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Az őrületek vámpolitikája.
Szombaton nagy botrányok, rendőrkardok
csattogása éi revolverek durrogása közben Práában elfogadták a cssh vámtarifa-javaslatot,
i botrányok a parlamentben játszódtak le; ahol
az ellenzék ezer módosifó indítványt nyújtott
be a javaslathoz, de a többi ég a kormány utasítására, részletes vita nélkfll est blec elvetette
valamennyit. A rendötkardoknak és revolvereknek az uccán volt szerepük, ahol a tömegek
átintettek a vámtarifa-javaslat ellen, amely megdrágítja a kenyeret és a cieh munkás megélhetését. Hitven ember megsebesült, száznál
többet letartóztattak. Uíána a kormány nem
egészen szokatlan ricepl szerint félhivatalosan
megiralla, hogy a tüntetifst a kommunisták, as
állami rend belső ellenségei rendezték, de sikerült a nyugalmat helyreállítani. Milyen jó is,
bogy vannak kommunisták, akikre rá lehet
kenni az ódiuaot, mielőtt egy ambiciózus kormány megkezdené a küzdelmet az orszig kükő
ellenségeivel.
Cs a külső ellenség részben mi vagyunk,
magyarok. Ha nem is egészen, de igen nagy
részében ellenünk irányul a cseh kormány vámtarifa'javaslata, amelyet már a prágai parlament
is elfogadott. As uj vámtarifa hallatlan módon
feleaseii a gabonafélék és őrlemények, valamint
a többi agrárius termékek vámjiit. Igaz, hogy
minden vámtaiifcléteinek kettős vámja van, egy
autonóm és agy szerződéses tétel, az első az
olyan államok számára, amelyekkel Csehország
nem köt kereskedelmi szenődést, a második
psdig azokkal szemben, akikkel a kereskedelmi
szerződés létrejött. Ez a szerződésre valé utalás azonban csak játék a szavakkal, mert m é |
a szerződéses lételek is oly msgasan vannak
megállapítva, hogy trgyeneien tiltó jellegűek.
Ha százezer koronánál magasabb vám lerhsl
egy métermázsa lisztet, akkor azt bevinni szinte
lehetetlen. Ezt a lehetetlenséget köresiti meg a
vámtarifa-törvénynek sz az intézkedése, hogy as
igy megállapított szerződéses tételek minimálisaknak tekintendők és átokból engsdnl semmi
körülminyek között sem szabad.
Nem tudjuk megállapítani, hogy ennek a vámtarifának kidolgozásánál mennyire látszott szerepel a cseh agráriusok n y o a á i a és mennyiben
szerepeitek külkereskedelmi szempontok, helyesebben az a szándék, hogy ártson a legközelebbi szomszédoknak. Magyarországon kivül az
agrárvámok ilyetén megállapításában érdekelve
van ugyanis Románia, Jugoszlávia, sőt Amerika
is. Nem szabad megfeledkezni azonkivül Szovjetoroszországiól sem, mely felé erős cseh reménykedések szállnak, hogy a cseh ipar egykét év múlva nagyon ki fogja vinni a részét a
gazdasági újjáépítés munkájából. Mindezekkel
az országokkal szemben a cseh kormány előre
tárgyalókiptelenni
teszi magát, mikor kimondatja a parlamenttel, hogy a most megállapított harci |e!l«gü vámokból pedig engedni nem
szabad.
Ds éppen ezért nem szabad feltételezni, bogy
ebben a kérdésben az egész cseh közvélemény
egységesen állana a kormány háta mögött. A
cseh ipar érdekképviseletei heteken keresstüi
óva intették a kormányi ennek a vámtarifajavaslatnak a következményeitől. Rámutattak,
bogy a megás agrárvámok meg fogják drágítani a munkás megélhetését, ami munkabéremélésekre és az ipari termelés megdrágulására fog
vezetni. Azok az országok, melyek mezőgazdasági termelésük fölöslegét kisebb vagy nagyobb
részben Csehszlovákia felé irányították, retorziókkal lógnak válaszolni, Politikailag meg fog
romlani a viszony a kisántánt mezőgazdaság*
(elltgü országaival is. A kormány azonban nem
ballgaiott rájnk. As! hitt*, hogy ez a fegyvernek készült vámtarifa csakugysn f e í j v t r is lesz
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a keiében. Híhelöleg azonban elszámította magát és a sulykot nagyon is messzire hajította.
Egy cseppet sem állítjuk, hogy a mai helyzetben, mikor a kereskedelmi tárgyalásokba a
politikai momentumok erősen belejátszanak, a
mi pozíciónk tulságoian kedvező volna Csehországgal szemben. A francia szerződés iskolai
példája volt, bogy kereskedelmi téren miként
dolgczoak ellenünk. Franciaország reánk erőltetett egy olyan szerződést, a a s l j n e k legtöbb
télele közömbös Franciaországra nízve, de a
legtöbb kedvezményi elv alkalmazása cse'éa a
cseh íptri kivilel érdekeit szolgálja. Ilyen
trükkökre el kell készülve lennünk a jövőben
is. Semmiféle mesterkedéssel nem lehet azonban egy áüa^nos és egy földrajzi helyzetből
folyó igazságot megváltoztatni. Az általános
igáztál? sz, hogy a kenyér mladlg
tltőrendü
élet szükséglet mared és akinek kenylr van a
kesében, sz előnyben van azzal szemben, akt
iparcikket kínál érte. A földrajzi helyzetből
folyó igazság pidig az, hogy Magyarország
eddig egyik irgjobb vevője volt a cseh iparnak

