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„...Szabó Dezső nevíi egyén..."
A fajvédelem ma már egészen egyedülálló
bflnós budapesti orgánuma, amely egészen
méltatlanul és egészen oktalanul Vörösmarty
Mihály nemzeti imádságától vette kölcsönbe
cimét, tegnap az utolsó oldalán, az utolsó heiyen pár sorban tudósítja gyérsiámu olvasóit
egy irodalmi előadásról. Nem Pékár Qyula előadásáról, amelyet ez irodalmi oszlop a Petőfiről elnevezett társaság zárt ülésén a Jókai ragjegyekről tartolt, nem is Zsirkai Jánosnak,
a kgkevésbbé tehetséges fajvédő drámaírónak
szerepléséről, amely Pongrác mester korai é»
hirtelen halála óla csak önkénytelenül humoros
közbeszólásokban nyilvánul meg, még csak
Vargha Béla állitélagos álhirlapiró ur lírai költeményeinek bemutatásáról sincs szó ebben a
rövid, de dühös beszámolóban. (Egészen mellékesen Jegyezzük meg ilt, bogy nevezett Vargha
Béla ifjú iró a Nemzeti Szövetség egyik benJaminJa és a Nemzet egykori szerkesztője,
vagy micsodája Jelenleg a frankhamisításban vajó bünsegédt bflnrészesség gyanújával
terhelten letartósjatásban van az ügyészségen.)
ó nem, nem erről ir a Szózat nevű dekonstrukliv orgánum az utolsó oldalon, az utolsó
helyen, hanem másról.

Bizonyos
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Szeged, 1926 február 13, SZOMBAT
ezt a fanatizmust és ezt a temperamentumot
nem pazarolja arra, hogy a régen haloti
és még mindig följáró kurzusnak cégére,
lobogója, fáklyája, apja, császára, istene,
egyszóval egyetlen mentsége legyen. Szabó
Dezsőről ml ennek a lapnak ezen a helyén
ismertük el az ellenforradalom hajnalán, hogy
mit ir is mit Jeleni
nekünk és ezt azéla i»
vallottuk és valljuk, Szabó Dezső és az idők
mindenféle változása és forgandósága melleit.
Ami a Szózat
cimü fajvédelemben utazó
sajtóorgánum haragját és gyűlöletét Illeti, erre
vonatkozólag a Bánk bán szavait alkalmazhatná magára, ezt a haragot és gyűlöletet talán
mégis nem éppen pont Szabó Dezsőnek kellene szánnia, talán Szabó Dezső mégse az a
bizonyos egyin,
akit a fajvédelem támadása
elsősorban és legádázabbul illethet ?

Különben ki tudja, a százates velőkbe és
vesékbe nem láthatunk, melyik sváb Treiizigfrilzig vagy oláh Bórembukk viszonzatlan irodalmi szerelme és lírai hódolata vág vissza
ezekben a goromba és iromba sorokban, amelyeket talán véres verejtékkel és halálos nagy
műgonddal kínlódott óssze egy titkos sajtóakadémiai növendék, akinek Pongrác mesterét
nem olvasta el Szabó Dezső vagy irredenta
ragjegyakcióját nem részesítette kellő figyelemben ?
Szabó Dezső minden Jelző nélkül és minden
kurzus nélkül marad a maradandó magyar érték és a tehetségtelenek kurzusa már régesrégen elmegy a fészkes feledésbe, amikor az
ö dübörgő és végzetes igéi még mindig mélységes és erős visszhangot vernek az elmékben
és a szivekben.

A francia k a m a r a nagy többséggel
b i z a l m a t szavazott Briandnak.
(Budapesti

tudósítónk

teletop jelentéi.)

Pilis-

ből jelentik: A kamara m i i ütésén a* örökösödési adó elkülönítéséről sióió javaslatnál

Briand

miniszterelnök felvetette a bizalmi

kér-

dést, majd kihirdették a szavazás
mely szerint a kamara
326 szóval

bizalmat

szavazott

a

eredményéi,
183 ellen

kormánynak.

Szabó Dezső nevű egyénről — hogy

szóról-sióra idézzük e kurzustörténeti dokumentumot — emlékesik meg röviden és dühösen, aki előadást hirdetett a zeneakadémián és
aki — ez megint csak a fentemiitett ujt ágpapiros stílusa — borzas
zsidókölykök
előtt
köpködött.
Megáll az ember esze, hogy szelíden fejezzük ki magunkat, ha ezt a dühös kii
hiradást elolvassa. O jerum, Jerum, micsoda
változás 1 A gyanútalan konstruktív olvasó, ali
esetleg nem olvas mást, csak a maga egyetlen
orgánumát, az egyedül üdvözítő keresztény és
nemzeti Szózatot,
vájjon mit gondol, miközben
tanácstalanul és önkénytelenül oda kap e hir
hallatára, hol fészkel az agy? Csaktalán vala
hogy mégis nem azonos ez a vtlami
Szabi
Dezső nevű egyia azzal a bizonyos és egyetlen, páratlan és múlhatatlan Szabó Dezsővel,
akinek szerelmére és tiszteletére, hódolatára és
imádására az akkor még inkább ébredésnek
nevezett fajvédelem a legbódiMbb tömjénét
égette, a Irgiizóbb fáklyáját lob gtslla, a legszínesebb Jelzőit pazarolta, a legfényesebb bankeljeit rendezte?
Csak nem arról a Siabó Deziőről van szó,
aki a nemzeti újjászületés hsjnslán a leghivőbb
lélekkel, a legbizóbb akarattal, a legnagyobb
tehetséggel állolt a tömegek élére, amelyek
Friedrich Istvánban látták ugyan a keresztény
és nemzeti ige megtestesülését, dp azért öntudatlanul és akaratlanul bár, viizont mégis
Szabó Dezsőben érették a lángészt, a világító
és gyújtó géniuszt. (Megint mellékesen, nem
volt nehéz a választás, mert nem igen volt választék hirtelen. Zsirkaiból még a legjobb akarat se olvashatott ki se chateaubriandi, se
chesierloni vonásokat, hogy egyéb vonásokról
ez alkalommal ne beszéljünk.)
És most kénytelenek vagyunk mi megnyugtatni a gyanútalan és tájékozatlan konstruktív
Szózat olvasói, aki Összes szellemi és erkölcsi
erőforrásait ennél az egyeden és utolsó dekonslrukiiv fővárosi orgánumnál szerzi be, bogy
igenis, az a valami Szabó Dezső nevű egyén
az utolsó oldalon és utolsó helyen, aki köpködött a borzas z idókölykök elölt a zeneakadémián, igenis azonos a nsgy és egyetlen igaz
Szabó Dezsővel, az Elsodort faiu költőjével, a
magyar faj életakaratának apostolával, az ellenforradalom szellemi vezérével és amit akartok
Szabó Dezső ma is az az érték és az az
erő, ma is az a fanatizmus és az a temperamentum, aki akkor volt, csak éppen, hogy ma
már Szabó Dezső ezi az értéket és ezt az erőt,

Váratlanul elmaradt
Nádosy és Gerő kihallgatása
a parlamenti bizottság előtt.
Sokan azt következtetik, hogy nem akarnak vallani.
(Budapesti

tudósítónk

telefon jelentése.)

A

frankham isítás ügyében kiküldött parlamenti
vizsgálóbizottság ma délelötli élésén is folytatta a frankhamisítás aktáinak áttanulmányozását és ugy határoiolf, hegy a délutáni ülé-

sen kihallgatják
Gtrő
Lászlót.

Nádosy

Imrét, Kurz Lajost is

majd Zsltvoy Tibor elnökhöz a királyi ügyészség egy átiratát kézbesítették, amelynek taitalmáról természetesen nvm szivárgott ki semmi,
azonban abból a tényből, bogy a mára
elren-

delt kihallgatások
elmaradlak,
politikai körükben ebből arra következtetnek, bogy a kihallgatásra rendelt vádlottak nem kivánnak a parlamenti bizottság elölt megjelenni
is vallomást

A nemzetgyűlés elnöksége és a főkapitányság részéről ma is íregtörttnfek ugyanazok az tenni. A parlamenti bizottság anélkül, hogy
egyetlen kihallgatást
Is foganatosított
volna,
intézkedések, amelyek a rend feniartását és a
fiuiz
óráig
ülésezett,
majd
az
ülés
után
a
kökihallgatandó vádlottak zavirtilan elővezetését
vetkező kommünikét adta k i :
célozták, dolguk azonban sem a rendőröknek,
sem pedig a teremőrfiknek nem akadt, miután
„A parlamenti bizottság ma délutáni fllésén
a mára elrendelt kihallgatások váratlanul el- Rubimk István elöidó tovább ismertette a bűnmaradtak.
ügy iratait, majd a bizottiág további érdemleA bizottság délután félhat érakor ült össze, \ ges működéséről folyt a vita."

Még néhány t a n ú t hallgat ki a f r a n k b i z o t t s á g
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

A par-

lamenti bizottság munkájával kapcsolatban még
néhiny tanú kihallgatásáról beszélnek. Igy szó
van egy olyan tanúról, aki pozitív adatokat tud
szolgáltatni Mészáros Qyula szerepéről a szokolhamisitással kapcsolatban. Az el erjedt hirek
sxerint ugyanis Mészáros Qyula november vé-

gén Budapesten tartózkodott és megjelent a
képvselőbá* folyosóján. Több*n látták, amkor
Mészáros Qyula megbeszélést folytatott Gömbös
Gyulával és titkárával, Marsovszky
Qyörgygyel.
Hogy ez mire vonatkozol!, arról poiltiv értesülés nincs, de a bizottság módját fogja ejteni,
hogy ezt a körülményt is tisztázza.

Varga Bélát átszállították a z ügyészségre.
(Budapesti

tudósítónk

telejonjelentése.)

Varga

Bélát ma a franciák Jelenlétében egy óra hoszsiáig vallatták a rendőrségen. A rendőrség
bűnügyi osztályának veietője kijelentette, hogy

Varga régóta gyanús volt, azonban csak tegnapelőtt koptak ma fontos bizonyítékokat.
Varga
előtt ma délelőtt kihirdették

az előzetts

letar-

tóztatásról
szóló vigzisi
és álszállifotlák az
ügyészség fogházába. Varga semmit sem akar

mondani

a hiányzó

hatezer hamis frankról.

A

nála tatált iráiok azt bzoryitják, hogy külföldi
útra készült. Igy a frankhamisításnak 27 vádlottja van as ügyészségen. Az ügyészség —
értesülésünk szerint — pótvádiratot ad ki.

nA

n é m e t fajvédők részvétele 1 1
f r a n k h a m i s í t á s b a n nincs kizárva.
(Budapesti
iudósttőnk
telefonjelentise.)
Berlinből Jelenlik: A rendörfönökség egy magasrangu
főtisztviselője ma Pártiba érkezeti, ahol a rendörMnökségcn megtekintette
a
magyarországi

frankhamisításra vonatkozó adatokat. A megbízott Berlinbe küldött Jelentése szerint a

német fajvédőknek
a mogyar
ügyben való részvitele nincsen

frankhamisítást
kizárva.
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A frankbizottság ismeretlen tagjától
elkövetett indiszkréció kivizsgálását képi
a mentelmi bizottság a nemzetgyűléstől.
Boda pisi, február 12. A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága ülést tartott, melyen a nemzetgyűlésnek azt a határozatát tárgyalta, hogy
a mentelmi bizottság vizsgálja ki a frankhamisítás politikai
hátterének
kivizsgálására
kiküldött parlamenti bizottság
működésével
kapcsolatban tőrtént indiszkréciói.
Utána mentelmi

ügyeket tárgyalt és Appsoyl Antal, Dénes István, Drózdy Győző, Fábián
Béla, Plkler Emil,
Szeder Ferenc, Ulain
Ferenc mentelmi jogát
felfüggesztette,
mig Vanczák János
őtrendbell
ügyében szintén a felfüggesztés
melleit
döntött,
másik kétrendbeli ügyében a bizottság nem
függesztette fel a mentelmi jogot.

F e b r u á r 20-ika k ö r ü l elkészül
a f r a n k b i z o t t s á g jelentése.
(Bndapisti

tudósítónk

telejonjelentése.) A

nemzetgyűlés legközelebbi ülése kedden délelőtt lesi. A mentelmi ügyek befejezése után
a magánalkalmazottak nyugdijviszonyainak szabályozásiról szóló törvényjavaslatot veazik megvitatás alá. Politikai körökben
ugy
látják, .Tiogy a parlamenti bizottaág munkája

gyors ütemben balad előre és a permanens
ütésekből arra következtetnek, hogy a 'bizottság munkája a jövő héten befejeződik.
Valószínűen már február 20-ika körül elkészül a
bizottság a jelentéssel és azt az elnökség napirendre tüzi.

O l a s z o r s z á g gyakorlatilag lemondott
Amerika é s Anglia j a v á r a a jóvátételről.
A jóvátételt Németországnak a jelenlegi kötelezettségek alapján fizetnie kell.
Róma, február 12. Volpl
pénzügyminiszter
a szenátus tegnapi ülésén kifejtette, bogy Olaszország Amerikával és Angliával szemben fennálló adósságának szabályozása alapján gyakorlatilag
lemondott
a jóvátételről.
A miniszter
ezután kijelentette, hogy az olasz kormány
világosan megmondoita véleményét Német-

országnak, világosan tudomáiára akarta hozni,
hogy Olaszország nem engedheti meg, hogy
a jóvátétel jelenlegi
kötelezettségein
bármit is
változtassanak.
A Jóvátételi meg keli fizetni a
fennálló
megállapodások
bármilyen
magyarázata
nélkül.

