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Honszeretet.
Liberális polilikui nyilatkozta egyik peililipbin, bogy a frank-válság megint kiderítette,
ami ugy se volt tiíok: hogy kevés az igazi
bazaizeretet, — de akárki mondta, ellent kell
neki mondanunk. A magyar nemzet tízkötetes
történelmire ütve bizonyítjuk, bogy olyan bizaszerelő nemzet nincs több a világon, Kint a
magyar.
Nem beszélünk az „Istenadta nép'-ről, mert
a magyar nemzet történetének tiz kötele közfii
kilencben a nép nem izcrepel. Hogy a nép
szeritie-e a barát, vagy nem szerette, mielőtt
nemzet lett volna belőle, azt nem !ud|uk. A
nép kilencszáz évin kereiztfll csak robotolt és
megbalt a bazáért, a nép esik föntartoita a
hazát vérrel és verejtékkel, de sobau értekezett a bonszeretetröl. Itt tehát a népről ne essék
sző, esik a vezérektől, skik tudatosan szolgálták a bizi üdvét s akik közül a kortársak nem
mindenikben látták ugyin a hazaszeretetet, de
az utókor történetkutatási mindnyájában megtalálta.
Nemcsak iz az Ugrik ériek szerelte a bizát,
aki a muhi pusztán hősi balált ball érti, hanem
azok a nemes úrik is, akik tatárszolgálatba
álltik, bizonyára tájvédelemből. Nemcsak az x
Hunyadi János volt nagy migyír, aki félszázaddal kitolts a mohácsi vészt, bsneín azok a
Qirák él Újlakiak is, akik hurokkal jártak a
Hunyadiik körül. Nemcsak az a Lajos király
izerette a bazát, aki belefúlt érte a Cselepatakba most négyszáiz esstendeje, hanem iz
a Zápolya Jánoi ii, aki nem igen siratta meg
a vizbefnltat. Nemciak a kurucok voltak jő magyarok, hanem a labancok közt ii voltak nagy
hizifiak. Nemesik azok a főurak akarták a
nemzet javát, akiket a Habsburgok megnótáztiüik és vérpadra hurcoltattak, hinem azok
is, akik a Habsburgok szekerét tolták és
ezért bárőiágokit, grófságokat, dominiumokat
kaplak. S az az országgyűlés sem állt hazaárulókból, amelyik hizaárulónik bélyegezte
Rákóczi Ferencet, aki minden magyarok közt
legtöbbet áldozott a hazáért. S azoknak a
zászlós úriknak a jóhiszemű hizafiiágát se
szibad kétiégbevonni, akik megszavazták •
pragmatika szankciói, — Horváth Mihály tör
(éneiméből megtudható, kit mekkora összeggel
és adománylevéliel honoráltak érte a Habsburgok, amitől azonban a meggyőződésük lehetett
őszinte is és bizonyosan az is volt. M s t már
az ii tisztázvi van, hoiy nemcsak Kjssulh
volt hmfi, banem Görgey Artúr ii, sőt az a
Zichy gróf ii, akit Oörgev felakasztatott. Tisza
Kálmán ii az volt, meg Ugrón Qábor is, noha
egyik se hitie el a másiktól s meri-e valaki
kéiségbevonni, bogy Tiiza Islván minden tetté*
nek esik ngy a hazaszeretet volt a rugója, mint
az Andrássy Gyuláénak, noha a háborút megelőző s a végromiáit halálos bizonyossággal
előkészítő évek egén sorának politikai tartalmát
e két mgy hazafi kcseiü és gyűlölködő párviadala tette.
Igen, most te a kévéi hizafiság a baj, —
inkább azi mernénk mondani, bogy a sok.
Kinek volna joga kétiégbevonni, hogy Friedrich
István hizaszeretete, aki a kurzust nemzette,
csak egy lattal ii kevesebb volni, mint a
Gömbös Gyuláé, ikibea a kurzus legteljesebb
virága nyilt ki, vagy hogy Kiss Menyhért nem
volna olyan jó hazafi, noha kilépett a fajvédőktől, mint Teleki Pál, noha belépett az egységes
pártba? Mindenki jót akar ennek a boldogtalan
országnak, mindenki meg akarja menteni, —
de mindenki azt hiszi, csak ő mentheti meg
s ez az a zátony, amelyiken mindig kilyukad
az ország hijóji. „A basát meg kel menteni",
— eit vallja mindin politikusunk. .De inkább
vesszen el a b i » , minthogy ne én ment em
meg", — ezt mondják a tényeik. Ez a hazafiságnak az a démonikus fajtáj*, amelyik többet
ártott már ennek az országnak, mint ai ellenség.

Szeged, 1926 február 23, KEDD
A hazafiságnak ez a fajtája az, amelyik frankot himisilolt s amelynek a sajtója szeretné azt
a meggyőződéstfceleszuggerálniaz emberekbe,
bogy a mai körülmények közt Kossuíh Lijos
ii, meg Deák Ferenc is bankót hamisított volna,
mert most ez az Igaz hizifiság. A hazt fiságnak
ez a fajláji fog ezen a héten zárt sorokban
felvonulni azok ellen a hazaárulók ellen, akiknek az a felfogásuk, hegy a nemzetit csak becsfiletes munkával lehet megváltani éi feltá-
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masztani, nem a hamisbankókészitéssel. Azt
hisszük, azok maradnak fölül, akik még eddig
minden mérkőzésben felülmaradtak, meri a
honszeretet iz ő oldalukon vin.
Csakhogy ez nem az a honszeretet, amelyet
Tompa igy aposztrofál: honszeretet, — ha azi
kt tuinök mondani I Ez a Honszeretet nagy
betűvel irafik, viszont el kell ismerni róla, hogy
ezt se iudják kimondani, mert csak Vannay
Ferenc nagy hazánkfia tudja, micsoda a z . . .

Milyen magyar ügyeket tárgyal a Népszövetség?
A pénzügyi ellenőrzi* mai formájának megszüntetést.
Budapest, február 22. A március 8-án kezdődő népszövetségi teljes üléimk különösen
pénzügyi vonatkozáiu problémái bírnak nagy
jelen őséggel a mi szempontunkból. Többek
közt tárgyalásra kerül Magyarország
pénzügyi
ellenőrzése mai formájának megszüntetése, amely

kérdést már az előző ülésszakon is tárgyalták.
Szóba kerülnek a tisztviselői fizetések rendezése, az utódállamokkal való vilásQgyek és a
kereskedelmi szerződések is. Bethlen mátcius
6-án utazik Genfbe és 10—12 napig leu ott.

S z e r d á n terjesztik a frankügyi bizottság
jelentését a p a r l a m e n t elé.
A többségi és kisebbségi jelentéseken kivül hir szerint még egy külön
jelentés is lesz.
Budapest, február 22. A politikai köröket a
frankügy bizottsági jelentésekkel kapcsolatos
helyzet foglalkoztatja. A jelentést Rubtnek István előadó szerdán terieszti a Ház elé. Seitovsiky Béla házelnök kijelentette, hogy a kormánypárt és az ellenzék közti kompromisszum
dolgában csak akkor indíthat tárgyalásokat, ha
erre felkérik. Kijelentette továbbá, hogy a frank-

bisottság jelentését beterjesztés után azonnal
kinyomatják, ugy hogy pinteken
megindulhat
a Jelentés feletti vita. A gyorsírói jegyze ek
alapján készült a bizot: sági napló és az elnökségnél fog rendelkezésre állani* Hir szerint a
kisebbségi Jelentésen kivül mig egy külön jtleütést
akar belerjeszteni a Ház elé Farkas
Tibor a
frankügy kivizsgálásáról.
(MTI)

A frank bizottság többsége
nem állapítja meg a k o r m á n y felelősségét.
A kisebbség felelősnek mondja a kormányt és a konzekvenciák levonására
hivja fel.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Az
összes politikai pártok a legnagyobb izgalommal néznek a közeli napok eseményei elé.
Csaknem befejezettnek trkinthelő, hogy a frinkbiiottság előadójának, Rubtnek Istvánnak jelentése szerdán ketül a nemzetgyűlés elé, amely a
következő mpra tárgyalásul tüd ki ezt a jelentést. A csütörtöki
ncpon előreláthatólag
csak
a frankblzotlsóg
előadója, Rubinik István és a
kisebbségi vélemények előadója,
Peyer
Károly,
ennek akadályoztatása
esetén Hegymegi Kiss
Pál mondja
el beszédéi. A csütörtöki nap

folyamán kinyomatják az előadói jelentéseket,
igy a nemzetgyűlés tagjai pénteken reggel veszik
kézhez és igy a tulajdonképpeni vila csak a
nemzetgyűlés pénteki üksén indul meg.
Rubintk
István, a parlamenti bizottság előadója napok óta dolgozik jelentésének megszerkesztésén, állandóan érintkezésben van a
kormány több tagjával és velük megvitatja a
jelentés egyes részleteit. Értesülésünk szerint
Rubinek István a parlamenti bizottság nevében
olyan jelentést terjeszt elő, hogy a

bizottság a frankhamisítás ügyével kapcsolatban nem állapítja meg
a kormány politikai felelősségét és indítványozza, hogy a nemzetgyflléa a jelentés felett térjen napirendre.
A kisebbségi vélemény megszerkesztésének
munklját Vázsonyi Vilmcs irá'yitjs, iki vasárnap óta dolgozószobájába birkózva, szinte
megszakítás nélkül állitja össze a jelentés anyagát és a frank bizottság
ellenzéki
tagjainak
meghallgatásával
szögezi le annak
aiaptlveit.

Ötven gépelt oldal készüli el <i sz ellenzék
reméH, hogy reggelre az egész jelentés, amely
körülbelül 100-120
gépírásos oldali Usz kt,
elkészül.

Lényege a kisebbségi véleménynek, hogy

megállapítja a korm*ny legteljesebb felelősségét és felhívja a kormányt, hogy annak komekvenciáit vonja le.
A két ellenféies álláspont megütközik a pénteken meginduló vita során és mbdkét
részről a szónokok hatalmas sora vonul tel, hogy
megindokolta álláspontját.
Teljesen kiszámíthatatlan, hogy a vi'a mtddig
huzédhottk el. A
szociáldemokrata
párt minden képviselő
tagjával résztvesz e vitában, előreláthatólag felszólal a demokrata pártnak és a Kossuthpárlntk mtnden tagja is. Számit az ellenzék a
pártonkívüli képviselők támogatására is és maga

me iett ludja a legitimistákat, akik teljes felkészültséggel indulnak ebbe a harcba. A legitimisták részéről Apponyi, Andrássy,
Pallavicini,
Rakovszky,
Farkas Tibor lesznek a vezetőszónokok. Bizonytalan még, hogy íz Ernst—
Wolff-párt milyen álláspontra helyezkedik. A
párt ebben a kérdésben nem egységes.
E kérdésben a frankbizoltság adatainak megismerése után döntenek.

A f#jvédőkről nyilvánvaló, hogy ők a kormány mellstt fognak felszólalni.
Az ellenzéki felszó'alásckkal szemben az ! és igy körülbelül tgybóanpot
vitára lehetne stá•
egységes párt is csatarendbe állitja szónokait I mitanl, ha a kormány enntk a vitának
szakad
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folyási engedne. Ebben a pillanatban ez a kérdés
még teljesen bizonytalan, az ellenzék azonban
számol azzal, bogy a kormány nyolc- és 12 éris
BUsekkel, esetleg klotürrei Igyekszik
keresztül

hajszolni javaslatit,
bogy Bethlen István gríf
már a nemzetgyüls biztlml nyilatkozatának birtokában mehessen G :nf be a Népszövetség már*
ciusi ülésszakára.