eiötixetísl árak: Egy híraipri helyben 4QC
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és a magyar vtvő elmaradását a cseh Ipar nagy na eiősen meg fogja irexni.
Éppen most, amikor ezt n vámtarifát a prágai parlament e fogadta, kellett volna megindulni a cseh-migysr kereskedelmi szerződési
tárgyalásoknak, Hogy mi lesz ezeknek a tárgyalásoknak a sorsa, a történtek után nem tudjuk megjósolni. Egy cseppet sem csodálkoznánk azonban, ha a magyar Impottörik tömegesen storníroznák a cseh gyáraknál
fetadeti
őszt és HU rendtliseikei
és másfelé igyekeznének szükségleteket fedezni. Még az óvatosság
is erre késztetheti ölet. Nsm leheletlen ugyanis,
hogy a retorzió magyar részről is harci vámok
életbeléptetésére fog vezetni és balomra dőlnek
azok az árkalkulációk, melyeket a cseh behozatalra felállítottak. Ismerve a cseh fekszlilbehozatal mennyiségét, nagyon rövid idő alatt
annyi ilyen levél mebel Csehországba, hogy a
cseh kereskedelmi miniszter akár kitapétáztatfcatja velük annak a tanácskozóteremnek a
falait, melyben ezt a vámtarifa-tervezetet kidolgoztak.

Perel bukására
lemondott az egész francia kormány.
Páris, junius 15. Peret pénzügy miniszter a
Briand miniszterelnök elnckletével kedden d. e.
tartott minisztertanácson benyújtotta lemondását.
Közölte, hogy tekintettel a kQlföldi devizák áremelkedésére és tekinlellel arra, hogy az a fetteiős támogatás, amelyre a kormány si ámított,
elmaradt, számára nem lehetséges tovább az,
hogy lisztjét eredményesen (öltse be. A minisz-

tereinek és a minisztertanács tagjai rá akarták
venni Petet-1 elhalálozásának megmásitására,
Peret szonbin kitartott elhatározása mellett és
kijelentette, hogy elhatározása
visszavonhatatlan.
Peret ferrordása után a kormányhoz közel
álló körök véleménye sieiinf, az összkormány
lemondása, ha formálisan nem is, tényleg azonban már befejezettnek tekinthető.

(Budapesti tudósaink telt fenjeleitise.)
Pári&ból jelentik: A Briand kormány kedden délután
5 órakor lemondott. A minisztertanács által kiadott hivsta'os jelentés szerint a kormány egyhangúan arra a felfogásra ju'olt, hogy sem a délelőtt lemondott Perei pénzügyminiszter
lemondásával, sem pedig a kormány részleges reorganizálásával nem lehet a helyzetei megoldani.
A kormány lemondását mit át is adta Dtumergue
köztársasági elnöknek, aki azt el is
fogadta és megbízta a kormányt az ügyek vitelével. A kibontakozásra irányuló szokásos tárgyalások szerdán délelőtt kezdődnek.

Szerdára viharos illés Ígérkezik a Házban.
Apponyi rámutat a genfi ut sikertelenségére.

(,Budapesti tudósítónk telefonjeleniése.) A nemzetgyűlésnek szerdán előreláthatóan viharos és
kritikus nepfa lesz. Bethlen litván minisztereinek expozéja elé nagy felkészültséggel indnl
a z egységes párt, hogy szerdán a miniszterelnök mellett (Öntessen és tömör hátvédet alkosson. Ugyanilyen felkészültséggel indul harcba
az ellenzék is Bethlen ellen, akit felelősségre
fognak vonni azért az eredmény teli nségérf,
amellyel a genfi ut járt.
Szerdán legnagyobb eseménynek
Apponyi
Albert gróf felszólalása ígérkezik, akiről ugy
tudják, hogy nyomban Bethlen ixpozéja után
stóial fel és kilépve eddigi tartózkodásából,