A háború hatása Magyarország népességére.
— Korányi francia követünk előadásából.
Budapest,
február 12. Korányt
Sándor báró,
egyetemi tanár a Tisza István Társaskörben
pénteken este előadást tartott.
Előadásában megállapította, hogy a nemzetek legfelső is legalsó rétegében a családok kihallak. A felsőben a szaporodás
hanyatlik,
az
alsóbjn
nő a halálozás.
Majd ezeket mondta:
A népek sorsát régen döntő módon befolyásolták az akut járványok.
Ma hatalmukat megtörte a civilizáció és az orvoii tudomány. Jelentő*
ségük csökkenésével nőtt a krónikus
népbetegségeké. Magyarország emberanyagán annyit változia olt a háború, hogy Buday szerint 600 000 embe-

rünk esett el. A születések száma Magyarország területén olyan mértékben
csökkent,
hogy kerekszámban
másfélmillióval
kevesebb
élö gyermek jött a világra, mint jött volna a
háború nélkül
Ez azt jelenti, hogy 1934-ben
ezen a területen a produktivkoru emberek számának 10 százaléka,
kerek
egymillió Jog
hiányozni,
és hiányozni fognak a jövőben el*
maradó leszármazottaik is. E veszteségből
aránylag több jut csonkn Magyarországra,
mint
a megszállott
területekre. A pótlásnak csonka
Magyarország felől kell megindulnia.
W

K á r á r a volna a vidéki iparnak
a z állami anyagbeszerzési központ.
Egységesen tiltakoznak ellene a kamarák.
Néhány héttel ezelőtt a lapok azt a hirt közölték, hogy a Takarékoisági Bizottság arra
tett javaslatot a kormánynak, hogy egy központi anyagbeszerző
hivatalt állítson fel, amely
egységesen
fogja
intézni az ország
területén
levő valamennyi
állami hivatal
szükségleteinek
a ftdezésii,
E terv ellen az öaszes kamarák
már felszólaltak is o szegedi kamara
kél izben,
először a terv felmerülise
alkalmával,
másodszor pedig decemberi telfes üiisiből
kijolyólag
kifejezte
tiltakozását
a kereskedelemügyi
miniszlernil.
Rámutatott a kamara ez alkalommal arra,
hogy ennek az anyagbeszerző központnak a
felállítása tulajdonképen visszatérés a szomorú
emlékű
háborús központhoz,
amelyeket csak
nagynebezen lehetett lerombolni. Uial egyúttal

a kamara arra is, boiy ez a terr, főleg a vidék szempontjából
rejt magában
igen nagy veszedelmekel,
mert jóformán kizárja azt, bogy
vidéki iparos, vagy kereskedő megvalósítása
eselén állami megrendeléshez jusson. Minthogy
azonban a terv még mindig nem került la a
napirendről, a kamarák elhatározták, hogy
ellene egységesen
lépnek fel a kormánynál
és
közös gyűlésen fogják e terv elleni kifogásaikat
kifejteni.
Mindeneseire kívánatos volna azonban, ha
ezt a mozgalmat a vidéki törvényhatóságok,
kereskedelmi egyesületek és ipartestületek is
alátámasztanák és a központ felállításának terve
ellen tiltakozó felterjesztéssel fordulnának a
kereskedelemügyi miniszterhez, illetőleg a kormány összességéhei.
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A nemzetgyűlés
tovább tárgyalta a népiskolai törvényjavaslatot.
Drózdy G>óző védelmezi a politikai okból elbocsátott tanítókat. — Malasits
Géza: a szociálisták a népoktatást kizáió ag állami feladatnak tartják.
Budapest, február 12. Scitovszky Béla elnök az
ülést háromnegyed tizenegykor nyitja meg. Napirend szerint következik a mezőgazdasági lakosság
érdekeli szolgáló népiskolák
létesítése és azoa
fentartásáról szóló törvényjavaslat általános vitája.
Petrovácz Gyula az első szónok. Eiesen kritizálja Rothenstein Mir tegnapi beszédét. A maga
és pártja nevében a legnagyobb lelkesedéssel fogadja a javaslatot és üdvözli a minisztert.
Saly Endre a következő felszólaló, aki nem fo-

gadja el a javaslatot.
Gaál Gaszton: Maradjanak tanulatlanok a tanyai
gyerekek ?
Saly Endre: Nem azért nem fogadjuk el, hanem, mert a népoktatásnak állami feladatnak kell
lennie, amit nem lehet felekezeti és többségi alapon elintézni.
Klebelsberg Kuuó gróf reflektál az eddigi felszólalásokra és kijelenti, hogy a kormány súlyt
helyez arra, hogy minden vármegyében a tavasszal

1926 február 13.
meginduló építkezések folyamán az iskolákra is
sor kerüljön s olt, ahol nagyobb iskolák építkezését veszik tervbe, külön tervek alapján fogják az
iskoiát felépíteni, mig a kisebb iskolák általános
sablon szerint fognak felépülni. A maga részéről
meg van győződve arról, hogy a községek szivesen
hoznak áldozatot az iskoláért.
Drózdy Győző a következő felszólaló. Én nem
akarok — úgymond — vallásnélkOli iskolát és
ilyen ellen tiltakoznék is. Valláserkölcsi alapon álló
iskolát akarok, de amikor ezt kivánom, tiltakozom
az ellen, hogy politikai telekspekalánsok
meggyökereztetni akarják politikájukat az iskolában.
— A kultuszkormány nem törődött azzal, hogy
az iskolákat mentesítse a laikusok uralma alól.
Szeretné, ha a miniszter kifejlesztené a falusi iskolákat nyolc osztályúvá. (Általános helyeslés.) A
középiskoláknál nyugati mintára azt találja helyesnek, bogy az alsó négy osztály tanterve teljesen egyforma lenne az összes középiskolákban és
csak az ötödik osztályból tagozódna szét gimnázium, reálgimnázium, illetve reáliskolák
szerint.
Az egyetemi oktatásbaa elsősorban szakegyetemeket és szabadegyetemeket követel. Azt akarja, hogy
se a matúra, se a numerus clausus ne gátolja a
tanulási lehetőségeket. Az állami tanitók nevében
visszautasítja, hogy a tanitók kommunisták lettek
volna. Sokkal több nagybirtokos lépett be a szakszervezetbe, mint tanitó. A tanítókat elcsapták és
megbélyegezték. A nagybirtokosok pedig felültek
a lóra és zavartalanul fordíthattak köpenyeget saját multjuknak.
A tanitók továbbképző tanfolyamáról szól ezután és arra kéri a kultuszminisztert, hogy ne
rendezze ezeket a tanfolyamokat sokmilliós költséggel a fővárosban, hanem inkább a vidéken.
Bár a javaslatnak hibái vannak, azt elfogadja.
Malaslcs Géza: Petrovácz Gyula szavaiba kapcsolódik beszéde elején és kijelenti, hogy a szociáldemokraták elvi álláspontjuknál fogva is a népoktatást kizárólagosan állami feladatnak tartják
és az egyetemig ingyenes oktatást követelnek a
tanitás minden ágában. Méltatja Eötvös nagy
kulturpoliUkáját, amely a magyar népet fel akarta
emelni és szembeállítja ezzel Trefortnak egészen
uj irányú kultúrpolitikáját, amelynek gerince a
középiskolai oktatás volt. A kormányok azóta sem
tettek semmit a kulturdemokrácia érdekében. A
millenium évében nagy lelkesedéssel határozták
el, hogy ezer népiskolát állitanak fel, de ezek az
iskolák még a mai napig sem épültek fel. A nagybirtokosság mindent meg fog tenni arra nézve,
hogy kibújjon kulturális kötelezettsége alól. Még
a munkásokat legjobban kizsákmányoló nagyvállalatok is többet tesznek iskolák alkotásánál, mint
a kormány. (Zaj és ellentmondás a jobboldalon és
a kisgazdáknál.) A régi kormányzati rendszernek
a bűne az ország lezüllött kulturális állapota. Az
Alföld, minthogy lakossága negyvennyolcas politikai
érzelmű volt, nem jutott kulturális intézményekhez.
Csak rá keltett nézni a régi parlamentre, akkor
a kormánypárti oldalon ott láttuk a perifériák képviselőit, mig az Alföld népe az ellenzéki oldalon
ült Bizalmatlan a törvényjavaslattal szemben már
azért is, mert nem hiszi, hogy a miniszter a
kivitel alkalmá al le fogja győzni az akadékosk'jdásokat.
Huszár Károly elnök ezután napirendi indítványt tesz, amely szerint a nemzetgyűlés február
16 án, kedden délelőtt 11 órakor tartja legközelebbi ülését.
A nemzetgyűlés az elnöki bejelentést tudomásul
veszi, mire az elnök az ülést két órakor bezárja.

Rendkívüli ülésszakra ült össze
a népszövetségi tanács.
Genf, február 12. A berni olasz nagykövet
elnöklésével ma délután ült össze rendkívüli
ülésszakra a népszövetségi tanács, amely a
népszövetségi közgyűlés
előkészítésével
foglalkozott. A rendtívüli közgyűlésnek napirendjén
valószínűen három kérdés szerepel, még pedig
Németország belépésének
időpontja, a költségvetéssel összefüggő
néhány ügy és a népszövetségi tanács összetételének
kérdése. Azt hiszik, bogy a tanács rövidesen végezni fog a
napirenddel.

Súlyosbodott
a jugoszláv kormánykoal eió helyzete.
Radics iámét ketlemetlenaézet szerzett a kormánynak

Belgrád, február 12 A kormánykoalíció helyzete az utolsó 24 órában isméi
súlyosbodott.
Radics ugyanis, aki a legutóbbi miniszter tanácson magára vállalta, hogy a szkupitinában
megcáfolja a neki tulajdonított illojális kifejezéseket, tegnap este felszólalt ugyan, de csak
általános cáfolatot adott. A radikálisok azt várták, hogy pontról-pontra kitér az inkriminált
kifejezésekre. Ezt azonban Ridics nem tette,
hanem még Pellegrinetii belcrádi pápai nuncius
megtámadásával is kellemetlenséget
szerzeit a
kormánynak.
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A kitüntetendő öreg munkásnak
igazolnia kell, hogy tagja valamelyik „hazafias'
társadalmi egyesületnek.

szorulva, hogy a közben született gyermekkel és
feleségemmel éhen ne haljak. A feleségem elment
egy vendéglőbe cselédnek és én féltékeny voltam
rá. Féltékeny, mert szerettem. Állandóan veszekedtünk és a feleségem néha még meg is vert.

Ébredők, Nemzeti Szövetség, vagy a TESz?

Hogy történt a gyilkosság.
A kritikus nap étlen-szomjan
feküdtünk
te
feleségemmel
Először nagyon
összevesztünk
s
én magamon kivüli állapotba kerDltem. Éjszakának idején felkeltem ágyamból. Kivettem a
szekrényben
levő kenyér vdgóiést
és óriási elkeseredésemben
a feleségem
nyakába
döftem.
Azután... ezután felöltözködtsm, kirohantam
az uccára és sírtam, airlam, bogy tanult ember
létemre ide kerültem. Reggel öt órakor
felmentem a rendőrségre
azzal, hogy megöltem a feleségemet. Egyib mondanivalóm
nincs.

Ismeretes a nyilvánosság elöli, bogy a kereskedelmi miniszter mindzn esztendőben kisiokta
tüntetői azokat az ipari munkásokat, akik huzamosabb időt töltőitek el egy munkaadónál. A
kitüntetés oklevelei jelent, esetleg, nagyon ritka
cselben némi készpénzjulalmat is. Ezek a kitüntetések eddig minden zökkenő nélkül történtek, mig most igen érdekes és feltűnő
dolgok
jekntkezlek.
A múltban ugyanis az volt a sxokás, hogy
azoknak a munkátoknak, akik 2 5 - 3 0 - 4 0 évig
dolgoztak egy helyen, kérvényt kellett beadniok
a kereskedelmi é« iparkamarákhoz a kitüntetés
iránt. A kamarák azután mérlegelték a kérvényeket és a közvetlen kontaktus folytán jól voltak informálva mindenről. A kamarák ezután
a legméliányosabb kérelmekel — ölöt-haloi —
felterjesztették a miniszterhez, aki rendszerint
minden további nélkül megadta ezsknek a kitüntetéseket.
Most azután váratlan fordulat történi. A kereskedelmi miniszter ugyanis — értesülésünk
szerint — leírató! intézett a szegedi kimaráho:
éa ebbei azt rendeli el, bocy a
kitüntetendő
munkásoknak
nem elég a 25-30
évi munkát
tanúsító bizonyítvány,
aem elég a kamara információja,
az erkölcsi, születést
stb. bizonyít-

vány sem, — hanem az öreg munkások csak
abban az esetben kaphatnak kitüntetést, ha
kézzelfoghatóan igazolják ast is, bogy
tagjai valamelyik n hazaflas
működési*
társadalmi
egyesületnek ts,
Az olvasó előtt bizonyára egészen viligosin
áll az, bogy a miniszter ezzel a rendelkeiéssei
nem a szakszerveze'ehre, a munkáiegyesülésre
gondolt. Mi nem tudjuk, hogy az Ébredők egyesületéről van-e szó, mert hiszen ezt az egyesületet szokták , hazafias társadalmi
egyesületnek"
nevezni. De a minisztérium bizonyára arra cél
zott itt, hogy a kitüntetendő
öreg
munkásnak
mindeneseire
tagfának
kell lennie a TESz valamelyik
egyesületének.
Már pedif! ma snár az egész világ tudja,
hogy a „TESz*,
a „Társadalmi Egyesületek
Szövetsége", amelynek Albrecht főherceg vo't
az elnöke, sokszor megfordult a frankügy bonyodalmairól irt hírlapi tudósításokban Is és
hogy Nádosy és Windiichgraetz társának,
Szörtseynek
is szoros kapcsolata van a TESissel. Mi nem tudjuk, hogy a kitüntetendő mun kásodnak melyik egyesület tagjának kell lennie:
a TESz-n«k,
az ébredőkének,
vagy talán a
Nemzett Szövetségnek ?

