendre behódoltak és derűre-borura
hajbókoltak a konjunktura összes, az előbbi
kurzusokból is többé-kevésbé ismert Iovígjai és
a csoda nem bárom napig tartott, de több esztendeig. Áldozata akadt bőven ennek a csodának is, a aiífoki nádasok, í z orsoványi erdők
még most is suttognak róluk, a Britannia és a
kelenföldi laktanya falai is beszélhetnének ezekről, nem szólva a Tanitók Bankja és egyéb
kegyes vállalkozások kegyellenül csalódott becsapottjairól. A kurzus apró szentjeinek különösen maguk felé hajlott a kese és a jobb
nem mindig tudta azt, amit a bal művelt.
£ s jött éve, sőt jöttek évei csodáknak, törvénybe iktatták a derest a jobbágyok foiszaba
ditott ivadékaivaf, megszavazták a numerus
clsuiust, amtlynek nincsen párja az egész müveit világon, kimondották a kötelező nyilt szavazást és megtörtént a csoda, hogy a keresztény és nemzeti kurzus e szent háromságát
még a kurzus legkfllömb minisztere is megtigadja és nyiltan reakciósnak hirdeti. Hegedűs
Lóránttól van szó, aki maga is egyik jobb
sorsra mélló áldozata és szenvedő máriirja lett
a nagyszakácsi kurausnak.
£ s valamint Nigyszikácsiban is hosszú heteken, hónapokon át engedték, hogy a látomások látói és a csoda zarándokai nyavalyatörésbe essenek, halálra betegedjenek, sőt el is
pusztuljanak szegény szerencsétlenek, ugy engedték, hallgatagon és tévetegen, hogy a kurzus csodái tovább tartsanak három napnál,
hogy a szemfényvesztői tovább bűvöljenek és
bájoljanak, hogy gyilkosai tovább is szabadon
járjanak, hogy áldozatai tovább szaporodjanak.
Egy-egy nyilvánvalóan őtűlt és beteg dervisének dühöngése végre is gondolkodóba keidte
ejteni azokat, akik mind'g későn ébrednek a
nemzeti veszedelemre és mindig másokra hárítják a felelősséget.
A kunus csődjét már régóta hirdetjük és a
jövő uiját is jóideje kijelöltük. Mig az illetékesek tétováztak és várakoztak, mi megmondottuk, hegy a középkori babona ellen mit kell
cselekedni, ha nem akarjuk, hogy Nagyszakácsi
legyen Magyarország.
S z a b i d i g és haledás: ez a két szérum
használ csak a rabság és a tespedés nyavalyatörése ellenében. Tanitani és fölvilágosítani a
népet, fö'det és levegőt adni neki, igazságra
és önállóságra nevelni, boldogítani és nem
bolonditanj.
Kossuth Lajts trszága keli e földön, a magyar földön B>ngha páter országa helyett: s
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szabadság és baladás, egyszóval a demokrácia
országai Es akkor nem mmzál majd — késő
bánat ebgondolat — a csendőr szuronyával
menni babona és baFgarág ellen, mert ahol a

« vidéken 4MXX1 kor. Egyes szára ara hétköznap 20(W kor.,
vasár- és ünnepnap 3UÜ0 korona. 1. évfolyam, 90. szám.

Petőfitől hirdetett
síeltem napvilága
tündököl
a lelkekben és az elmékben, onnan magáktól
elbújnak az előitélettk és baiüéletek lidércei és
denevérei I

Csütörtökön délután Smith főbiztos Genfben előterjesztette
jelentését Magyarország pénzügyi helyzetéről.
Genf, szeptember 10. A népszövetségi közgyü'és ma délelőtti ülésén Chamberlain
angol
külügyminiszter megtartotta nagy feszültséggel
várt beszédét, amikor a siónoki emelvényre
lépett, hosszantartó tapssal üdvCzölUk, amelyben az egész Ház résztveit.
Chamberlain fdemlitette azokat a rendkivBli
eltéréseke', amelyek a Népszövetségben képviselt rétegek között fennállanak, majd hangoztatta, hogy milyen nehézségekkel jár egy olyan
szervezet megteremtése, amely valamennyi kívánalmat kielégít.
Beszéde további folyamán fejtegeit?, hogy
döntőbíróság, biztonság és leszerelés az az ut,
amelyen az uj nemzetközi
erkölcsöt meg lehet

teremleni, ki kell küszöbölni a bizalmatlanságot
ős félelmet.
Chamberlain után még Unden svéd külügyminiszter szólalt fel, aki azt a reményét fejezte
ki, hogy Németország
csakhamar belép a nemzetek
szövetségébe.
A II. bizottságban délután Smith népszövetségi főbiztos etöterjeszlette jelentését Magyarország pénzügyi helyzetéről. Fejtegetéseit kiegészítette Walkó
Lajos Magyarország és Nogar
Franciaország képviselője. Egyértelmüleg megállapították, hogy a valuta stabilizálása
elősegítette az ország pénzügyi
talpraállltását.
Majd
megbizták Loucher
(Franciaország) előadót,
hogy Magyarország pénzügyi talpraállitásának
ügyét tanulmányozza.

A kisántánt külügyminiszterei megegyeztek a politikai kérdésekben.
Bukarest, szeptember 10. A Dlmtneata a következő genfi táviratot közli;
Duca, Benes és Ntncslcs értekezletet
tartottak, hogy megvitassák
azokat
a
kérdéseket,
amelyek a nemzetek
szövetségén
noplrenden

szerepelnek.
A kisántánt miniszterei
megegyezésre jutottak mindama politikai kérdések felett,
amelyek
a remzetek
szövetségének
következő
ülésszakában szőnyegre
kerülnek.

Leleplezték egy afrikai állam kormányát,
amely jutalékot kapott a rabszolgavásárokból.
rabszolga
Genf, szeptember 10. A Népszövetség egyik tárnak Jutaléka van mlnáen eladott
programpontja a rabszolgaság
teljes eltörléséről árából.
szól. A világon ugyanis még mindig nagyon sok
A Vörös-tenger körül, Adel környékén állandó
rabszolga él Az ókor rabszolgavilága tér vissza nagy rabszolgatranszportok mennek át Afrikából
abban a jelenlésben, amely az uj, a modern rabÁzsiába. Ezen a környéken különösen sok a nészoigaéletröl szól. Nemcsak Ázsiának és Afriká- ger rabszolga, azokat viszik át mostanában Ázsiába.
nak azon a vidékein van még rabszolgaság, ahol a
A rabszolgaság mellett természetesen a Jobbágykeresztény hittéritök nem tudnak eredményes munság sem ismeretlen fogalom a Keleten. Az afrikai
kát végezni, hanem olyan földön is, amelynek francia gyarmatokban külön nagy társadalmi o s z lakói legnagyobbrészt
keresztények. Többek kö- tályt képeznek a jobbágyok. Ezen jobbágyok nem
zött Abessziniában is még erősen tartja mogát a függnek teljesen gazdájuktól, mint a rabszolgák,
rabszolgaság. Több ázsiai államban, igy Tibetben, hanem csak gazdájuk védelme alatt állanak.
Nepálban, Afganisztánban
és Hedzsászban, továbbá több arab városban épp olyan a rabszolgaA Népszövetség most arra az álláspontra heság, mint ezer évvel ezelőtt volt.
lyezkedett, hogy minden eszközt meg kell ragadni
A rabszolgaságot ugyanis a Korán irja elő és arra, hogy a rabszolgakereskedelemnek
és jobéppen ezért azokon a vidékeken, ahol mohame- j bágyságnak végre vége legyen. A baj csak az,
dánok laknak, nagy nehézségbe ütközik a rab- hogy azok az országok, ahol a régi formáiban él
szolgaság kiirtása. Hedzsászban például nyilt a rabszolgaság, nem tartoznak a Népszövetséghez
rabszo'gavásárok vannak, amelyeket a kormány és igy a Népszövetség hiába osztogatja parancsait
formálisan helybenhagy. Sőt a hedzsászl kincsezen országok kormányainak.

Egy fizetési osztállyal előlép az a tisztviselő,
aki maga kéri rendelkezési állományba helyezését.
B-llsta helyett — rendelkezési állomány. — Két héten belül a minisztertanács
elé kerül a státus-rendezés.
Budapest,
szeptember 10. A köztisztviselők
státusrendezésének elkészítésére tovább folynak
a munkálatok a pénzügyminisztériumban és a
minisztériumok tárcaközi bizottságában. Be
avatott helyről ezeket az értesüléseket szereztük a stálu8rendezés munkájának mai állá
sáról:
— Előreláthatóan a jövő hétre már
teljesen
elkészül a tervezet
és a jövő héten a köztisztviselői érdekeltségeknek már meg is küdhetik a kormány tervezeté*. Előreláthatóan már
az első minisztertanácson, amelyen Bethlen
István gróf személyesen elnököl, szóbakerül a
státusrendezés.
— Ez a minisztertanács pedig, amelyen már
a miniszterelnök maga elnököl, az eddigi tervek szerint, a jövő pénteki minisztertanács
lesz.

— Jelenleg arra vonatkozóan folynak a számitások, hogy az egyes fizetési osztályok közölt miképen osszák fel a státusrendezés során
foljósitandó fizetési többletet, amihez a Népszövetség már a juníusi tanácsülésen hozzájárult. Ezzel az alkatommal már nem lineáris
fizetésemelés lesz, vagyis az egyes osztályoknál nem ugyanazzal
a százalékkal
emelik az
illetményeket,
hanem figyelembe veszik az
egyes osztályok illetménye közölt lévő aránytalanságokat és ezt kiküszöbölik. A terv szerint
a rendelkezési állományba
való helyezés
váltja
fel a
B-listázást.
— Abból a célból, hogy a „kihalási rendsze»* alapján való létssámapssztást sikeresen
keresz'ül !ehes:en vinni, n\ tervezik, hogy azok,
akik maguk késik a rendelkezési állományba
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való helyezésüket, egy fizetési osztállyal
előrelépnek is a magasabb fizetési osztályban
kerilnek a rendelkezést
állományba.
— A rendelkezési állományba kerülő köztisztviselők létszámát különben nem kontingentálják, hanem ellenkezően, megállapítják a feltitlenül szüksiges állások számát és igy a mutatkozó felesleg természetes módon való lecsökkentésére történik ma]d inézkedés, a rendelkezési álbmánybi való helyezéssel.

— A státusrendezésnek a célja elsősorban
az, hogy a magasabb állások számit
csökkentsék a tényleges szükséglet
mértékire.
— Ugy tervezik, hogy záros határidőt tűznek
ki és ezen a záros határidőn belül bárki kér•
htti a rendelkezési
állományba
való
helyezést,
ellenérték gyanánt pedig megkapja azt az előnyt,
hogy a magasabb fizetési osztályban kerül a
rendelkezési állományba.
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A bécsi állami tisztviselők tüntető fölvonulásuk után elhatározták,
hogy a legerősebb eszközökkel harcolnak a kielégítő fizetésért.
Bécs, szeptember 10. A tisztviselők mai tüntetése és az ezzel kapcsolatos munkabeszüntetés,
amelyhez a keresztényszocialista szakszervezetek
kivételével valamennyi szakszervezet és szakmacsoport csatlakozott, — teljes nyugalomban folyt
le. A körutak forgalmát ugy a menet elvonulásakor,
mint azután, semmi sem zavarta meg.
A különböző közigazgatási ágak tisztviselői fél
10 órakor a hivatali helyiségeikben a városházán
gyülekeztek és a városháza előtti térre vonultak
zárt sorokban. A városházán és az előtte lévő
téren a szónokok üdvözölték a különböző szervezeteket. A tisztviselői kar követelése Bécsben és
valamennyi tartomány fővárosában az osztrák tisztviselők által elfogadott határozati javaslatban van
megállapítva, amely hangsúlyozza, hogy a szanálási törvény utolsó fejezete a szövetség tisztviselői
karát olyan tö/etetések elé állította, amelyet ez a
kar sem gazdaságilag, sem erkölcsileg nem képes
elviselni. A tisztviselői kar elérkezett erejének leg-

végső határához.
Az egész tisztviselői kar elvárja, hogy az osztrák
kormány képviselői a mai tanácskozások alkalmával, amelyek jelenleg Genfben a költségvetés kialakulásakor folynak, teljes nyomatékossággal kifejezésre fogják juttatni a szövetségi tisztviselők
jelenlegi gazdasági helyzetének tarthatatlan voltát
és annak a szükségességét, hogy ezt a helyzetet
általános és kielégítő fizetésemeléssel
haladéktalanul szüntessék meg. Ezzel egyidejűleg kijelentik
az összegyűltek ama törhetetlen akaratukat, hogy
ennek a célnak eléréseért a legerősebb eszközökkel
fognak harcolni. A városháza előtti téren megtartott gyűlés fél 12-kor ért véget, amire a résztvevők zárt sorokban visszavonultak a hivatalokba.
Ezzel a gyűléssel egyidőben a városháza közelében a fogadalmi templom előtti téren a nyugdijasok tartottak ülést, amelyen az ö helyzetük
javítására irányuló követelésüket adták elő.