igen határ o: ottan rá fog mutatni a kormányelnök getfl ut fának sikertelent égére. Az ellenzék
nagy reményeket lüz Apponyi felszólalásához,
azonban értesülésünk szerint a késő éjszakai
érákban iérdfsessé váll, hogy Apponyi egyáltalában felszólal-e, mert eziátig vidéki útjáról
még nem étkezett vissza.
Apponyi Alberten kivel az összes ellenztki
pártok vezetői felszólalnak és éles szavakkal
fogják kritizálni a kormány genfi szereplését.
Előrelátható, hogy az egységes párt nem fogja
szétlanul végighillgatni az ellenzék támadásait
és igy holnapra a colilikai jósok nagy viharokat jeleznek.
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A prágai szociálisfák tüntettek a gabonavámok ellen.
A rendőrök szétoszlatták a tömeget.

CBudapesti tudósítónk telefonfelentése.) Prágából jelenük: A kohásza i üiemek üzemi tanácsának kezdeményezésére kedden délután 2
órakor a gyárakban
a munkát
beszüntették.
A belvárosban tüntetés volt a gabonavámok ellen.
A tüntetésen résit vettek más szakmabeli munkások is, igy textilmunkások és építőmunkások.
Oyülés után níhány csoport a Veticzel tsren
töntetni próbált, a rendőrség azonban
szétosz
latia őket.
A Veucel-téien a lovasrendötök altakot in-

téztek a tömeg ellen. Miután a tömeg ellenállt, fegyvert használlak
és számosan megsebesültek.
Hogy a kormány a helyzetet milyen komolynak tarijí, igazolja, hogy az egész helyőrséget,
amtlyit vidéktől is megerősítettek,
készenlétbe
helyezték. A parlamentben nagy aggodalmat
keltelt a tüntetés bire é i ai ól tartottak, hogy
megostromolják a parlament ép üli tét, amelyet
erős rendőri kéizültség szállt meg.
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Lemondásra szólították fel Benest.
P/dga, junius 15. A csehszlovák szociálista
párt központi végrehajtó bizottsága, mint a párt
Divat iloian jelenti, keddi tanácskozásán kimondta, hogy ragaszkodik a kormány
azonnali
lemondásához. Ecélból a p á r t d r . B e n e s kölűgyminisztert sasár felszólította
a haladéktalan lemondásra.

I A végrehajtó bizottság — mondja a jelentés —
már azért is erre a határozatra jntott, mert dr.
Benesnek a vitás kérdésekről való nézeteit
ismeri és dr. Beneshez teljes bizalommal van,
mert Benes a Cierny-féle hivatalnok-kormányban
cssk n a i y Önmegtagadással és as államra való
tekintettel tartotta meg a külügyi tárcát.

A veldosi konferenciai előtt.
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése) G rácból jelentik: A kisántántnak csütörtökön Vddesben tartandó konferenciájára minden előkészület megtörtént.
A külügyminisztérium
több magasrangu tisztviselője már megérkezett
Veldesbr. Benes cseh külügyminisztert szerdán

Laibschban, ahova Trieszten keresztül Genfből
érkezik, biratalos
fogadtatásban
részesítik,
amelyen Nlncsíes jugoszláv külügyminiszter is
résztvesz. A miniszterek azonnal továbbutaznak
Veldesbe, ahol 17-ikéa délelőtt Issz a megnyitó
ülés.

Őrizetbe vettek egy detektív főfelügyelőt,
aki elgázolt egy munkást és ellenszegült a rendőröknek.
Budapest, junius 15. Hétfőn este a Margithid köreiében izgalmas jelenetek játszódtak le.
a Bp. 50.001. számú automobil elütötte Moczíka
János napszámost, akit azonnal elborított a
vér. A hid közelében posztoló rendőrök m e g akarták állítani az automobilt, elébe is álltak
a gépkociinak, a kocsi vezetője azonban, aki
mint utóbb kiderült, a budapesti álIamrendCrségnek egyik fii ismirt
detektlvfőtelügyelője.
Csupor József nem akart hedertteni sem a
rendőrik Intézkedésire,
sőt neki akart hajlani
az eléfe dili rendőraek. Más rendőrök jöttek a
Margit-hidtól és ezek segélyével lefogták a kocsit,
amelyben a 46 éves Csupor József detektivfőfelügyeiőn kivül t a kocsi solfőrje, Galyís Miklós ült, a
kocsit vezeíő főfelügyelő mellett. Az automobilt
utasaival együtt előállították a főkapitányságra.
A főkapitányságon kedd délé ölt rendkívül szigorú