Herczeg Ferenc-alapitványt
létesítenek
a gyűjtési akció többletéből

Tegnap zárta le működését az a bizottság,
amely a Herczeg Ferenc aranyfóliára kezdeményezeit gyűjtési akc ót lefolytatta. Az ülésen
dr. Somogyi Szilveszter polgármester, a DMKE
társelnöke elnökölt, s raj a kivül a DMKE réKövetelik a szociálisták Peyer kitiltásának reparációj ít. — Meg kell szüntetni széről még résztvettek dr. Klug Péler ügyvezető-alelnök és Tirök
Sándor főtitkár, toa mai rendszert.
vábbá dr. Szalay József kerületi főkapitány, a
(Budapesti tadósttónk telefonjelentése.) A szo- toborozza a lakosságot a kormány mel- Dugonics Társaság elnöke és dr. Lukhaup
ciáldemokrata pirt pirlamenti frakciója bélfőn letti tünteiés érdekeben. A párt felfogása
Miklós, a Délvidéki Otthon filifkára.
az esti órákban foglalkozott a politikai b;lyzet- az, hogyha ezt a tüateéstmegrendezik, akkor
Törők Sándor föitkár jelentése szerint a
tcl. Peyer Károly referált és megálipiiotta, a munkásság a dolgozó polgársággal együtt
gyűjtési akció lezárása azért tolódott ki annyira,
bogy u kormány
felelőssége súlyosabb,
mini fog denomtráini ét elkészülnek arra is, ha ez
mert még a közelmúltban is szivárogtak be
azt az ellenzék hitte volna és fele őssége két- áldozatokkal járna, mert a magyar népnek de- adományok. Bejeentette, hogy a befolyt összeg
közösségben 11,542.850
ségtelenül bizonyítható. A párt leszögezte azt a monstrálni keii, hogy semmiféle
korosa; az aranytoll a kazettával
se a frank- együtt 6248000 ko/onibn került s igy a pénzváltozatlan álláspontját, hogy a frankhamisítás nincsen se a frankhamisítással,
ügyében ugy bűnügyi, miat politikai téren hamisítókkal. Minden akarata odtirányul, hogy
maradvány 5294850
korona. Mivel az összes
követeli a teljes világosságot, meri az ország ezt a rendizert, amely az atrocitásokon és a egyéb költségeket a DMKE fedezte, a fenelveszti a külföld bizalmát, amelynek elveizléie gyilkosságokon tul a frank himitást is kitermelte, maradt összegnek hovaforditása iránt a bizottmeg kell szüntetni, h ogy uiat szerezzen a nyu- ságnak kell Határoznia.
már is fenyeget.
A párt tiltakozott Peyer Károlynak a nem* godt, békés fejlődésiek és visszaszerezze az
A bizottság ugy határozoit, hogy mivel az
zetgyolésböl való kitiltása ellen és követeli a országnak a küifö.d bizalmát és az ország adományozók Herczeg nevéhez füzotten külreparácíót. .Felháborodva konstatálja, hogy a becsületét."
dötték be adományaikat, ebből az összegből
kormány a vidé«en példátlan demagógiával
a Szent Qeliért-konviktus kebelében működő
„Herczeg Ferenc Ifjúsági Önképzőkör" javára
„Herczeg Ferenc-alapítvány
létesít s felnöveli
azt 1000 pengőre. Az alapítvány kezelése a konviklus felügyelő-bizottságára bizatotí. A bizottság
egyben kéri az ifjúság sorsát szivén viselő nagyközönség jóindulatú támogatását az alapítvány
Schultze tette e*t a vallomást.
mielőbbi teljes kiépítéséhez. Adományok e célra
Budapest, február 22. A frankhamisitási ügy amelyen megtárgyalják a Schullze vallomásával a Szent Qeliért-konviktus Igazgatóságához (KálSchullze vária-u 10 ) címezve .Herczeg Ferenc-alapithónapok óta húzódó nyomozásában ma ujabb ktpesolatos teendőket. Az ügyészség
szerint ványára" jelzéssel küldendők.
szenzációs fordulat állolt be. Mint fellétlenül vallomása alapján minden valószínűség
Gyula
autentikus helyről értesülünk, a rendőrségre ma elfogató parancsol fog kiadni Mészáros
letarmegérkezett a Berlinben letartóztatott Schultze volt egyetemi tanár ellen, egyszersmind
és kiadatását fogfa kérni a tirök
Artúr jegyzőkönyvi vallomása, amely teljesen u] tóztatása
Amennyiben a török kormány Kik most a világ leggazdagabb
irányba tereli a frankhamisitási ügy nyomozá- hatóságoktól.
megtagadná
Mészáros
Gyula kiadatásá,! abban
emberei?
sát. Schnltze Artúr ugyanis rendkívül
ierhelö
az
ecetben
francia
ás
magyar
detektívek
utaz*
vallomást tett Mészáros Gyula volt egyetemi
(A Dilmagyarország
bécsi
tudósítójától)
tanár ellen, akinek neve a szokolhamlsUist
ügy- nának el Törökországba, hogy ott nyomozást Ltwinsohn Richárd, az ismert nevü közgazda*
ből ismeretes s aki mintegy
félévvel ezelőtt folytassanak és keresztülvlgyik Mészáros letar- sági újságíró igen érdekes és tanulságos röpTörökországba
távozott s ma Angorában
lakik. tóztatását.
iratot adott ki a világ leggazdagabb embereiMészáros szoros összeköttetésben volt WindischValószínű azonban, hogy a török kormány ről. Lewimohn hiteles adatokon alapuló kimugraetzel.
foganatoai'jt az elfogató pirancsot és kiadja tatásai alkalmasak arra, bogy megcáfolják a
Közelebbi részleteket Schultze ma érkezeit Mészárost a magyar hatóságoknak. Ebben az kampóskeresztegek és fajvédők egyre hangozhogy Mészáros szerepé- tatott állítását, hogy a világgazdaság irányívallomása felől nem sikerüli megtudnunk, de esetben nincs kizárvz,
fogfa he- tása a zsidók kezében van, mivel a világ legbogy a nyomozó hatóságok is nagy Jelentősé- nek tisztázása egész uf világításba
ügy miig
kideríteti
nagyobb vagyonai felett a zsidók rendelkezget tulajdonítanak a vallomásnak, ez abból is lyezni a frankhamisitási
nek. Ezzel szemben Ltwinsohn idézi Burnley
kitűnik, hogy az ügyészségen értekezlet lesz, komplsxumit.
James angol publicista 1905-ben készült statisztikáját, amely azt mulatja, bogy már a háború elölt sem a zsidók rendelkeztek a legnagyobb vagyonokkal.
A XX. század elején a világ 44 leggazdaA szokol és frankhamisitás vezetője: Mászáros Gyula.
gabb embereinek listáján csak a Rothschildok
(Budapesti tudósítónk tetefoajelentése.) A még lomásairól. Ezek szerint kétségtelennek látják, zsidók.
frankhamisításnak
itt tartózkodó francia kiküldöttek kijelentették, hogy ugy a szokol-, mint a
Lewinsohn azonban kimutatja, hogy a néazonban metországi Rothschildok vagyona 10 esztendő
bogy egész sereg táviratot kaptak a Berlinben a feje Mésziros Grula volt, utóbbinak
hetctg volt.
időző francia detek ivek ől Schultze Artúr val- legfőbb vezetője Windischgraetz
alatt közel százmillió aranymárkával
csökkent,
Minivel szemben Krupp vagyona 122 millióról
187 millióra, Henckei von Donnersmarek hercegé 62 millióról 177 millióra és HohenloheÖhringen hercegé 58 millióról 151 millió
Berlin, február 22. Schultze Artúr clnkogra- 18-ika éti semmiféle vonatkozásban nem állott aranymárkára emelkedett.
A háború elölt Poroszomigbin 233 olyan
fus kihallgatását befejezték. Ujtbb rendőri ki- a magyar ffankhamhiíókkal. Erre vonatkozólag
ember
voli, akiknek
vagyona
meghaladta a
határozoit
bizonyítékokat
ajinlott
fel,
amelyekhallgatása a legközelebbi időben nem várható.
aranymárkdt,
ezek kötül 46 volt
A mostani kihallgatás elsősorban arra as anyagra nek megvizsgálása valós tinüleg néhány h:tet 10 millió
támpont zsidó.
támaszkodott, amelyet a francia rendörhivatal- fog igénybe venni. Eddig semmiféle
A háború uián természetesen a vagyonok
nincs
arra,
hogy
Schulizén
kivül
más
német
nokok gyűjtöttek össze Magyarországon és botekintetében
is megváltozóit a statisztika és a
állampolgár
összeköttetésben
lett
volna
a
frankcíájtottuk rendelkezésére az itteni hatóságnak.
Windischgraetz her- .Newyork Times" szerint a világ leggazdagabb
Schullze szombaton i i megmaradt ama ko- hamisitással kapcsolatban
emberei a kővetkezők, a vagyont
dollárban.
(MTI.)
rábbi állítási mellett, hogy a mult év november | ceggel és barátaival.
fejezve ki!
Henry Ford (Amerika) 500 milliót John D.
Rockefeller (Amerika) 500 mülió,
Westminster
hercege (4ng!ia) 150 millió, De Gaewkar Bárod
(India) 125 millió, T. B. Walker
(tmerika)
1
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.) A is munkatársunknak, hogy a pótnyomozás leg- 100 millió. George F. Baker (Amerika) 100
frankhamisitás ügyében Schultze berlini vallo- újabb rendőrségi Jegyzökönyveit nem kérték át millió, I. B. Dake (Amerika) 100 millió, Percy
másával kapcsolatban itt i i mozgalmasabb az az ügyészségre a ieadórsíg ől, ennek a Jegyző- Rockefeller (Amerika) 100 millió, Sir Basíl
ügyészség és rendőrségnek az utóbbi napok- könyvnek a beérkezése után dől el, lesz-e még Zabarow (Anglia) 100 millió, H. Misuri
báró
ban elcsendesedett munkája. Hosszú idő után és kikkel szemben pótvidlrat ?
(J*pán), 100 millió, K. L. J. Vasaki báró
ma ismét az ügyészségen jártak a francia meg- M M M V M M M M M f M í l M M M M I M M M I M
(Japán) 100 millió.
bízottak, ahol űr. Sztrache föüjyésssel tárgyalA hamburgi törvényszék elitéit*
tak igen hosszú ideig.
Oichváryt.
A Dilmagyarország
budapesti tudősiiőja az
esie folyamán érdeklődött a főügyésznél ennek
Hamburg, február 22. A hamburgi törvényr
r
a btszéigeiésnek a tárgyáról, mire a főügyész szék kijelentette, hogy Oichváryt hamispénz
ait a felvilágosítást adta, hogy a francia megfoghizra,
bízottakkal azokat az iratokat ismerteíte, ame- terjesztés miait elitéilék négyhavi
hamis
útlevélhasználat
miatt
ped
g
300
márka
lyekaek Schultzera vonatkozó tartalmit
közölte
a berlini rendőrség. Kijelentette a főügyész szt pénzbüntetésre.

A szociáldemokrata p á r t tiltakozik
a k o r m á n y melletti tüntetés agitáciéja ellen.

Windischgraetz összeköttetésben volt
a szokolhamisité M é s z á r o s Gyulával.

A frankhamisitásnak
Windischgraetz volt a legfőbb vezetője.

Schultze a mult év november 18-ika éta nem
állott összeköttetésben a frankhamisitékkal

Lesz-e még pótvádirat
a f r a n k h a m i s i t á s ügyében és kik ellen ?

ERÉSZÍÍT^ZETTSRE
Ora, Ékszer, Briliáns
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ft községi választások eredménye alapján
a r o m á n ellenzék a k o r m á n y lemondását
követeli.
F Kolozsvári Jelentés szerint a romániai és erdélyi községi választásokon a városikban a*
ellenzék, a községekben a kormánypárt
győzőit
Az ellenzik követeli a kormány
lemondását.
(Késő éjjel telefonálja budapesti tudósítónk.)

Bukarestből jelentik: Bratianu betegágyából ma
levelet intézeti a királyhoz. Politikai körök véleménye szerint e levél a kormány lemondását
tartalmazza. A kormány a kamara holnapra
összehívott ülését március l-ig elnapolta.

A bukaresti v á r o s h á z á n
nagy pusztítást vitt végbe a t ö m e g .
Bukarest, február 22. Bukarestben a községi
választási barc rendkivil kiélesedett és a végsőkig feszített hangulat tegnapelőtt elkeseredett
tüntetésben robbant ki. T z óra tá]bin mintegy
2000 föböl álló tömeg vonult fel szép csendben a városháza elé. Madgiem,
foanttziesku
éa Dobrescu ellenzéki vezérek vezetése mellett.
A városházán dolgozó hivetalnokok a néma
csendben felvonuló tömegtől megrémültek és
emiatt Konstaniinescu főpolgármester és Alekszandru helyet'es polgármester a hátsó kapun
elmenekült. Csak Rltz polgármester maradt a
hivatalos szobájában. A tömegből kivált egy
kisebb küldöttség és megjelent a polgármester
előtt. Kérte, hogy a lent várakozó tömegnek
haladéktalanul osszák ki a választási bizonyítványokat, mire a polgármester azt válaszolta,
hogy a kikézbesilett bizonyítványok már a

járásbíróságnál vannak. ,
A lent várakozó tömeg felzudult: „Hazudik a
polgármestert Nem bizunk a tolvajokban lu
Ilyen felkiáltással a tömeg megrohanta a városházát. Betódultak a kapukon, azokat betörve és néhány perc alatt ellepték a városháza
összes hivatalos helyiségeit. Körülbelül félórán
keresztül tartották megszállva a tüntetők a
városházát és az idő alatt teljesen felforgatták
és összerombolták az irodahelyiséget A bútorokat összetörték, az iratokat nagyrészben széthányták és összetépték.
A telefonon értesített csendőrség megérkezésére a tüntetők már alaposan elvégezték rom
boló munkájukat. A csendötök megtisztították
az épületet a zavargóktól. Megleru és Dobrescu
ellen, okik a tüntetést vezették, vizsgálat Indult
meg.