Gazdasági világkonferencia, amely meg akarja szüntetni
a beviteli tilalmakat és a kiviteli igazolványokat.
Genf, szeptember 10. A francia delegáció azt
Bzánd¿kőzik javasolni a nemzetek szövetsége
közgyűlésén, hogy a 20 isi brüsszeli gazdasági
konferenciához hasonlóan mihamarabb
hívjon
össze egy nagy
gazdasági
világkonferenciát.
Az ötlet elsősorban fouhaux-tói
az általános
francia szakszervezeti
szövetség főtitkárától

származik. Egyúttal köztudomásra jutott az is,
hogy a nemzetek szövetségének gazdasági bizottsága tervezetet dolgozott ki a beviteli
tilalmak is a kivitelt igazolványok
megszinisiről
szóló nemzetközi migegyezisre.
A tervezet jóváhagyás végett már a nemzetek ixövítsége tanácsa előtt van.

Zenepalota, b é r h á z , kislakások.
Megírta a Délmagyarország, hogy Wimmer Fülöp, a szegedi kereskedelmi és iparkamara elnöke
indítványt jegyzett be a szeptemberi közgyűlésre
egy uj városi bérpalota építésének azonnali megkezdése érdekében. Indítványában hivatkozik arra,
hogy az uj bérház építését a közgyűlés elvben
már akkor elhatározta, amikor kimondotta, hogy
fölveszt a külföldi kölcsönt. Mivel a külföldi kölcsön folyósítása a legrövidebb időn belül megtörténik, az építkezés megindításának akadálya
nincs, tehát a munkanélküliség és a lakásínség
enyhítése érdekében haladéktalanul hozzá lehet
fogni és éppen ugy, mint az elmúlt évben, az
ipari munkákat is előre kiadhatja a város.
Az érdekes indítvány hatására különböző kom
binációk keletkeztek a városházán. így felmerült
ismét a zenepalota felépítésének a terve. Annakidején már szóbakerült ez a terv — a polgármester pendítette meg — , még pedig olyan formában, hogy a zenepalotát eredeti telkén, az Oroszlán ucca melletti üies telken kellene felépiteni,
még pedig ugy, hogy abban üzlethelyiségek és
lakások is legyenek.
Kombinációba vették a mérnöki hivatalban százegynéhány szükséglakás építését is, amelynek hiányát nagyon érzi a város. Beszélnek ezenkivül
egy uj, háromemeletes bérház építéséről is.

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos érdeklődésünkre elmondotta, hogy az építési munkálatok azonnali megkezdésének súlyos, adminisztratív akadályai vannak. A tanács ugyanis legutóbb
kimondotta, hogy a munkálatok kiadásánál ezentúl a közszállitási szabályzat értelmében kiván eljárni, ami azt jelenti, hogy az ilyen nagyarányú
munkálatoknál az országos pályázatok
kiírása
mellőzhetetlen. Az országos pályázat kiirásának
azonban egyik legfontosabb előfeltétele az, hogy
a szükséges tervek a legapróbb részletig készen
álljanak. A tervek elkészítése pedig legalább egy
hónapig tartana é3 igy, figyelembe véve a pályázatok kötelező határidejét, két-három hónapon
belül nem kerülhetne sor az épité3 megindítására.
A kérdés anyagi része is tisztázatlan még,
amennyiben még ma sem tudja senki, hogy kap-e
a város annyit a külföldi kölcsönből,
amennyit
kért és abból, amit kap, a kisvasút építési költ! égeinek levonása után marad e annyi, amennyi
az épitkezésre szükséges.
Szerintünk a kérdés nem kapcsolódik elválaszthatatlanul a külföldi kölcsönhöz, mert hiszen kölcsön nélkül is van pénze a városnak az épitkezésre. Néhány héttel ezelőtt meg akarták venni a
Zsótér-házat. Lett volna pénz hozzá. Nem vették
meg, a pénz megmaradt, most tehát felhasználható.

Leleplezték a Német Tüzes Kereszt Rend terror-szervezetet,
amely ki akart irtani minden idegent és számos gyilkosságot
követett el.
Négyszáz embert tartóztattak eddig le, —• Amerikai szélhámosok alapították
a német Ku-Klux-KUnt.
Berlin, szeptember 10. A német birodalomban elszórtan még mindig található rendbontó
elemeknek, szélső fékezhetettsn nacionalistáknak
és fanatizáló fajvédőknek hiszékenységét vakmerő és veszedelmes módon hasinálta ki néhány amerikai politikai szilhámos.
Mint most
kiderült, évekkel ezelőtt bárom délamerika!, egy
Strohschetn nevű német amerikai és a fi), egy
Grey nevű csikágói d ákkal áthajózott az óhaz á b j és olt a hírhedt is retteieii
amerikai
Ku-Klux Klaa titkos
szervezet
mintájára
az
egész német birodalmat behálózó
terrorszervezet
alakításába
fogtak.

Berlinen ki fül munkába vették Hamburg,
Jéna, Dortmund, Kusel alkalmas elemeit, hamarosan megtalálták a kapcsolatot különböző
fajvédő vérbosszú szervezetekkel, különösen
Mecklenburgban és pár esztendő alatt hssankint olyan hatalmas litkos szene ¡el fej ődött ki
a működésük nyomán, amely tu'szárnyalta az
Európábin bárhol i i sejtett hasonló alakulatokat.
Idővel valóságos titkos renddé
szervezkedtek
át a szövetség tagjai, as alapitók a Tüzes Kereszt Rendjének nevezték el, a tagokat pedig a
Tüzes Kereszt lovagfalnak.
Az ilyen terroriszlikus szervereteknél szokásos halálosan szigorú
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fegyelem fűzte össxe őket, félelmetes titkos felvételi szertartásokkal, feltétlen enged:lmességi
esküvel, amelyet a nagy célra „a német haza
félszibaditására" tettek aszal, hogy „aktiv
szabadságharcban"
eltávolítanak
Németországból
minden idegen elemet, elsősorban a zsidókat.
Szervezkedések első etappja teljes csendben
és titokban folyt le, csak akkor kezdett valamit
sej eni a már békés munkára megcsiliapadó
német hözvélemény, ara kor a legutóbbi idők
néhány politikai gyilkossága
újra a titkos szervezetekre terelte a gyanút, most azután a rendőrségnek sikerült leleplezni az egész
hatalmas
szervezetet, kinyomozták berlini központjukat,
valamint a vidéki gócpontokat, megáliapiiották
működésűk területét, a főbb vezetőket, az eddig
kifejtett munkát és amikor minden szükséges
adat a kezükben voit, a múlt hét folyamán a
legnagyobb titokban megkezdték a
letartóztatásokat.
Eddig a letartóztatottak
száma
meghaladja a négyszázat,
de a rendőrség
elkészült
rá, hogy többezer aktiv vezető, vagy tag kerül
még kézre.
A Berliner Tageblatt szerint az első njomot
a leleplezéshez egy fiatalember
ettünise
adta
meg s az ebből e indult nyomozás csakhamar
eljutott egészen az első szervezők nyomáig,
akiknek személyét az emiitett három amerikai
németben állapították meg. A két Strohscheint,
apát és fiát szerdin délben Szlliziiban
sikerült
letartóztatni,
a harmadik, Qrey, csikágói diák
éppen az elmúlt hetekben tért vissza hazájába
és igy egyelőre kisiklott a birodalom rendőrségének kezei közül

Szombaton határoznak
a csodarabbi sorsáról.
Budapest,
szeptember 10. A bankóhsmisitás ügyébra a budapesti főkapitányság minden intézkedést megtett a megszökött Weingarten kézrekeritésére. Az eddigi Jelek szerint
valószinű'eg a felvidék cseh megszállás alatt
lévő területeire menekült. Weingarten Jeromosnak kisgazda rokonai vannak, akiket most kihallgatnak és tisztásni fogják, hogy
honnan
szereitik olyan rövid idő alatt hatalmas
vagyonukat.
Ma az a hir érkezeit egyébként, hojy szombaton délután
dönt a dibrecenl
ítélőidbla
ai
olaszllszkal
csodarabbi
szabadlibrahelyezisirőL Ugyancsak szombaton dönt a Tábla a felett, hogy a pénzhamisítás ügyét a peiti tör*
vényszék hatáskörébe utalja e, vagy a debreceni törvényszék tárgyalja-e l e ? Igy szombaton dől el az is, hagy a csodarabblt és társait
Budapestre hozzák-e, vigy továbbra is Debrecenben maradnak.

Zendülő parasztok monstre pöre,
amely tiz napja folyik a szabad
ég alatt.
Bakarest, szeplember 10. A mult ér szeoteaberében a tatarbunari kerületben lévő Nikolajev nevű községben és néhány szomszédos faluban zendülés tört ki az orosz parasztok között. A parasztok megölték a biról és
két cssndört, majd felfegyverkezve a közeli városokban megszállták a középületeket és kitűzték a vörös lobogót.
A lázadás elfojtására katonaság éi tüzérség
vonult ki és csak^báromnapos küzdelem u!án
sikerűit a rendet belyreál itani. Eközben a katonaság üiköze eket vivőit az elkeseredett orosz
parasztokkal, akiket orosz katonák vezettek.
Aiu án tömegesen tartóztatták la az elfogott
zendülöket.
A kisenewi hadbíróság előtt a mpokban
kezdődött meg ez üggyel kapcsolatban lévő
raons'.re p3r. A vádoltak nagyszáma miatt
megfelelő helyi <ég nem állolt rendelkezésre,
ahol a pört le lehetett volna folytatni. Ezért a
hadbíróság a kitömi fogház ud farán, a sxabid ég alatt folytatta le a tárgyalást. A tárgyalás eleinte simán ment, de mos! a nyár
végén beállott őszi esőzések miatt a tárgyalást
minduntalan fel kellelt függeszteni. Most ugy
oldották meg a kérdést, hogy a fogház udvarán fedeles színeket állítottak fel. A monitre
pör már 10 n»p óta folyik, de még csak a
vádiratok felolvasásánál tarfanik.
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Márkus
holnap, 12-én a Széchenyi Mozi színpadán hangversenyt ad.
Harmónia.
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A Lengyel-pár másodfokon is megnyerte gázsipörét
a színigazgatóval szemben.
Az itélet végrehajtható. — Hatvanmillió boronát kapnak Lengyelék.
Lengyel Vilmos, a szinház volt hősszerelmese és felesége. Hollós Juci még a mult
sziniévad végén, mint emlékezetes, április hónap*
ban kereseet indítottak Andor Zsigmond ellen
azért, mert a szinház április e'seje helyett csak
ötödikén akarta a havi gázsit folyósítani és
igy megváltak a társulattól. A Lengyel pár
április elsején a szerződésre hivatkozva köve
telte a gázsi kifizetését, amit azonban a szinház a rossz gazdasági viszonyokra való tekintettel megtagadott és a kifizetésre ötnapi
halasztást kért a művész-pártól. A gázsi folyósítsa körüli tárgyalások azonban nem vezettek
eredményre. Lengyelék azonnali hatállyal meg
váltak a színháztól a szerződés tizenegyedik
pontja alapján, amelyik jogot ad a színésznek
a szerződés
feltontdsdra
azon esetben, ha u
színigazgató
fizetési
kételezettségét
nem teljesíti.
Az első tárgyalás a'kalmáva! — amelyet a
szegedi járásbíróság elölt tartottak meg —
Lengvel Vilmos 172 millió koroná', felesége
pedig 38 millió koronát követelt a színigazgatótól. A nagyérdekességü és e vi jelen őségü