vizsgálat indult meg az ügyben. Megállapították
mindenek előtt, hogy a detektivfőf elügyelő és
soffőr ismerőse Akvtakumből jöttek a Margithid
fslé és az eddigi megállapítások szerint az érthetetlen eset legalább részben abban leli m a gyarázatát, bogy kint Akvlnkunban
\a detektívfőfelügyelő és társa kedélyes italozást folytattak.
A főkapitányságon kedden délben őrizetbe
vették Csupor Józsif detektivfőfelügyelőt,
goidailansigból okozott súlyos iesiisériés mialt.
Csupor Józssf detektivfőfslflgyelö esete nagy
feltűnést keltett z rendőrségen, annyival is inkább, mert a főfelügyelő egyik régi tagja a
budapssti delektivlebtülelnek, as egyik lopási
csoporlnik volt a vezetője és kötelességét, hivatását mindig felettes hatóságiinak az elismerése mellett teljesítette.

„Szimpatikus embernek,
de rossz pénzügyminiszternek tartom
Bud Jánost."

A pénzügy miniszter és Sándor Pál vitáji. — A szociáiisták élesen támadták
a nyugdijjavaslatot.
Budapest, junius 15. A miniszterelnök genfi
utjának idejére elnapolt nemzetgyűlés kedden
tartotta első ülését. Az ülés iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg, habár Bethlen ciak szerdán mondja el ekszpozéját
Az elnik az ülés megnyitása után elitélte a
genfi támadást, majd Klárik Ferenc bejelenti
mentelmi jogágak megsértését. Mátraszele községben lehetetlenné tették neki, hogy beszámolóját elmondhassa, amennyiben Csekel jegyző az
elnik megnyiió^izavai
után esendőtökkel verette
szét a beszámoló gyilisi. (Ó/iási z i j . )
Malasiis G é z a : Fehér szovjet 1 (Nagy zaj.)
Ezután áttértek a magántisztviselők

nyufdijakat fizethetnélek. Ha ebből a javaslatból törvény lesz, akkor földi biró már nem segíthet a nyugdijasokon. A dolgozó milliók n e vében tiltakozik e szégyentörvény ellen.
Bud János
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flgy elintézését. Sindor Pál azzal vádolt meg,
hogy port hintek a világ szemébe és igérelekkel elégítem ki a polgárságot. Nagyon Jól t u d tam, amikor a tárcát elvállaltam, hogy támadások fognak érni, azonban éppen Sándor P á l
részéről nem vártam volna ilyen támadásokat.
Esztergályos
J á n o s : Mintha ez hattyúdala
volna, miniszter ur I (Óriási zaj.)
Sándor Pál
ezulán személyes kérdésben szólal f e l : Az adóalanyok rendbehozásának kérdését kétféleképen
nem lehet beállítani.
— Évikig hallgattam és nem kritizáltam a
pénzügyminisztert, csak midőn a helyzet már
olyan súlyos lett, bogy a tulió oldalról is felkértek arra, hogy beszéljek, akkor állottam fel
szólásra. Ha itt mondok valamit, azt az ország
érdekében mondom. Akárhová megy a pénzügyminiszter, " a tegnagyobbmértékü
nyomorúságot látja. Ezt a politikát, amelyet a pénzügyminiszter folytat, nevezem
krakilerpolttikának.
(Óriási z i j . ) Semmi szükség nem volt arra, hogy
a szanálást sokkal rividebb idő alatl hajtsák
végre, mint kellelt volna. En a pénzügyminiszter urat igen szimpatikus embernek tartom, d e
ne hiragudjék, ha az a véleményem felőle,
hogv rossz
pénzügyminiszter.
Bud J i n o s válasza ulán Propper
Sándor
szólalt fel a nyugdíjvalorizációs javatlathoz.
Kifogátolja, hogy a miniszter nem a nyugdíjvalorizációról beszélt, banem egy régebbi kritikára adott választ. A legszélesebb alapon
végrehajtott valorizációt sürgeti, nemcsak a
nyugdijakra, d e a hadikőlcsönökre
és a takarékbetétekre
vonatkozólag is. Ez a törvényjavaslat n i g y szívességet tesz azoknak, akiknek
kötelezettségei vannak a nyugdijatokkal szemben. Ez a javaslat végzetes csapás a nyugdijasokra és azok
családtagjaira.
Az elnök javaslatára eiután a valorizációs
vita folytatását szerdára halasztották.
Ülés vége fél 4 órakor.