•fMMMMMMMlMMM^^

Ma hirdetik ki lfázsonyi merénylőinek,
hogy előzetes l e t a r t é z t a t á s b a helyezik-e őket
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
A
Szózat cimü fajvédő lap azt a hirt közölte,
hogy a vizsgálóbíró elrendelte a Vázsonyl ellent
merinylei miatt letartóztatott Vannay László is
Molnár Ferenc szabaálábrahelyezisit.
Sztrache
főügyész kijelentette, hogy a tatr nem felel meg
a tényeknek, mert ilyen intézkeáésről
elsősorban

az ügyiszsignek
kellene értesllési kapni, ilyen
értesiiés pedig az ügyészségre nem érkezeit.
Értesülésünk szerint a soros vizsgálóbíró ma
tényleg kihallgatta a két terheltet, vallomásaikról részletes jegyzőkönyvet vett fel és köiölte
velük, hogy az előzetes letartóztatás kérdésében
hozindó határozatát kedden fogja
kihirdetni.

Mozognak a f r a n c i a fascisták.
Megalakítják a termelők parlamentjét és a családapák parlamentjét.
Páris, február 22. A nemzeti pártiak tegnap amelyben kijelentik, hogy ki fogják kényszerílemondását
és a
annak a napnak 10. évfordulóján, amelyen teni a tehetetlen parlament
megteremtik a nacionalista
ai olfenziva megindult Verdunnal szemben, voli frontharcosok
emlékünnepet rendeztek. A nacionalista pártiak pártok és osztályok feletti álktaturát. A közeli
emlékünnepélyével egyidejűleg az újonnan alakult fsicista szervezel is megtartotta első se
regszemléjél. A Nouveau Slecle állítása szerint
Keletfranciaország valamennyi kerületéből 4000
kiküldött jött el Verdunba és fogadta el a
francia fascizmus programját.
A fascisták felhívást intéztek a kormányhoz,

jövőben a nemzeti érdekek valódi képviseletét
teremtik meg két parlament
formájában, az
egyik lesz a termelőit parlamentiének s a másik a családapák
parlamentjének a formája.
A fascista tüntetés egyébként a pénzügyi probléma azonnali megoldását követelte.

Őt reáliskolai tanuló romantikus tolvajbandája.
Vérszerződést kötöttek, hogy nem árulják cl egymást. — Mind az ötöt kicsapták
az iskolából.
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Mező- vei megszúrták a kezüket, a kifolyó vért egy
kövesdről jelentik: Valiét Sándor mezfikövesdi boros pohárba összegyűjtötték és annak szimóráshoz beállított egy reáliskolai deák és egy bólumául, hogy vérszerződést kötöttek, megitták
abban, hogy egymást nem
ezüstórát kináll eladásra. As órás megvizsgálva is megállapodtak
az órát, kijelentette, hogy az Zsórl Lajos fő- fogják elárulni. Az össies kezük ügyébe kerülő
A
szolgabíró tulajdona.
A gyerek tiltakozott és értékes, idegen dolgokat eltulajdonították.
kijelentette, hogy ez csak tévedés lehet. Amig
as órás az üzlet hátsó részében levő helyiségbe
ment, a fiu innen is ellopott egy órát is megszökött. Az órás feljelentésére nyomozás indult
meg.
Kiderüli, bogy a főredllskelának öl növendéke
totvnjbandát alakított.
A temetőben gombostü-

diákok lakásán megtartott rendőri háxkulatás
egész muzeumot fedezett fel, különböző tárgyakat, órákat, iratokat, könyveket és mindenféle
könnyen elemelhető dolgokat talállak.
A tanárt konferencia azonnal eliávolltotta a
deákokat az tskotáböi, a rendőri eljárás pedig
tovább folyik ellenük.
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Megalakult a szegedi Blcsérdysták egyesülete.
Nyers étel és koplalás.
Budapest után, hétfő déluián egyik szegedi
kis bormérőben a szegedi Bicsérdysták is
zászlót bontottak és megalakították a helyi
Bicsérdysták egyesületét. As alakuló gyűlésre
eljöttek a hivők, a hitetlenek, az egészségesek,
a betegek, a gyógyulást keresők es a kíváncsiak. A fölényes érdeklődők, akik háromdecis
poharakban a homoki levét szopogatták, talán
agg többen voltak, mint a „természetes életmód" fanatikus követői. 01 órakor, amikorra
> gyűlést hirdették, még alig voltak a kocsma-

helyiségben, ahol a fehér abrosszal leterített
asztalokon, tányérokban korpás kenyér volt
feltálalva, szimbólumképen, hogy ez a Bicstrdysták legfőbb tápláléka. Az érkezőket Vékes
Imre fogadia, aki, mint mondja, már négyhónapos Bicsérdysta. Általában a szegediek
még mind fiatal követői a Mesternek, aki mint
forradalmositó próféta jelenleg Budapesten
küzd elteinek üldözői ellen. Csak négy—öthónapos múltra tekint vissza a legtöbb szegedi
hivő, ugy hogy még a természetes életmód

követésében rendszertelenség, egyéni felfogás
és nem uniformizált egységesség uralkodik,
amint azt a Mesier bibliájában megírta, feltétlen szigorú betartásra kényszerítve hívőit.
A gyűlés lefolyásával és komolyságával, ugy
véljük, maga Bicsérdy Béla is megelégedett
volna, amikor látta, hogy a kis helyi egyesülés
vezérei milyen fanafizmuisil és elszántsággal
álltak fel a rögtönzött pódiumra, fejtegetve,
taníttatva a Mester tanait, amely iz írás szerint megtisztítja a testet és hosizu életet ad az
életmód követőinek.
Először intézőbizottságot
választoltak. A
szegedi Bicsérdysták vezéreivé dr. Vtnczy Károly egyetemi tanársegédet, dr. Schwarcz János orvost, Varga Antal asztalost és V&es
Imre ny. vasúti főellenört választották meg.
A hivők hosszú poharakbél limonádét szürcsölgettek, amikor egyhangú lelkesedéssel elhatározták, hogy Szegedre meghívják
Bicsérdy
Bélái és hogy a magyarországi diadalútja
először Szrgedről induljon ki, hogy majdan
erős szervezési munkával mindenkit meg tudjanak nyerni a tanoknak, ami az emberiség
„ gyökeres átalakulását vonná maga után.
— A főcél — mint mondotta egyik felszólaló —, hogy először gazdaságilag lehetővé
tegyék a Bicsérdysták élelmeiését. Ezért kereskedőket kell megnyerni arra, hogy a Bicsérdykosztoi árusítsák, mert a természetes életmód
követése felére szállítja le a jelenlegi életfenlartási létminimunol.
Nováky Árpád ny. őrnagy felszólalásában
sa|át meggyógyulását ismertette és tirta fel
azokat a módokat, ahogy egy igazi Bicsérdystának élni kell. Minél mérsékel ebb evés nyers
táplálékból és koplalás. Először koplalni, bogy
a testben lévő kóros anyagok kipusztuljanak
n
szervezetből. A megjelentek élénk tetszéssel fogadták azután, bogy Schvarcz János orvos
minden Bicsérdystának ingyen ad tanácsot,
hogy miképpen éljen a lan szerint, hogy testében-lelkében megtisztuljon és meggyógyuljon.
Elhatározták még a gyűlésen megjelentek, hogy
minden két hétben összejönnek. Tudományos
és ismertető előadásokat rendeznek. Kirándulnak. Propaganda utján ujabb hivekel szereznek
és mindent elkövetnek arra, hogy húsevő
embertársaik belássák balgaságukat és 61elmódjukkal rálépnek az igazi ösvényre, amely a
hosszú, egészséges élet felé vezet
HMMAMrtMflWMMMfMMIMMMMftMMMMMga

Befejezték az osztrák-magyar kereskedelmi tárgyalásokat Bécsbea.
Budapest, február 22. Az oszfrák-magyar kereskedelmi tárgyalások tegnap teljes megegyezéssel fejeződtek
be Bécsben. A lisztvámot
Ausztria 1.45 aranykoronában
állopitolta meg
az áltálunk javasolt 1.30 aranykorona
helyett,
a borvámot pedig 30 aranykoroadban
állapították meg. Rendi ívül fontos körülmény azonban. hogy sem az alkoholtartalmat,
sem a bor•
mennyiséget nem kontingentálták
és igy minden
remény megvan arra, hogy a körülbelül 4—5
millió hektoliteres magyar borkészlet mobtllzálódhaltk. Az osztrák-magyar tárgyalások befejezése
örvendetes rést ü ölt a Magyarországot környező államok addigi gazdasági blokádján és
a megegyezés hírére Csehország nyomban lépéseket tett a cseh-magyar kereskeaelmi
tárgyalások megindítása érdekében.

KlilföldThirek.
Londonból jelentik: Az angol kormány nem fogja
támogatni Genfben Lengyelországnak azt a kérelmét, hogy a Népszövetség állandó tanácsába
rendes tagul felvegyék.
Parisból jelentik:
A szenátus pénzügyi bizottsága héífön (ártott formális ülésén ugy
határozott, hogy a pénzügyi javaslatoknak a
tárgyalását a szenátusban kedden kezdik meg.
Venaitlesből jelentik: Hétlön délután 2 és 4
óra közölt az összes kávéházak, üzletek és
vendéglőket bezárták, tüntetésül az adójavaslatok ellen.
PáAsből jelentik:
Az egyik katonai iskola
lőporraktára
ma a levegőbe repült. Egy őrtálló katona szörnyethalt.

Villamos rövidzárlatok
megszüntetését és hibás vezetékek kicserélését olcsón
és megbízhatóan rögtön eszközli
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A pengőhoz szükséges pap N
i d i ó s g y ő r i p a p í r g y á r készítik
(Budapesti tudósítónk ielejonjelentése.) Diósgyőrből jelentik: Szombaton délelőtt megjelent
a diósgyőri papírgyárban a Nemzeti Banknak
egy magasrangu tisztviselője és a sant-pölteni
Woit gyár egyik mérnöke, akik ellenőrizni
jöttek azokat a munkálatokat, amelyek azzal
kapcsolatban indultak meg, bogy a diósgyőri
papírgyár fogja gyártani a pengőhöz szükséges papirt. A gyárban levő régi gépeket leszerelték már, több u] gépet állítottak fel, ame-

lyek között több olyan is van, amelyeknek értéke több milliárdot jelent.
A Nemzeti Bankkal kötött szerződés értelmében a pengőhöz szükséges papírgyártásnak
március 1-én kellett volna mégindulni. Ez a
terminus most technikai akadályok miatt egy
hónappal eltolódott. A diósgyőri papírgyár csak
pengő-bankjegy papirt gyárthat és a munkálatoknak ellenőrzését a Nemzeti Banknak oda
rendelt tisztviselői és pénzügyőrök végzik.

Nagyszámú nevezések történtek a nemzetközi vivóversenyre.
A Szegedi Vívó Egyesület szombat—vasárnapi kétnapos nemzetközi tőr- és kardvivó
versenye iránt már s óriási érdeklődés mutatkozik. A versenyek mindkét nap a Tísia nagytermében lesznek Szombaton délelölt a kardelfiverseayek kezdődnek. Délután hat őrskor a
meghívásos kard döntője benyolődik le. Vasárnap délelőtt féltizenegy órakor a tőrverseny
döntője, mig délután öi órakor a kard verseny
döntöje kövekezik. A versenyen benevezett
vivók kivétel nélkül indulnak, ugy hogy a
szegedi nemze'közi vivóverseny egy fiákolimpiáddal felérő lesz.
A Szegeát Vivő Egyesület nemzetközt kardversenyének nevezései: Dr. Gombos Sándor, dr. Kovács Andor, dr. Kovács György (Tisza István Vivő
Club), dr. Doros György, dr. Páll István, dr.Schréder Gyula (Rendőrtiszti A. C), Kun Sándor, Sugár József (Spáría A. G), Peischauer Attila, Siatk
Ákos, dr. Szűcs Géza (Nemzeti Vivó Ciub), Sényi
Miklós (RoyaE Vivó és Céllövő Club), dr. Apáthi
enő, dr. Szelényi Géza (Budapesti Budai Tornaügylet), dr. Weissberger Andor, Gyéres Pál, Hajdú
Andor (Vivó és Atlétikai Club), Bogén Albert, vitéz dr. Uhiyarik Jenő (Wesseléoyí Vivő Club),
Hellei K. Iván, Vincrehidy Miklós, Mofeos Sándor,
RIck Henrik, Kepp Károly, Vass Dezső, Ruszb
Jenő, Kolozsvár* Sándor (Békéscsabai A. Club),
Gönczy Lajos (Hódmezővásárhelyi T. V. E), Báthory Gábor, Hegedűs Imre (Nagyváradi SportEgylet), Frőhlich Ferenc (Szabadkai Vívó-Egylet),
Tajthy Kálmán, Benedek Tibor (Kitartás E. A. C.).
Fehér Károly, Sebes László, Steiner Tibor, Abonyi
Pál (Zrinyi Sport-Egyesület), dr. Misley Károly,
Mlsley Sándor, Tihanyi László, Parragh BAla,
Meák Géza, Bangha Béla (Budapesti E. A. C.),
Széchy László (Műegyetemi A. F. C ), Fiala Fe-