»nt»:n:::8»n:nntt»»»BS3n«

pörben a járásbíróság itéletileg
eimirasztclia
Andor Zsigmond
színigazgatót
és arra kötelezte, hogy Lengyel Vilmosnak 2065
aranykoronát, feleségének pedfg 672
aranykoronát
fizessen meg, amely összeg a mai koronaértékben mintegy negyvenötmillió
koronának
felel meg.
Fölét bezés folytán az ügy csütörtök délelőtt
került a szegedi törvényszék Brüchler- tanácsa
elé. Dr. Szlvessy Lehel Lengyelék, dr. Lúgost
Döme Andor Zsigmond képviseletében szólaltak
fel és adták elő érvelésüket. A törvényszék
rövid tanácskozás után indokaival együtt helybenhagyta a járásbíróság
marasztaló
ítéletét.
Andor Zsigmond további felebbezése folytán a
nagyérdekességü ügy a Táblához, mint a legu'olsó fórum elé kerül.
A törvényszék iiélete azért is érdekes, mivel
a megítélt összeg megnagyobbodott, a kamatokkai együtt mintegy hatvanmillió
koronát
tesz ki, amihez még az ötmilliós perköltség
járul. A törvényszék másodfokú ítélete egyébként most már végrehajtható, tekintet nélkül a
felebbezésekre.
************

„ M a g y a r o r s z á g o n mindenki f e g y v e r t foghat
és megölheti a zsidókat."
A Kúria leszállította Székely Nándor büntetését — Az itélet indokolása kimondja,
hogy irónak és újságírónak szabad a multat és jelent szembeállítani és szabad
ebből következtetéseket levonni.
Budopest, sseplember 10. Székely Nándor, az
izraelita polgári iskola igazgatója a Mult és
Jövő 1923 február 2-iki számában Miért keli
rendiörvény?
cimen cikket tett közié, amelyben többek közt olyan lényállások foglaltatnak,
hogy Magyarországon mindenki fegyvert foghat
és megölh¿ti a zsidókat, ugyls kegyelemben résztsül. Cikkében sötét színekkel ecsetelte a hízai közbiztonsági viszonyokat és azt állitolt?,
hogy a vagyoni és fizikai biztonság tökéletesen
hiányzik az országból.
A magyar nemzet és a magyar állam megbecsülése ellen elkövetett vétség cimén eljárái
indult meg ellene és az elsőfokú biróság tíz
havi fogházbüntetésre
ítélte. A Tábla helybenhagyta az elsőfokú biróság Ítéletét és a benyújtott seimisrgi panaszokat ma tárgyalta a Kúria,
amely a felsőfokú biróság ítéletét hivatalból
mm**************************/****

megsemmisítette
és Székelyt
öt havi fogházbüntetésre és 300000
korona
pénzbüntetésre,
továbbá három évi hivatalvesztésre
Ítélte.
Az itélet indokolásában a Kúria kimondott»,
hogy újságíróknak szabad a multat és a jelent
szembeállítani, de ennek az a jeltétele, hogy az
írottak igazak legyenek és hűen tükröztessék
vissza a viszonyokat.
Előfordulnak mindenül)
sajnálatos atrocitások, de azért nem lehet állítani, iogy ezeket a hatóságok támogatják, vagy
hogy a megtámadottakat a hatóságok nem védik. A vádlott túlzottan és egyoldalúan elferdítve
táría fel a hazai viszonyokat.
Az ítélet kihirdetésekor a vádlott menyasszonya sírógörcsöket kapott és a tárgyalás
után órákig aléltan sírdogált a tárgyalóterem
előcsarnokában.

Egy vasutas borzalmas kegyetlenséggel összetörte feleségét
és gyerekeit, mert nem kapott idejében vacsorát.
Pozsony, szeptember 10. Borzalmas büncse
lekmény tartja izgalomban a pozsonymegyei
Malacka
község lakosságát. Egy elvetemült,
durva vasúti aliiszt rettentően összetörte a feleségét, ugy hogy haldokolva
szállították a kórházba és három gyermekét a falhoz
csapkodta,
mert nem kapóit vacsorát.
furkovlcs Alajos 32 éves vasutas hosszabb
idő óta rosszul éit a feleségével, akitől három
gyermeke származott. A botrányok és véres
verekedések napirenden voltak a vasutas házában, ugy hogy az ismerősök messze elkerülték házát.
Néhány nap elölt Jurkovicsné kiment a malackai vásárrs, hogy ott néhány ócska ruhát
eladjon, de ez nem sikerült és pénz nélkül
ment haza. Amikor az asszony lakására ért,
a férj már otthon volt és vacsorát kért. Felesége sirva mondta el, hogy nem tudta eladni
az ócska ruhát, t_hát nem tudott vacsorát főzni.
Erre a brutális ember nekiugrott vézna, beteges feleségének és elkezdte agyba-főbe
verni.

Majd elővett a sarokból egy félhatáb
fát és
azzal tőhesujtetta
asszonyát.
A gyerekek, akik közű! a legidősebb hat
éves, sírni kezdtek és könyöröglek az atyjuknak. hogy ne bántsa az anyjukat.
A feldühödött ember erre felkapta
a másfél
éves Imre nevü fiát és a falhoz vágta,
ugy
hogy a gyerek súlyos agyrázkódást
szenvedett.
A négy éves kis leányát
a lábánál fogva a
padlóhoz verte, ugy hogy a lába kitörött. A
hat éves gyerekhez pedig a mosdótálat ugy vágta
hozzá, hogy vérbeborultan esett össze.

A nagymai cok tanácsára a kormány azután
elhatározta, hogy a vidéki kereskedelmi és vámmalmokkal fog tárgyalni abban az irányban,
hogy azok egyöntetű állásfoglalásukkal
próbálkozzanak
meg a liszt árának letörésére. Az
intéiőkOrök ugyanis a vidéki malmok mindinkább erősbödő versenyére hivatkoznak s most
a vidéki malmokkal akarják megindítani a lisztárak csökkentését célzó folyamatot.
A szegedi közép- és vámmalmoktól beszerzett
egyöntetű Információk szerint a nagymalmok
átlátszó manővere és a kérdésnek helytelen vágányra való terelése nem oldja meg a liszt
olcsóbbodásának kérdését, mivel annak elérésére a vidéki malmok magatar'ása nem akadály s azok magukban képtelenek megoldani e
nagyfontosságú
problémát.
A vidéki malmok lisztárai ma is lényegesebben olcsóbbik, mint a nagy malmok kertellára. Ennek oka egyrészt az, hogy a vidéki
malmok külföldre cssk a legritkább esetben
száliitanak, másrészt pedig, hogy a vidéki malmok üzemköltsége jóval kevesebb, mint a nagymalmoké, aho! még a beszállítási vacutköltség
is drágítja az őrlésre váró burái. A helyzet
kulcsa azon bán a vidéki malmok olcsóbb lisztárainak elienére sem a vidéki malmok kezébe
van letéve. A vidéki malmok nem birkózhatnak
meg a nagymalmok rideg árpolitikájával s igy
a vidéktől nem várható a liszt árának letörése,
mert a vidéki malmok helyzete egy csöppet
sem a iegrózsásabb s igen sok esetben kénytelenek veszteség árán is fu'adni lisztmennyiségükön, meri raktárra a vidéki malom nem
dolgozhat. Ez az okozója a;után, hogy a vidéki
malmok lisztárai válta&ozóak, mert raktáron liszt
nincsen és igy hiányzik az erő az operatív ár
lecsökkentésére.
Ha az osztrák Iísztvámokat valamennyire is
csöskentik, akkor elesik a nagymalmoknak a
föki fogása és kétségtelenül abba a helyzetbe
kerülnek, hogy a Itsztárakat mérsékelnlök kell.
Ok maguk is elismerik, hegy a buza árát nem
követte a liszt árának arányos
csökkenése,
illetve nincs meg a békebeli arány a buza és
a liszt ára között. Ezt azonban azzal indokolják meg, hogy kspaclfásukat nem tudják ugy
kihasználni, ahogy keltene, másrészt pedig azzá', Faogy a munkabérek emelkedtek.
Akárhogyan is történik meg a liszt árának
letörését célzó első lépés, azt feltétlenül a
nagymalmoknak
kell elkezdenie s azután komoly megbeszélhetésre ke; ülhetnek a további
árlsíörísi teendők. E tekintetben is elsősorban
a* államnak kellene radikálisan hozzányúlni e
kérdéshez és minden! elkövetni, hogy a liszt
árát legalább huszonöt százalékkal
csökkentsék
a nagymalmok,
mivel jelümtékfe'ea árengedmény nem oldja meg eme életbevágóan nagyfontosságú kérdést.

Erős támadást kezdtek a franciák.
Párls, szeptember 10. A Maiin jelenti Tautanból: A franciák ágyúzása erősbödik. A
francia csapatok a harcvonal egész terjedelmében támadásba mentek át.
Párls, szeptember 10. Az Havss Iroda fenntartással közli a Daily News azon jelentését,
amely szerint a rifflakók Larras vidékén áttörték a spanyol arcvonalat.

A kínaiak ismét véres tüntetést
rendeztek az idegenek ellen.

A szomszédok a rettenetes sivalkodásra behatoltak Jurkovics lakásába és lefogták a
dühöngő embert Az asszony 14 sebből vérezve élettelenül terült el a szoba
padozatán
és a gyermekek is eszméletlenül kerültek a
szomszédok védelme alá.

Sanghai, szeptember 10. Az adott Ígéritek
ellenére egy 300 főnyi csoport a nemzetközi
engedélyes területen gyűlési rsndezett és a gyűlés folyamán kövekkel megdobálták a rendőrséget. A rendőrök rálőttek a tüntetőkre, három
emberi halálosan találtak el. A francia hatóságok tiltakozási intéztek a kinai kormányhoz.

A csendőrség Jurkovicsot letartóztatta, áldozatait pedig haldokolva szállították a városi
kórházba.

A börtönőrök kényszeiitették a tanácselnököt, hogy csatlakozzon a sztrájkhoz

A szegedi malmok s z e r i n t a nagymalmoknak
kell megkezdeni a lisztárak leszállítását.
A nagymalmok a vidéki malmoktól várják a liszt árának csökkentését. — Nyilatkozat arról, amit a vidéki malmok nem tudnak megtenni. —• Mindenki
mástói várja a kezdeményező lépést — és a liszt tovább drágul.
A népjóléti minisztériumban a napokban a
nagymalmok bevonásával ankét volt, mint |elentettek, abból a célból, hogy mlképen volna
elélhető a liszt árának csökkentése, amely első
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lépés lenne az általános drágaság fokozatos
letörésére. E törekvése azonban a nagymalmok
magatartásán meghiusult, mert a nagymalmok
hallani sem akarnak a lisztárak
csökkentéséről.

Béc?, szeptember 10. Az osztrák közilkilmazottak fizetésemelése kérdésének megoldása céljából ma délelőtt három órás sztrájkot rendeztek. A bácsi törvényszéken Ramsauer tanácselnök tanácsa egy súlyos testisértéssel vádolt
bűnös ügyét tárgyalta. Az őrök felszólították a
tanácselnököt, hogy a tárgyalást szüntesse be
és csatlakozzon a sztrájkhoz. Miután a tanácselnök a börtönőrök kérését megtagadta, az örök
eltávoztak és 20 más társukk«! visszatértek és
a vádlottat erőszakkal elhurcolták a tanácselnök
elől. Etek után a tanácselnök kénytelen volt
megszakítani a tárgyalást.
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Egy nemzetközi kasszafuró-társaság
Budapesten egy hét alatt tiz betörést követett el.
Budapest,
szeptember 10. Mi éjjel Láng
Árpád kerékpár-nagykereskedő Teréz-köiut 3.
szám alatt lévő üzlelében falbontás uljin betörők hatoltak be, akik megfúrták a pénzszekrényt és 50 millió koronái magukkal vittek. A
nyomozás alkalmából talált ujjlenyomatokból,
valamint a kasizafurás tecanikajíbói a detektívek rövidesen megállapították, hogy egy hírhedi is régóta kéréséit betörő-társaság
követte
el a vakmerő
betörist.

A legutolsó htlen tiz ilyen bflncselekmény
történt. A rendőrség ebből arra következteti,
hogy Európa fővárosii
legjobb kasszafuróinak egyrésze moit Budapestre helyezte át működésének a szinterét, egyelőre azonban nem
nagy eredménnyel, mivel a legutóbbi hét tiz
kasszifurása közül kilenc eredminytelen
maradt
és csak a mára virradó éjjel végrehajtott legújabb bitörés sikerült.