Pénteken hajnalban nyomtalanul eltűnt
Honig, a Concordia-malom vezérigazgatója.
A csa ád kizártnak tartja az öngyilkosságot és bűntényre, vagy balésetre gondol
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
A főkapitányság közponii ügyeletére pénteken hajnalban szenzációs bejelentés érkezett, amelyet
Höntg Henriknek, a Concordía-malom vezérigazgatójának családja teli, hogy a vezérigatgató, aki több mint tiz éve áll a malom élén,
tegnap este eltávozott Soroksári ut 24. szám
alatti lakásáról azzal, hogy az Unió Clubbe
megy, onnan
azonban
reggelig
nem érkezett
vissza.
A család kérte a rendörségen, hogy a legnagyobb diszkrécióval kezeljék sz eltűnés ügyét,
mert azt remélték, hogy a vezérigazgató a délutáni, vagy eseileg még a délelőtti órákban
életjelt ad magáról. Miután azonban az 58 éves
Hönig Henrik estig sem jelentkezett, s rendörségen egy delektivcsoportot mozgósitottak Hönig
Henrik felkutatására, azonban mindezideig
ered
ménytelenül.
A hozzátartozók szerint annak ellenére, hogy

Höntg az utóbbi időben betegeskedett, kizártnak tartják, hogy ödgyilkosságot követett volna
el és gyilkosságra,
vagy
szerencsétlenség/e
gondolnak,
mert a vezérigazgató dúsgazdag
ember volt, vagyona
több milliárdra
tehető
is
a legmeghittebb
benső családi életet élte.
A rendőrség a káső éjszakai órákig sem
ludott nyomára akadni. A főkapitányság távirali
lag értesítette a dunamenli községeket is az
eltűnésről, mert nem tartják kizártnak, hogy a
veiérigazga'ó pillanatnyi elmezavarában a Du
nába vetette magát.
(E/jel teltfonaija
tudósítónk.)
A rendőri nyo
mozás szerint ma hajnalban Höniget az Izabella uccábsn látták
a Duna
felé
haladui
ekzoltált
állapotban.
Azt ts
megállapították,
hogy a dilután
folyamán
üzletbarátaival
egy
ötvenezerdolláros
kilcsön ügyiben folytatott tárgyalásokat.
Lehst tehát, hogy a dúsgazdagnak
tartott ember anyagi zavarokkal küidott.
nfMMWWMWA.WMMM0MWMMMMMMMMMs>

* Életfogytiglani fegyházra iféliék
a vásárhelyi feleséggyilkos tanítót.
A feleségét dolgoztatta, mert „a parasztnak kell dolgozni". — „Mindig ivott,
pipált és mindig azt hangoztatta, hogy ő úriember."

Az elitélt meg akart nyugodni az Ítéletben.
A szegedi törvényszék Vild fanácsa pénteken élettörténetének elmondásába.
tárgyalta Földvári
Dezső
Sándor volt hódA vádlott előélete.
mezővásárhelyi tanitó bűnügyét, aki a vád
Elmondja,
hogy
élete
mindig
szomorú volt. A
szerint előre megfontolt
szandikkai
megölU
tragédia
akkor
kezdődik,
amikor
a vásárhelyi tatörvényes feleségéi,
Fejes Erzsébetet. A nagyérdebességü gyilkossági pör fölárgyalására a nyákra helyezték át tanítónak. Nem volt még kinevezve. Fizetési sem kapott még, mert hirtelen
hallgatóság részére eikülönitett helyet zsúfolá- történt áthelyezése miatt fizetésének kiutalása késett.
sig megtöltötte az érdeklődő közönség. A
— Tanítottam is, nem is, amikor a tanyai iskohitvesgyilkossági pörben a vádat dr. Horáuszky
lában megjelent Fejes Erzsébet, az egyszerű paMiklós ügyészségi alelnök képviselte, a vádlott rasztlány, hogy kis húgát beírassa az iskolába.
védelmében dr. Szigeti
Sándor ügyvéd je- Fejes Erzsébet az ilyen módon történt megismerkedés után azzal állt elő, hogy vegyem el őt felelent meg.
ségül. En húzódoztam a dologtól, de a végén
A vádirat gyilkosság büntettet állapiba meg, mégis elfogadtam ajánlatát. Megtartottuk az esküamelyet Földvári Dezső olyképpen követett el, vőt és három hónapig csak éltünk valahogyan.
hogy 1925 november elsején vásárolt
tgy
Feleségem azonban, ahogy tanitóné lett, egészen
konyhakést
is azzal
alvó feleségét
egyetíeu megváltozott. Mindenkivel kacérkodni kezdett, ugy
szúrással megölte. Az asszony a szúrás
követhogy egy bál után igy sóhajtottam fel: „Bár csak
keztében azonnal
elvérzett.
legény maradtam volna 1 . . M e g k é r t e m , hogy
A vádlott, az izgalomtól halálsápadlarcu javuljon meg. Hisz nővel szemben az uri ember
Földvári Dezső tanító, alacsonytermetü, rend- udvarias. Oe ö nem akart megjavulni... Később
mint tanitó, fegyelmit kaptam. Állásvesztésre ítélkívül nagyfejű, igénytelen alak, láthatóan cse
kély intelligenciával. A beszéde kuszált, pórias. tek. Kértem végkielégítést. Nem kaptam. Állás
után néztem. Semmi, de semmi nem sikerült. PénKitejezései naivak és egyáltalában nem látszik zem nem volt s napokig ruhástól feküdtem lakámeg rajta, hogy néptanítói oklevele van. Ki- somon étlen-szomjan. A legnagyobb baj az volt,
jelenti, hogy bűnösnek
érzi mngdl
Majd a I hogy szegény leányt vettem el s a magam nintárgyalásvezető elnök felszólítására belekezd 1 esetlenségében édesapám filléreire voltam rá-

„Mártírnak állította be magát*

Vild elnök: Ebben ax elmondott beszédben
önmagát mártírnak
állította be, feleségét a legfőbb rossznak, aki mirden baji ofcozotf.
Vádlott:
Ugy volt minden, ahogyan elmondottam.
Elnök:
Ön tűrte mini férfi, hogy a felesége
tanitóné léiére cselédl munkái
végezzen?
Vádlott:
A feleségem paraszt sorsból származóit, neki nem volt nehéz a munka. Éa egyszer dolgoztam,
akkor ts kinevettek...
Iizadtam,
Elnök:
Más ember is verejtékezik, ba dolgozik és a munka nem szégyen.
Vádlóit:
Lehet, de én mindig nagyon gyenge
emfer volta*>.
Elnök:
Ön minden
pénzt, amit kopott, elkocsmázott.
Vádlott:
Én sohasem ittam... De nem is
ihattam, mert élelemre se volt pénzem.
Elnök:
A tanuk másl igazolnak és azt is,
hogy ön volt a durva és nem a felesége.
Vádlott: Lehel.
Elnök:
A kést mi célbél vette?
Vádlóit t Kenyérvfgómk, meri más kés nem
volt a háznál.
Elnök:
Mikor határozta el, hogy megöli a
felségét ?
Vádtolt:
En nem ludom. En nem tudok
semmit...
Caak megöltem.
Elnök:
Tanúvallomások vannak arra, hogy
ön már régen beigérte,
hogy feleségét meggyilkolja
s a rendőrség előtt kétszer is beismerte,
hogy már nopókkal a tett elkövetése előtt elhatározta felesegének meggy tik oldsát.
Vádlott': Én nem tudom, mit mondtam akkor,
Megkezdik a tanuk kihallgatását.
Föidvári Dezső kihallgatása után megkezdték a
tanuk kihallgatását. Az első tanú, Darvas Gyula
rendőrkapitány elmondotta, hogy Földvári Dezső
a rendőrségi kihallgatás alkalmával a legnagyoob
nyugodtsággal viselkedett. Minden kényszer nélkül
vallotta, hogy feleségét élőre megfontolt
szándékkal ölte meg, A kést is azért vette, hogy azzal
feleségét megölje. Sőt elmondotta azt is, hogy a
gyilkosságot a tett elkövetése előtt már egy hette!
elhatározta.
Vádlott: Ha igy is volt, én mcst nem tudok
semmiről semmit.
A következő tanú Zoltán Ferenc igazgató-tanitó,
a vádlott tantestületi Igazgatója volt. Tanúvallomásában elmondja, hogy a vádlottat hivatalt hanyagsága miatt függesztették fel állásából. A vádlott felesége nem volt oka a telfüggesztéanek. Földvári szeretett korcsmázni. Elmondja még, hogy a
vádlott a gyilkosság előtt néhány nappal már bejelentette, hogy feleségével végezni fog.
Földvári koldult
Csernai Mátyás tanitó tanúvallomásában előadta, hogy Földvári az utóbbi időben már
odáig jutott, hogy koldult
és kéregetett. A
tanítótestület annyira értéktelennek tartolta Földvárit, hogy azl is kélségbevonták, hogy van
tanítói oklevele.
Megyeri Ernőné lanu Föidváriék háziaszszonya volt. Elmondja, ho«y Földvári mindig
részegeskedett, dolgozni pedig nem akart s azt
mondta, hogy ö uri ember s a munka csak a
parasztnak
való. Azt is mondta még, hogy ö
nem született munkára s dolgozzék
helyette
paraszt felesige. Elmondta még, hogy az aszszony is hanyag volt s az r's ivott, mint egy
férfi. Es mindig veszekedtek, torzsalkodlak egymással. Tud arról, hogy az asszony
egyszer
azzal fenyegette meg az urát, hogy
megfojtja,
amire Földvári azt mondotta,
hogy amit felesége elgondolt, azt ő végre is fogja
hajtani.
Schprteher
Adámné vendéglösné tanú, akinél
Földváriné szolgált mint cseléd, elmondotta,
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bogy Földváriné n em ivott
soha is nagyon
rendesen
viselkedett.
Fejes
Dávidné, az áldozat édesanyja elmondja, hogy Földvári taniló járt a lánya után
s akarta mindenáron feleségül venni. Földvári
mindig
iveit és pipilt
és mindig
mi
hangoztatta, hegy 6 mi ember.
Mit mond az elmeszakértő?
Tornyai Imre, Tornyai Imréné, Toda János
lényegtelen vallomásai után dr. Szabó József
egyetemi tanár elmeszakértő mondotta el szakértői
véleményét a vádlottról. Dr. Szabó József szakértői
véleményében kifejtette, hogy a vádlott nem elmebeteg. Az igaz, hogy erkölcsi felfogása fogyatékos,
azonban tettének elkövetésekor teljesen beszámítható állapotban volt.
A tanúkihallgatások befejezése után Vild Károly
elnök a tárgyalást az idő előrehaladottsága miatt
felfüggesztette és annak folytafását délután félnégy
órára tűzte ki.
A vád- és védőbeszéd.
A folytatólagos délutáni tárgyaláson dr. Horánszky
Miklós ügyészségi alelnök mondotta el vádbeszédét. Kéri a törvényszéket, hogy a vádlottat gyilkosság bűntettében mondja ki bűnösnek. Enyhítő
körülményeket nem talál a vádlottra vonatkozóan,
csak sulyosbitókat. Bebizonyitottnak látja az előre
megfontolt szándékot
és a vádlottat méltónak
tartja a halálbüntetésre, mert tette semmivel sem
védhető. Egy enyhítő körülmény volna csak, az,
hogy büntetlen előéletű. Egy tanitónál azonban a
büntetlen előélet nem mentő körülmény, mert egy
tanitónak sohasem szabad a bűntetőtörvénykönyvvel összeütközésbe kerülni. A vádlott bűne a legrettenetesebb bün. Alvó, védtelen, törvényes hitestársát ölte meg s egy ártatlan gyermeket fosztott
meg az édesanyától. É helyről kell védenem azt
az asszonyt, aki, noha egyszerű, paraszti származású volt, de dolgozott, hogy urizáló, munkakerülő
urának legyen kocsmára é3 élelemre pénze. A
legszigorúbb büntetés kiszabását kéri.
Dr. Szigeti Sándor a vádlott védelmében előadja, hogy nem látja bebizonyitottnak
az előre
megfontoltságot és ezért enyhe büntetést kér az
enyhitő szakaszok figyelembevételével.
Az ítélet.
A bíróság hosszas tanácskozás után félhat
órakor hirdette ki az ítéletet.
Földvári
Dezsői gyilkosság
bűntettében bűnösnek mondta
ki és ezért őt
életfogytiglani fegyházra
itélte.
A bíróság indokoláiában kimondotta, hogy a
vádlott beismerte
a gyilkosság
elkövetését.
A
vádlott előre megfontolta
ait a szándékát, hofy
meggyilkolja feleségét, amit azután .végre is
hajtott. Salyosbitó
körülménynek
találta a biróság, hogy a vádlott
azt ölte meg, aki őt eltartotta. Enyhítő körülménynek vette a biróság
a vádlóit beismerését
és büntetlen
előéletit,
utóbbit azért, mert tisztázva van az a körülmény, hogy a vádlott a tett elkövetésekor már
nem voit tanító.
Az Ítéletet Földvári egykedvűen vette tudomásai és kijelentette, nogy megnyugszik az
ítéletben. Csak később, amidőn Horánszky
Miklós ügyéssségi alelnök bejelentette felebbezését, vonta' vitsza a megnyugvást és felebbezett enyhébb ítéletért.
Az Ogy így a Tábla elé kerfll, ahol döntenek
majd másodfokon a hitvesgyilkos tanító sorsa
felett
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Ötmillió a r a n y k o r o n á b a k e r ü l n e a vadvizek
lecsapolása.
186.000 katasztrális holdat akarnak termékennyé tenni. — A kormány állami
hozzájárulás nélkül kivánja a munkálatokat végeztetni.
A földmivelésügyi miniszter ankétra hivta össze talajvizet levezetnék. Ezt a munkát a csongrád—
Kecskeméttől Szegedig ama városok és községek sövényházal ármentesHŐ társulat végezné. A másovezetőit, amelyeknek területén a tavaszi esőzések dik szakaszt a hármas algyői ámentesitó
társulat'
idején a vadvizek és talajvizek évről-évre mérhe- vízmentesítené és a lefolyó vizet az algyői Holttetlen károkat okoznak. Ezeken a bajokon ugyanis Tiszába vezetné le» A harmadik és iegnagyobb
az egyes községek vagy városok képtelenek segí- szakasz munkálatai & szegedi irvizmentesitő
tárteni, vagy ha lokálisan orvosolnák is a bajt és srűatnak jutnának, amely az eleven Tiszába vezetné
levezető árkokat húznának, csak a szomszéd köz- le a vadvizeket. A harmadik javaslat odatendál,
ség földjeit árasztanák el vizzet. Az ankéton két hogy az egész munkát végeztesse maga az állam
vármegye, 15 község és két törvényhatósági város és a munka befejezése után adja gondozásra és
képviseltette magát mintegy száz küldöttel, akik karbantartásra az ármentesitő társulatoknak.
között dr. Somogyi Szilveszter polgármester SzeA megjelent érdekellségek — három kisközség
ged város törvényhatósága nevében foglalt ihelyet.
kivételévei — mindannyian
a munkálatok
szükAz ankéton, amelyet csütörtökön tartottak meg,
ségessége és mielőbbi megkezdése mellett foglaltak
Schandl Károly földmivelésügyi államtitkár elnöállást és hajlandók is a költségek ötven százalékát
költ és annak lefolyásáról a polgármester a követviselni, de azt kívánták, hogy a költségek másik
kezőkben számolt be a lapok tudósítóinak :
felét az állam viselje. Ezzel szemben
Schandl
Udránszky József vízügyi kormánybiztos ismer- államtitkár szerint a kormány aligha lesz abban
tette a lecsapolási tervezetet, amelynek munkálatai a helyzetben, hogy a költségek
viseléséből
részt
186.000 kat. holdnyi területre terjednének ki. Kez- vállaljon, de megkönnyítheti a munkálatok
lebodődne pedig a lecsapolás a kecskeméti szőlők nyolítását rendkivül kedvező kölcsön
biztosításával.
északnyugati szélén és kiterjedne a Duna—TiszaVégül azt kivánták az érdekeltek, hogy az évenközi vízválasztó csatornáig az egyik irányban és
Szegedig, illetőleg a Tiszáig a másik irányban. ként és holdanként preliminált három aranykorona
helyett a munkálatok megkezdésétől azok befejeA kormánybiztos ugy véli, hogy három év
alatt volna elvégezhető a munka, amelynek költ- zéséig kéi aranykoronában állapítsák meg a hozzájárulást és a munkálatok befejezése után 20 éven
ségei ötmillió aranykoronára
rúgnának.
A munkálatok háromféleképpen is lebonyolít- át 2 7 aranykoronában.
hatók. Az egyik szerint egy nagy ámentesité tárA? ankét teljes anyagát most a földmivelésügyi
sulatot alakitanának az összes érdekeltségek be- miniszterhez terjesztik fel, aki remélhetőleg rövivonásával és ez végeztetné az egész munkát. A desen dönt arról, hogy a háromféle megoldás kömásik szerint a vízmentesítendő területet három zül melyik szerint történjék a vazmentesités éa
szakaszra osztanák.
Az első szakasz terjedne í dönt a hozzájárulás költségei és a munka raegKecskeméttől kiindulva a Dongérig, amelybe a S kezdése föiött is