Sorsjáték a fogadalmi
templom harangjai javára.
Várhelyi József pápai prelátus hétfő délutánra
értekezletet bivolt össze a városháza közgyűlési
termébe. Az értekezletre meghívót kaptak a
szegedi társadalmi egyesületek vezetői, a városi
és az állami hirataiok vezetői, valamint még
számosan.
Az értekezleten Várhelyi prelátus bejelentette,
hogy a pénzügyminiszter engedélyezte a fogadalmi templom harangsorsjegyeinek forgalombahozatalát. Az engedély alapján
harmincezer
darab egypsngős
(tizenkétezerötszáz
koronás)
sorsjegyei
hoznak
forgalomba, ami összesen
báromszázhelvenötmillió
korona
névértéknek
felel meg. Az eredeti terv az volt, hogy a sorsJáték jövedelméből, valamint abból a pénzből,
amit az egyházközség és a város közönsége a d
hozzá, egy tizenhat- és egy hirminc mázsás
harangot csináltatnak, ezenkivfil külön h i r a n g játékot is. Igy a fogadalmi temp'omnak a régi
Demeter-templom harangjával együtt öt harangja
lenne.
Elmondotta a prelátus azt is, hogy Klebtlsberg Kunó gróf kultuszminisztertől ígéretet
kapóit arri, hogy abban az esetben, ha a két
u j harang közül a s egyiken a világháború
valamelyik diadalmas mozzanatának emlékét
megörökítik, akkor a rendelkezésre álló összeget annyira egészíti ki, hogy a harmincmázsás
htrang helyett ötvenmázsás
harangot csináltat*
hit a belvárosi katolikus hitközség. A kisebb
harang helyett ebben az esetben a hitközség
harmincmázsás harangot csináltat.
A megjelentek örömmel vették tudomáiuí
Várhelyi József bejelentéseit és elhatározták,
hogy a harangsorsjegyek sikerét nagy és széleskörű propagandával biitositják.

pénzügyminiszter emelkedik szólásra. — Egyedül
Sándor Pál múltkori beszéde késztetett arra,
hogy most felszótaljak. Be akarom bizonyitani,
hogy Sándor Pál adatai nem mindenben felelnek meg a tényeknek. 0 azt állitotta, hogy a
kormány a külföldi kölcsönre évi 100 millió
aranykorona kamatot fizet ki. Ezzel szemben
pedig igaz az, hogy évi 31 millió aranykoronát
fiieiűnk.
nyufldijva'orizációs
— Sándor Pál azt vetette szememre, hogy
még mindig túlteng a tisztviselők száma. Eizel
törvényjavaslatának tárgyalására.
Kétly Anna a javaslat első szónoka. Mélysé- szemben a szanalás következében igen sok
ges megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy ez tisztviselőt bocsátottak el. 33.000 fővel csöka törvényjavaslat ujbSI a nemzetgyűlés elé ke- kentettük a tisztviselők létszámát.
rüli. Amikor a múltkor levették a javislafot a
Sándor Pál: A költiégvités 65 ssázalékit még
napirendről, azt hitte, hogy es a törvényjavas- mindig a tisztviselők emésztik fel I (Nagy zaj.)
lat az általános valorizációs törvényjavaslat
Bud János pénzügyminiszter: A takarékossági
tárgyalása előtt nem kerül a nemzetgyűlés elé. bizottság azonban nem áll meg eddigi munkáKélhly Anna beszéde közben lép be a te- jában és máris tervek vannak £s tárgyalások
intézményeket
rembe Bethlen
István gróf, aUt a meglepő folynak arra nézve, bogy egyes
illetve
összenagyszámban jelenlévő egységes párt tagjii és hivatalokat megszüntessenek,
felállással és tapssal üdvözölnek. Résztvesz vonjanak.
ebben a demonstrációban a Wolff-párt is. Az
— Sándor Pál azzil vádolt meg, hogy bizalellenzék tagjii teljesen nyugodtan, szó nélkül mas rendeletben utasítom a pénzügyi
hatóságoszemtélik az egységes párt demonstrációját.
kat az adó fokozására. Ezzel szemben kijelenKitly A n n a : Ez a javaslat csakis a munka- tem, hogy egyáltalában nincs bizalmas rendelet.
adók érdekeit szolgálja. A pfnzügy miniszter az
Sándor P á l : Mig nem volt ilyen
pénzügy- aammmammmmmmmmmmammmmmimim
egyik ankéten egyetlen konkrétumot ígért meg, minisztere az országnak.
amennyiben 30 százalékban állapította meg az
Horváth Z o l t á n : A sok öngyilkos megcáfolja
Olaszország
álmentesitést és ezzel szemben a javaslatban önt, miniszter ur I
a
faicistaellenes
Svájc sllen.
az átmentesilés
kulcsa csak 20 százalék. A
Bud János pénzügy miniszter: Bátran kijemagántisztviselők a jelenlegi törvényjavaslat lenthetem, hogy olyan kevés zdlogolár, mint
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Rómáelvetését és a birói gyakorlat fentariáiát kíván- nálunk, sehol a világon nincsen. (Nigy z a j és ból jelentik: A sajtó, a svájciak fascistaallenes
ják továbbra is. Ót év alatt sok minden történ- ellentmondás a baloldalon.)
tüntetése miatt követeli, hogy Olaszország csathet és könnyen lehet, hogy a tisztviselők cseBud J á n o s : A Bicher-ügy kezdeményezésé- lakozzék ahhoz a mozgalomhoz, amely a N é p kély fizetéséből öt év alatt olyan összeget ről sem tudott. Popajics Sándor, a Nemzeti szövetség székhelyének Genfből Bícsbe való
gyűjthetnek a vállalatok, amelyből
rendes Bank elnöke tartotta szükségesnek a Bacher- helyezését céiozza.
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Somogyi polgármester és Fenyő mérnök
az egyetemi kisajátításokról.