A bodomi kertgazdaság és a városi intézmények zöldségszükséglete.
A városi üzemek központi igazgatóságának egyik
utóbbi ülésén panaszt emelt a bodomi kertgazdaság vezetője, hogy a város szociális intézményei
közül három: a szegényház, az árvaház és a közkórház főzelék- és zöldségszükségletének túlnyomó
nagy részét nem a bodomi kertgazdaságtól szerzi
be, hanem a piacon, kofáktól vásárolja, még pedig
lényegesen drágábban, mint amennyiért a kertgazdaság szállítaná. Ez a rendszer elsősorban a
városra jelent fölösleges többletkiadást, amennyiben az intézmények föntartása
lényegesen
többe
kerül. Kárt jelent azonban a bodomi kertgazdaságra is, amelynek legfőbb rendeltetése az, hogy
terményeivel a városi intézményeket elégitse ki.
Az üzemigazgatóság éppen ezért elhatározta,
hogy javaslatot terjeszt ebben az ügyben a tanácshoz és kéri a kérdés radikális rendezését Az üzemigazgatóság javaslata szerint kívánatos és célszerű
lenne, ha az intézmények ellátását egy, erre a
célra alakítandó bizottság intézné. A bizottság
elnöke a tanács egyik tagja lenne, tagjai pedig a
főszámvevő, a bodomi kertgazdaság íökertésze és

a kérdéses intézmények gondnokai lennének. Ez a
bizottság minden hónap huszonötödikén ülést tartana és a gondnokok ezen az ü!é3en mutatnák be
a vezetésük alatt álló intézmények következő havi
anyagszükségletéről készitett kimutatásokat. A bizottság revideálná a szükségleteket és azokra az
anyagokra, vagy árukra, amelyek a város bodomkerti gazdaságából nem szerezhetők be, versenytárgyalást irna ki. A legelőnyösebb versenytárgyalási ajánlat benyújtójánál tenne megrendelést —
természetesen a tanács jóváhagyásától feltételezetten. A tanács arra kötelezné a szociális intézményeket, hogy konyhakerti vetemény, főzelék- és
zöldségszükségletüket kizárólag a bodomi kertgazdaságtól szerezzék be és utasítaná a bodomi
kertgazdaság vezetőjét, hogy az intézmények szükségletének teljes kielégítéséről
és biztosításáról
gondoskodjon.
Az üzemigazgatóság javaslatával a tanács rövidesen foglalkozik és értesülésünk szerint a javaslatot teljes egészében el is fogadja.

elé járulva azt kérte, hogy ő, mint az öngyilkos
szülésznő vőlegénye birtokba vehesse annak értéktárgyait, mivel az elhalt még életében tanuk előtt
mindent ráhagyományozott.
A tengerészkatona
állitásainak igazolásául néhány szomszédot, jóismerőst és barátot is előhozott, akik a legkomolyabban állították a tengerészkatona vőlegényi mivoltát. Az intervenció azonban eredménytelen maradt s különösen attól kezdve, amikor a tengerész
katona tanácsot kért arra vonatkozólag, hogy ö
a megszállott területi házra ml uton és módon
kaphat kölcsönt, mert neki pénzre van
szüksége.
Az ügyeletes rendőrtiszt elutasitó válasza után
az igazoló szomszédság élén a vőlegénnyel nagy
szomorúsággal távozott s különösen azt fájlalták,
hogy az értéktárgyakat nem tudták megkapni.
Most ügyvédhez fordulnak, hogy a szóbeli örökhagyó állítólagos kívánságának érvényt szerezzenek. Az értéktárgyak pedig egyelőre a rendőrségi
raktárban maradnak az elveszett kalapok, kabátok, az öngyilkosok gyürüi és órái között.

Két egyetemi tanár kapott lakást eddig a vasúti palotában.
Néhány nap előtt hosszabb cikkben számolt
be a Délmagyarorszdg
arról a lehetetlen helyzetről, amelybe a reálgimnáziumá átalakított
szegedi állami főgimnázium került az egyetem
terjeszkedési vágya következtében. Megírtuk,
hogy a hajlékából kiszorított és idegen hajlékba
kényszeritett
középiskola kénytelen többszáz
beiratkozásra jelentkező diákot elutasítani, mert
az egyetem nem üriti ki az állami főgimnázium
négy esztendővel ezelőtt okkupált épületét,
pedig számos hajlékainak a száma az idén
nyáron a leszámolóhivatal hatalmas korcsolyatóri palotájával gyarapodott, amennyiben azt a
háromemeletes palotát, amely S;eged város legnagyobb középülete, a központi vasúti leszámolóhivatal feloszlatásával a szegedi egyetem kapta meg. Azok az egyetemi intézetek,
amelyek jelenleg a gimnáziumban működnek,
ebben a hatalmas épületben kényelmesen elférnének, tehát teljes joggal merült fel a város
közönsége körében az a kivánság, hogy az
egyetem ürllse kl a gimnáziumot
és azt adja
vissza rendeltetésének, meit hiszen az egyetem-

Nagy kereslet miatt még
egy héttel meghosszabbítjuk

Dr. Kogutovltz Károly, a földrajzi intézet vezető professzora számára a leszámolóhivafal
volt főnökének, Villax Béla királyi tanácsosnak
a háromszobás lakását bővítették ki ötszobássá
és adták át. Ez a lakás a vasúti palota első
emeletének hatos számú ajtaja mögött van és
Kogutovltz
professzor
már hetek óta benne
lakik.
Dr. Bibi István miniszteri tnnácsos, az egyetemi könyvlir igazgatója a vasúti palota második
emeletén kapott négyszobás lakást.
A vasúti palotában egyébként összesen negyvenkit lakás van. Ebből harmincöt régi és
tizenkettő uj, a leszámolóhivatal leépítésének
első stádiumában alakító ták át lakásokká az
épület jobbszárnyának számos helyiségét. A
nyolcvan méteres frontu palota földszintjít, első
is harmadik emeletét kapta meg az egyetem.
A földszinten kilenc halaimas terem van, amelynek az első emeleten huszonnyolc helyiség felel
meg, a harmadik emeleten pedig ötvennégy
helyiséget kapott az egyetem, összesen tehát
kilencvenegy helylsiggel
gyarapodott
a szegedi
egyetem birodalma.
Az állami főgimnáziumban
nincs kilencvenegy helyiség. A vasúti palota
második emeletét ezidőszerint a szegedi postaigazgatóság foglalja el, de az egyetem rövidesen
ezeket a helyiségeket is megktpj*.

I
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Hajsza
ja világ körül.j
Ui ES
FÉLÁRU

Amikor az öngyilkos szülésznő vőlegénye
tanukkal együtt Jelentkezik a hagyatékért.
A napokban apróbetüs hirecske, nem sokat
mondó, de tragikusan komoly formájában jelentette, hogy özvegy Pullmann Jánosné szülésznő
a Fekeiesas-szállodában öngyilkossági szándékból
marólúgot ivott. A mentők a közkórházba szállították. Az öngyilkos szülésznő állapota mindinkább sulyosodott, miglen szerdán reggel hosszas
haldoklás után meghalt. Hagyatékában egy német
nyelvű levelet találtak, amely a román megszállott
területen lakó szülőkhöz szólott. A rendőrség letétbe helyezte az öngyilkos aranyóráját,
ékszereit,
pénzét, takarékkönyvét és tulajdonjogi értesítését,
amely azt igazolta, hogy özvegy Pulmann Jánosnénak a megszállott területen adósságmentes háza
van.
K A rendőrség a hagyatékról annak rendje és
módja szerint jegyzökönyvet vett fel, hogy átjuttassa a leltári hivatalba, ahol majd kikutatják az
örökségre igényttartó rokonságot.
A csütörtöki napon azonban a rendőrségen megjelent egy tengerészkatona,
aki az ügyeletes tiszt
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nek nem lehet dija a közipfoku
oktatás megnyomorttása.
Az egyetem azonban nem látja elérkezettnek
az időt a gimnázium kiürítésére. A leszámolóhivatal hatalmas palotájában néhány
kisebb
egyetemi intézetet helyez el is nihány
egyetemi
tanárnak ad lakást, természetesen olyanoknak,
akik eddig még nem jutottak megfelelő lakáshoz.
Ezzel a furcsa üggyel az egyik előkelő fővárosi újság is foglalkozott és ugyanaz a lap
következő számában minden kommentár nélkül
közölte dr. Kosutány Ignácnak, a szegedi egye
tem egyházjog tanárának helyreigazító
levelét.
Kosutány professzor helyreigazítása szerint a
volt vasúti palotában
egyetlen egyetemi tanár
sem kapott lakást. Valószínűnek tartjuk, hogy
Kosutány professzor a viszonyok ismerete nélkül irta meg nyilatkozatát, mert abba egy
nagyon vaskos tévedés csúszott be. Az egyetemnek átadott vasnli palotában igenis van
nihány egyetemi
tanárnak, vagy
iiszlviseiőnek
irlgylésremélióan
szép és tágas
lakása.

CIPŐ

reklám
árainkat.

TANKÖNYVEK

•ig
mindig
kaphatók.

Füzetek, író-, rajzszerek
előnyős fizetési feltételek mellett is legolcsóbban
beszerezhetők

Kovács Henrik
Szeged, Kölcsev ucca 4.

sas

Szépségápolás.
Arcmasszázs ¿8 szépséghibák eltávolítása orvosi
eőirás szerint.
Különböző gyártmányú, ártalmatlan arcápoló ós
egyéb toaleltszerek árusítása.
H s l f t t f i t á l r
aranyszőke, hamvasszőke,
J i a j I O i e X
világos gesztenye, barna

Hajfestés.

színekben.
C n » « í Q A v a l

r Urjl l\OZ?i

kozmetikai szalonja
Feketesas u. 22, II. em. 16.

Női kalapmodellok
Bársonybői 18ŰOOO K-tól

megerkeztek.

FÍICDŐI

... nooooKtói

S e r é n y i Si9iáKelemen
n d oucca
r 7 szám

Nagy formázó műhely.

ARIADNE"

»9
KÖTÖTT- E S SZÖVÖTTÁRUGYÁR RÉSZV.-TÁR&.

SZEGED
Gyártmányai:
Kötött gyapjú női kabátok, divatmellények,
blúzok, sálak sapkák, fiu- és férfiszvetterek,
női- és gyermekharisnyák a legszebb kivitelben és legolcsóbban Szeged, Tisza Lajos
körút 32 sz. a. f¡¡elárusító helyén szerezhetők be

CSERÉPKÁLYHÁK
különféle szín- és méretben kaphatók

371

Landesberg cémenlárugqáriban.

A télen még

20000

"

koronáért k a p h a t ó 1 kgr. érett erős
túró a Központi Tejcsarnok fiókjaiban

Női box vagy schewró K
Női antilop
. . . .K

195.000
230.000

180

Kraus M. utóda
Klauzál tér.
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A „magyar Lourdes" miatt
számos fanatizált csoda-hivő ellen bűnvádi eljárás folyik.
A belügyminiszter vizsgálata a Kisasszony-napi véres tstmények ügyében.
Nagyszakácsi,
szeptember 10. A véres Kislyeket a nagyszakácsii esettel kapcsolatban a
isszonynap után most már teljes a nyugalom
nyugalom helyreáliitására tettek. A belügymia községben. Szerdán délután eltemették a niszter maga kivánja ellenőrizni a vizsgálatot
.csoda" halálos áldozatát, Csányinét, akit, ős megállapítani, hogy a vizsgálat adata szemint iimetetes, a csendörök golyói találtak el. rint kit terhel a felelősség az események ilyen
A temetéire csendőrüket vezényeltek ki, de elfajulásával.
teljese a nyugodtan Jolyt le a szertartás.
A „csodá"-val kipcsoiatban egyébként bűnA ciendőrök ellen pedig folytatják a vizsgá- vádi eljárások is folynak. Vallásellenes
vitség
litot. Az eddigi megállapítások szerint csak a miatt három ember ellen folyik
a vizsgálat,
legutolsó
pillanatban
nyúltak a fegyverhez a akik szidták a pipokai,
mert észre akarták
csendőrök.
téríteni a fanatizált embereket. Több alkalomA belügyminiszter intézkedett, bogy mielőbb mal su'yos összeütközések is voltak a nagyhivatalos megbízható adatok lejyenek a birto- szakácsii plébánossal, aki felvilágosító prédikákában és hogy teljes világossá« derittessék a ciót tartott a templomban. Egyszer összegyűjtötték a népet és lázitó beszédet tartottak azok
sajnálatos ügyre. A belügyminiszter — mint
értesülünk — táviratilag magához rendelte a ellen, akik nem hisznek a csodában. Ezek
mialt is számos eljárás folyik a betegesen fanamegye főispánját és alispánját, hogy személyesen hallgassa meg az intézkedéiekef, ame- tizált emberek ellen.