A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának
biztositéka és
ereje a független polgárok és munkások
támogatása.
SSSKSSSKSSESSKSSSKSS^SSSSS^
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H februári k ö z g y ű l é s
kilenc városi tisztviselőt h e l y e z n y u g d í j b a .
Ismeretes, hogy a kormány nemrégen megjelent rendelete véglegesen rendezi a köztiszt•
viselők státuszát ugy illetmények, mint szolgálati idő dolgában. Ennek a rendelkezésnek
megfelelően Szeged város tisztviselői közül kilenc elérle azt a szolgálati korhalárt, amelynél
a nyugdíjazás automatikusan végrehajtandó. A
város nyugdíjra érett tisztviselői a következők:
Bokor
Pál polgármesierhelyettes, dr.
Oaál
Endre knlturtanácsnok, dr. Andrássy
Ferenc
tiszti főorvos, dr. Gyuritza Sándor tiszti orvos,
Bitó Benő főmérnök, Bárdoss
Béla ib. főjegyző, Ferenczy Mátyás kapitány, Gácsér György
kórházi gondnok él Farkas Mihály előljárósági
altiszt. A nyugdijbavonulók közül Bokor Pál,
dr. Andrássy és Gácsér meghaladták a 70-ik
életévüket és a nyogdi[szabáiyzat élteimében
abban az eseiben is nyugdijizandók, ba egyébként a városnak fontos érdeke lenne, hogy az
illetők továbbra is ellássák hivatalukat. A városházi közhangulat szerint azonban ugy ezeket,
mint a többi hat nyugdi|ra érett tisztviselőt a
város könnyen nélkülözheti, mert a mai ügymenet teljesen normális, ugy hogy a beválasztandó uj tisztviselők zökkenő nélkül vezethetik majd az ügyeket tovább. Nem lenne helyes — mondják a fiatalok — , ha a közgyűlés a nyugdíjrajogosultak visszatartását kivánná, mert ezzel csak megnehezítené az amúgy
is ritka előlépési lehetőségüket. Kivé efes bánásmódra csak dr. Gaál
Endrének van kilátása. Miután azonban a törvény szerint a 35 ik
szolgálati évét betöltött tanácsnok visszatartásával a közgyűlés csak abban az esetben foglalkozhat, ba erre nézve legalább 15 törvényhatósági bizottsági tag lesz indítványt, bizonyos, bogy a februári közgyűlés az ilyen tartalommal benyújtandó inditványt egyhangúlag
el fogja fogadni és hogy egyúttal, mint legidősebb tanácsnokot, Gaált polgármesterhelyetlessé is megválasztja. Igaz, hogy a törvényhatósági bzottsig határozata belügyminiszleri
jóváoagyásra szorul, visiont bizonyos, hogy a
közgyűlésben megnyilatkozó spontán és egyhangú határozatkor a belügyminiszter hozzá fog
járulni.
A városházán most számfejtik a nyugdíjba*
vonulók nyugdijjlrandóságát és megállapítottuk, hogy a kilenc nyugdíjba vonuló tisztvi-

selő nyugdija körülbelül 500 millió koronára
rug. Ennyivel növekszik a költségvetésnek
njugdíjlétele, amely e d d g körülbelül hatmilliárd volt.
Sokan vannak a városházán, akik igen szeretnék Bokor Pált is visszatartani hivatalában,
mert betöltött 70. életéve dacára munkaképességének teljes birtokában van. De a nyugdíjszabályzat megváltoztatása nélkül erre nincs
lehetőség. A fiatalok között mindenesetre bizakodó a hangulat, mert az előlépések egész so<
rozatára számítanak a nyugdíjazások következtében.

Másfélévi fagy ház hamisított
behozatali engedélyekért.
Budapest,
február 12. Glück Ernő magántisztviselő másfél évvel ezeiőll sorra járta a
Sas uccai nagykereskedőket és előkelő összeköttetéseire hivatkozva, kilátásba helyezte, hogy
soronkivűl módja van behozatali engedélyeket
szerezni. Többen meg is bízták ilyen engedélyek megszerzésével és löbbmillió koroaa
költségelőleget is adtak Glücknek. Glück
néhány nap múlva szállította is az engedélyeket, amelyekről azonban hamarosan kitűnt,
hogy valamennyi
közönséges
hamisítvány.
A budapesti büntetötörvényszék pénteken
tárgyalta az ügyet s a bizonyítási eljárás befejezése után a biróság Glűck Ernőt
bűnösnek
mondta ki 11 rendbeli
közoktrathamisttás
és
kétrendbeli
csalás
bűntettében
s ezért kéi is
tilivl fegyházra
itilte. — Tausstg Jenő magánhivatalnokot az űgy kapcsán bűnpártolásért
egyhónapi fogházbflntetésre itélte a törvényszék. Az ügyész indítványára az ítélet kihirdetése után a biróság G!ück Ernőt letartóztatta.
A felek az ítélet ellen felebbeztek.

minden minőségben, az összes létező színekben
valódi „ T R á M E L L A " selyemharisnyák

Pollák Testvéreknél
Csekonics ucca és Széchenyi tér.
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A kalocsai paprika versenye a szegedivel.