Í

renc, Palányi Béla (Magyar A. C.). Dehelan, Bollntineanu (Vicsoria V. E).
A Szegedi Vivó Egyesület meghívásos kardversenyének nevezései: Barcza Józsel. Bertalan
Béla. dr. Fejér. Albert, Péntek Lajos (Kecskeméti
A. C), Síark Ákos, dr. Szűcs Géza (Nemzeti V.
C), Gönczy Lajos, Szilágyi László (Hódmezővásárhelyi T. V. E.), dr. Doros György, dr. Pál
István, dr. Schréder Gyula (Rendőrtiszti A. C),
Kun Sándor, Sugár József, dr. Barta Béla (Spárta
A. C), Till József (Szegedi T. E), Lili Erich, dr.
Torkos Béla, Udcska Endre (Gyulai A. C), dr.
Weissberger Andor, Gyéres Pál, Hajdú Andor
(Vívó A. C.), EaiesáoxLLáazIŐ, vitéz Kovács Kálmán (Wes3déeyl V. C), Ricfc Henrik. Kepp Károly,
Vass Dezső, Ruszjenő, Vinczehidy Miklós, Koíozsváry Sándor (Békéscsabai A. K), Klozik István
(Makói A. C), Báthory Gábor, Hee.edös Imre
(Nagyváradi S. E.), Frőhlich Ferenc, Franki Gyula
(Szabadkai V. E), Benedek Tibor, Tajihy Kálmán,
Imre Gyula, Wolt István, dr. Cmta Kálmán (Ki
tartás E. A. C), Síebler Ernő (Zombori S. E.),
Dehelan, Bolindneanu (Victoria V. E.) Kolozsvár.
A Szegedi Vivó Egyesület nemzetközi vivóversenyének nevezései tőrben: Dr.Misley Károly, Meák
Gáza (Budapesti E. A. C), Tajthy Kálmán (Kitár
tás E. A. G), Báthory Gábor (Nagyváradi S. E),
Heller K. Iván, Vinczehidy Miklós, Mokos Sándor
(Békéscsabai A. K), Bőgen Albert (Wesselényi V.
C), Hsjdu Andor (Vivő és A. C.),dr. Apáthi Jenő,
dr. Síelényi Géza, Dunay András (B, B. T. E.),
Hudovernig László, Hehs László (M. A. C.), Steb
ler Ernő (Zombori S. E ), Vondörfer Hans (Renaur
Jacht Club).
A nevezések között van még a Szegedi
Vivó Egyltt 16 benevezett vivója is, akik
eminens eséllyel indulnak a nagy tornán.

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

A jóixlés és a közerkölcs a strandtrikók körül.
A tanács u] javaslatot fogadott sl a fürdői öltözékről.
Annak idején részletesen beszámolt a Dilmagyarország arról az érdeket beadványról,
amelyet a Siegedt Parlfürdő Részvénytársaság
intézett a város tanácsához a fürdőszabályrendelet módosítása, helyeiebben modernizálása
érdekében. Ennek s beadványnak at előzményei ismeretesek. A városi szabályrendelet
ugyanis meglehetősen szigora keretek közé sioritotta a tiszai fürdőzést. Szigorúan előírta, hogy
ki, milyen fürdőruhában lubickolhat a Tisza
folyó bfliitő hullámai között é« élvezheti a
nefrcagarfik erősítő út gyágyiló hatását, A
forsrift saerint olyan fürdőruha használandó
azokon a helyeken, ahol a férfi«k és a nők
közösen fürdenek, amely a lábszárakat legalább
térdig, a fellő teltet egészen, sőt a nyakat és
a karokat is iltakarja. A rendőrség tavaly a
lehető legnagyobb szigorúsággal hajtolta végre
est a szabályrendeletet Szinte napról-napra
megismétlődtek az ujszegedi partokon a végrehajtás során támadó néha zajos, de mindig
kellemetlen ]el«netek, amelyeknek rendszerint
folytatása is volt a rendőrbirótág előtt.
A rendőrség szigorú eljárása nagyon sok
embert elriasxtoit a strsndokrél, pedig ma már
vitán felül áil ai, hogy a sxabsd levegőnél, a
nap-, homok- és vizhrdőnél egészségesebb kura
nem igen akad és mivel ehhes a kúrához Siegednsk minden keliéke megsan, sokan már
arról ábrándoztak, hogy a táros rüfideieti nagyforgalmú fürdővárossá Itj'fidi*.
A strandfürdő igazgatód a terjedelmes beadványában részletesen kitejtette, hogy a sza-
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deletbe. A kérdéses mondat ugyanis értelme
zésre szorul. Az értelmezés pedig a végrehajtó
rendőrség hatáskörébe tartozik. A rendőrség
r.izonV a multak tapasztalatai szerint, lehet
hogy ugy értelmezi, hogy minden fürdőruha
sérti a közerkölcsöt és a jöizlést, amely bokáig
és állig nem takarja el a bflnös emberi testet.
Mert hát nagyon különböznek a felfogások a
közerkölcsről és a jóizlésről.
A kél szé'söség között, hogy öltözék nélkül
füröd enek együtt férfiak és nök, mint ruhátlan
vadaknál, vagy, hogy télies, teljes kosztümben
menjenek a fürdőbe, van helyes középút is,
még pedig az, amely a világ minden fürdőjében használatos. Mivel azonban föltesszük,
hogy a szegedi rendőrség a ké déses fogalmakat nem fogja ilyen modern szellemben értelmezni szükségesnek tartanánk az uj szabályrendeleti paragrafus határozottabb megfogalmazását.

Kamarakerületi kereskedelmi
értekezletet tartottak Orosházán.
Az Oro*háú Kereskedelmi Kör kezdeményezésére 21-én kamarakerűie'i kereskedelmi értekezlet volt, m lyen a szegedi kereskedelmi és
iparkamara elnöksége, < Wimmer Fdlöp elnökkel
az élén, szintén megjeleni. Az értekezlet cé»ji
a kereskede m»*t érintő aktuális kérdések megvitatása volt. Wigner Géza, az Orosházi Kereskedelmi Kör elnöke, megnyitójában vázolta az
értekezlet c'ljail, üdvöuUte a megjelent vendégki ü'dötte<et, majd az elnökiéit Wimmer kamarai elnöknek adta át.
Wimmer Fülöp a* elnöklés átvétele után
rámuiaott a kereskedelem legfcn'osabb kérdéseire, majd indítványára elhatározta az értekezlet, hogy tekintettel a kereskedelem és ipsr
súlyos helyzetére felterjesztéssel fordul a kormányhoz, hogy aratás utánig az adóbehajtások
felfüggesztessenek.
Dr. Landesberg Jenő kamarai fitklr statisztikai
adatukkal alátámasztva tárta fel a kereskedelem
és ipar súlyos helyzetét és jelölt* meg a kibontakozás lehe ő u jnt. Körmendy Mátyás, a
kamara ipán osztályának elnöke, kemény szavxfck 1 b rálta az Iparosok Országos Központi
Szövetkezetének működését és bejelen ette az
ez ellen indítandó akcióját.
Pollák Mór, az Orosházi Kereskedelmi Kör
társelnöke, határozati javaslatot terjesztett elő
a felállít ni tervezet anyagbeszerzési központ
elten. Dr. Kertész Béla, a Szegedi Kereskedők
Szőve ségének ügyésze, az aktuális adóügyeket
smerteite, maid dr. Tafler Elek, az Orosházi
Kereskedelmi Csarnok titkára, az üzlethelyiségek és műhelyek felmondásának további korlátozását tartotta szükséges ek hangsúlyozni.
Gubicza Sándor, az orosházi ipartestület elnöke a szegedi kereskedelmi ét Iparkamara
üdvös működéséi hangsúlyozta és kiemelte
annak az iparosság érdekében kifej ett. munkásságál. Wimmer FfllPp az értekezletet azzal
zárta be, h gy a kamara a jövőben is alkalmat
fog keresni az érdekeltségével történő közveilen
érintkezésre.

bályrendelet elsvnlt, mert ha a trikó-fürdőruha
sehol a világon nem sérti az erköcsöket, altkor Szegeden sem sértbe t. A trikó ezenkl»ül
a legegészségesebb fürdőruha is. A strandfürdő elnöksége tehát a szabályrendelet módosítását kérle.
A tanács akkor elvileg elhatározta az indokolt kérelem teljesesét, mert ugy találta, bogy Az Országos Földbiitokreodező Biróság
a szabályrendelet tényleg elavult éi nem igen
eddigi működése.
felel meg a modern fürdőéletnek. A szabályrendelet módosítására vonatkozó javaslat kiBudapest, február 22. Az ÓFB hé főn déldolgozásával a tanács dr. Szendrey Jenő ta- előtt teljes ülést tartott, amelyen dr. Tóth János
nácsnokot bizia meg, aki a csütörtöki tanács- elnök röviden beszámolt » bírságnak eddig
ülésen mutatta be javaslatát.
kifejtstt működéséről. Az OFB eddrg több mint
Javasolta, hogy a tanács terjesszen olyan ér- ezer kö*«*eben rendelte a hizheiyfcérdést, mitelmű előterjesztést a koz«yütés elé, amely sze- által 215000 házbnlv keletkezet 10.000 kat.
rint a fürdőszabályrend sietnek a fürdőruhákra hold terQleten. 900000 kst. hold felosztatott
vonatkozó résiét helyezze hatályon kivül a törpe- é* kisbirtokra, 126 000 kat. ho!d pedig
törvényhatóság és ehetett iktassa oda a követ- kis&aizonbérlefek alakítás* a vétetett át.
kező mondatot:
Azokban a fürdőkben, ahol a férfiak és a
nők közösen fürdenek, .a jóérzést és a közerkölcsöt nem sértő fürdőruhái kell használni
A tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta
és elhatározta, h >gy ilyen éneim J javaslatot terjeszt a közgyűlés elé. A javaslat nem keltett
vitát, hozzászdás nélkül ment keresztül, pedig
— szerény véleményünk szerint — azt a kér- |
világhírű regénye:
déses mondatot pontosabban és határozottabban kellett volna íregfagaimazni. Mert igy,
ahogyan a közgyűlés elé kerül, mindent bele
lehet magyarázni, többek között azt a paragra- | pénteklől a BELVÁROSIBAN. J
fust is, amely helyeit beiktatják a szabályren-