Gallovich Jenő panasza
EIMKE közgyűléséhez elbocsájtása miatt.
Vasárnspra közgyűlést hivott össze a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület. A meghívás tudvalevőleg akként szól, hagy
határozatképtelenség esetén másnap, szeptember 14-én tartják meg a köígyülést, amelynek
legfontossbb tárgya Gallovich Jenőnek pinisza
egy oly határozat ellen, amelyet már több mint
negyedfél esztendeje hozott az egyesület, de
amelytől a legfőbb érdekeltet elmulasztották
értesíteni. Az esetről és az azzal kapcsolatos
közgyűlés rgybehivásáról a panasz, amelyet
Gallovich egyidejűleg benyújtott a szegedi járásbírósághoz is, a következőkben emlékezik meg:
Szokatlan eset, bogy az egyesület már előre
kitűzte a második gyűlés] határidejét is, mert
már előre tudja, hogv az első gyűlés határozatképtelen lesr. Ennek oka, hogy az egyesület
újjáalakulása 1922. év junius havában szabálytalan volt. Ugyanis, mikor az egyesület ellen
lefolytatott vizsgálat után a bel Ogyminiszter
visszaadta az egyesület autonómiáját, az 1918.
iv junius havában megválasztott
igazgatóság
volt jogosult
az alapszabályok
értelmiben a
vezetist átvenni is közgyilist
tartani. Ehelyett
az történt, hogy a Dilvidéki Liga, amelynek
működését a kormány megszűntette, tartott közgyűlést és bár annak
tagjai
nem voltak
tagjai
a DM KE nek, azonnal tisztujilást is
rendezett és a régi, az egyesületet és annak hatalmas intézményeit munkájukkal és
vagyonukkal megalapozó igazgatósági taglókat mellőzve olyanokat választott meg, akik
egyáltalán
tagjai
sem voltak
az egyesületnek. Az alapszabályok értelmében az nj tagokat
az egyesület igazgatósága veszi fel, már pedig
az egyesület 1920 óta nem tartott gyűlést és
igy a Délvidéki Liga tagjait módjában sem
állett felvenni
és igy azok semmiféle tisztségre, legkevésbé igazgatósági tisztaégre megválaszthatók nem voltak, de nencsak ezért,
hanem azért sem, mivel a rigi vezetősig
mandátuma még egyáltalán nem járt le.

De kihagyták Rebeily Aladár műépítészt, Hauser
R. Sándor igazgatót, akik pedig Rónay Jenő
ny. főispánnal, Ternovszky
Alajos miniszteri
tanácsos, pénzűgyigazgatóval és a főtitkárral
égisz vagyonukkal, személyükben
váltógaranctát
adtak a banknak,
hogy a szegedi
székház is
internátus
telipülhessen.
Az elkedvetleni ett igazgatósági, alapitó, örökös és alapitványozó tagok, bár az alapszabály
értelmében tagjai az egyesületnek, azóta teljesen távo'tartják magukat az egyesülettől, annak
vezetésében réstt nem vesznek, mert
szabálytalannak
tartják
teljesen
az uj alakulást és
mert a felelősségben, amely különösen a debreceni tízmilliárdos
palota elajándékozása
folytán hárul az egyesületre és amelyre csak a
legnagyobb hozzá nem értés volt képes, osztozkodni nem akarnak. Ezek egyike sem vesz
többé részt egyetlen gyűlésen sem és azért
határoxatképtelen minden közgyűlés és ezért
kell azonnal már egy második közgyűlést is
egyidejűleg meghirdetni.

A vezetőségnek és az igazgatóságnak illusztris tagjai és az egyesület sok kiváló tagja ezekről egyáltalán nem tud. Ha tudna, kényszerítené az üjyvezetést, hogy félretéve minden
felekezeti irányzatot és pártoskodást, szabályszerűen újjáalakuljon, mivel a mvi
alakulása
törvénytelen és ennek következtében
szabálytalan
minden határozata, amelyet hoz.
Foglalkozik ezután a felebbező azzal, hogy
az egyesület, amely pedig ma azt hirdeti, hogy
keresztényerkölcsi
alapon áll, mennyire keresztényellenesen viselkedett, amikor lejárt és szabálytalanul visszatartott javadalmazását nem
folyósította. A nagy világégés alatt, amikor
hadba vonult, tehát távollite alatt,
amikor tetát még csak védekezni sem tudott, koholt kifogások alspján ellenségei ma már mindenki
előtt ismert céizattal felfüggesztették állásától,
amit azonban a belügyminiszter, miután az
egyesületnek az alapszabályok alapján fegyelmi
Az uj választás is hibás alapon történt. Bár foga egyáltalán nem volt, mint szabálytalant,
a belügyminiszter intette az egyesületet, hogy megsemmisített, kimondván azt is, hogy lega jövőben tartózkodjék szigorúan a különböző feljebb arra lett volna joga az egyesületnek, ha
világnézeti harcoktól, a Délvidéki Liga előre netán bűncselekményeket látott volna fennösszeállított szavazati névsorral vonult fel a forogni, hogy e< esetben büntető feljelentést
egyen. A felfüggesztenek
a
belügyminiszter
közgyűlésre és valamennyi
izraelita
vallású
által jogerősen törtint megszüntetise
plllanatátagját az egyesületnek
kihagyta az
igazgatóságból is ezzel
teljesen felekezeti alapon ren- ' ban köteles lett volna az egyesület a fizetést
dezkedett be az egyesület
vezetisire.
Nagyon jotyósitani.
ériékes tsgok maradtak ki ezzel az egyesület1918 ban alakult u]já az egyesület és ahelyett,
ből és pedig olyanok, akik kezdettől tagjai hogy több közgyűlési ha'ározatta' folyósított
voltak az igazgatóságnak és mindig a leg
fizetését megkülcföWe volna, egy később módonagyobb áldozatokat hozták az egyesületnek. sított alapszabály
alapján
az 1915. évb;n a

belügyminisz'er és a kir. ügyészség állal is elbírált és alaptalannak talált ügyben fegyelmi
eljárást folytattak le, holott visszamenőleg
egy
később módosított alapszabály
alapján erre az
egyesületnek semmi joga nem volt. A fegyelmi
bíróság hosszú és beható tárgyalás után a
fegyelmi alól felmentette és az eljárást ellene
megszüntette. És ekkor történt a legérdekesebb
és a msga nemébea páratlan eset. Az igazgatóság, hogy esedékes lejárt fiietését a
főtitkár ne perelhesse, egyik tag indítványára
ugy határozott, hogy nem veszi tudomásul a
fegyelmi bíróság megszüntető határozatát, hanem végkielégítés nélkül elbocsátja a főtitkárt,
aki véletlenül az egyesület megalapítója is, hogy
az az egész háború alatt, tehát a legsúlyosabb
idő alatt jogtalanul visszatartott, lejárt fizetését
ne követelhesse az egyesülettől.
Elkeseredéssel emlékezik meg végűi a felebbezés arról az eljárásról, amellyel ismételten
meg akarták öt bélyegezni és hogy még ciak
ne is védekezhessék, meg sem kBldölték részére ezt a határozatot, de még ciak nem is
érlesitetiék arról egy sorban sem.
Terjed a kolera Japánban. A Daily
Mail jelenti, hogy Yokohámában és Tokioban
a kolera lassan ugyan,
de állandóan
terjed.
Yokohámából 50 megbetegedist
jelenlenek. A
hatóságok felhívásokban oktatják ki a lakosságot a betegség elírni védekezésre.

Félárú iskolakönyvek
minden iskolába. Latin, görög és német klasszikuiok
(isko ai kiadás) nagy raktára. Jogi könyvtár kiárusítás.
Körzök, táskák, írószerek méltányos árban beszerezhetők.

Hungária Antiquarium

autón és repülőgépen.

VILLANYOS

csillárok, világítási berendezéseket, vasaló és főzőedényeket, úgyszintén gáz és villanyos rechauka
k e d v e z ő h a v i részletfizetésre
9
a legolcsóbb árakon szerezhető be

FONYÓ SOMA SffiSvígK
N

ő

i

d

i

v

a

n

I

I
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Telefon
16-33.

11-85.

Nyári helyiség telefonszáma: 16-33.

Szeptember 11-én, pénteken:

Szeptember 11., 12,, 13 án, pénteken, szombaton és vasárnap

Tragikomikus történet 7 f o n á s b a n .

Főszereplő : O . B R S E D .

Azonkívül:

&
p r i m a d o n n a
h e ^ c é . g r s ö .
Diáma ? felvonásban.
Főszereplő: N A R V
PHIDBIN.
Előadások kezdete 5, 1 és B órakor.

1 1

Éti

I!

»

ÍliHHIiülliiitiiiM

w
Telefon:
irodai 2-58.

Telefon 12—61.

61

Batthyány ucca 2 .

( t e c l c é k a r á z a s s á g r ó l ) 4 fejezetben.
( L e c k é k : a h á z a s s á g r ó l ) 4 fejeietben.
Eddig soha nem látott realitással mutatja be ez a fűm A tiszta házasság feltételelt, az egészséges ember nemi konstrukcióját. Az embrió fejlodését a megfogamzástól és végül magát a szülést.

Előadások kezdete : Korzó: 5 és 8 órakor nőknek, fél 7 és negyed 10 órakor férfiaknak 1
Széohenyi: 5 és 8 órakor a férfiaknak, fél 7 és negyed 10 órakor a nőknek I
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DBLMAQYARORSZAQ

1928 szeptember 11.

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere
a függetlenség
és szókimondás, hátvédje a közönség
v
támogatása.

IV

/11

• J I / I I B

Péntek. Róm. kat. és protestáns Pr. és
/dc.

Oőr.

kat.

Sz.

Ív. f . Nap

kel

5

— Istentisztelet a zsinagógában
dé'ufán hat órakor. A nagy ünnepetet
vezeklő fs'entisztelet vasárnap és
reggel öt órakor, a többi napokon
kezdődnek.