— Egymásután érkeztek az ügyvéd ellen
a feljelentések a rendőrségre. Budapestről
jelentik: Tegnap délután fedezték fel a RémiAmerikai propaganda kalitot a szegedi paplikának.
szállóban, hogy a II. emelet 64. számú szoA szegedi piprikatermelő érdekeltség nevében lemre valő tekintetlel arra kérte a polgármes- bában öngyilkosságot
követett
el dr. Dttsy
Csiszár István pénteken felkereste dr. Somogyi tert, hogy sürgősen ankétet hívjon egybe és az
István negyvenhatives
újpesti ügyvid.
Mire ráiiliakozzék
a fSldmlvelésügyl
miniszSzilveszter polgármestert, akinek figyelmét fel- feliratilag
akadtak, már halott volt. Az ügyvédről már
a szegedi jogos
érdekek
hívta arra a moigalomra, amelyet a kalocsai ternél a kalocsaiaknak
tegnap este megállapították, hogy különféle
paprikatermelők indítottak a szegedi paprika sérelmére célzó terve elles.
ügyvédi visszaélések miatt több ügyfele panaszt
forgalmának elnyomása érdekében. A kalocsaiak
Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester vála- emelt ellene. Tegnap azt hitték, hogy a jó
yanis felterjesztést intéztek a földmivelésügyi szában kijelentette, hogy ő ugyan nem lát
családból való ügyvid ellen elövezetési paranniszterhez, amelyben arra kérik, hogy változ- olyan nagy veszedelmet a kalocsaiak
tervében, csot adtak ki és hogy megaláztatását
elkerülje,
tassa meg a törvénynek azt a rendelkezését, mini Csiszár,
de azért hajlandó
a
kivinságnak öngyilkos
lelt. Ezzel szemben megállapították,
amely kötelezőm elrendeli, hogy a paprikát elegei tenni. Szerinte azonban a szegedi paprika hogy az ügyvid
ellen
semmiféle
elővezetést
tartalmazó dobozokon és csomagokon a pap- fellendülését sokkal
jobban
előmozdítaná
a parancsol nem adtak ki. Ugy lá'szik, anyagi
rika származási
helye
feltüntetendő.
tervszerű és oios vildgpropaganda.
A szegcdi megszoruliságában és mert az ügyfelek
rábízott
Ez a kivántág ugyanis nem jelent keveseb- paprikalermelők helyesen cselekednének — vagyonával
nem tudott elszámolni,
az utóbbi
bet, mint azt, hogy a származási hely megjelö- mondotta a polgármester —, ba egy ügyes és esztendőben
több feljelentést
adtak be ellene az
lésének elhagyása mellett lehetővé válnék, bogy intelligens
fiatalembert
Amerikába
küldenének újpesti rendőrkapitányságon,
ezért követhette el
a silányabb
minőségű
kalácsát vagy más vldikl ki, akt olt igyekezne
pjprtkát
minél
nagyobb az öngyilkosságot. Dr. Risztics Lázár rendőrpaprikái
hozzanak
mint
szegedit
forgalomba, tételeiben
eladni.
A polgármester kijelentette, tanácsos az öngyilkosság részlet s okának
ami a szegedi poprikaforgalmat
nemcsak
anyagi
hogy egy ilyen irányú akció anyagi támogatá- megállapítására a nyomozást megindította.
szempontból
befolyásolná
károsan,
de annak
sát ő maga is javasolná a tanácsban.
UJ KÖNYVEK A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
jöhlrél is lefáratná.
Csiszár erre a veszedeKÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. W e l l s : Ugh
Lomi, U p t o n S i n c l a i r : Az ács fiának
hívnak, C s e h o v : A koldus, Z o l a : Claude
vallomása, P1 o t i n o s : A szépről és a jóról,
dr. K é r é s z y : A politika mint művészet és
mint tudomány.
— Négyszázmillió haszon a városi halászatII
Szombat. Róm. kai. Riti sz. Katal. Pro— Károlyi Imre gróf provofcáltatta az Dj
• • / • *»•
testiins Ella. Nap ktl 7 óra 10 pert kor,
Nemzedék szerkesztőjét Budapestről jelentik: ból. A városi halászati üzem vezetősége felhívást
intézett a szegedi tiszai halászokhoz, hogy hajlanttyttgwk
17 Ara 19 perekor.
Cavallier
József, az Uj Nemzedék
felelős szer- dók* e a városi halászatba belekapcsolódni részeA MeteorológiaiIntézet jelentése:
Hazánkban az
kesztője, a lap egyik számában cikket irt sedésre. Az üzemvezetőség a halászok válaszát és
utóbbi 24 órában is csak a Dunáníul volt csapadék.
Az idő a délkeleti légáramlás miatt borult volt. Jóslat:
Károlyi Ilire gróftól, amelyet az magára nézve feltételeit február 18 ára kérte. A városi számvevőLényeges változás nem várható.
sértőnek talált és ezért provokállatta a szer- ség szerint a házikezelésbe vett halászatból négySomogyi-könyvtár nyitva d. a. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
kesztőt. Cavallier József a lovagias elégtétel- százmillió korona hasznot remél az eddigi kétszázSáuzaura nyitva d. e, 10— 12-ig,
adást megtagadta, mire Károlyi Imre gróf se- nyolcvanmillióval szemben.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
gédei az ügyet egyoldalú jegyzőkönyvvel zárx Bredeti bécsi modell kalap újdonságaimA színházi előadások délután fél 4 és este fél 8
ták le.
mal
m;gérsezlem. K. Ekker Erzsi, Kárász ucca.
órakor kezdődnek.
— Milyen cimen tartóztatták le a csehek
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
— Szökni akart az Abend letartóztatott
Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sánfőszerkesztője. Bécsből jelentik: Weiss Sán- Andrássy Imre grófot? Kassáról jelentik: A
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics
dort, az Abeed
volt főszerkesztőjét, a lapok kassai cseh ügyészség ismeretlen okból letartóz- •
léi (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296),
értesülése
szerint,
azért tartóztatták le, mert tatta a fiatal Andrássy Imre gróf földbirtokost.
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel
fél 8, zárás este (él 7 órakor.
szökés veszélye forgolt fenn és attól kellett Eleinte azt sem tudták, miért. Később a vizsgálóbíró csak annyit közölt, hogy gyújtogatás gyanúja
tartani, hogy tettestársaival hamis vallomások miatt. Most már csempészettel is vádolják. Az
megtételében állapodik meg.
ujabb vádakkal kapcsolatban letartóztatták
a
A pénteki minisztertanács,
grófi uradalom teljhatalmú
intézőjét,
Radványi
—
A
B-oastiiyba
sorozott
városi
mérnö(iBudapesti tudósítónk telefon jelenítse.) A
Emilt és az uradalom igazgatóját, Horváth Ernőt
kormány tagjai m i ese megtartották a szoká- kök és orvosok kissbb fizetése. A kormánynak is. Ujabban pedig a nyomozást kiterjesztették a
sos pénteki minisztertanácsot, amelyen a ki - egy nemrégen megjelent rendelete A- és B- gróf jogtanácsosa, dr. Toronszky
Endre ellen is.
adott kommüniké szerin' folyó ügtekei tárgyaltak, oszíályba sorozza a közigazgatási tisztviselőket Most a kassai ügyészség vizsgálóbirája, hir szeazonban hir szerint Petihy
Pál igazságügy- és a fizetéseket ugy áilapitja meg. bogy a két rint megidézte Budapestről Anirássy Sándor gróAndrássy Imre édesapját.
miniszter a fankügyben lefolytatott pőtnyo- osztályba sorozottak illetménye között 10—15 fot is, a letartóztatott
moiás eredményeiről is tájékoztatta miniszter- százalék különbség van, persze a B-osztály- Az itteni körök véleménye szerint azonban Andheliek rovására. A rendelet leszállítja ugyan rássy Sándor gróf aligha leszabban a helyzetben,
társait.
^
az A osztálybeliek fizetéséi is, de a törvény- hogy a csehszlovák hatóságok előtt megjelenjék,
mert maga Andrássy Sándor gróf is tarthat attól,
— Megnyílik a tmgyar
rádió-kiállítás. hatóság ezek sérelmét már reparálta oly módon, hogy a kassai vizsgálóbíró letartóztatja. Ugyané
Budapestről jelentik: Szonbslon, február 13-án hogy a régi és uj fizetés közötti különbözetei körök értesülése szerint azonban nem lehetetlen,
délu'án fé! 5 órakor a Kostutb Lajos uccai régi a város pótlékképpen adja meg nekik. A vá- hogy Andrássy Sándor gróf megjelenését salvus
Magyar
Vlttíg kávéházban
n?i«ják m?g ünne- rosi mérnökök és orvosok egész testületét conductus utján fogják megvalósítani, mert kihallB osztályba sorozza a rendelet és ezek eszerint gatása döntő befolyással lehet az egész ügy mepélyesen a* tds5 magyar
rádió-kiállítást,
mely
egyszerre
két fokozattal kapnának alacsonyabb netére.
nek védnökségét dr. József
Ferenc kirilyí herceg vállalta el. A kiállítás tanúságot ad a ma- fizetést a réginél. Ennek a sérelemnek orvosx A Zrínyi S p o r t Egyesület f. hő 14-én
ását kérik most a városi mérnökök és orvo- d. e. fél 10, határozalképielenség esetén fél 11
gyar rádióipar és kereskedelem életrevalóságáról és fejlettségéről, bizonytága annak, hogy a sok, akik azt kívánják, hagy az ő terhükre órakor tartja évi rendes közgyűlését a Tisza
mutatkozó különbözelet is fizesse ki pótlék- kistermében, amelyre a tagokat eiuton hívja
magyar rádiá-amatőrök máris elérték, söt néhány vonatkozásban el is hagyták a külföldi ként a város. A tanács valószínűleg pártoló meg az elnökség.
javaslattal terjeszti a kérést a februári közrádió-amatőröket.
x V a r r ó g é p j a v í t á s o k a t gyorsan és olcsón
gyűlés elé.
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged,
— Fö dgáz ntán kutctoik Szegeden. Pénx S z a b ó k bfllja a Tiszában február 14-én. KáráBz ucca 1. sz.
teken este Szegedre érkezett Vajnay Kálmán
Katonazene játszik.
földmive'éaOgyi miniszteri tanácsos, az ismert
— A Szegedi Zsidó Nőegylet jótékony estélyét
II. 19.
geoltgus, hagy próbafúrásokat kíséreljen meg
Mozi
földgázfonáiok felderítésére. A földgázfurást, lázas készülődés előzi meg. A tancrevü szereplői
Révész Béia tánctanár vezetése alatt szorgalmasan
9 Óla
hangversenye
mint értesülünk, összeaapcsolják a gőzfürdő gyakorol ák. érdekes szerepeiket. Az egyesület
Jegyek
a
HARMÓNIA
(Belvárosi Mozi) pénztáránál!
Srafturásávil és ba valamelyes nyom arra en- hölgytag ai nagy áldozatkészséggel járulnak hozzá
Telefon 582. Előjegyzések c s a k 2 4 ó r á i g I
gedne következtetni, hogy valóban akad föld- adományaikkal a piknikhez s ezzel az estély
gázforrás Szeged terflletén, akkor felszerelési sikeréhez. A műsor alatt sz egyes számok közben
M i n d e n
v a s á r n a p
é s
hoznak le. amellyel 2500 méter mélységig is is van klszoígálás. Kitűnő hideg ételek, italok,
édességek.
Parkettánc.
Helyszűke
esetén
a
kisü u n e p n a p
lehet fúrni. Hogy valóra válik-e a földgázremény, az bizonytalan, de a g'zfürdő ártéri teremben is lesz tánc. Károlyt Árpád muzsikál.
kútja, ugy látszik, mégis csak megfaródlk rö- A rendezőség meghívókat nem bocsát ki.
- . A P O S T O L O K " * .
videsen.
x TeatftncdfllotAn lesz vasárnap a Tisiaszimfónikus koncert hangverseny művészek által
x Szegedi P o l g á r i D a l á r d a jelmezbálja a szálló emeleti termében. Kezdete délután 5 óradélelőtt 11 órától fél 2*ig.
399
kor. Jazi-Bsnd.
Szabad bemenet 1
Szokott rendes napi árak 1
Tiszában február hó 16-án, kedden.
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Kubelik

Teleion:
irodai 2-58.

Belvárosi Mozi

Teleion i
pénztári 5-82.

Február 13.. 14-én, szombaton és vasárnap
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x legújabb kalandjai:

A gazdátlan farm

a M M M M M M M M M M M a M M M M M M M M M I
Telefon 11-85. K O r Z O

Február 13., 14-én, szombaton és vasárnap

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, t és 9 órakur
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Széchenyi Mozi

Harry Piel

Kalandor attrakció 8 felvonásbau.
Főszerepben:

Telefon:
16-33.

Teleion:

10-33.

Február 14 én, vasárnap

Biborsugár.

Vadnyugati történet 7 felvonásban.

A neiMtt In. fSSSLta.

M 0 Z Í Telefon 11-85.

s

főszerepléséve I

Ziganó, az álarcos lovas.
Kalandor történet 10 felvonásban.

Egyidejűleg:

Bflsíer fis a lizfcport

Burleszk
2 felvonásban.

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor

Azonkívül a
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Előadásők kezdete 3, 5. 7 és 9 Órakor
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DELMAGYARORSZAG

A Délmagyarország
Jack London,

kölcsönkönyvlárában
megvan
Wedekind, Schaw,
Schnitzler,
Courths-Mahler valamennyi magvarul megjelent munkája.

— B é k é i m elintéződött a Vldakovits—
Toznasovszky rágalmazáai pör. Még a mait
Év raá.us havában egy újságcikk miatt nézeteltérés támadt dr. Vidákovlis Kamill sebészprofesszor és Tomasovszky
Lajos első tanársegéd között. A cikk megjelenése után kölcsönös rágalmazás! pö ök kezdődtek el > az egyik
ilyen pör pénteken kerOlt tárgyalásra Gasaer
Béla jlrásbírósági alelnök előtt. A tárgyaláson
a felek kibékültek
és kölcsönös nyilatkozatok
aláírásával minden további pörösködésnek véget
vetettek.

x Lampel és Hegyi cégnél (Pfispökbazár-épület) harisnyák szenzációs olcsó árakon.
— A l i k elválás nélkül érvényes házasságot kötöttek. Zomborból jelen ik: Rendkivül
érdekes pörben volt tegnap tárgyalás a zotábori törvényszéken. A jugoszláv királyi ügyészség ugyanis eljárást inditott Wamoscfier
Ervin
zombori földbirtokos, Ldntai
Bála zombori
mérnök és Kummerkrammer
András zomb >ti
ftorbély nesser házasságának
megszüntetése
iránt
azért, mert n e v e l e k Szerajevóban — miután

áttértek a muzulmán hitre — érvényes házasságot kötöttek anélkül, hogy magtár területen
kötött régi házasságukat felbontották volna, A

védők a tárgyaláson hivatkoztak arra, hogy a
régi Magyarországon a muzulmán vallás már
1918-ban törvényesen elismert vallás volt és
igy a házassági törvénynek a:okat a szakaszait, amelyre az ügyészség hivatkozik, későbbi
törvény hatályon kivül helyezte. Jelen esetben
azonkívül — mondják tovább a védők — a
kettős házasság nem okozott közbo'rányt, legfeljebb azáltal vált az ügy közbotránnyá, hogy
az ügyészség fellépése folytán nyilvánosságra
került. A biróság az előkészítő eljárás lefolytatásáig a tárgyalást elnapolta.

UJ KÖNYV A DÉLMAGYARORSZÁG KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. R o m a n n é G. K l á r a :
Írás és egyenlőség.
x M&róni 1 a florentini kg.-ja 8000, viszonteladóknak árkedvezmény, GamOrinusban.
— Rumboid Attila l«Iö véssél fenyegetett
m e g egy rendőrt. Budapestről Jelentik: Vagy
öt evvel ezelőtt egy nagyobb, jókedvű társaság
haladt a József uccán keresztül, miközben
Kőszegi
Ferenc rendőr ciendességre intette as
éjjeli társaságot. A kiisé ittas emberek nem
hajlottak a rendőr szavára éa felszólítására igazolni sem akarták magukat. Szinte egyidöben
érkezett az eset szinbelyére Szigeti
Ferenc
inspekciós rendórfogalmazó és Rumboid
Altila,
akinek a neve a Britanniával kapcsolatban vált
ismeretessé. Rumboid, aki maga is kiasé italos
állapotban voll, felszólította a rendörfoialmazót, bog? ne okvetetlenkedjék a Jókedvű társasággal. Kőszegi Ferenc rendőr látva Rumboid
fenyegető magatartását, közelebb lépett hozzá,
de Rumboid eltaszította és igy kiállóit: „Rum-

boid Attila halálraítélt

főhadnagy

vagyok, ketté-

haraplak,
zsaru r A rendörfogalmasó igazolásra
szólította fel Rumboldot, mire az bátsó zsebéhez kapott és lelövéssel fenyegette meg a kötelességét teljesítő rendőrtisztet. A rendőri Jelen-

tés alapján hatósági

közeg elleni

erőszak

vét-

sége cimén induit iaeg az eljárás Rumboid
Attila ellen, akit a büntető törvényszék az enyhítő szakasz alkalmazása melleit négyezer
ko-

rona fő- és kétezer korona

metlékpénzbintetésre

itélt. A benyújtott fclebbezéieket ma tárgyalta
a Tábla Harmath-tanácta és Rumboid Attil*

büntetéséi
emelte fel.