'Hugó Bettauer!
|A legszebb asszony |
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— A földbérek revíziója. A hétfői tanácsülésen a tanács tagjai bizalmas értekezletet
tartottak a polgármester szobálában. Az érte*
kezleten — értesülésünk szerint — a földbérA forgalmisták a tanácshoz intézett beadvá- revizióról volt szó. Mint ismeretei, a tanács
A oigalm adóhivatal alkalmazottai nem
rendszeres városi tisztviselők, hanem szerződé- nyukban most erre a gyakorlatra hivatkoznak, szekértőül Bagáry László pénzügyi tanácsost
sei alkalmazottai a váróinak és igy a városi amikor azt kérik, hogy nekik is adja meg a kérte fel, aki hétszázötvenezer korona nipia már
megszavazni! dijért vállalkozott is erre a munkára. A törtisztviselők státuszát szabályozó kormányrende- váras ast a differenciái
városi pótlikon kivül, ame- vény hatósági bizottság tagjai közül Korom Milet rájuk nem vonatkozik. Eddig az volt a haszoniiszázalikos
gyakorlat, hogy a közgyűlés a tanács javasla- lyet a rendszeresek megkaptak a státusirende- hály vesz részt a helyizini tárgyalásokon, a tatára mindig megszavazta azokat a pótlékokat, iet alapján. A fanács elhatározta, hogy a for- nácsot pedig olykor-olykor dr. Turóciy Mihály
segélyeket és emeléseket a forgalmistáknak is, galmisták kérelmét pártoló javaslattal terjeszti tiszti főügyész fogja képviselni.
amely<ket a rendszeres városi tisztviselők meg- a közgyűlés elé.
— Ausztria kisiolgáititott egy uisorával
kaptak.
vádolt bankárt. BudipestTöl jelentik : Nibány
évvel ezelőtt uzsora miatt feljelentést te<tek Zoltán Béni Podmaniczky uccai bankár ellen, akit
azzil vádoltik, hogy egy kereskedőnek túlságosan magas ksmatláb mellett adott kölcsönöket. Az ügyben már többször ki volt tűzve a
— A Kelemen—Szakáts-pörben ma hir- tárgyalás, de tanuk meg nem jelenése miatt azt
I I / O Q
Kedd.
Rám. k a i . Dam. Péter f
Proa* I
fcUe
testúns
A l f r é d . Nap kel 6 óra 53
detik ki a bizonyítás kiegészítés eredmé- mindig el kellett hilasztani. A legutóbbi idézés
pert kor, » y o g a i k 17 óra 35
pertkor.
Somogyi-könyvtáir nyitva d. e. 10—l-ig, d. n. 4—7-ig.
nyét. A Kelemen—Szikáfs-pörben a törvény- azzal érkezett viisza, hogy Zoltán Béni Ausztriába költözött és Bécsben tartózkodik. MegMnietiK! nyitva ú. e. 10—12-ig.
szék Vild tanácsi elkészült a bizonyítás kiegéEgyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet)
indították ellene a kiadatási eljárást, ami sikerre
ayítva d. e. 8—t-ig. &. H. 3—7-ig,
szítés határozatával. Az eredményt ma, ked- is vezetett és Zoltán Bénit vasárnap sz oiztrák
A színházi előadás este fél 8 érakor fcesdödik.
den délelőtt 9 órakor hirdeti ki a biréság a csendőrök Hegyeshalomnál átadták a magyar
Szegeden
a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225),
törvényszék másodemeleti esküdtszéki termében. határrendőröknek. Az uzsorával vádolt bankárt
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), MoBudapestre hozták és itt ügyében néhány nap
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János
— GsSeta Ádám panasza. Geleia Ádám múlva megtartják a főtárgyalást.
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány
Neroestakács ucca 40. szám alilii lakos levelet
Lajos Újszeged (telefon 846X Török Márton Csongrádi
— A klinikák és a kórházak ápolási dij i.
irt hozzánk, amelyet nagy terjedelménél fogva,
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás eate
A
népjóléti miniszter értesítette a város hatófél 7 órakor.
sajnálatunkra nem közölhetünk egész terjedelságát,
hogy a klinikák és a közkórházak napi
mében. Megható sorokban beszél a munkaápolási
diját ismét megállapította. A miniszter
— Mikszáth Kálmán emléke. Budapestről nélküliségről, arról, hogy milyen terhes és fájjelentik: Mikszáth Kálmán emlékének meg- dalmas most a munkanélküli embernek munka rendelete szerint a klinikák ápolási dija 44, a
örökítésére mozgalom indult meg és máris je- uián járni, annak is, aki egész szivvel elismeri kórházaké 50 ezer korona.
lentékeny összegű adományokat ajánlottak fel. a Kristiusi szavak igazságát, hogy akt nem — A sérelmesen elbocsátott köz- és magánA moigalom elintézésére és a vele kapcsola- dolgozik, ae egyik. Ö keresi a munkát, ba tisztviselők, katonák mozgalma. A sérelmesen
Budapesten ütést tartottak és elhatos teendők elvégzése céljából külön intéző- eredménytelenül is, kötelességből és Krisztus elbocsátottak
tározták, hogy ügyeiket békés elintézés végett maparancsára
és
keserveB
utján
szomorú
tapaszbizottság slakuS és remélhetően rövid idő
guk fogják targyalni. Tudják ugyanis, hogy hábomúlva Budapesten valamely alkalmas helyen talatokra tett szert. Eljutott a Veresács ucca rús; forradalmi és egyéb történelmi nevezetességű
művészi emlékmű fogja hirdetni Mikszáth Kál- 31. ssámu házba és ott az a szivet szo- mozgalmak sok olyan intézkedésre szolgáltattak
rongató látvány tárult eléje az egyik lakál- alkalmat, amelyek a gyors elintézés miatt nem
mán nagyságát.
ban, hogy egy 36 éves öreg munkás fek- voltak mindig teljesen szabályszerűek. Ezeket az
— Meghalt Glattfelder püspök édeaanyja. szik beiegen, rongyokban, mellette egy 78 intézkedéseket az egyes felsőbbségek teljes megBudapestről jelentik: Dr. Glattfelder
Qyula éves öregasszony, szintén betegen. A két úgy- értéssel reparálni iparkodnak. A Szeged, Hődmegyéspüspök édesanyja, Glattfelder
Jakabná nevezett ágy között szentkép. A két öreg fázik mezővásárhely, Orosháza, Makó, Békéscsaba, Csonszül. Kovács Hermina hslfön 68 éves korftb*n és éhezik. Elmondiák, hogy 1925 december I grád, Szentes és a közbeeső területeken lakók érBudapesten elaunyt. Temetése február 24 én havában kaptak a polgármester úrtól 50.000 dekében felkérték Tranger Károly igazgatót (Szedélután 4 órakor leiz a Kerepesi u»i temető koronát, 1926 januárban 30.000 koronát, feb- ged, Boldogasszony sugárut 35), hogy gyűjtse az
és a budapesti központ felülvizsgálata
halottas házából
ruárban semmit lem. A férfit: Balogh Józsefet, adatokat
alá terjessze. Akár személyesen, akár Írásban for— Megnagyobbodik a szegedi postaigazga- a nőt: Gyári Annát senkisem segití. Látott dulhatnak tehát hozzá az érdekelt menekültek,
tóság körzete. A kereskedelemügyi miniszter astán Geleta Ádám az Árviz ucca 38. ssám B-iistások, nyugdijasok minden kategóriából. A
1547/1926. számú rendeletével megszüntette a alatt egy Kovács József nevü 82 éves embert magántisztviselők és katonák is beleértetnek.
Budapest városi és kerületi postaigasgátóságokat, éi annak 74 éves feleségét. Ezek is nagyon
x ü j Daleroae tánctanfolyam. Killay
valamint a műszaki igazgatóságot, a miskolci ki- szegények, de legalább egészségesek. Azt írja
rendeltséget. A megszűnő szervek teendőit a mi- Geleta, hogy ezekre 72000 korona egyházi Lilty oki. tánctanárnő, tánc művésznő, dr. Bárányi János zeneiskolájában Dalcro'e tanfolyamot
niszter a debreceni műszaki felügyeiőségre és a
pécsi, soproni és szegedi postaigazgatóságok ha- adót vetettek ki. Geleta ast kérdi a levelében, nvit. Jelentkezni a zeneiskola irodájában (SzL
táskörébe utalja. E szerint a szegedi postaigazgató- miért rótták kl ezt az idót az utóbbiakra éi Mihály ucca 7, I) lehet február 28 ig d. u. 4—5
ság és műszaki felügyelőség területi beosztása a i.z előbbieket miért nem s gilik az egyházi között. Külön gyermek (4 éves kortól), felnőtt
következőképen alakul: Arad. Bács Bodrog, Bíkés, adókból? Mi a kérdésre, őszintén szólva, nem
Csanád, Csongrád, Torontál vármegyék, jásznagy- tudunk felelni, csak leközöijük Geleta Ádám és asszony kurzusok.
— Kihallgatták a vásárhelyi Futura lekunszolnok vármegyéből a tis«ai alsó járás, vala- panaszát.
tartóztatott igazgatóit. A vásárhelyi Falura
mint Mezőtúr és Turkeve rendesett tanácsú városok, Pestpiiissoltki3kun vármegyéből az abonyi,
— E őadás a Munkás-Otthonban. A Mun- letartóztatott két igazgatóját, Nagy Mihályt és
alsődabasi, dunavecsei, kalocsai, kiskőrösi, kis- kás-0 thonban kedden este bét órakor Kola- Mihály
Sándort két napon át, vasárnap és
kunfélegyházai és kunszentm&iósi járások, vala- sovszky Lajos tart előadást „ax angol ipar ál- hétfőn hal'gatta ki a vizsgálóbíró. A kihallgamint Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott alakulása* címén.
tás eredményéről természetesen nincs móváros, továbbá Cegléd, Kalccsa, Kiskunfélegyháza,
dunkban tudósítást közölni. A let irtóztatót tik
Kiskunhalas és Nagykőrös rendezett tanácsú vá— A Kossuth-pártköf közgyűlése. A Kossuthrosok.
pártkör évi rendes közgyűlését vasárnap tartotta vizsgálati fogiágban maradtak.
— Kijavítják a város régi szinházi bútorait.
A tagok a körhelyiségeket zsúfolásig meg— Fabró Henrik gyorsíró emléke. Buda- meg.
töltötték. Az évi jelentést ifj. Börcsök János, a A kulturtanácsnok javaslatára elhatározta a tanács,
pestről jelentik: A Gyakorló G/orsirók Társa- pénztári bizottság jelentését Junászka István, a hogy kijavíttatja azokat a színházban lévő bútosági vasárnap az ország áz delegációi dísz- könyvtár és leltárbizottság jelentését Magyar Jó- rokat, amelyek még a nyolcvanas évekből szártermében dr. Fabró Henriinek, a neves gyors- zsef terjesztette elő. Ezek után következett a tiszt- maznak és amelyeken nagyon mély nyomokat
írónak emlékére ülést tirtott. Huszár Károly újítás. Elnökké Petrik Antalt, alelnökké Janászka hagytak az elmúlt viharos évtizedek. A bútorok
elnök mondott emíékbsszédet. Leleplezték az- Istvánt és Magyar Józseíd választották meg. A javitására tizmilliő koronát utalt ki a tanács.
után Fabró emlékszobrál, amely Tóih István tisztikar többi tagját és a választmányt is egyrr
rr
szobrászművész sikerült alkotása. Fabró mun- hangúlag választotta a közgzülés. Az uj tisztikar
nevében
programot
adott
az
elnök,
melyben
a
kásságát éi érdemeit többen méltatták.
társadalmi béke megteremtését és a külváros je— A Szegedi önkéntes Tűzoltótestület ez évi lenlegi siralmas állapotának megváltoztatását jelölNYOMTATVÁNYRENDELÉSEKNÉL 10 SZÁZArendes közgyűlését, me>y egyúttal tisztújító közgyűlés
ték meg olyan feladatokként, melyekért a többi
LÉK K E D V E Z M É N Y B E N R É S Z E S Ü L N E K
is, folyó hó 28-án délután 3 órakor tart a meg a tűzkörökkel és egyesületekkel karöltve foga folyó évKérjen árajánlatot! Délmagyarország Hírlap- és
oltólaktanyában, melyre a testület működő, pártoló és
ben dolgozni. A közgyűlés végén tagavatás volt a
Nyomdavállalat rt. Petőfi Sándor s.-ut 1. Tel. 16-34
alapító tagjait ezúton hivja meg az elnökség. A közKossuth serleggel.
gyűlést megelőzőleg választmányi ülés lesz.

A forgalmi s ióhivatal alkalmazottal is megkapják
a státuazkütönbösetet.

ELŐFIZETŐINK

TeletoB i
Irodai 2-58.

BELWáHOSi üUZi

Telefon:
Pénztári 5-82.

Telefonit—85.

Februér 23., 24-én, kedden és szerdán
Nagy revü film I

Végig i i J n e e felvételek!

BON JOUR. PARIS
_ mcivrrt
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a CASINO DE PÁRIS nagy revüje 6 felv. Főszerepben: MISTINÜUETTE.
Azonkívül:

Maharadzsa szerelme.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

KORZO

mozi

Teleion 11—85.

Február 23., 24. és 25-én, kedden, szerdán és csütörtökön

Dráma 5 felv.-ban.

R U D O L F VALEHTINŐ

Az ö r d ö g
ffi

, .

_ . .

Szerelmi regény 9 felvonásban. — Azonkívül:

Kalozok és egyéb csirkefogók.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

bu k
2 £n á3ban

Ia

1

I

DBLMAGYAR ORSZÁG

1926 febraár 23.

Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában!
— Az adakozó tanács. A hétfői tanácsalésen
— A bérkocsisok panasza. A szegedi bér— Kémkedés gyanúja miatt letartóztattak
a tanács a következő segélyeket szavazta meg: a Tisza-ura dalom intézőjét. Nagyváradról kocsisok és fuvarosok egyesülete panaszos beadA Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének Jelenlik: Nagy feltűnést keltő letartóztatás tör- ványt intézett a város tanácsához. Elpanaszolja,
abból az alkalomból, hogy március 24-én a színhogy a mérnöki hivatal a különböző városi fuvaházban díszelőadást rendez a Leventéknek adandó tént Nagyszalontán. Tegnap bizalmas feljelentés rozásokra nem kér ajánlatot sohasem a fuvarosokzászló költségeire, a tanács páholymegváltás cimén alapján a kolozsvári síigurancla vezérfelügyelő- tól. A tanács a mérnökség jelentéséből megállapíkétmillió koronát szavazott meg. A szegedi egye- ség Icovai nevű delektivje letartóztatta és a totta, hogy eddig mindig a köztisztasági teiep fatem archaeologiai intézetének vezetője, dr. Buday kolozsvári hadbíróság fogházába szállította el varjait vette igénybe a mérnöki hivatal, mint a
Árpád professzor elkészíti a város régészeti tanul- Réthy Endrét, Tisza István gróf örökösei rad- város fuvarozási üzemét. Utasította a tanács a
mányát és azt több idegen nyelven is megjelen- ványi uradalmának intézőjét. Réihyt a feljelentő mérnöksége', hogy a jövőben a fuvarosoktól is
tetik. A tanács ötmillió koronával járul hozzá a azzal vádolja, hogy Magyarország Javára kém- kérjen ajanlatot.
költségekhez. A szegedi ipartestület a közeljövő- kedési folytatott és msgyar kémekel, valamin!
— Uj ingyenes eszperantó tanfolyam nyílik
ben öt hat szegedi iparost küld ki tanulmányútra azok Jelentéseit átsegítette a határon. Ellena bécsi és a lipcsei nemzetközi vásárra. A költsé- örizbetlen hirek szerint Réthyl a magyar frank- kezdők számára e hó 26 án, péntek este 7 Órakor
Deák Ferenc ucca 25. szám alatt. Ugyanott összegekhez a tanács ötmillió koronát szavazott meg.
hamisításban való bünrészesség miatt tartóz- jövetelek haladók számára csütörtök és szombat este.
— Prakomtbal grófnét megmérgezték? tatták le és még további letartóztatások is vár— Adóztatás «z üzleti kfinyvek alapján. A szeBudapestről jelentik; Közel két hét óta folyik hatók. Más oldalról ugy tudják, hogy Réthy gedi m. kir. pénzügyigazgatóság a 132.816/925. száma
pénzügyminiszteri rendelet alapján közölte a kamaráa rendőrségen nagy apparátussal a nyomozás egy nem sikerűit zsarelási manőver áldezata s val,
hogy azon esetben, ha egyes adózók adóztatásaikat
Prakemthai gréfoö hagyatéki ügyében, akinek ártatlan a feljelentésben foglaltak tekintetében. üzleti könyveik alapján kérelmezik, még a kivetés előtt
leánya tudvalevően panaszt emeli, bogy édestartandó.
Hogy ez megtörténhessék, a
x Gyermek-fán ckursna kezdődik B. Jakabffy könyvvizsgálat
kérelem mellé feltétlenül csatolandó a mérleg-, a nyeanyjának a nővére milliárdos értékeket vont el
és veBzteségszámlán kivül minden olyan számla
tőle. A nyomozás során bankokból es magán- Rózsi táncintézetében, Kass sakkterem. Irat- reségrészletezve, mely az ügy elbírálásához szükséges. Ezen
kozni
naponta
5—7-ig.
lakásokból mintegy 20 bőröndöt boztak be a
számlák a következők: Háztartási számla, tőkeszámla,
üzleti kiadások számlája, az illetékes hatóság által az
főkapitányságra, amelyekben a leltározás során • • M I M I M
árak miatt igazolt leltár, az adózók és hitelezők részkörű beiül három-négymilliárd értékű ékszert,
leges és számszerű kimutatása. Kamatszámla, az alkalműtárgyat, csipkét és készpénzt talált a rendmazottak fizetését igazoló kimutatás. KözOlte egyben
őrség. Az ügyben a rendőrség még meg sem
a pénzügyigazgatóság a kamarával azt is, hogy utólagos könyvvizsgálati kérelem nem lesz figyelembe véve.
hozta a döntési, amikor most ujabb fordulat
állott be az ügyben, amennyiben Prakomtbal
UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG
grófné leányának nevében ügyvédje beadványt
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN Stefan ZWEIG:
Három mester (Balzac, Dickens, Dosztojewszintézett a főkapitánysághoz és annak a gyinukij). E. R. CURTIUS: Az uj Franciaország
iának adott kifejezést, nogy P/aktmthal
grófné
irodalmi úttörői.
nem természetes halállal halt meg, hanem eltették láb alól, valószínűleg megmérgeztél.
Ezért kéri a rendőri nyomozás megindítását és
at utólagos bencelás elrendeléséi. A beadvány
elsejéig at
a főkapitányságon nagy feltűnést kelteti A
nyomozás megindult,

INGYEN

— Osztályozó sakkverseny Szegeden. A Szegedi Jótékony Asztaltársaság sakkosztálya osztályozó versenyt rendezett, mely vasárnap délután
egynegyed 4 órakor kezdődött rendkívüli érdeklődés mellett és számos versenyzővel. A verseny
Jelentőségét emelte az a körülmény is, hogy a
megnyitáson a szegedi közélet számos kitűnősége
is megjelent. Konrád Alajos üdvözlő beszéde után
azután megkezdődött a verseny, amelynek célja a
sakkozás megkedveltetése mellett még az is, hogy
a szegedi játékoso k egymás játékerejét megismerjék és azután csoportokba oszolva egymással versenyezzenek. Mi a magunk részéről csak örömmel
láthatjuk a szegedi sakkélet erőteljesebb megmozdulását. Nemcsak azért, mert a sakk a legnemesebb játékok egyike, hanem azért is, mert alkalmat ad arra, hogy az osztályozás után a különben
országos viszonylatban is jó játékosok egymással
és a vidékkel versenyezve, játékerejüket fejlesszék
és megerősödve Szeged városát a sakkozás terén
az ország 3zine előtt méltóképpen képviseljék. A
verseny kétfordulós és több mint 50 játékos vesz
részt benne.
x A azegedl izr. nőegylet nem mulaszthatja el hálás köszönetet mondini mindazoknak,
kik fáradságot nem ismerve, lelkesedéssel mü
ködlek közre a ssombat este lezajlott estély
sikerében és egvuital köszöni Szeged város közönségének azt a meleg érdeklődését, mey
részükről a szegedi izr. nőegylet rendezéseivel
szemben minden alkalomkor megnyilatkozik.
— Nagy csokrot nvujt á t a Királyné rózsájából
minden olvasójának a Színházi Elet uj száma. Gyönyörű
fényképek, érdekes cikkek, hangulatos versek, intimitá
sok Farkas Imre uj operettjéből. Darabmelléklet: Gésák,
amelyet most ujitott fel a Fővárosi Operettszínház.
Egyes szám ára 10.GC0 korona, negyedévi előfizetési
dij 100.030 korona. Kiadóhivatal Budapest, VI)., Erzsébet körút 43. szám.
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A szinház heti műsora:
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— Cigarettacse mpészésért pénzbüntetésre
ítélték Szemző Gyula egykori bicsmegyei
főispánt. Budapestről jelentik: A törvényszék
jövedelmi kihágásért Szemző Gyula volt bácsmegyei főispánt 9753 aranykorona, Klassehn
Frigyes volt vámlisztet pedig 3251 aranykorona
pénzbüntetésre Ítélte jövedéki kihágás cimén.
A vád szerint Klassohn bárom nagy bőrönd
egyiptomi és más külföldi cigarettát csempészett Budapestre a bécsi hajón. A csempészt le
fogták s akkor megvallotta, hogy Szemző volt
a megrendelő és ö is fogja átvenni a megrendelést. Ez meg is történt a Fíu me- szállóban —
a fináncok jelenlétében. A finom cigarettákat
persze lefoglalták.
— Országos kereskedelmi, ipari, gazdasági,
társadalmi és művészeti „Lexikon". E Lexikon
fel fogja soroini csonka Magyarország összes kereskedelmi, ipari s gazdasági érdekeltségeit, válla
latait, kimeríti azoknak minden ágazatát, felöleli
a kis és háziipar összes létező szakmáit s az ide
nem sorolható speciális foglalkozási ágakat. Ezenkívül be fogja mutatni a társadalmi, politikai, irodalmi és művészeti élet nagyságainak névsorát.
Felvilágosítással szolgái a „Lexikou" szerkesztősége és kiadóhivatala nevében Wolff Árpád, Budapest, V, Vilmos császár ut 22., II. em. 6.

RÉSZLETFIZETÉSRE
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Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZAGJegyirodájában telefonon is Megrendelheti. (Telefonszám 306).
* Vecsey III. 8,Telmányl III. 18. és Llndberg
IV. 8. hangverseny. A jegyek már kaphatók a
Harmóniánál.
* A hid. Hercezg Ferenc remekmüve ma este aegyedszer kerül szinre és az eddigi érdeklődést tekintve
ebben a szezonban még igen sokszor fog a szinház
játékrendjén szerepelni. A főszerepeket továbbra is
Kaszab, Baróthy, Gonda, Herczeg,
Ladomerszky,
Trillap, Scarry, Rogoz, Fenyves, Bilicsi játszák.
* Farsangi lakadalom operaházi vendéggel. Poldini Ede világhirü vig operájában szerdán este a
Zsuzsi szerepét a szerep eredeti kreálója Nagy Margit, a budapesti magyar kir. Operaház kiváló művésznője fogja énekelni, aki fiatal kora dacára miris a
legelső helyen van az Operaházban. Az érdekes és
k váló vendégjátékra a szinház vezetősége nem emeli
fel a helyérakat, hogy mindenkinek könnyen alkalmat
nyújtson a nem mindennapi kultureseményt megtekinteni.
* Miénk as éjszaka. Kistemaeckers mindvégig érdekfeszítő színmüvének csütörtöki bemutatóját a legnagyobb érdeklődés előzi meg. A dráma teljesen újszerű meséje és izgalmas felépítése Európa összes
színpadain nagy sikert ért el. A szegedi szinház prózai együttese tökéletes előadás keretében mutatja be
Kistemaeckers színmüvét Biró Lajos fordításában. A
főszerepeket Ladomerszky, Feleky, Gonda, Herczeg,
Scarry, Rogoz, Bilicsi, Falus játszák. Rendező Harsányi Miklós.
* Miénk az éjszaka csütörtökön és pénteken van
műsoron.
* c.ütörtökön délután rendkivüi mérsékelt helyárakkal: „Marika'.
* Alexandra. Martos -Szirmay legújabb és legnagyobb sikeiü operettje, melyne* sorozatos előadasai
Budapesten a válsággal küzdő Király Szinház anyagi
egyensúlyát rendbehozták, szombaton kerül a szegedi
színház színpadára, ahol előreláthatólag szintén hoszszu ideig nem fog lekerülni. A szegedi színtársulat
szine-java nagy ambícióval készül szentiványi Béla
rendelő és Beck Miklós karmester vezetése mellett
a nagyszabású bemuta'ófa, melynek díszleteit Kéry
Pál festőművész eredeti tervei szerint Miklós Gyula
festi A 8*inha, vezetősége minden áldozatot meuhoz,
hogy a dar?b » arehozatala minden tekintetben egyenrangú légy;. a budapestivel.

IS

készpénzárban vásárolhat az előrehaladt idény folytán.
Gyermekruhák
. .
Téli Mikádó
Szőrmés Mikádó . .
Divat Ragián
. .
és
m i n d e n f

Kedden: A hid. Bérletszünet.
Szerdán: Farsangi lakodalom.
Bérletszünet.
Csütörtökön délután rendkivüi mérsékelt helyárakkal: Marika.
Csütörtökön este: Mienk at éjszaka.
Bérlet A. 16=
Premier.
Pénteken: Mienk az éjszaka. Bérlet B. 16.
Szombaton este: Alexandra.
Bérlet B. 17. Premier.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A madarász.
Vasárnap este; Alexandra. Bérlet A. 17.
Vasárnaptól kezdve minden este:
Alexandra.

Férfi öltönyök
. . .
K
500.OOO
Nutria sport bunda
. , K 2,000.ooo
Velúr női kabát v. bél . K
8OO.000
Divat boák
K
200.OOO
és női
télik a b á t o k.

Blau Ignátz, Kelemen ti. 5.
256

•

* Öz0njí><rí..n ti' után ifju«ági eiőídás: , A hid*.
* VPiáitfJip d . u n méisékelt helyárakkal:
m?darász".
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DELMAQYARORSZÁQ

A Délmagyarország
kölcsönkönyvtáráhan
megvan Wedekind, Schaw, Schnitzler,
Jack London, Courths-Mahler valamennyi magvarul megjelent munkája.

Sport
SzAK—SzTK 6:0 (4:0).

A II. félidőben enged az iram. A SzAK most
már félgőzzel játszva még két gólt szerez; Váhl
a 17 ik és Megyeri a 35 ik percben.
Élvezetes, szép mérkőzés volt. A SzAK jáléka
lekötötte a nézőket, mert változatos, ötletes volt. Az
S Í T K gyenge ellenálló ereje nem kisebbítheti a
bajnokcsapat teljesítményének értékét, mert nem
a hatgólos győzelem, hanem a stílus, az érett
futbaü volt az, ami fölényes győzelemmel került
a küzdelemből. Petényi kifogástalanul vezette
a mérkőzést.

szerencsésebb egyetemiek nyertek meg. A játék
alacsony nivón mozgott és technikai készültségét
mindkét csapat a durvaságok sorozatával pótolta.
A KEAC tizenegyesből lövi a vezető gólt, amit
Lapu egyenlít ki. A győztes gólt a IL félidőben
Kovács Buna rúgta. A KEAC ban a hátvédpár, az
UTC ben Mojzes és Kronenberg váltak ki.
Bárányi József volt a mérkőzés elnéző birója.
HTVE—VMTE 0:0. Elkeseredett küzdelmet
vívott a két csapat, melyben az I. félidőben a vívók,
a II. félidőben a munkások voltak fölényben. Az
elért eredmény reálisnak mondható, mert a kiesés
eüen küzdő VMTE végig méltó ellenfele volt a
HTVE-nek. Jó biró volt Frankéi.
Birkozóverseny. Vasárnap délután a Tisza
nagytermében rendezte a SzAK .Szeged város
bajnokságáért" birkozóversenyét. Zsúfolásig megtöltötte a közönség a nagytermet és nivós küzdelmekben volt része. A szépen megrendezett versenyen a szövetséget Villányi Ármin ügyvezetőelnök képviselte. Eredmények a köweikezók:
Légsúly:
1. G«nz (Miskolci AK), 2. Takács
(M«kói AK). 3 Fehér (Kaposvár).
Pehelysúly: 1. S*éll (Vasas), 2. Filax (Miskolci
AK), 3. Bjtond (MAFC).