óra

31 perckor, nyugtzik 6 óra 22 perckor
í^mogyi-kőnyvtát nyitva ú. c. 1U—t-ig, d. u. 4 7-ig.
Mnxenir. nyitva d, e. 10—12-ig
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eir.elet)
nyitva d. e. 8-1 -ig, d. u. 3-7 ig.
Szegeden a gyógyszertárak közti! szolgálatot tartanak :
Frankó Andor Kálvária ticca 17 (tetefon 225), Leinzinge»
Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállav
Albert ucca (Híd ucca) (telefon 391), Nindl János
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány
Lajos Ujízeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi
sugárul (telefon 364).
— H.ivanezcr munka&t bocsátott,* «1 t
Rab-vidéki bányákból. Ber'inbül jeeitik:
Dr. Schrlber kereskedelmi miniszter a poros/,
országgyűlés főbizottságában jelentést tett a
Ruhr-vidéki bányászat helyzetéről. Közölte, hogv
eddig 46800 munkást
is 14.000
tisztviselőt
elbocsátottak. Ezeknek javarésze azonban másut<
helyezkedett el ugy, hugy most még
27000
olyan munkanélküli van, aki eddig a bányá
szatban működött.
— V á m ü g y i ntmutatóhivaial a közönség
rendelkezésére. A pénzügyminisztérium elhatározta, hagy Vámügyi Utmulatóhlvatalt
állit fel,
amely a fővámház épületében nyer elhelyezést.
A Vámügyi Uimutaióhivatal hivatása az lesz,
hogy mindennemű vámíarifális, vámkezelési é*
vámadminisztrációs kérdésben díjtalan felvilágosítást sdjon ugy a kereskedőknek, mint az
iparosoknak, illetve a közönségnek általában.
A hivatal már szeptember 15 én megkezdi
működéséi. Vidékiek egész napon át, a budapestiek pedig déli 12-től délután 2 óráig terjeszthetik elö a kéréseiket.
— Szombathelyen lezuhant egy rapü'őgép.
Szombathelyről jelentik: Ma reggel fél 7 ónkor
a szombathelyi repülőtérről felszállott egy kétüléses iskolarepülögép Ond László pilótával
és Faragó Pál csendőrf*hadnaggyal, mint utassal. A gép a repülőtér közelében 800
miter
magasságból
ismeretlen
okokból
lezuhant
is
mindkit utasa szörnyethalt.
A baleset okának
kiderítésére a légügyi bwata azonnal vizsgálatot
indított. Nem valószínű, bogy a baleset * pilóta
hibájából származott volna, mert Oad László
mint rendkívül ügyes és tapasztalt pilóti vo t
ismeretes.
— Koazorumegváltás. Özv. Wllhelm Mórné
elhalálozása alkalmából a Msgyar Kender- és
Lenipar Rt. felügyelő személyzete és munkásai
600.000 koronát, a Magyar Kender- és Lenipar
Rt. igazgatósága és tisztviselői egymillió koronát
adományoztak a munkások szegedi gyermekbarát egyesületének téli gyermekrutiaakciója
számára.
C s a k f e l n ő t t e k n e k I u Az asszony ingatag"
hétfőn <s kedden a Belvárosiban.
— A vltéxl azék lóversenyt rendez Orosházán.
A békéivármegyei vitézi szék szeptember 12-én, szombaton és 13-án, vasárnap délután 2 órakor Orosházán
a következő programmal lóversenyt és lovasmérkőzé-t
rendez. Elad nap: i, Mezőgazdák sikvergenye. 2. Urlovas sikverseny. 5. Hölgyek könnyű díjugratása. 4.
Díjlovaglás. R. Urlovas gítverseny. 6. Kettős fogatú
urkocsis verseny. Második nap: I. Mezőgazdák síkversenye. 2. Urlovas sikverseny. 3. Hölgyek díjlovaglása. 4. Díjugratás. R. Urlovas akadályverseny. 6 Mezőgazda szekérverseny. A verseny igen nagyszabásúnak
ígérkezik, amennyiben már eddig több mint 60 nevezés
érkezett. A két verseny közötti estén az Alföld-szálloda
nagyteimében a vendégek tiszteletére a vitézi szék
versenybálat rendez.
R e i c h Erzsi legújabb őszi és !é!i modellkollekciojával megérkezett. Me, rendeléseke. vál
lal. Legszebb kalapmodellek után efesón kéfzit
és alakit kalapot. Vár ucci 7.

— „Párisi Munkások és Parasztok Bankjt*.
Páriából jelentik: A kommunista párt megala
kitotta a Párisi Munkások és Parasztok Barkjáf. Az uj alakulás formája részvénytársaság és
a résjvénjtőke nyolcmillió frank. A bsnk célja,
mint a felhívás közli: tözsdeszerű üzletek lebonyolítása, házvételek, a szövetkezetek és
szindikátusok támogatása és olyan intézmények
finanszírozása, amelyeket munkátok és psrasztok létesítenek.
Mra. R . P a l o t a i az angol nye'vtanitást
szeptember 15 én kezdi meg és kéri mindazokat. akik tanulni kivánnak, hogy lakásán
báró Jósika ucca 32, I. em. jelentkezni szíveskedjenek.
— Félelmetea indiszkrét följegyzések a Goncourt
testvérek uaplójaban. Párisbó! jelentik: Páris irodalmi és poliiikai köreiben nagy érdeklődéssel várják
a mai r.apot. Ma járt le ugyanis az a terminus, amikor a Goncourt testvérek hires naplójának második kötetébe, amelyet a Nemzeti Könyvtárban őriznek, be
lehet tekinteni. A Goncourt testvérek idősebbike ugyanis,
aki később halt meg az öccsénél, a naplót azzal a
kikötéssel deponálta a Nemzeti Könyvtárban, hogy azt
halála után husz esztendővel szabad csak nyilvánosságra hozni. Ez a határidő már a világháború alatt
lejárt ugyan, de minisztertanácsi határozattal 1925 szeptember 10-ig meghosszabbitotlák. Miután biztosan tudjak, hogy a naplóban sok olyan diszkrét, jobban mondva
indiszkrét feljegyzés van, amelyek még most is élő férfiakra vonatkoznak, könnyen érthető a napló iránt
való megnyilvánuló érdeklődés, úgyszintén azoknak a
szerepet játszó férfiaknak az izgatottsága is, akik sejtik,
sőt biztosra veszik, hogy a szókimondó Goncourt testvérek őket is tollúk hegvére vették. Miután a naplóban nagyon kényes tartalmú feljegyzések vannak, hír
szerint azzal a tervvel foglalkoznak, hogy mielőtt nyíl
vánosságra hoznák, kikérik Albert Salesnek, Páris egyik
legöregebb és köztiszteletben álló ügyvédjének vélemé
nyét és csak abban az esetben fogják a napló második
részét publikálni, ha a párisi ügyvédi kar nesztora ezt
megengedhetőnek tartja. Hogy ez meg fog e történni,
arra nézve nincsen semmiféle biztos értesülés.
B á r á n y i zeneiskola (Szt. Mihály ucca 7)
felvesz növendékeket az összes tanszakokra.
Szegénysorsu ¡ehe>ségeseknek kedvezmény.
— RefelámujüágOE harci a kih*gá#l bitólig m óir. Isnere'es, hogy hónapokkal ezelőtt
a szegedi Reklám Ujsúg
ellen egy másik
megindulásra váró hasonló hirdetési orgánum
felje'eniést tett a kihágáii bíróságnál. A feljelentés szerint a nevezett újságnak a minlsztenlniksigi
sajtóirodától
nincsen
megjelenési
engedélye és igy annak megjelenése szabálytalan. A feljelentés, amelyet Mák József sajtóakadémiát vé- zelt fiata ember adott be a rendőrségre, szigorú megbüntetését
kérte a Reklám
UjB g kiadójának. A kihágási bíróságon Stadler
István rendőrkapitány csütörtökön nozta meg
ítéletéi, amely szerint felmentelte
a
Reklám
Ufsógot. Az ítélet indokolása szerint a Reklám
Újságnak csak Ipari engeúéiy és polgármesteri
jóváhagyás keli és külön nem szüksége* a
sajtóosztály terjesz ést megadó engedélye.

Csak felnőttesnek! „Az asszony ingatag"

hé'főn és kedden a Belvárosiban.

Férfi- n ő i szövetek jól és ¡olcsón Bihariná1, Püspök hazár, Mifesz^h Kálmán u'ca.

Szeged ós vidéke legnagyobb fiu, férfiruha és női felöltő áruház

Balázs Jenő Széchenyi tér 2,
hol a legnagyobb választékban és a legolcsóbb áron szerezheti be ruhaszükségletét.

Állandó nagy szövetraktár!
T i s z t v i s e l ő k n e k

Angol
37

pént.ken
megelőző
pénteken
félhatkor

szabóság!
árkedvezmény!

Megnyílt
a sofFőr-tanfolyam
a L Í K ! 6 - garageban.
Ki képzésre jeleni kezni lehet
Polgár ucca 4 ala't, 621

Traktorolajat

gépéhez megfelelő minőségben
garancia mellett, kimérve és hordótéteiben gvári áron szállít:
R u h V i l m o s mUszaki és
gépkeresk. vállalat Mikszáth K.
u. y. (paprikaplac sarkán). 1 5

— Bimbóhullás. Immár másodízben éri a legnagyobb csapás, ami szülőket érhet, Szántó Rezső
szegedi terménykereskedőt és nejét, amennyiben
egyetlen ötéves kicsi lányuk, Magduska, e hó
10 én a legodaadóbb ápolás dacára sarlachban
elhunyt. A szerencsétlen szülők első gyermekéi 9
évvel ezelőtt ugyanez a gyilkos betegség ragadta el.
— Nyolc hónapi börtönre Ítélték a aikkaaztó magántitkárt. Budapestről jelentik:
Szende Oyula volt bácsmegyeí főispán feljelentést tett volt titkára: Bernhardt Mihály ellen.
A felmentésben Szende azzal vádolja a titkárt,
hogy reábizta megőr és végeit két böröndjét és
lélikabá'ját, amelyeket a titkár eladott és a pénzt
megtartotta. M a tárgyalta az ügyet a t i óság és
a vád ott azzal védekezett a tárgyaláson, hogy
ő ajándékba kapta ezen tárgyakat. Ezzel szemben a tanuk azt vallották, hogy Bernhardt csak
megőrzés végett vette át a bőröndöket és n télikabátot. A bíró bűnösnek mondotta ki Bernhardtot sikkasztásért és nyolc hónapi
börtönre
ítélte. Bernhardt az itelet ellen felebbezést jelentett be.
C s a k fefnfftteknek I „Az asszony
ingatag"
hétfőn és kedden a Bslvárosiban.
M á r k u s S z o y e r I l i k e , a 10 éves hangcsoda holnap, szombaton este fél 9 órakor adja
hangversenyét. Közreműködik Wagner Károly
dr. operaénekes, kisér Márkus Dezső operaházi
karnagy. Jegyek Belvárosi Mozi elővéti pénztáránál (Harmónia).
— „A nók nem tudnak asmmit ugy elmesélni, ahogy azt látták, vtgy
hallották".
Berlinből jelentik: Különös biroi indokolásról
számolnak be most az itteni lapok. Egy aszszony hamis eskü bűntettével vádolva állt a
magdeburgi biróság előtt. Csak egészen csekély pénzbüntetésre ítélték, amit dr. Gutjahr
biró az indokolásban a következőképen magyarázott meg: , A női nemben általános
felületességnél fogva s tekintetbe véve íz asszonyoknak azt a fogyatékosságát, hogy azt, amiről
meggyőrődheinek, nem tudják meghülöntöztefni attól, amit csak valószínűnek
tartanai,
tehintetbe véve végül azt, h o g y a n t általában
nem tudnak semmit ugy elmesélni,
ahogy
ezt
látták, vagy hallották, nem szabad a törvénykönyvnek a szóbanforgó esetre vonatkozó paragrafusát ridegen alkalmazni".

Ifjúsági k ö n y v e k
g a z d a g

v á l a s z t é k a
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Délmagyarország
kölcsönkönyvtárában,
T
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e
f

Dugonics tér 11. sz.
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n
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— Aki gyilkossággal d-cstfesiik, amikor
részeg. Budapestről jelentik: Békési László
napszámos bejelentette a főkapitányságot), hogy
Blatniczky András 40 éves kovácssegéd aug.
30-án Bertalan ucca 20. ssám alatt a mosódában azzal dicsekedett, hogy 1922
márciusában
Besztercebányán
egy mfrnököt boxerrel agyonütött és megszökött.
Blatniczky Andrást bekísérték a főkapiiányságra, ahol oeismerte, hegy
gyilkossággal kérkedett, de tagadja,
hogy elkivette velna. Akkor résteg volt és azért dicsekedett. A harctéren fejlövést „kapott és ha
iszik, hamis képzeletei vannak. Őrizetbe vették
s meglnditot'ák a nyomozást.
— Uj gyorsírás! tanfolyamok. A Síegedi
Gyorsírók Egyesülete három hónapos mag>ar
kezdő, haladó és vitairási tanfolyamot nyit. Jelentkezni lehet szombaton délután 6—7 óráig az
egyesflletrél (Fö'd/áry ucca 2., Honvéd tér 4., telefon 1319 ). A tanfolyamok órái az esli órákban
tartatnak. Ebben az Évben több tanfolyamot nem
nyit az egyesület. Minthogy az utóbbi időkben a
helybeli cégek mindsürüböen keresnek gyorsírókat, felhívjuk a figyelmet a most megnyitó gyorsirási tanfolyamokra.
M u n k á s r u h a olc^ó árban kapható Fodor
Áruházban, Iskola ucca 14. szám alatt.
isq
R í v É s z Béla tánctanintézete Tlsxa-szálló
I. e m . Ritmikus torna- táuckurzus gyermekek
rés ére. Szalojtánc anfolyamok. Diák, b/kfis és
felnő t csoporloV. M ganórák. Jereníkezés naponta d. e. 10—12 óra között Tisza-szálló I em.

|

ö n világlátott lesz, mert a

|

| „Világkörüli hajszában* |
I

részt vesz

héjfőn és

kedden.

D E L M A Q Y A R O R S Z A O8 1

1925 szeptember 13.