400.000

korona

pénzbüntetésre

x Fehér éa a j o u r h í m z é s r e a varrógépen
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a
Singer
varrógép részv.-társ.
Szeged, Kárász ucca 1.

ÓRAJAVITÁSOKAT!
STSSSESS E K K E R

t?Z6 február 13

J Ó Z S E F

Arás i s ékszerész k é s z í t Szeged, I s k o l a u c c a 3

A Magyarországi Munkásegyesületek szegedi
helyi csoportjainak

— Egy táblabíró pöre az Esti Knrir szerkesztője ellsn. Budapestről jelentik: Surgoth
Gyula nyugalmazott táblabíró egyik vádbeszédeben állítólag csőcselék tapjának nevezte az
Esti Kurir-t. Az Esti Kurír ezt megírta és
emiatt Surgolb pört inditott Boross László
szerkesztő és két ügyvéd, ifj. dr. Krausz Ferenc és dr. Fraenkel Antal ellen. A mai tárgyaláson kihallgatták Schadl Ernő bírót is. Schadl
azt vallotta, bogy Surgolh a csőcselék kifejezést nem használta. Mikor Boross László tartotta meg védőbeszédél, a védőbeszéd közben
Méhes einök egymillió korona pénzbüntetésre
itélte egy Surgothot sértő kifejezés miatt. A
biróság ítéletében bűnösnek mondotta ki Boross Lászlót báromrendbeli rágalmazás vé séében és eiérí kéthónapi fogbázra és 15 mió korona pénzbüntetésre itélte. A másik két
vádlottat 1,500.000 korona pénzbüntetésre itélte
a biróság, as i é.e* végrehajtását azonban a novella éríelmében felfüggesztette.

S

UJ KÖNYVEK A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Nlkoláj G o g o l y :
Mirgorod, M o l n á r Ferenc: Riviéra, H e r c z e g Ferenc: A híd.
x Lampel i s Hegyi cégnél (Pűspökbazár-épüItt) divatos kötött női mellények.
296
— Rossz az ut a tápéi komphoz. Beheggeszthetetlen fajdalma nemcsak Tápé községetek, de a
távolabbi környéknek is a komp, amellyel mindig
van valami baj. Most például olyan nagy a sár a
tápéi parton, hogy négy lóval is bajos a szekereket a teompről a töltésre felvontatni. Arra kérik
tehát a várost, hogy az utat a töltéstől a kompig
köveztesse ki, amis bizony meg is keiiene tenni.
x G y e r m e k t á n c - k t m u s kezdődik február
15-én, hé'fön l Ksss sakktermében, B. Jakabffy
Rótsl tánctanárnönél.
— Nyilatkozat. A Délmagyarország
február
9 én megjelent számában „A felsőtanyai gazdák
egyesületük agyészévé dr. Fajkát választották s
ezzel dr. Tóth Imrét kibuktatták" cim alatt azt
közli olvasóközönségévei, hogy: „ügyésszé dr. Tóth
Imre kormány főtanácsos helyett a demokratikus
érzelmű kis- és nagygazdák többsége dr. Fajka
Lajost, a felsőtanyai nép régi vezelő harcosát
választotta meg". Minthogy egyrészt maga a cim,
másrészt a cikk téves információkon alapuló tényeket rögzít meg, amennyiben olybá tünteti fel az
ügyet, mintha én már ügyésze lettem volna nevezett egyesületnek, az igazsághoz hiven kijelentem,
hogy én az egyesületnek soha ügyésze, de még
tagja sem voltam s nem vagyok ma sem, miből
következik, hogy engem nem „buktathattak ki" s
„helyettem" dr. Fajka urat meg nem választhatták.
Dr. Tóth Imre.

A szinház h « u m ű s o r a i
Szombaton délután ifjúsági előadás - A cigányprímás.
Szombaton este Rátkai Márton vendégfeUéptévelí
Régi jó Budapest. Bérletszűnet.
Vasárnap délután rendes esti helyárakkal: Annabál.
Vasárnap este: Farsangi lakodalom. Bérlet B. 13.
* Kubelik J a n 19-énn pénteken adja szegedi
hangversenyét, amelyen Paganini, Beethoven,
Sunt-Siens műveken kivül saját versenyművét
is előadja. Jegyek a Harmónia
pénztáránál.
* Schlammad?ng«r Erny wieni zongoraművésznő, aki Budapesten végezte tanulmányait,
17-én, szerdán este 8 órai kezdettel a Tisza
termében Mozart, Beethoven, Schuman, Liszt
s'b. müveket játszik. Jegyek Harmóniánál. (IV.
bérlet. Bérlök belépőjegyéül a bérletjegy szo'gál.)
* Rátkai Márton vendégfellépte. A Király Szinház
népszerű művésze, aki utólerhetetien kedves egyéniségével, közvetlen humorával, eredeti táncaival és egészen
egyedülálló ötleteivel mindig magával ragadja a közönséget, ma este egyik legnagyobb sikerű alakításában,
a „Régi jó Budapest' Brandhuber. Tónijában lép a
szegedi közönség elé. A nagysikerű operett többi szerepeiben Gábor Mara, Trillap Ilonka, Faith Giza, Fenyves, Sugár, Bilicsi és Rogoz nyújtanak elsfirendű alaki- tásokat. Rátkai mai egyetlen vendégszereplését várakozással és szeretettel várja Szeged minden színházlátogatója, ugy hogy egész bizonyosan telt ház fogja
ünnepein:.
* Ma délután ifjúsági előadás: A cigányprímás.
Kálmán Imre gyönyörű muzsikáju operettje, melynek
felujitását nemrégiben osztatlan érdeklődés kisérte, ma
délután mérsékelt helyárakkal kerül szinre. A főszerepeket ezúttal is Kolbay Ildikó, Gábor Mara, Sugár,
Hunyady János mint vendég, Szentiványi és Herczeg '
átszák.
* Farsangi lakodalom. Poldini Ede vigoperája,
melynek szegedi bemutatójával a fővárosi sajtó is a
legnagyobb elismerés hangján foglalkozott, az első két
zsúfolt ház után vasárnap harmadszor és hétfőn negyedszer kerül szinre a premier elsőrendű szereposztásában. Mind a két előadás iránt már is olyan
rendkívüli érdeklődés mutatkozik, hogy ezeken az esté°
ken is zsúfolt nézőtér lesz.
* Vasárnap délután rendes esti helyárakkal
Annabál. A szezon ezidei legnagyobb kasszaslágere
vasárnap délután tizenegyedszer kerül szinre, mely
alkalommal a vezetőszerepeket Kolbay Ildikó, Gábor
Mara, Herczegné, Trillap Ilonka, Fenyves, Sugár,
Bilicsi, Szentiványi, Herczeg és Rogoz játszák.

x U j tánckurzizaok k e z d ő d n e k Révész
tánciskolájában (Tisza-szálló I. em.). Diákok
részére délután 6 órakor, felnőtteknek esle 8
órakor. A legújabb táncokból magánórák.
Egyeteknek és csoportoknak egész nap tanítás.
Jelentkezés délután 6 órától.

* A hid. Herczeg Ferenc óriási érdeklődéssel várt
történelmi színjátéka a mai magyar idők kommentálásának szimbólikus formája, bár a negyvennyolcat megelőző nagy napok megelevenedett szobrai járnak-kelnek
a színpadon, élükön Széchenyivel és Kossuthtal. A nagy
nádor a bölcseség trónlépcsőjéről mondja a nemzet
arcába a maga igazságait, a szónok Széchenyi pedig
a vulkánikus lelkű Kossuthtal és a legendás Wesselényivel folytatja mély tartalmú, szenvedélyes szócsatáit.
A darab mögött a Lánchíd szimbolikus körvonalai mutatják a küzdés és haladás ösvényét. A szegedi szinház
teljes erejével készül Baróthy főrendező vezetése mellett a szerdai bemutatóra.

x U g í v é d i n y o m t a t v á n y o k legújabb minta
szerint kaphatók Kovácsnál Szeded, Kölcsey
ucca 4. Telefon 10-48.

Telefonon megrendelt színházjegyeket (telefonszám 306) kívánatra hazaküldi a DÉLMAGYARORSZÁG jegyirodája.

Kutyák tépték szét csecsemőjét, Sopronból jelentik: Vérfagyasztó gyermekgyilkosság
ügyében inditott elj írást a soproni
ügyészség.
Kövér Mária percszügi leány tegnapelőtt fiúgyermeknek adott életet. A leány saégyeite bukását és
elhatározta, hogy megszabadul gyermqkélől. Éjszaka fölkelt, magához vette csecsemőjét és a
pajta mögé, a szalmakazalba dobta. Reggel arra
ébredt a falu, hogy egy csecsemő holttestét
hurcolják a kertek alatt a kutyák. A hir eljutott a
nagycenki csendőrséghez is, amely rövid idő alatt
világosságot derített a borzalmas bünügyre. Kihallgatták az elvetemült leányt is, akit, miután
beismerte bűnét, letartóztattak.
x Je m e z p a r ó k á k és frizurák kaphatok,
fejmosás és tuaníkürö és. Róth hölgyfodrász,
Széchenyi tér.

x JőmlnSségB here, széna fla szalma

Jegyek a H A R M Ó N I A (Belvárosi Mozi) pénztáráétól.
Telelőn 532. Előjegyzések c s a k 2 4 *%rAicj I

§

Farsang utójának ragyogó műsora:

g H D O L F
•

minden menn?isegben ksphaó a
uccai széaateiepen. Tel;fon 3—35.

Damjanich

M E f L M j f

brilliáns vígjátéka:

f>

Sfl férfi pillangó!
« hétfőn és kedden kerül bemutatásra
|
Korzóban.

Művészmatinéja
3»7 |

I

a >
|

febr. 14-én, vasárnap d.e.10 órakora
Belvárosi Moziban.

A SzAK—Zrinyi
és a KTK—UTC
vételben a Délmagyarország

Sport

bajnoki mérkőzések jegyei előjegyirodájában
kaphatók.

Káráisz ucca 14.

A BEAC vasárnap Szegeden akart játszani.
A szűkre szabott futballszezon miatt tudvalevőleg az MTK is, meg az NSC is lemondia
a Magyar Kupa mérkőzéseket, mert oly kevés
fuibailnip áll rendelkezésűire, bogy a bajnoki
mérkőzések után alig egy-két nemzetközi mérkőzést tudnak esik lebonyolítani. Ha most
még a Magvar Kupáért is játszanának, olyan
terminustorlódás
állana
elő,
bogy
megzavarná
as
egész
tavaszi
programot.
E lemondások következtében a Szegedi A.
Klub március 25-én a BEAC-cal kerül szembe
itt Szegeden a Magyar Kupáért. A BEAC a
napokban levélben megkereste a SzAK vezetőségéi és kérte, bogy február 14 én játszák le
ezt a mérkőzést. A SzAK nem tehetett eleget
a BEAC kérelmének, mert egyrészt e dátumra
már kisorsolt bajnoki mérkőzése van a SzAKnak a Zrinyivel, másrészt pedig a SzAK már
azért nem mehetett bele ebbe a terminus előrehozásba, mert a korai szezonban sem az időjárás, sem pedig a közönség látogatása nem
biztató, bogy e meglehetős költségekkel járó
mérkőzés kifizetné magát. Marad tehát az eredeti sorsolási terminus és a SzAK—BEAC
Magyar Kupi mérkőzés március hó 25-én kérdi döntésre Szegeden.

csapatok ket pályán fogják lebonyolítani és pedig
az ujszegedi, valamint a Hunyadi téri pályán. A
Vasutasok csupán tréning célokra használják pályájukat. Mérkőzéseiket a SzAK- és SzTK-pályán
felváltva játszák. A KEAC a Hunyadi téri pályát
választotta és tréningjeit is itt végzi. Egyik pályának sem volt elég közönsége és ez vezette a két
egyesületet arra, hogy pályájától megváljék. Ideje
volt végre, hogy a KEAC pályán többé ne játszanak mérkőzéseket, mert az kicsiny méreténél fogva
sohasem volt erre alkalmas.

A SzAK-pályán folyik a munka, a talajt akarják javitani. Hatalmas homokhegy van felhalmozva,
amellyel a tennlsz-pályát és az ugró helyet javitják. Nagyon üdvös lenne, ha sor kerülne a futópálya kijavítására is, mert a salak annyira összekeveredett a fűiddel, hogy nehezen lehet azon
versenyt rendezni.
Dr. Bognár beteg. Az egyetemi csapat jobb
hátvédje, dr. Bognár izomrándulást kapott tréning
közben és igy vasárnap a KAC ellen nem játszhat,
helyette a tartalék Vermes fog bekkelni. Ezen a
mérkőzésen mutatkozik be a KEAC csapatában
Szmolenszky balszélső, aki Balassagyarmatról jött
és állítólag kitűnő formában van.