A Dilmagyarország
ifibb cikkben közölfe
azoknak a háztulajdonosoknak a panaszát, akik*
nek a háza as egyetem számára kijelölt Palánkban van. Ezekre az ingatlanokra a város
liiajátitási jogot kapott a kormánytól és a panaszok szerint most elzárkózik az érdekeltek
százpercentes kártalanítása elől, mert nevetségesen kicsire becsülte a kisajátítandó házak
»eriékét.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben Somogyi
Szilveszter polgármesterhez, aki a kővetkezőket
mondotta érdeklődésünkre:
— Teljesen alaptalannak larlom az érdekeltek panaszát, mert a város nem kényszerit
senkit sem arra. hogy az általunk megállapított
becsérték ellenében, a kisajátítási eljárás mellőzésével adja át a házit vagy a lelkét. Mindenkinek joga van a bíróságra bízni a kisajátítandó ingatlan ériékének megállapitását és a
város, ha a békés megegyezés nem sikerül,
akkor megfizeti majd azt, amit a bírói itélet
megállapít. Mi megteüetnénk azt is, hogy ridegen
ragaszkodunk a kormánytól
kapott
jogunkhoz és nem kellene még ciak kísérletet sem tennünk a békés megegyezésre. Ha teszünk, ennek kizárólag az az oka,
hogy méltányosak vagyunk az erdekeit háztulajdonosok irint, mert abban as esetben, ha
birói útra terelődnek a kisajátítási ügyek, a
háztulajdonosok esetleg csak évek múlva jutnak
járandóságukhoz, hiszen a birói eljárás nagyon
sokáig elhuzódbatik. Ellenben, ha békésen egye*
zünk ki, a háztulajdonosok azonnal megkapják
járandóságukat és igy rögtön vásároltatnak
maguknak másik házat. Azon pedig nem le hit
csodálkozni, hogy az érdekelt háztulajdonosok
t házuk értélénél lényegesen többet kívánnak a
% 'árostól, azonban mi azért vagyunk itt, hogy
a város érdekeit megvédelmezzük, mert hiszen
a köz vagyona nem arravaló, hogy valakinek
fOiMdszintes vityillója helyeit emeletes palotát
vet ?yünk. Méltányosak leszünk a Pa'áak lakóival
sze rabén, mert ha lehet, valamennyinek adunk
m i s ik megfelelő lakást, pedig erre sem vagyunk
kötft 'esek. Qondoskodunk a kisajátítandó ipartelepi
elhelyezéséről is, de ez nagy nehézségbe ütközik, mert sokan válogatnak.
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— Alaptalan az a vád, hogy a várcs ridegen ragaszkodnék ezekhez a becséri ékekhez.
Nem ragaszkodunk hozzá, néhány százalékkal
többet is ad indokolt eseiben a város, de a
becsérték sokszorosát természefesen nem adja
meg. Jellemzésképpen csak a Bohus-féle esetei
mondom el, amelyről a Délmagyarország legulóbb irt. Bohus Elemérnek a plébánia palota
mögött van a háza. A telek ötvenkét négyszögöles, ebből 151 négyszögméter a beépített
terület. A háboruelőtli brcslés szerint, mivel
már akkor sem volt af es az épület, 11.781
koronái ért. Ezt megszoroztuk most hatezerrel
és igy kaptuk meg a hetvenmillió koronás
becsértéket. Bohus Elemér ezzel szemben négyszázmillió koronát kért a házáért. Ityen alapon
tárgyalni sem lehetett, mert négyszázmillióért