Bajnoki mérkőzés.
Biró: Petényi.
Azoknak, akik azt hangoztatják, hogy a SzAKnak a déli kerQlet egyesületei között nincs komoly ellenfele, a vasárnapi SzAK—SsTK mérkőzés teljesen igazat adott. E küzdelemben nagyon
élesen rajzolódott ki a két csapat játéktudása köKAC-Zrinyi 1:1 (0:0). Mint előrelátható
zötti különbség, amely a bajnokcsapatot magasan volt, az uj játékosokkai megerősödött KAC-ban
ellenfele fölé emelte. Itt ugyanaz játszódott le, erös ellenfélre talált a Zrinyi. Dacára annak, hogy
mint az elmúlt vasárnap a Zrínyivel és ugyanez az akvirált játékosok közül csupán Beck balösszefog lejátszódni a többi bajnoki küzdelemben is. kötőt tartjuk átlagon felüli játékosnak, az uj erők
Talán két hátralevő mérkőzésnél várhatjuk vala- friss vérkeringést vittek a kereskedő csapatba és
mivei egyenrangubb ellenfelek harcát és ez a ja- rendszeres munka után lehet a csapatból valamit
vuló formát mutató Vasutas és a mindig határ- „kihozni". A Zrinyi közvetlen védelme kielégítő
talan lelkesedéssel jáíszó KE AC nál. A többi nem volt, halfsora a szokott jó, csatársora a szokottnál
harc, vegyis nem egyenlő erejű eilenfelek harca, rosszabb. Egyenesen bosszantó, hogy az a csatárhanem kél csapat játéka, ahol az egyik klasszi- sor, melyet lömnek labdákkal és amely tetszetős
sokkal erősebb a másiknál.
mezőnyjátékot játszik, a 16 os vonalon megszűnik
Komoly kritikát ezért csakis ugy mondhatunk a futballozni. A játék végig izgalmas volt, a Zrinyi
SzAK—SzTK mérkőzésről, ha az előbbi megálla- többet támadott, azonban a KAC veszélyesebKönnyűsúly:
1. Dobó (SzAK), 2. Gábor (Misben. A KAC ban Réti, Bczók és a két szélsőhalf,
pításunk szerint nézzük a teljesítményt
A mérkőzést ezúttal is a SzAK dominálta. Az a Zrinyiben Wíchnalek és a halfsor volt jó. Akolci AK), 3. Bóbis (Kecskemé'i TE).
Kisközépsúly:
1. Nagy (MAC), 2. Süauer (Máv.
első 10 peic ől eltekintve, amikor az SzTK is sok gótok a második félidőben estek, a KAC gólját
erővel és lendületlel támadott, nem volt egyetlen Beck, a Zrínyiét pedig 11 esből Wiener rúgta. Ki- gépgyár), 3 Gáí (S*AK).
Nagyközépsúly:
1. Zjmkó (SzAK), 2. Vérles
momentum sem, hogy ne a SzAK kezében lett fogástalanul vezette a mérkőzést Nagy Mihály.
volna az irányítás. ASimókával és Martonossyval
Vasutas—KTK 15 : 1 (6 : 0). A félegyházai (Kecskeméti AC) 3 Frank (SzAK).
Nehézsúly: 1. Beck (SzAK), 2. Fülöp (Makói AK).
játszó SzAK nagy játékot produkált és könnyen, csapatot rekord-gólaránnyal verte a jó játékot
minden megerőltetés nélkül 6 gói különbséggel mutató SzVSE. A KTK hatalmas vereségének
Budapesti eredmények:
verte meg ellenfelét. De verhette volna többel is. gyenge indoka, hogy tartaték-kapussal és még
UTE-NSC
2:2(1:1).
Nem ez a lényege megfigyelésünknek. A lényeg három tartalék játékos 3at játszott és hogy majdnem
FTC-33 FC 0 : 0.
az, hogy a SiAK vasárnap olyan briiliáns csatár- minden lövésből gól lett. A Vasutasok csatársora
MTK-ETC 5:2 (5:1)
játékot mutatott, annyi gólhelyzetet teremtett és dolgozott meglepő szépen, de a halfsor is kielégítő
Vasas—III. ker. 2:1 (1:0).
annyi sokat lőtt kapura, hogy ezt csak egy nagy volt. A mérkőzés csak negyedóráig volt annak
BEAC-VAC 1:1 (1:1).
csapat tudja megcsinálni. A SzAK mai csatársora nevezhető, ezután csak egy kapusa játszott az
KAC-Törekvés 7 : 2 (3 : 2).
félelmetes erejű, még a kissé lassú Martonossyval SíVSE-nek. Kakuszi 6, Karlovics II. 3, P»pp 2,
is. Annyi ötlet van a kombinációkban és olyan sok- Wilheim 3 gólt rúgott, mig a KTK gólja Tomka
szinü a szárnyak taktikája, hogy a legjobb védelmet fejeséből eredt. Jól bíráskodott Pataki.
A SzAK vezetősége az 1924/25. évben szövetis könnyen törik át. Pedig most van a csapat
KEAC—UTC 2:1 ( l : 1) Heves iramú, bele
ségi dijat és ifjúsági bajnokságot nyert I/b. és
fejlődésben. A halfsor nagyot javult Simókával. menös mérkőzést játszott a két csapat, melyet a ifjúsági csapatjátékosainak ezüst érmeket adott
Vezér ha leszokna felesleges durvaságairól, többet
MMMAMWMMHMMMNMM^^
tudna produkálni és vele a balhalf poszt kifogástalanul lenne megoldva. Farkas gyenge, de szívóssága, mellyel ellenfelét nem hagyja „élni", igen
hasznos. A védelemben Beck II. ezuital — valószínűleg az előtte gyengén debütáló Farkas miatt — nem
volt kifogástalan. Az egész, mint együttes: tömör,
A Holtzar éa Társa cég egyazaégi eljárás fehérmegyei 3975-4030, pestvidéki 43CO-4225, egyéb
egységes, jól átgondolt terv szerint dolgozó csa3975- 43,0, 78-as tisxaridéki 4C73—4100,
megindítását
kérte. Holttér ét Társa szegedi dunántuli
pat, akiknél a futballjáték már komoly sportot
felsőtissa' 4375 4100 fehérmegyei; 4330-4025, pest.
közismert
posztóés
szörmeátukereskedő
cég
nyújt Kár, hogy ez a tehetséges, nagyobb felvidék! 4925—4750,
dunántoll 4)00-4325, 79-es
adatok megoldására hivatott csapat bagatel ügyek- hétfőn a kir. törvényszéknél egyeiségi eljárás íisaavidéki 410J-4125 feluőtissaí 4075 -4100, fehérben kénytelen vegetálni. Es megállapíthatjuk, hogy megindítását kérte fizetési halasztás iránt. A SJsavai 402'.- 4350 pestvidéki 4350-4075, egyéb
itt, ezen a ponton van eltemetve a nagyobb fejlő- törvényszék ezt el is rendelte és vagyonfel- dunántnll 4025 - 4050, rox* 2275-23C0, takarmány,
árpa 23W-245H, sörárpa 3100-3500, xab 2525-2655
dési lehetősége minden tehetséges vidéki csapat- ügyelőül dr. Tötök Béta szegedi ügyvédet tingeri
kölest 1800—1900, korpa 1700-17'.0,
nak. Az erős konkurencia hiánya teszi azt, hogy nevezte ki. Az országszerte duló gazdasági vál- lucerna 1825-1853,
'í3J0—25 0, lóhere nagyarankamentes 2300—
sokszor váratlan csalódások érnek bennünket.
ság juttatta a Jónevü céget fizetési zavarok 2500, lóhere nagyarankás 1900-2200.
Az SzTK nem vo't jobb, de rosszabb sem, mint közé. A beterjesztett méneg alapján a cég Irányzat. A hétfői értéldözsde irányzata már nyitáshitelezőinek 100 százalékos kiegyenlítést aján- kor elég kedvező volt a hangulat és a küllőidről érkező
ahogy vártuk tőle. Evek óta egy helyen áll, fejlő
dés nélkül. Becsületesen küzd mindenkor és ér is lott fel s igy remíny van arra, hogy a hitele- jobb jelentésekre az árfolyamok emelkedő tendenciát
el sikereket, mert hiszen nem rosszabb ő sem, zöket károsodás nem fogja érni.
követtek. Később azonban áresések voltak, ugy hogy
mint a bajnokságban szereplő többi csapat. A
az összes piacokon lanyhaság állott be, amely egéiz
zárlatig eltartott. A fixkamatozásu papirok irányzata
SzAK ellen most sem tudott eredményt elérni.
csendes forgalom mjllett a« átlagos címletek 50—100.000
Csatársora a mezőnyben nyilt játékot játszott,
koronával javultak.
hatfsora nehéz dolgát, a SzAK csatárokat fogni,
mérsékelt sikerrel látta el, védelme pedig nem
Per»uf.wár«M a«rt<svá«ár. Felhajtás 2300, Arak:
tudott megbirkózni a szakadatlan megismétlődő
könnyű 15.5-16, közép 18-18.5, nehéz 18.5-19.5. Az
A
valutaés
devizaforgalom
sáróárfolyamaifa
i
ravasz SzAK csatár játékkal. Saár kapus sok bra- íák.i Angol font 846300—447763, cseh korona 2110vúros védést produkált, de a latasztrófális vere- 2117,5, dinár 1251-1257, dollár 71225-71525, irányzat vontatott.
séget nem tudta elhárítani.
í/ancia írató 2560-2580, holland foriai 28563lei 3C8-314, léva 495-533, Ura 2859A játék erős SzTK ostrommal kezdődik. Kal- 13700,
márka 16966 17(216, nsatrák schilling 100.33már bét izben is megszökik és veszélyezteti a 4:875,
190.64, dán korona 18515- Í8575, svájci frank 13730SzAK-kaput. A SzAK védelem biztosan veti vissza 13785, belga frank 3236-2250- norvég koros*
a támadásokat. A 6 ik percben már a SzAK csatár- 15185-15235, svéd korona 19Ü75-19135, lengyel
sor csinál kellemetlen látogatást Saár kapujánál és stoty 8652—9250.
a 7-ik percben egy Simóka által kidolgozott akcióDevizák i Amsterdam 38530-28850, Belgrád 1252 - A Meglopta egy leány legszebb álmát... 2
ból Megyeri megszerzi az első gólt. A gól után 1257, Berlin 16346-17016, Sakarsst 300-306,
fokozódik az iram, mindkét csapat lelkesen küzd, irfissnel
3236 -3250,
KopenMga £8515 -18570,
de mig az SzTK rohamok összezuzódnak a SzAK- Oslí 15185-15235, London ;3»6630 -347633,
Mikapu előtt, mielőtt góthelyzet adódnék, addig a lánó 2863 -2875, Newyork 712S3—171463, Páris
SzAK-csatársor remek kombinációkkal ostromolja 2í 44- 3560, Prága 2110.5-1117.5, Szófia 595- •
Felújítja csütörtökön
•
az ellenfél kapuját. Kalmár vezeti a kék fehérek 535, Stockholm 53075—19135, Varsó 8650-9230,
minden veszélyes támadását és néhányszor Szűcs- Wien 100.24—100.64 Zfisich 1372-113761.
l a t B e l v á r o s i
M o z i .
1
nek kelt labdát fogni. A 17 ik percben Solti löZfirichi tőzsde. Nyiiúti
Páris 18.55, ILoaúois
vését Saár kiejti és a ráfutó Váhl védheletienül a 2 526.25, Newyork 519.27. Brüssse! 23.53, Miteno
gótba vágja. (2:0.) Szebbnél-szebb SzAK-táma- 10.8760, Amsterdam 204%, Berlin 123.65, Wien
dások következnek. Mészáros—Vd/zí-szárny ra-,8073.10, Süéfia 3.75, Prága 15.3750, Varsó 67.50,
gyogó trükkökkel gyönyörködteti a nézőteret. Me- Budapest 9MŰ72.70, Bukarest 3.2250, Belgrád 9.1250.
Zártait
Páris 18.56, London 2526.75, üewyoife
gyeri okosan irányítja a támadásokat és mindkét
Brüsszel 23.60, Milano 28 8750, Amstardaw
szárnyat foglalkoztat a sorozatos támadásokkal <
Berlin 123.60, Wien 0,0073.10, SiíHs 3.75,
Mindazon rokonok, jóbarátok, egyesületek
üldözi az ellenfél védelmét. Egy ideálisan kidol- 208'/*
í*ráyi 15.3750 v«ia* 67.10, Budapest 6.0072.70, Belés tsineröáök, akik felejthetetlen jó hitvesem,
gozott jobboldali akcióból Miszáros beadásából grád 9.1250, Bakarest 2.25.
drága jó anyánk végiiaztességén koszorú adoMegyeri a harmadik gólt fejeli. (3:0) Középjámányaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyTerménytőzsde.
A
héttői
terménytőzsde
irányzata
tékban küzdenek ezután a csapatok, ahol mind- szilárd, a forgalom nagyon élénk.
híteni igyekeztek, ezúton mond hálás köszökét halfsor erős munkát végez. Solti néhány
netet a gyászoló
Hivatalos
árfolyamok:
Btua
76-os
tiauvidéki
4300klasszikus lefutása hoz veszélyt. A 42 ik percben 4125, telsőtisaai 3975-4300, febéraK^ysi 3925 -3950,
473
Vörös család.
Megyeri tiszta helyzetben kiugrik és a negyedik tj«stvJdéfei 3950-3975, e«véb dunántúli 3925 -3930,
gólt lövi. (4:0.)
77-83 üssstridéki 40 i0 - 4075, felsőtest <023-4050,

{fogják

ellj

• A boldogság tolvajai!