Csakis első minőségű árut tartok raktáromon.
Fischer József
* Telefon: 15-38.
N f l Q V Ó R H - ÉS É K S Z C R j n V I V Ó
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Á t a d ó l a k á § Üf&fí;
I. emeleten, lépcsőházi
átadó.
Q a á l
Megbízott:

bejárattal 26 millióért azonnal
ucca 7
- '
Telefon 1801.

NÚHCDV.
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KÖZGAZDASÁG
Kereskedelmi és ipari hirek.

Az Országoa Hitelvédő Egylet megalakulás!. A magyar kamarák és szabad érdekképviseletek közreműködésével létesített Országos Hilelvédö Egylet tegnip Budapesten megtartotta alakuló ülését, amelyen az alnöki széket a budapesti kereskedelmi és iparkamara
elnökével, a három társelnöki helyet a debreceni és siegedi kamarák elnökévei és a Magyar
Qyáripirosok Országos Szövetsége elnökségének egyik tagjával töltötte be. A kényszeregyezségre vonatkozó igazság ügyminiszteri rendelet
valésiinüleg még a héten megjelenik és ulána
az egylet nyomban megkeidi működését. A
lényege a rendeletnek és a célja az egyesületnek az, hogy a j ö i ő b i n minden kényszerggyuséget msgánegyességí kísérlet előzzön meg.
Vásári áruk szállítása. A szegedi kereskedelmi
és iparkamara indokolt felterjesztésére a kereskedelemügyi miniszter a piaci és vásári iparcikkkereskedők vásári áruinak utipodgyászként való
szállítását a hazai kereskedelmi és iparkamarák
által kiállított arcképes igazolvány alapján is engedélyezte.

D t v M k ! Amsterdam WSO—28660, Belgrád 1251»'M>7,
Boriin
16966—17016,
Bukarest
303-308,
Bfttame]
3236-3251,
Kopenhága
S7755-178C5,
Qslí
14500 - S455C, London 846603-347600. Milap*
2872-2837
Newyork
71265-71465, Pária
262)—2635,
Prága
2110-U18,
Szófia
480—
520, Stockholm
1%75-19135, Vari^
9450-995T,
Wien 100.23—100.53 Zürich 13124-13764.
Zürichi tőzsde. Nyiláai
Páris 19.15, MKKKHI
A525.50, Newyork 519.25. Brüsazal 2360, Milano
33 9350, Amsterdam 208.10, Berlin
1*3.65, Wien
iÉ,6ü73.Ü5, Szófia
3.65, Prága (5.3550, Varsó 70.50,
Budapest t £072.70, Bukarest 2.2220, Seljrád 9.1250.
Zárlati
Pária 19.1 í, London
252L»|, tfewyofk
$19.25, Brüsszel ?3.60, Milano 20.94, Amsterd»«
- . — , Berlin 123.60 Wien 04073.05, Stéfi* 3.65,
Prága 15 3550, Varsé 70.50, Bttdapttí
0.0073.70, Belgrád 9.1250, Bukarest 2.2250.
Terménytótade A pénteki terménytőzsde irányzata
kissé szilárdabb volt, a forgalom azonban továbbra is
csekély.
Hivatalos árfolyamok! Buza 76-os tiszavidéki 3975—
4C0Ü, felsőtiszai 5950-3975, fehérmegyei 3903-3925,
JM*vidéki 3925-3350, egyéb dunántuli 39üQ-3J25,
77-ea tiasavidétd 4025-4050, telsőiiszai 4000-4025,
tshermegyei 3950- 3975, pestvidéki 3975-41X0, egyéb
dunántuli 3350 -3975, 78-ai tiszaridéni 4C50-4075,
felsőüszai 4025 4050. fehérmegyei 3395~4]Ü0, pest
vidéki 40 JÜ-4325, egyéb dunántúli 3975 - 4UM. 79-es
tisxaridéki 4075—41t0, fel«őtisz«i 4050-4075, fehérmegyei 4.00—4025
pestvidéki 41)25-4010, egyéb
donántuli 40 0-4325, w a 2275 -2325, takaratuy
irpa i3iű-245Ö. uőrárpa 3100-3500, xat> 2500 - 2600,
leageri 1800 -1825, köles 1800-1900, korpa 1725-1750,
lucerna 2300—2510, lóhere nagyarankás 1900-2200.
Irányzat. A pénteki értéktőzsde irányzata a kontremin vezetőértékei és a spekuláció kisebb érdeklődése
folytán egyenlőtlenül alakult. Az áreltolódások igen
kisméretűek voltak. Kulisszban a Salgó és a Magyar
Hitel S—4i00 koronával estek vissza, többi vezetőertékek papírjai jól tartották magukat. A bányapiacon
a Kőszén és a Magnezit ellanyhult és 1 1.5 százalékos
veszteseget szenvedtek árfolyamukból. Ezzel szemben
a Nasici már nyitáskor barátságosan tendált. A bankok
és a takarékok piacán a Magyar Hitel átlag 6U.IK.0
karonával megszilárdult, zárlatkor azonban csütörtöki
árfolyamukra esett vissza. A Pesti Hazai kissé gyengén tendált. Az ipari értékek szilárdabbak voltak. Az
Ofa 3 százalékkal javult, a többi paptrok szük keretek
között mozogtak. A fixkamatozásu papírok piacán a
hadikölcsönök ilO—2< 0 koronával javultak és csekély
forgalom melleit az irányzat lanyha volt. A valuta- és
deviztpiacon Páris b ponttal esett vissza, Bukarest és
Zürich 1 2 ponttal szilárdultak.
Ferancvároal aartéaváaár. Nyiltvásári maradvány
277, felhajtás 82?, eladva 15 \ Árak: Könnyű 15.5-17'
nehéz 18-18.5. Zártvásári maradvány nincs, felhajtás
18, eladás 6 a fenti árakon.

BALI RUHÁKHOZ
csipkék, szallagok, gyöngyök stb.
minden kivitelben, óriási választékban

Poliák Testvéreknél
Csekonics ucca és Széchenyi tér.
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S o s f a r i e s és T ó t h
reklámválledato

gallérok, kézelők, nyakkendők stb.
nagy raktára

Csekonics ucca és Széchenyi tér.

v á l a s z t é k .

fl legkényelmesebb fizetési feltételek

INGEK

Pollák Testvéreknél

Kárász ucca 14.

Ékszer- és óraujdonsftgaim megérkeztek. * Ó r i á s i

Szegedi piaci árak.
Gabonafélék.
(Agrária Kereskedelmi Rt-cég jelentése.)
Búza 37o, rozs 2oo, árpa 2oo, zab 21o, uj tengeri
17o, buzakorpa 165.
őrlemények.
(Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
Dara 7t5o, 0 liszt dupla g 7ooo, 0 liszt szimpla g
69oo, 2-es 64oo, 4-es 6too, 5-ös 36oo, 6-os 46oo,
7-es 35oo, 7V*;es 27oo, takarmány liszt 21oo, 65*/,-os
egységes rozsliszt 39oo, korpa 18:0.
Különleges édes paprika
kg.-ja 56.ooo, édesnemes
fo.ooo, félédes 43.ooo, I. rendű rózsa 32.ooo, II.
rendű I 8 . 0 0 0 , III. rendtt 12.000, hüvelyes paprika füPing-pong verseny. Február hó 14 én dél- zérje 80—9o.ooo korona.
után 5 órai kezdettel a SzAK a zsidóisknla
Takarmdnyfélék.
(Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna
préselt I. I50. széna laza 13o, alomszalma 5o—6o,
tornatermében ping-pong versenyt rendes. Nevezések február 13-ig Schweiger Andorhoz takarmány szalma 7o—80, here 18o—2oo.
Cement, beton. (Schachtitz József-cég jelentése.) Fedél{zsidó népiskola) küldendők be.
cserép szürke, darabja 13oo, színes darabja 14oo, gerinccserép szürke, darabja 5ooo, színes 6 0 0 0 , egyszínű
Hirek az SzVSE bői. Három héttel ezelőtt
cementlap m-e 52ooo, többszínű vagy mintás 58—62ooo,
kezdte meg tréningjeit a Vasutas-csapat Czeglédl
szakavatott vezetése mellett. A csapat tagjai jó asbest mflpala 44oo.
(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap 5o-65.ooo-ig,
kondicióban várják a bajnoki mérkőzések meglap m.-kint 75—loo.ooo-ig, cementcserép l3oo.
indulását Végh kapus kivételével Végh annyira mozaik
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas
formán kivül van, hogy a vasárnapi VMTE mér1 kg. alapára 52oo, abroncsvas 1 kg. alapára 65oo,
kőzésen Füzesséry védi a Vasutas kaput, helyette
finom vaslemez 1 kg. alapára 72oo, horgonyozott vasviszont Lippai fog bekket játszani. A jóképességü
lemez 1 kg. alapára II.000, szekértengely 1 kg. alapBokor szélső megnősült és többé nem fog a csaára 13ooo korona.
A Sc/ieinberger
és Popper-cég jelentése
az Orionpatban játszani. A tornaszakosztály
szorgalmasan
bőrgyár áruiról.
Fekete box kvadrátonkint 23.3oo—
dolgozott a téli hónapok alatt Frank és BQttl
intézők irányitása mellett. Megalakult a 20 tagból 32.2oo, színes box 27.2oo—38.9oo, fekete kipsz box
álló hölgy tornász csapat is, amely a március 7-iki j 16.I00—22.2oo, fekete kecskezerge ll.loo—16.100,
zerge 17.8oo—23.3oo, fekete sevrett 67oo—
SzTE tornaversenyen mutatkozik be. — Végre 1 színes
I4.4oo, cseres szattyán kilogramonként 84.ooo-15o.ooo,
hivatalos helyiséghez is jutottak a Vasutasok. A
fekete tehénbőr barkás vagy sima lo5.5oo—144.8oo,
Boldogasszony sugáruton tavaly épült Vasutas- vixos tehénbör l l l . o o o i 5 5 . 4 o o ,
kips talpbélés
bérpalotában most rendezik be helyiségüket Első- 66.7oo—73.ooo, fekete huzóbőr 93.7oo, natúr huzósorban három ping-pong asztalt állítottak fel és bőr 138.8oo, fekete blank extra 87.7oo, natúr blank
122.1oo, fekete blank has. 64.4oo, natúr blank has.
nagyban gyakorolják az annyira divatossá lett
83.3oo, vache croupon 74.9oo—87.7oo, chrora crupon
sportot
19o.ooo, vache nyak 3l.ooo—58.8oo, vache has 3o.ooo—
Pályaügyek. Az idei mérkőzéseket a szegedi 45.ooo.

FRACK

7

OELMAQYARORSZAO

1926 február 13

23

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
A valuta- éa devizaforgalom záróárfolyamát. »aieiáki Angol font 34847U—347730, cseh korona 2109,5—
2118,
dinár
1250—1257,
dollár 71215-71515,
francia trank 2630-2650, holland forint 28575—
5HÍ00, lei 309-311, léva 483-520
lirc 28633888, márka 16966 ~«7öi6, osztrák schilling 10020180.52, din fforona 13755 17805, svájci frank 13730(3785, belga frank
3236 - 3251
norvég
teoas
14500—14550, cvéd korojw S9:81—19145, lengyel
slot? 94GG—lflOfiO.

Készít vetítő lemezeket,
plakátreklámtervezéseket, üzleti és kirakati
feliratokat

Egyetemi hallgató, perfekt
német levelező, fél napra
foglalkozást keres, í'ki.dób.n

10 D E L M A Q Y A R O R S Z A Q

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
Február 13, szombat.
(A városnév utáni cxáM i huIláMbosn.;

Rádiókészülék és alkatrész legolcsóbb
Szöllösnél, Széchenyi tér 8.
Budapest 546. (2 kw.) D. e. 9.30,délntán 12.30 és 3 órakor: Hirek 5 órakor: Régi operettek. 1. Olfenbach:
Az .Orpheus a pokolban" nyitánya. 2. Strauss: Egyveleg a .Cigánybárá'-ból. 3. Kálmán: Egyveleg a
„Tatárjáraa'-ból. 4. Suppé: A .Boccaccio- nyitánya. 5.
Lehár: Egyveleg a .Vig özvegy'.bői. Este 7 órakor:
Felvinczi Takács Zoltán doktornak, a Hopp Ferenc
(keletázsiai művészeti) muzeum igazgatójának, a Magyar Néprajzi Társaság január hó 27-iki Illésén tartott
elfiadásának .A kengyel utja keletről nyugatra" felolvasása. 8.30 orakor: Hangverseny. Közreműködők: dr.
Sebestyén Sándor csellómüvész, S. Mannaberg Rózsi
zongoraművésznő és Némethy Ella a m. kir. Operaház tagja. 1. Murcello: P-dur szonáta (cselló). 2. Chopin: 3 prelude (zongora). 3. a) Friedmann—Bach:
Qrave, b) Hándel: Menüett, q Hfladel: Gavotte (cselló),
4. a) Schumann: Románc, b) Mendelssohn: Scherzo
(zongora). 5. Aria és dalok. b. a) Rachmanikofh Andante, b) Popper: Szerenád (cselló). 7. a) Sibelius:
Románc, b) Dohnányi: Capriccio (zongori). 8. Popper:
Polonaise de concert (cselló). 9. a) Liszt: Petrarca
szonett (E-dur) b) Liszt: Rigoletto parafrázis (zongora).
10-12 óráig: Tánciene.