teljesen modern, négyszobás magánházat lehet
ma építeni. Igaz, hogy Bohus Elemér beadványt intézett a városhoz és azt kérie, hogy
házáért a plébánia-palota mellett megfelelő
nagyságú leiekkel kártalanítsuk. Est a kérelmet
azonban két okból nem teljesítheti a város.
— Az első és a legfontosabb ok az, hogy s
Bohus által kért telek egyetemi telek, az egyelem gyógyszertani intézete számira jelölték ki.
A másik ok pedig az, hogy Bohus Elemér
semmivel sem garantálta azt, bogy csakugyan
fel tud épiteni erre a telekre olyan hizat, amilyent a város kíván, illetve amilyen a Templom
téren megfelelő. Ezért nem tárgyalhat uk komolyan ezt a beadványt.
Elmondotta még Fenyő Lajos, hogy egyetlen
eleiben sem forszírozza a város a tárgyalásokat. Csak azzal tárgyalnak, aki alkalmat ad a
tárgyalásra. Különben megvárják a biróság
döntését.

Persián Ádámot kedden kihallgatták
a rendőrségen.

Nsra Pallavicini és Friedrich fizették konstantinipolyi utalását, hanem lapja
fedezte a költségeit.
(Budapesti tudósítónk telejanjelentése.) Politikai körökben nagy feltűnést kellett Mészáros
Oyulának keddi nyilatkozata, amelyet a Konstantinápolyból visszatért Perstda Ádám ügyében küldött b« a lapokhoz. Jobboldali körökben ugy álliiotiák be a dolgot, hogv Persián a
legitimistáktól kapott útiköltséget Konstantinápolyba, hogy ott a frankügyben hamis vallomásra bírja Mészárost.
Persián Ádám kedd délután megjelent a főkapitányságon, ahol nem mint gyanusitoltat hall-

gatták ki, hanem útlevelét vizsgálták
telil.
Persián ezután önmaga kérte, hogy hallgassák
ki a Mészáros-nyilatkozat ügyében is. Kijelentette, hogv atazásánsk kiltségelí nem
Pnllaviciaitól és Frtedrichiöl kópia, hanem azt lapja
fedeste, ahol interjúkat heteit
Mészáraitól.
Ez ügyben kedden este nyilatkozott dr. Auer
Pál, a francia Nemzeti Bank képviselője is, aki
kijelentette, bogy semmiféle megbízást nem
adott a francia Nemzcli Bank Persiánnak.

A közigazgatási bizottság üdvözli Bethlen Istvánt.
Kilencvenhárom uj soffói Jelentkezett májusban.