Fizessen elő
Délmagyarországra!

a

— Dühöngő örült i tárgyalóteremben.
Makóról leientik: Tegnap délelőtt egy dühöngő ember nigy riadalmat okoiotl a Járásbíróságon. B ¿rontott a tárgyalóterembe és követelte, hogy azonnal tartóztassák le, mert különben kiirtja a családját. A közveszélyes emberről megá lapították, hogy Kiss
litvánnak
hívják, beleörült abba, hogy a napokban mindenét elárverezték. A kórház elmeosztál/ára
szállították és ápolás a'á vették.
Belvárosi

Illa'szertárban

legjobb

vásárolni.

— Banditák a sivatagban automobilokat
támadnak meg. Londonból jelentik: Bagdadi
Reuter-jelentés szerint négy szállító automobilt
a sivatagon átkelőbe! D^maskuslól mintegy
80 méiföldnyire megtámadtak. A kocsivazetőket
nem bántották, de ruhájukat elrabolták, a kocsit
súlyosan megrongálták. Ha az ilyen te mészetü
támadások megismétlődjek, a sivatagon keresztül irányított szüliímányokat a jövőben az
Amman-u'ra terelik.
C s a k f e l n ő t t e k n e k 1 „Az asszony
hétfőn és kedden a Belvárosiban.

ingatag"

— Furfangos szélhámos. Budapestről jelentik : Dancsházi Lajos 42 éves kiskunfélegyházai vaskereskedőt tegnap délelőtt a Markó uccában egy
munkáskQlsejü 35 év körüli ember azzal szólitotta
meg, hogy hova való. Mikor a kereskedő közölte
vele, hogy ö kiskunfélegyházai, az ismeretlen ember magát szintén odavalónak mondotta és ezek
után elmondotta a kereskedő, hogy üzletének kiegészítése végett vásárlás céljából jött Budapestre.
Az ismeretien felajánlotta, hogy olcsó beszerzési
forrásokat ajánl neki és elvezeti az üzletekbe.
Tény eg elindultak a város különböző üzleteibe és
a harisnyától kezdve mindent bevásároltak a kereskedő részére, majd a nyugati pályaudvarra
mentek három csomaggal, ahol az ismeretlen ember a csomagokat a ruhatárban helyezte el. Ezután az ismeretlen egyén eltávozott és a kereskedő csak később, 4 órakor jött vissza és csak
amikor el akart utazni, vette é3zre, hogy a ruhatári cédula az ismeretlen embernél maradt. Érdeklődésre megtudta, hogy a csomagokat és a
kabátját órákkal ezelőtt kiváltották. A rendőrségen
keresik a furfangos szélhámost.

I
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Páratlanul izgalmas lesz a cselekménye a
-

* Világkörüli hajszának" j
Divaférfesif é s !
Wieni tanulmányutamból
a legszebb
eredeti párisi és wieni modellekkel
megérkeztem, melyre felhivom a n. é. vevőközönségem figyelmét,
minden külön
értesítés helyett.

I s k o l a
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u c c a

21.

S z á n t ó R e z e d és n e j e a mély fájdalomtól összetörve tudatják, hogy
egyetlen drága kisleányuk, mindenségük

MAGDUSKA
f. hó 10-én 5 éves korában az angyal/ok
közé elköltözött, f. hó 11-én délután 4
órakor temetjük reménységünkat a 9
évvel ezelőtt elköltözött testvérkéj emellé
a zsidó temető cintermébő'.
ii88

Legyen neki oly édes a pihenés,
mint amilyen nagy a mi bánatunk!

Pénzéért

— Liebknecht ötvenhárom év előtti beszéde — a Schadl-tanács előtt. A büatetőtörvényszék Schadl-tanácsa nyári szabadságáról visszatért és mai tárgyalásai közül nagyon
érdekes volt az a főtárgyalás, amelyet az
ügyészség indüványára azért tűztek ki, hogy a
Munkás Könyvtár
sorozatos könyvkiadványai
közül elkobozták-e azt a füzetet, amjly
Liebknecht Vilmos német szocialista vezér egyik
beszédét foglalja migában. Liebknecht, aki a
német birodalmi gyűlésen hossiu időn át a
német szocialisták veiére volt, az inkriminált
beszédei 1872 elején, tehát több mint 53 esztendővel
ezelőtt
tartotta. A szocialisták a beszédet kinyomtatták és „A tudás hatalom — J a
hatalom tudási• címen közkézen forog évek
óta. Bresztovszky
Ernő még a háború előtt,
1914 elején fordította le ezt a beszédet magyarra és akkor adta ki külön füzetben a
Munkás Könyvtár. Ez a magyar kiadás tehát
több mint tiz esztendeje
vat forgalomban.
Az
ügyészség most tett indítvány, hogy a nyomtatásban megjelent könyvnek Magyarországon
föltalálható összes példányait a biróság kobozza el, meri annak tartalma a büatetőtörvénykönyvbe ütköző osztályelleni izgatás bűntettét tartalmazza. A vádhatóság csak azért indítványozza az elkobzást, mert az izgatás cimén való felelősségrevonás elévülés okából
már lehetetlen. A Schadl-tanács zárt tárgyaláson tárgyalta az ügyei és a nyilvánosság
értesítése nélkül hirdette ki az itiletet.
C s a k f e l n ő t t e k n e k 1 mAz asszony
hétfőn és kedden a Belvárosiban.

ingatag•

— Aki megrágalmazta az államtitkárt. Budapestről jelentik: Mándy Gyula, a Nemzeti Színház telkének a bérlője olyan kijelentéseket tett
Kertész K. Róbert helyettes államtitkárról, amelyek
azt célozták, mintha megvesztegethető lenne. A
biróság ezért ma Mándy Gyulát rágalmazás vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért egy havi
fogházra és egymillió korona pénzbüntetésre itélte.
— Váras szerelmi dráma három halottal.
Qrácból jelentik: Fenz Frigyes állami erdész,
aki 36 éves é i családos ember, tjgnap reggel
7 árakor a Qratweinon, a B Irgerkogel egy sürü
erdejében agyonlőtte
Keleti Elzát, egy mühlbachl orvos elvált feleségét és hét éves kis jiát,
Keleti Bélát, aztán agyonlőtte
önmagái. Ugy
történt a véres tragédia, hogy az erdísz a sűrűségben először a kisfiút ölte meg, bal halántékát fúrta át a golyó, aztán a második lőrést
szivének irányozta, majd az asszonyt teritette le
egy golyóval és utána még hiromszor lőtt a
szivébe. Mikor a két szerencsétlennel már végzett, kijött az erdő sűrűjéből a tisztásra és a
hegyoldalon dolgozó favágó munkásoknak lekiáltott, hogy hívjanak
csendőröket,
mert az
erdőben holttest hever. A muikások odaszaladtak, néhányan fölsiettek a hegytetőre, de akkor
már a sűrűségből ujabb dörrenés hallatszott,
Fenz erdész főbelőtte önmagát.
O.t, ahol a
három holttest feküdt, egy fa ágára madzag
volt kötve és a madzagon három levél csüngött.
Az egyit a csendőrségnek szóiolt. Ebben a
szerencsétlen erdész megírta, hogy közős akarattal mennek a halálba, mert nem esküdhetnek
meg, noha bensőségesen szeretik egymást, csakhogy Fenzné nem akar válni. Ezt a levelet
Keleti Elza is aláirta és mindenben megerősítette. A másik írás a rokonoknak szól és ebbea
mind a ketten bocsánatot kérnek tettükért hozzátartozóiktól és leírják, hogy mit éreztek a biztos
halál előtt. Az erdísz özvegyei és hirom gyermeket hagyott hálra.
Télikabát- és raglsnszövetek elsőrendű
minőségben Biharinál, Püspök-bazár, Mikszáih
Kálmán ucca.
97
— Feltörték a hajóstársaság kasszáját. Budapestről jelentik: A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt.
feljelentést tett a főkapitányságon két nappal ezelőtt,
hogy a hajóstársaság Bodor uccai pénztárát ismeret en
tettesek feltörték. Megállapították, hogy a vakmerő betörést a hidör távolléiében Zsetyár János
többszörösen
rovottmultu egyén követte el. Zselyár évek óta keresett
kasszafuróbetörő, aki éjjel behatolt az áilomás épületébe, onnan a kasszát kivitte, feltörte és annak tartalmát elvitte. A betörőt, akit ugy a pestvidéki, mint a
budapesti ügyészség már hónnpok óta köröz, előzetes
letartóztatásba helyezték és most állitjik Ö38ze a bünlajstromát

joggal a legjobbat követelheti.
Ne tegyen tehát költséges kísérleteket, hanem
maradjon meg
régi jelszava
mellett :
Én
csak a valódi
„ F R A N C K"übk» k á v é p ó t l é k o t
a „kávédaráló" védjegygyei veszem.
M37

.

Rádió

ROVATVEZETŐ! SZÖLLŐ8 KÁROLY.

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
Szeptember 11, péntek.
(A városnév utáni számi hullámhossz.)
Földelve van az antennája?
Berlin 505. Délután 4.30—6 óráig: Fúvószenekar,
este 8.30 órakor: .A színigazgató*, kómikus operett
3 felv., zenéje Mozarttól.
Königsberg 463. Délután 4.30—6 óráig: A Förstertrió hangversenye, este 8.10 órakor: Katonazene, fúvószenekar, 10.15—11.15 óráig: Qramofónzene.
München 435. Délután 3 órakor: Kamara-kvartett,
4.15 Kamara-kvartett hangversenye, 5 órakor: a rádiózenekar hangversenye, 7 órakor: Charlotte Schwartz—
Voigt hangversenye (szoprán), 7.30 órakor: Szimfónikus zene.
Münster 410. Délután 2 - 3 óráig: A rádiózenekar
hangversenye: Rubinstein-Csajkovszki, Este 8.30 órakor: Szimfónikus hangverseny: Északi szerzők: Svendsen - Grieg—Gade.
Bécs 530. Délelőtt 11—12 50 óráig, délután 4.10-6
óráig: Hangverseny, este 8—9 óráig: Népdal est, 9.15
órakor: Zenekari hangverseny: Nyitányok. 1, A. Adam:
A „Si j'étais roi'.ból, 2. Auber: .A portici-i néma*.
3. Balfe: A .Cigánynő", 4. Weber: A .Preciosa«, 5.
Rossini: »Teli Vilmos*.
Grác 404. Délután 4—6 óráig: Hangverseny, este
9.10 —10 óráig: Hangverseny. Uránia-trió: Északi-est.
Prága 550. Délelőtt 10.30-12.30 Zene, délután 3—5
óráig: Opera-fantáziák, 5.30-6 Operettekből pofp.,
este 8 órakor: Filharmonikusok.
Róma 425. Este 9. 0 órakor: Nagy szimfónikus-esL
I. Beethoven: A „Coriolanus* nyitánya, 2. Massenet:
Festői jelenetek, suite, Haydn: Viola-hangverseny Ddurban, zenekari kísérettel, 3. Szavalatok, 4. Mascagni:
Alarcosok, 5. Grieg: Norvég nászinduló, 6. Wagner:
Kvintett a .Nürnbergi mesterdalnokok'-ból, 7. Rossini;
Szimfónia a .Teli Vilmosából.
Zürich 515. Este 8.15 órakor: Adam: .A nürnbergi
baba*, 1 felv. opera.