Köszönetnyilvánítás.

8

DELMAGYARORSZAG

Hatalmas

1916 február 23

APRÓHIRDETÉSEK

tábor

• a Qfiéfmagyarcrszág

ofvasó-

•

2 közönsége;
vásárlásaiknál és ren- •
deléseiknél egymást támogassák.

H a d i ó
KÜVAfVEZITOl SZÖLLÓS KÁROI.T.
A nagyobb leadóállomások
mai műsora.

Messmer feáf

(S városnév utiai s*á«t bHllámhotts/>

Rádiókészülék és alkatrész legolcsóbb
Szöllősnél, Széchenyi tér 8.
Budapest 546. (2 kw.) Délelőtt 9.33 és 10.30 órakor:
Hirek, közgazdaság. 11.30 és délután 1.30 órakor:
Zongorajáték. 2.30 és 3 órakor: Hirek, közgazdaság.
4 órakor: Katonazene. 6 órakor: Az Egészségügyi
Reform Iroda előadása. 7 órakor: A m. kir. Operaház
.Farsangi lakodalom" előadása. Utána 12 óráig:
Tánczene.
Bécs 530 (5.6 kw.) Délalán 12.55 órakor: Naueni
időjelzés. Esle 8.30 órakor: Hangverseny.
Berlin 505. (10 kw.) és 576. (4.5 kw) Délután 4.30
Hangverseny. Este 8 órakor: Kollo: .Három vén skatulya", operett 4 felvonásban. 10.30—12 óráig: Tánczene.
Boroszló 418, (1.5 kw.) Délután 12.30 órakor: Gramofon. 1.45 órakor: Rádiózenekar. 5 órakor: Mozartdélután. Esle 8.1) órakor; Bergmann est. (Dalok,
szavalat).
Majna-Frankfurt
47a (1.5 kw.) Délntán 4.15 HSndel-koncert, Este 8.15 órakor: Közvetítés Hamburgból.
SCbütt: .Csók a Niluson", operett 3 felv.
Königsberg 463. (1+1 kw) Délután 4.15 órakor:
Hangverseny. Este 7. u órakor; Kollo .Három vén
skatulya", operett 4 felv.

a legfinomabb keverék, zamatos és használatban rendkivül kiadóst
Magyarországi riVTniT QT AlfTI AQTI kereskedelmi
vezérképviselet UJJiUJl u l A ü l U A J l U részv. társas.
BI 33 BUDAPEST. V., Erzsébet tér 8. szám.

IROGEPjavitásokat
olcsón, Jól és pontosan eszközlünk.
S z a l a g , c a r b o n és átütőpapírok gyári árban.
Jókarbantartási vállalat
I v A f l á n
*
Szeged, Széchenyi tér 8.
i r o g e p
r « ¥ • Telefon 363.
272

Nöi és férfi C ^ U P O

München 485. (1.5 kw.) Délután 4.20 órakor: Hangverseny. Este 8.15 órakor: Hangverseny. 9.30 és 10.20
órakor: Előadások.
Münster 410. (3 kw.) Délután 1.15 órakor: Rádiózenekar. Haydn, Mozart, Beethoven. 4.30 órakor:
Hangverseny. Este 8.4i órakor: Vonósnégyes. 10 órakor: Hangverseny.
Stuttgart 446. (1.5 kw ) Délután 4.30 órakor: Hangverseny. Este 8 órabor: Gounod: „Philemon és Baucis" opera 3 felv. Utána hjngverseny.

Állandó akkumulátortöltés dinamóval
Szöllősnél.
Bern 435. (5 kw.) Délután I órakor: Hirek, gramofon. 4 órakor: Zenekar. Este 8 órakor: Hangverseny.
Felolvasások.
Zürich 515! (1.5 kw.) Este 8.15 órakor: Hangverseny.
Daventry
1690. (2^ kw) Éste 9 órakor: Hangverseny. 11.30 órakor: Tánczene. 12—2 óráig: Rádiókvartett.
Milano 320. (1.5 kw.) Délután 4.30 órakor: Hirek,
hangverseny. Este 9—lt óráig: Hangverseny.
Róma 425. (2.5 kw.) Délután 2.1:> órakor: Koncert.
5 órakor: Zenekar, utána mesék, majd jazz-band.
Este 8 órakor: Hangverseny. (Könnyű zene).
Toulouse 44L (1.5 kw.) Délután »2.30 órakor: Zene,
1.15 órakor: Hangverseny. Este 8.45 órakor: Hangverseny. 9.30 órakor: Részletek egy operettből. ia30—11
óráig: Hangverseny.
Prága 3b8. (5 kw.) Efate 8 órakor: Hangverseny
(zenekar).

különlegességek,

g y e r m e k , és m u n k á s c I p O k

legjobb kivitelben.

Özv. K0HN MÓRNÉ, Széchenyi tér II.

S o s t a r i c s és Téth

Philips-cső: nagy élettartam, rendkívül tiszta,
erős vétel. Szeged és környéki vezérképvise
let Szöllősnél.

reklfimváUalata

23

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
Készit vetítő lemezeket, plakát-, rekldm-tervezéseket, üzleti és kirakati feliratokat.
461

141—1926 végr szám

Hiverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. év LX. tc. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság (925.
évi 6 19—6—9. szamu végzése következtében dr. Sebők Vilmos ügyvéd által képviselt dr. Krausz József javára 9,ooo.ooo korona és
járulékai eiejéig 1M2S. évi november hó K-én és 1928. tvi Január hó
e-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és l5,8in,ooo
koronára becsült kővetkező ingóságok, u. m.: különféle ház bútorok, a 2264—vhjtó 1925. sz. jkvben 1—3 t. alatti kivéve, tisztított
baromfi, női ruha, óra, ékszer stb nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbiróíác 1926. évi Pk. 2U369—5.
számú végzése folytán e,ooo.ooo korona tőkekövetelés, ennek 1925.
évi junius hó i. napjától járó 18 százalék kamatai és eddig összesen
2,552.3*0 koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő költségek erejéig Szeged, Csekonics ucca 4. és Kígyó u. 1. szám alatt
leendő eszközlésére 1926. évi február hó 25. napjának délelőtti 11
órájára határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az éi intett ingóságok az lfeSl. LX. tc.
107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés m llett a legtöbbet Ígérőnek
szükség esetén a becsáron alul is eladatni fognak.
Kelt ázegeden, 19ic. évi február hó 13. napján.
K u h í k J á n o s kir. bir. végrehajtó.
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fióktejcsarnokaiban.

446

Vegetárius konyha
nyilik meg március 1 én Oaztrovssky ncca 4. szám
alatt. Ebéd-vacsora koszt már most előjegyezhető. 462

Ki
Mirgorod,
c z e g Ferenc: A hid.

Ohfafás

Belvárosban egy intőrozott szoba kiadó.
Cim: Kossuth Lajo* sugárut
27, I. emelet, 1. ajtó. 441
Különbejáratu bútorozott
szoba 1—2 személynek
kiadó. Báró Jósika ucca
14, jtó i.
Lakást bérelhet, kiadhat
vagy cserélhet apróhirdetés
utján, lo szóig 6ooo kor.
korona.
Kiflin,

ÉUÉS

állást kaphat apróhirdetés
utján. — lo szóig 4ooo
korona.

Jó bizonyítványokkal
rendelkező

szakácsnő

'elvétetik. SOMLÓ,
Tisza Lajos körút 46,
III. emelet. 463
Intelligens, fiatal úrinő
házvezetőnői, anyahelyetlesi vagy más bizalmi állást vállal, vidékre is elmegy. Érdeklődni Fodor u.
f , emelet, kinl a foyosón.
Jobb fiatal asszony szépen
vasal, uri hazakhoz ajánlkozik. Megkereséseket kér
.Faragóné" jeligére.

Szövött „Nédroletta"
terjesztésére Szeged
és környékére
ügyes é s megbízható
egyént keres szép
jutalékkal.
Rolettakészitő Ipar,
Vasvár.
464
Március l-re egy idősebb
vagy fiatal házas pá) hoz
egy jobb leány, a háztartás minden ágában jártas,
ajánlkozik. — Étdeklődni
Arany Jínos ucca 7. —
Schimmerling kárpitcs.

Nevelőnöt,
házi tani tót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést lo szóig 4000
korona.
Németet tanitok iskolásoknak és felnőtteknek. Cim:
Dugonics tér 10. sz.. trafikban.
1
Intelligens német kisaszszony bosszú bizonyítvánnyal
gyermekekhez
ajánlkozik. .Gyermekszerető* jeligére.
Eladás
Használt ruháit legjobban
értékesiti apróhirdetés utján. 10 szóig 6ooo korona.
Jókarban lévő Pianinó eladó, a déli órákban megtekintheti. — Ajánlatok
.Pianinó" jeligére a kiadóba kéretnek.

Pénz
KSlcsónt kaphat és kmálhat apróhirdetés utján, lo
szóig 6ooo korona.
lezés
Leveleiéit is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6ooo korona.
Jó megjelenésű fiatal aszszony megismerkedne komoly úriemberre. .Itt a
tavasz" Jeligére a kiadóba.

Különfélék
Társat talál, ba apróhirdetésben keres, lo szóig
6ooo korona.

Részletfizetésre
szállítok kárpUosmunkákat

BALOS

SÁNDOR;4

Kossuth Lajos sugárut S.
Telefon 965.

Menyasszonyi a]án/ l á b u l zománcedény éskonya e K U i hafelszerelési kirakatom kiváló gazdag választékát
becses figyelmébe ajánlom. —

Szántó üózeef zománchála, bel-

városi huscsarnok mellett

8

Alii lepaooll
tttkhei raktára9
Körösifiézaüvegezés! vállalata Mérey u. 8. Tel. 9-57.
Remek

e b é d l ő ós h á l ó s z o b a
bútort jutányos árért vásárolhat

SPITZERPitl},

DELMAGYARORSZAG

Hálószobát, ebédlőt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, lo szóig 6ooo

KÉSZlT

kilója 24.000 K-ért a
Kozponli Tejcsarnok R.-T.

Egy szoba konyhás lakás
bútorral egyfitt azonnal
átadó. Remény u. 51.

Vétel

HIBLAP- ÉS NTOMDAVJÜUAUT RT.

Vi, 1 és 2 kilós eredeti gyári csomagolásban, utalvány vagy szelvény
nélkül, mindenki által beszerezhető

Üsleteladás legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo szóig
6ooo korona.

Mindenest, szakácsnőt
vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, lo szóig
4 ooo korona.

Rádiókészülékek javitása, behangolása, kapcsolási vázlatok, antennaszerelés Szöllősnél,
Szeged, Széchenyi tér 8.
Ftlelfs snrkesüió j FRANK JQZSEP.
Nyomatott a kiacétulajdonoi Délmae?aroirssé$ Hírlap
és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. Szeged

Uzlethelqlség

Bútorozott szoba március elsejétől kiadó. Kelemen ucca 4, I. 9.
H

Kérjen

Február 23, kedd.

lakig
Butorosott szobát ba kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 6000
korona.

flradi

Hagy Jivitdmfihely ! 3i1
S í ö l l l ó S á n d o r jéprik-

H i i Kin Dá\ . -palota, Kiss u.

><-2

2E

u c c a 4.

g y á r i
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ssf

Délmagyarország

kiadóhivatalának
telefonszáma

feleion

Nagy

á r o n

k a p h a t ó ,

Meghívó. Az .Export" kereskedelmi r.-t. évi rendes
közgyűlését f. é. március hó 4 én d. u. 2 órakor tartja
Szegeden, Dugonics tér 8. sz. alatti irodájában a következő tárgysorozattal: 1. Igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése és e feletti határozat. 2. Évi mérleg megállapítása.
3. Netáni indítványok. Az Igazgatóság
463
m

raktár

miatt I!

a raktáron lévő női és férfi szövetek, selymek, flanelek, barchetok,
kazánok, vásznak, siffonok, frenchek, flanel- és selyemkendők
mélyen

469.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
2
szőlőkötfaő fonalak í» háló
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varrógép, kerékpár, gramofon, gyermekkocsik,
gumi és ezeielék részletre is

306

85
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a legmodernebb kivitelben árjegyzékeket körleveleket, levélpapírokat és számlaOrlapokat,
plakátokat, címkéket, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat továbbá
legjobb anyagokbúi e,sőranguan
kikészített üzleti könyveket
éa egyéb folyóiratokat
K é r j e n árajánlatot

Sehol olcsóbban

Tábor ucca 3. szám.

leszállított

árban ketfilnek

eladásra.

cózf B rdő vet szemben.
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