APRÓHIRDETÉSEK

Meghívó

R a d l ó

SOTAVVEZirOl SZÖLLŐS KÁROLT.

1926 február 14.

a „Szegedi Lloyd-Társulat"-nak f. é.
lakás
február hó 28-án d. e. 10 órakor a tárBntoroiott szobát ha ki*
sulati helyiségekben megtartandó
adni akar, legbiztosabban

évi rendes közgyűlésére.
Tárgysprozaf:

1. Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése.
2. A választmány évi- jelentése.
3. Az 1925. évi zárszámadás és vagyonmérleg, az 1926. évi költségvetés
előtetjesztése és az ezek feletti határozathozatal.
4. Elnök, 2 igazgató, 40 válaszmányi
tag és 3 számvizsgáló választása.
5. Az 1926. évi tagsági dij megállapítása.
6. Netáni indítványok.
Szeged, 1926 február 12.

Dr. Basch Ferenc

Bokor Adolf
elnök.

titkár.

Állandó akkumulátortöltés dinamóval
Szöllösnél

Varrógépek,
Kerékpárok,

Bécs 530. (5.6 kw.) Délután 4 15 órakor: Hangverseny. Este 8 órakor: Bécsi est. 9.30 órakor: Vig zene.
Berlin 505 és 576. (10 és 4.6 kw> Délután 4.30—6
óráig: Rádiózenekar. Es<e 8.30 órakor: Kari Tietsch:
»A nagy óra", egyfelvo ásos kamarajáték. 9—10 óráig:
Tarka est. 10.30-12 óráig: Tánczene.
Majna Frankfurt
4?t. (!.•> kw.) Délután 4.15-5.4"S
óráig: Wagner-koncert. Este P.15-9.i5 óráig: Kasseli
közvetítés. 9.15—10.15 óráig: Vig est. 10.30—12 óráig: A
berlini tánczene közvetítése.
Hamburg 392.5. (1.5 és 10 kw)Délután 4.15 órakor:
NépBzerű hangverseny. Este 7.30 órakor: Wagner:
„TannhSuser", opara 3 felv.
Kőnigsberg 463. (1+1 kw) Délután 4.15-5.31 óráig:
Hangverseny 5.45- b 45 óráig: Modern dalok és zongoraszámok. Este 7.45 órakor: Freytag: .Az újságírók"
vígjáték 4 felv. 9.4V-11 óráig: Tánczene.

Gyermekkocsik

. részletfizetésre is D ( R V
CDI
' eepíiuházábar. Sziked, Kiss ucca,
Kel • i-pdijta Waa- '»--i>imiin»v 3*1

ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 6000
korona.
Elegánsan berendezett bútorozott szoba Belvárosban előszoba, fürdőszoba,
telefonhasználattal kiadó.
Cim: Hirsch Bernát és
Társa, Tisza Lajos körút
61. szám.

Philips cső vezeti!

Stuttgart 446. (1.5 kw.) Délután 2 órakor: Gramofon. 3 orakor: Mesék és rádiózenekar. 4.30 órakor: A
Stuttgarti filharmt)piku8 zenekar jazz-bandje, ének.
Este 8 órabor: Kamarazene. 9.30 órakor: Rádiószínpad.
Milano 320. (1.5 kw.) Délután 4 30- 6 óráig: Tőzsde,
hangverseny. Este 9—11 óráig: Hangverseny. l.Celani:
Cigánydal (zenekar). 2. Pergolesi: Tre giorni son cfie
Nina (tenor). 3. Bocsi: E-moll szonáta (hegedű és
zongora). 4. Censi: Két kinai elbeszélés (szoprán), s.
Puccini: Egyveleg a .Bohémekéből (zenekai). 6. Dr.
Boero: Orvosi tanácsok. 7. Stradella: Cost amor
(tenor). 8. Paganini: Mózes-változatok (hegedű és zongora). 9. Ravasenza: Convito (szoprán). 10. Leoncavalló: Inteimezzó a .Bajazzók"-ból (zenekar). ll.Tosti:
Marechiare, Latna: Chisgna téste (tenor). 12. Bizet:
Régi dal (szoprán). 13. Catalani: Álomban, Chimeri:
Menüett (zenekar).

Oktatás

Hanka, állás
Alláat kaphat apróhirdetés
utján. — l o szóig 4ooo
korona.
Rövidáru, női és férfi divatáruban unokaöcsémnek
állást keresek. Az illető
19 éves, nagyon jó megjelenésű, ügyes eladó, jelenleg is álfisben van,
miután szülei ide költözködnek, itt óhajt állásba
lépni. Bóvebb felvilágosítást ad telefon 78\

Tiszta, erős vétel: Philips-cső! Vezérképviselet
Szöllösnél.
Kóma 425. (2.5 kw.) Délután 2—3 óráig: Hangverseny.
5.10 órakor: Zenekar. 6—63J óráig: Jazz-band. Este
8.40 órakor: Hangverseny.
Zürich 515. (1.5 kw.) Délután 3 órakor: Zenekar.
4 órakor: Jazzband. 6 15 órakor: Kéziharmonika-hangverseny. Este 8.30 órakor: Hangverseny.
Prága 368. (5 k w ) Délután ö és esle 8 órakor:
Hangverseny.
Toulouse
44!. (1.5 kw.) Este tO órakor: A .La
Dépéche de Toulouse* folyóirat hangversenye.
Daventry 16üi>. (2 kw.) Este 8.25 órakor: Hangverseny. 8.4u órakor: Előadás a kutyáról. 9 órakor: Népszerű zenekarhangverseny. I I órakor: Sportelőadss,
hirek. 11.30 órakor: Tánczene. 12-2 óráig: Rádiókvartett.

Antennaszerelés, rádiókészülékek szakszerű
javítása, behangolása Szöllösnél, Szeged,
Széchényi tér 8.
MWMMMMMMMMWWMMMMAMMMM
PsletSs sxsrkssstft: F R A N K J Ó Z S E F .
• romatott a Ida •tulajdonos Délmagyaromág Hírlapás NyomdüTállalat Rt. könyvnyomdájában, Szeged
BtMMMMIMMMMMlWIMMV^lNMlWMI
7«».i(nnnrlAniin!i
ZomanceoenyeK

minden szinben, öntött vaaedé^ s s s s r i s s s s s ^

cdényflxlete, Tisza Lajos könit 55. szám. Mihályi fűszerei mellett.

szakácsnőt

levelezés
Levelezést is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6ooo korona.

Üzlethelyiség

h i r d e t m é n y .

F a r k a s , kir. bir. végrehajtó.

Qilataladia legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo azóig
6ooo korona.
Üzlet n/gy raktárral, maányos udvarral kiadó. —
•zent István tér 6, Bokor.
Hl

t

Pénz
KölcaSnt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6ooo korona.

N A P S U G Á R 306
ÉTTEREM,

BOR- ÉS S Ö R C S H R H Q K

Újonnan

áíalakitott elegáns helyiségek.
Fényes
kivilágítás!
Elsőrangú magyar, francia konyha.
F a j b o r o k .

Köbáayai

Naponta
zenekara

világhírű sörei.
Battla
Kálmán
közismert
hangversenyez.
Szolid á r a k !

Polgári

Művészek

Serfőzde

keavenc

szórakozó

helye.

Megnyílik ll/13-án, szombaton!
A
383

n. é. közönség

szíves

támogatását

kéri

Sugár
Gyula,
az étterem igazgatója.

Tiraal talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6ooo korona.

Kossuth Lajos sogárnt 6.
Telefon 085.

994

Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. L c. 1 2. §-a értelmében ezennel közbirré teszi, hogy a pécsi kir. járásbíróság 925.
évi 1214. számú végzése következtében dr. Schwartz Jenő ügyvéd
által képviselt Bokor f de javára 0,<7ü.ooo korona és jár. erejéig
192). évi november hó ly-én foganatosított kielégítési végrehajtás
utján lefoglalt és 20,000.000 koronára becsült kővetkező ingóságok,
úgymint: w métermázsa őrlött paprika nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 199 8.
sz. végzése lolytán 6,272.0 JO korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi
január hó 12 napjától járó 18 százalék kamatai es eddig bíróilag
már megállapiioit költségek erejéig Petőfi Sándor sugárut 7ö—7n.
szám alatt leendő eszközlésere I92ö évi február hó 18-adik
napjának délelőtti 8 órája határidőül kitOzetík és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
az 1881. évi LX. tc. 107, 108. §-a értelmében készpénzfizetés
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul is el
fognak adatni.
Kelt Szegeden, 1926. évi január hó 28. napján.

Elveszett egy Qpílköves
fülbevaló Boldogasszony
sugárut, Ga*amb ucca,
Dohánybeváltó. Winklertelep, vasúti rak'ár utvons'on. Károsult kéri a becsületes megtalálót, kiadóhivatalunkban átadni.

Mindeneit,

K á r á s z u c c a 1.

Á r v e r é s i

Kflldntélék

szállítok kárpiiosmunkáksf

Veszek és eladok állandóan használt bútorokat.
Jókai ucca 3.
H3

308—1916. vég . szám.

NevalfinSt,
házi tani tót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést lo szóig 4000
korona.

Jobb fiatal lányt három
éves gyermek mellé felveszek. Jelentkezni Bajza
ucca 1. sz., II. em. 7. 2

ü á l ö u o b i t , ebédlőt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alan jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo

Szemfelszedés

Fehér, fiókos, üvegezett
üzletberendezés eladó Kárász ucca 14, Optikus üzletben.
2

Laktat bérelhet, kiadhat
vagy cseréthet apróhirdetés
utján, lo szóig 6ooo kor.
korona.

Vétel

Harisnyafejelés
Váczi Mariska

Diófa ebédlőbutor minden
elfogadható áron eladó.
Heimann asztalos, Bástya
ucca 19.
2

Ház eladó Röszke ucca
19. beköltözhető lakással.
Tudakolható Szabadtijtó
ucca 3S
2

vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, lo szóig
«ooo korona.

a legtökéletesebb
s a legolcsóbb
kötődéjében,
Vidra ucca 3. szám.
legjutányosabb árban.
374

Használt ruháit legjobban
értékesiti apróhirdetés utján. 10 szóig 6ooo korona.

Emeleti szoba, konyhás
lakásomat átadnám. Feltámadás ucca 12.

Próbálta már a Philips csövet?
KOnigswiisterhausen
1300. (18 k w ) Este 8.30-12
óráig: A berlini műsor közvetítése.
Lipcse 452. (1.5 kw.) Délután 4-5.30 óráig: Hangverseny. Este 8.15 órakor: Jelenetek Wagner .Parsifal«jából.
München 485. (1.5 kw.) Délután 4.15 órakor: Rádiózenekar. Este 6 orakor: Wagner: ,A nürnbergi mesterdalnokok" (közvetítés).
Münster 410. (3 kw.) Délután 1.15-2.33 óráig: Rádiózenekar. 5 órakor: Vig zongorazene. Este 8.3! órakor: Hangverseny, k.30 órakor: Tánczene.

Eladás

Délmagyarország
kiadóhivatalának
telefonszáma

Részletfizetésre
BALOG SÁNDOR 4

Az Alföld lepaooM)
íSBaörei raktára9
Körösi Géza üvegezést válla*
lat* Mére» u. 8. Tel. 9 97.
Remek

ebédlff és hálószoba
bútort jutányos árért vásárolhat

S P I T Z E R N É C ,
Tábor ucca 3. szám.

85

Hemjasszoniji ajánJ A b i i l zománcedény és konvQ B K U Í hafelszerelési kirakatom kiváló gazdag választékát
becses figyelméfce ajánlom. —
Siántö Józeef zománchá2a, belvárosi huscsarnok mellett
8

Sehol olcsóbban
varrógép, kerekpár, gramofon, gyermekkocsik,
gumi és szerelék részletre is
Hagy javítóműhely ! M
S z á n t ó S á n d o r (épr«ktfr» Kiss Dá
-palota. Kiss u.

Wagner-fürdőben
olcsó gőzfürdő van nőknek minden hétfőn, szerdán és pénteken délután 3ooo korona, ruhával Booo. Minden szombaton délután meleg medencefürdö férfiaknak.
227

butor3
keményfa és festett ólcsó árban
S i n g e r müasztalos raktárában, Rákóczi tér (Uj adó-palota)

Selyem k o m b i n é .
Tramella harisnya
Selyem harisnya .

B

'5

g l
•a

9 0 ezer
9 5 ezer
ezer
3 S

a
Reform n a d r á g . . . s 3 5 ezer
Himzett vászon ing vagy nadrág 25.500
dupli sarok, dupla talppal

Nagy választék kalapselyem szalag és csipkékben.

^Kelemen ucca.
As

1926.

TRIUMPF írógép

é»i
a világ legtökéletesebb írógépje. Díjmentes bemutatás.
P o r t a b l e (kis modell) írógép 4,ÖJU.0H0. Haszná t,
de jókaiban lévők jutányos és kedvező fizetésre is
kaphatók i a Á n á n c • Szeged, Széchenyi tér 8.
Telefon 363.
zrí

irogep r. I.