Ne feledje földelni antennáját I
Hullámok, ha talilkozaak . . . Mindazok, akik figyelemmel kisérték az utóbbi napokban a rádió-müsorokat, vagy 12 óra után is rádióztak még, észrevehették egykét német állomásnál, hogy egyes napokon
éjjel 12—2 óráig kísérleti adásokat végeznek más hullámhosszúságokon. Ez a genfi hullámhosszúságot megállapító konferenciával van kapcsolatban, amely meg
akarja szüntetni a mostani lehetetlen helyzetet, ami az
egyes állomások hullámhosszúságainak túlságos közelsége miatt áll fenn. Csak 1—2 példát hozok itt fel:
Münster 410, Breslau 418, Róma 425, vagy Stuttgart
443, Lipcse 454. Königsberg 463 és végül Prága 550,
Budapest 565 méteres hullámokon dolgozik. így fordulhat aztán elő az a kellemetlen, de felettébb humoros
— a huszadik századot dicsérő — dolog, ami egyszer már velem is megtörtént: Breslauban
szavalt a

művész és a kísérőzenét Rómából kaptam házzáI A két

állomást kettéválasztani elég szép munkába került.
Ez a helyzet most már meg fog változni, mert a genfi
konferencia rendezi a hullámhosszúságok
kérdését. Majd
mindjn nagyobb európai adó végzi már a kisérleteket
más — az uj — hullámhosszúságokon. Ezen a héten
kedden és csütörtökön éjjel folytak a kísérletezések,
így például Budapest ezeken a napokon
12-2
óráig
562 méteres hullámon dolgozott, kitűnően vettem ezenkívül az uj hullámaikon Berlin, Breslau, Bécs, Königsberg, Lipcse Münster és TouLuset is.
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DBLMAOYARORSZAQ

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

APRÓHIRDETÉSEK
Világos, nagy padlás ezonnalra kiadó. Polgár u. 5. H

Lakís
Lépcsőházi ktilönbejáratu,
elegáns butoi ozott szoba
kiadó. — Petőfi ucca 8,
l 5.
1
Egy külftn bejáratú

linit N
Valuták t Angol font 3450CC—347000, «okol 2C95-2118,
dinár 1245—1267, dollár 7127Ű-720Í0, francia frank
3355— 3389, holland forint 283 30-28600, lei 347—363,
léva 5C6—516, lira 2960-2992, márka 16770-17020,
osztrák schilling £9.87—100.71, dán iorona 1752017680, iváici frank 13738-13848, belga frank 31443193, norvég korona
15440— 15B40, svéd
korona
18808-18960, lengyel zloty 12025-12305.
Devizák i Amsterdam 28630-28BCŰ, Belgrád 1265 1273, Berlin 16920—17020, Bukarest 551—353, Brüszszel 3173-3193, Kopenhága 17720-178 0, Osló 15640J5740, London 345000-3470C0. Milánó 2967—2987,
Newyoik Mi20—7l5f0, Páris 3355-3375, Prága 21061118, Szófia 512-516, Stockholm 19050-19160, Varsó
12225-12305. Wien 100.17-100.77, Zürich 13733-13813.
fttrlali!
iAnéA*.
Nyitási
Páris 24.35,
London
2511", Newyork 518.-, Brüsszel
23.fW, Milano
21.55, Amsterdam
2l 8.25,
Seri in
12ó»/i.
Wien
0.IK73.U5, Szófia 175, Prága
15.35,
Varsó 9 '.50,
Budapest 0.0072.60, Bukarest 2.60, Belgrád 9.2250.

Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszaridéki 3775—
380 \ felsőtiszai 3750-3775, fehérmegyei 3725-3750,
egyéb dunántuli és pestmegyei 37C0—37Í0, 77-es tiszavidéki 3825-3850, felsőtiszai 33C0-3825, fehérmegyei
3775- 3800. egyéb dunántuli és peutmegyei 3750- 3800,
78-as tiszavidéki 3850-3875, felsőtiszai 3825-38 0,
fehérmegyei 3800—3825, egyéb dunántuli és pestmegyei
33C0- 3825. 79-es tiszavidéki 3375-3900, feltőtiszai
3550-3875, fehérmegyei 38>5-385P, egyéb dunántuli
és pestmegyei 3825-3850, rozs 265n—270 , takarmány,
árpa 2650-2810, sörárpa 3100-3000, zab 2400-2550,
tengeri 2825-2875, repce 58C0-f95ü, korpa 1750-1800.
Irányzat- A csütörtöki értéktőzsde eseménytelen
lefolyású volt. Árváltozás alig fordult elő és az áringadozás minimális volt. Az irányzat egyenetlennek
mutatkozott, igy a Salgó 6CC0 koronával gyengült. A
Földhitel 3 százalékkal javult, ezzel szemben a Fegyver t és fél százalékkal o csóbbodott, a Ganz Danubius
2 százalékkal megjavította árfolyamát. A hadikölcsönkölvények piaca anyhább volt és 12—2C százalékos
veszteség is fordult elő.

Zárlati
Páris
24.40, London 2511.25; New/ork
518.—, Brüsszel
23.05, Milano 21.70, Amsterdam
208.25, Berlin 123.25, Wien (L0073.05, Szófia 3.75,
Prága
15.35, Varsó 92.50, Budapest
0.007260, Bel.
gTád 3.2210, Bukarest 2.61).

ferencvárosi sert&váaár. Az irányzat lanyhulóFelhajtás 2iOO. Arak: Könnyű 18-19.5, közép 22-23,
nehéz 23-23.5,

t srm«nvt5i»d». A csütörtöki terménytőzsdén az
Irányzat ugy búzában, mint takarmánycikkekben szilárd
olt. A forgalom élénk, főleg búzában volt nagy üzlet.

Felelős szerkesztő : F R A N K J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hirtapés Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában, Szeged.

b ú t o r o z o t t szoba
két diák fiu vagy leánynak kiadó Reggeli, esetleg teljes elátással is Cim Kossuth Lajos
sugárut 27. 1. emelet 1,
193

Bútorozott szoba villany
világítással
egyetemista
leánynak kiadó, esetleg teljes ellátással, kóser koszt.
Zerge ucca 27, a. 9.
2

Háziurak!
Magas bírt fizetnék lelépés mentes 2—3 szobás modernebb lakásért. Ajánjatokat „DIREKTOR*
Th74
jeligére a kiadóba

Különfélék

ZOHfiNCEDÉNYEK
főzőedények, konyhagépek remek
választékban s minden sztnb:n
Szántó József zománcedény áruházá ban, a hatósági huscsarnok mellett,
495
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5725
113
23

tealmek 1

rakását, javítását, jutányos
Aron. KOVÁCS, Szenthárom602
ság ucca 49.

Müipari bútorok
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Viktória feste»
IdbOiS
Hijeiíü

Az A1U lemül)
tlllaliei raktáras
Körösi Géza üvegezési vállalata Mérey u. 8. Tel. 9 57.

108 miit m M

4('.ooo K-val október 13-iín, ha előfizet az Est lapok valamelyikéle

Szalaynál Kölcsey u. 5. 151

Varrógép és kerékpár,
angol és német áruk.
motorkerékpár, német
_ gummik és szerelékek
részletfizetésre is.
Nagy javltömflhelyl
SZÁNTÓ SÁNDOR Cépraktira
Kiss Dávid palota, Kiss u. 494
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12.5 Hnnjárit Mfiír 116
KörösfcáayR1
5 juU
230
KitniJcrg»»
3.5 Győri bőr
8i
LifeCJK
14 Karton
53

részletfizetésre is D t R V C D I oéoáruházában
b? ved. Kiss-u. Ktli-ti-paigia. »agy lavtomiioely I

Vakítóan fehér ruhát
e r e d m é n y e z

WESILLA
az újkor l e g j o b b

mosószere.

Kiméli a ruhát, fölöslegessé teszi a kefével való dörzsölést,
egyszerű főzéssel a runa legszebb és legtartósabb fehérítése
érhető el. Teljesen ártalmatlan I Garantált klérmentes 1
A legkényesebb ruhákra alkalmazható I Meglepő eredmény I Nincs
többé dörzsölés I Megtakarít munkát, időt, szappant, szódát

Qvártja: Magdalin Vegyiművek Budapest, III., Tavasz u. 5 .

Telefon 194-

B119

Mindenütt

kaphatói

391—1625. végr. iz.

T75

Árverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 1 2. § a értelmében ezennel kö: hírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1925.
évi 1C64—4. sz. végzése következtében dr. Fischer Marcell ügyvéd
által képv selt Szvaton és Kucses jayára 8,48U.ooo kor. és járulékai
erejéig 1925. évi április hó 15-én foganatosito t kielégítési végrehajtás
utján
tján lefoglalt
le
és 48 fioo ooo 'koronára becsült kö etkező ingóságok,
úgymint: különféle köpügép, tizedesmérleg, kerékpár és szalagfürész
nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a szegedi k.'r. .járásbíróság 1925. évi Pk. 11447.
számú végzése folytán 8,48oo ooo kor tőkekövetelés, ennek 1925.
évi január hó 15. napjától járó 18 százalékos kamatai és eddig öszszesen 1,942." oo koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő
költségek erejéig Szeged, Téglagyár ucca 10. szám alatt leendő eszközlésére 1925. évi szeptember hó 1?. napjának délelőtti II. órája
határidőül kitüzetik és ahhoz venni
vem szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. tc. 107.,
1U8. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek,
szükség esetén a becsáron alul is eladatni fognak.
Kelt Szeged, 1925. évi augusitus hó 26 napján.
K u h n J á n o s , kir. bir. végrehajtó.

22
7
22

Grő! ¥.t¿.zi.C& —

Nagy r a k t á r miatt
az összes raktáron levő á r u k , u. m. férfi é3 női s z ö v e t e k , gredadinckat,
si7
gyapjú és pamut delainektt, kreppek, maroquenok, selymek, sima és mintás
libertyk, vásznak, zefirek, kanavászokat stb. mélyen leszállított árban árusit
V r R S E N V A R a H A z , Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Sándor

Intérienr butorraktárában
Tábor ucca 3.
493

Sehol olcsóbban
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,<oiií
53^
Urasche
IbO
Magnezit
1470
Magvai Aazfifit
—
AiiaL KOt-ér
2975
Wagybátonyi
115
Beocsini
í 160
ialgs
478
Újlaki
Unkáuyi
1045
Syvxúík
Mhsaexr-v.
PrackliB
Glóbus
SíuncíS?
Palla*
Riglex
Ít?phsíwRK

Malcct9*f
Ssüissti It
íjcöfcg
Oia
Szlavinii

XtMKtb

ÜisyJí

Cement

Kossuth Lajos sugárut 6.

Hradi ucca 4.

Concordia
l.-csabai
L bpesti gm.
Töröksxentra
Gizella
Hungária
RirüymKloP«sti Viki,
Trar»(iacMfc:a

3iuxil
Sorsótíi

BALOG SÁNDOR 2

M i n d e n n e m ű koié'áru, zsineg, zBák, p o n y v a ,
5
S7.ö!ökötöiö f c n a ' a k és h á i ó
g y á r i
á r o n
k a p h a t ó ,

(Ezer koronákban.)
fizaftifti

Részletfizetésre
szállítok kárpi.osmunkákat

Varga Mihály

HIVATALOS ZÁRLATI ÁRFOLYAMOK.
Aagcl-Magyu
lAffiyU-agríi
föMaitclbink
feul
Sancas
ixUvon Jel»,
fcovd Bank
) l pú-Hitel
Ingatlanbank
Swb'iHnk
ístaikiHfeiUslbank
Sartnk. Kitel
tMsiíwitolób.
Ksgy.-.iém b
Olasxbank
Kfcponti |sli.
»ArOd ( t o k
Karkor
Samzefl
Otttrák Hitel
fareskedelmi
iinSrwaio

Egyetlenem I Csúnya dolog, hogy ilyen ritkán hallatok n agamról? Most az
egyrzer ne helyezzen súlyt
a l ült őségre és érezze
nélkülük is annak a forró,
álható szeretetnek a melegét, amellyel a távolból
igy némán körülölelem. A
viszontlátásig gondolatban
szüntelen Magával hűséges,
jó Mimózája.

írógép.

Amerikai

írógép.

g y á r t m á n y ú .
MIelOtt Írógépel vásárol kérjen ajánlatot n l e g ú j a b b
PIIoízIcjmodellU amerikai Royal tróflípr»', n e l y a t b e í i e r e i h c t
M

IO dollár
Havi részletre
I Nagy javítóműhely I
Írógép évi jókarban tartást vállalata. Legfinomabb k e r é k p á r o k és
v a r r ó g é p e k kedvező
r££z!etre beszerezhető.

IO dollár
havi

részletre I

DELMAGYARORSZAG
HÍRLAP- É S S T T O M D A V Á t L A t A T RT.

KÉSZlT
a legmodernebb kivitelben árjegyzékeket, körleveleket, levélpapírokat és számlaürlapokat,
plakátokat, címkéket, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat, továbbá
legjobb anyagokból elsőrangúan
kikészített üzleti könyveket
és egyéb folyóiratokat
K f r j e n árajánlatot.

Irógépkellékek raktára I

K E L E M E N
M Á R T O N ^
Telefon 13-23 Kárász 11.10

S Z E O E D ,
P E T Ő F I
SAN O ORS U G Á R U T
U T E L E F O N
16-3 4

mrnfmfffffffffm