A közigazgatási bizottsig kedden délután
négy órakor tartotta juniusi ülését dr. Aigner
Károly főispán elnökletével. Az ülést pontosan
négy őrakor nyitotta meg a főispán, amikor a
bizottság tagjai közül még ciak a tisztviselők,
az állami és a városi hivatalok vezetői voltak
Fen vő Lajos műszaki tanicios, aki a tanács jelen: Dr. Somogyi Szilveszter polgármester,
felhatm 'mazása alapján ezeket a kisajátítási ügye- dr. Tóth Béla főjegyző, Boltka Sándor rendőrket inti ii» érdeklődésünkre a következőket mon- főtanácsos, Hotánszky
Miklós ügyészségi aldotta:
elnök, Gálfy helyettes tanfelügyelő, Oravetz
— Az a vád, hogy a mérnöki hivalal min* Viklor műszaki főtanácsos, az államépitészeti
dcn kom&'ly btcslés nélkül állapította meg a hivatal vezetője, dr. Walt István pénzOgyigazkisajititamló területen levő ingatlanok értékét gatóhelyettes és a tiszti főorvos.
és hogy a ékhez, az állítások szerint irreális
Az ülés megnyitása után az elnöklő főispán
értékeknez k mereven ragaszkodna a város, telje- elitélő szavakkal emlékezett meg arról a mesen légből & apotl. A mostani brcslés alapjs as rényletről, amely Bethlen Isiván gróf minisztera becslés, amelyet még 1908-ban végzett a elnököt érte a nemzet egy renegát fia részéről.
hatóság. Tóik Mihály, a város akkori főmér- Indítványozta, bogy a közigazgatási bizoltság
nöke becsülteiké meg szigorúan a mérnöki adjon felháborodásának
kifejezést is biztosítsa
becslés szabályainak és cgyságárainak alkalma- a kormányelniköt
tirhetetlen
ragaszkodásáról.
zásával, sőt nagyon sok esetben nagyobb egyA közigazgatási bizoltság a főispán indítségárakkal a Palánk ingatlanait. Ez a becslési ványát egyhangúlag elfogadta. A bizottság civil
munka 1913 ban tejeződölt be. Akkor ugyanit tagjií, dr. Pap Róbert, dr. Ujj József, dr.
az volt a terv, hog>'a fogadalmi templom felépí- fedticska Béla csak a határozat kimondása után
tése ulán végrehajtja a város a Palánkban a érkeztek meg az ülésre és igy a határozatról
királyi biztosság városrendezési lervét, még már csak utólag szerezhettek tudomást.
pedig ugy, hogy kisajáti'tja az összes telkeket
Ezután következett a megszokott tárgysoroes a kiráiyi biztosság tetve szerint parcellázva zat, az ügyosztály és a hivatalvezetők előa Palánkot, az uj, szabályos telkeket ismét terjesztették havi jelentéseiket és a bizottság
magánosoknak adja el. Em a módszerre azéri azokat minden észrevétel nélkül tudomásul
lett volna szükség, mert a telektulajdonosok vetle. Gálfy tanfelügyelőhelyettes jelentéséből
egymás között sohasem egyezlek volna meg és értesült a bizottság arról, hogy a kulíuszigy meghiúsult volna ennek a városrésznek a miniszter száznegyvenmillió korona segélyt uiali
rendezése.
ki a szegedi zsidónépiskola számára.
— Tóth Mibály becsléseinek alkalmazására
A tiszti főorvos jelentésével kapcsolatban a
azonban a háború miatt, — amely a fogadalmi polgármester indítványára kimondotta a bizotttemplom építését is félbeszakította — nem ke- ság, hogy átír az egyelem rektorához és arra
rülhetett a sor. A mérnöki hivatal most nem kéri, hogy utasilsa az egyetemi klinikákat,
telt mást, mint azt, hogy ezeket az 1908— hogy jelentésüket minden hónapban juttassák
1913-bAI származó becsértékeket átszámította el a közigazgatási bizottsághoz, mint ahogy a
az ingatlanok mai értékére ugy, hogy
nőgyógyászati klinika már eddig is eljuttatta.
az arnnykotonás becsériéket hatezerrel szoDr. Bollka Sándor rendörfötanácsos jelentérozta mtg,
sében többek köxött a kövekezőket adta e l ő :
— A május havi gépjármű vizsgálatok eredmert ma as ingatlanok forgalmi ériéke a báményeképpen
12 személygépkocsira, 3 autóbom dötti érték hatezerszeresének felel meg. Uj
becslést csak ott végzett a mérnöki hivatal, buszra, 5 teherkocsira és 4 motorkerékpárra
ahol a háboruelőtli becslés óta valami válto- adott ki a rendőrség uj forgalmi engedélyt.
zás törlént, uj épü'etrész készült, vagy lebon- A gépkocsivezetői vizsgára jelentkezők száma
tottak valami épületet, tataroztak, áialakiloittk, a mult hónapéhoz képest csökkenést mutál,
még pedig
kerítést építettek. Az u j becsiéit azonban kizá- azonban igy is 93 an jelentkeztek,
személykocsira 78-an, teherkocsira 8-an, motorrólag a változásokra tartoitak csík meg.

kerékpárra pedig 7-en.
— A közbiztonsági állapot az elmúlt hó folyamán is kielégítő volt. A bűncselekmények
száma az előző hónapokhoz viszonyítva lényeges változást nem mulat, különösebb említésre
mélió bűncselekmény nem törlént.
— Az ember élete és testi épsége ellen 27
bűncselekményt követlek el, amelyek közül
halálos kimenetelű egy sem volt. Vagyon
elleni bűncselekmények száma 187. Májusban
négy tűzeset volt. Kommunista vagy államellenes szervezkedést az elmúlt hónapban sem
észlelt a rendőrség, sztrájk sem fordult elő.
Néhány sablonos havi jelentés előterjesztése
után az ülés véget ért.

Esküdtszék elé állítják Justh Ivánt.
(Budapesti tadóstlónk telefonjelentise.) Qenfből jelenlik: Justh Iván ügyében a genfi szövelséglanics ugy döntött, hogy Justh a szövetségi büntetőiörvénykönyv 43. § - a alapján bírálandó el, eskidtszik
előtt. A törvényszakasz
alapj in Justhra kétévi börtönbüntetés szabható.
Japánok
Magyarországon
tanulmányozzák az eakfidt-biráskodáat. Budapestről
jelenlik: Langer Jenőnél kedden meg|elenf két
japán jogtudós azzal a kéréssel, hogy adjon
engedélyt nekik az esküdtszéki eljárás tanulmányozására. A japán tudósok látogatásukat
azzal indokolják, hogy Japán is fel akarja álli»
lani az esküdtszéki bíráskodás
rendszerét,
ezért tanulmányozzák az európai államok ezirányu eljárásait.
Köváry
Gyula
társulatukkal syemélyesen junius 24- -26-ig a Belvárosi Moziban^

Mindenféle s a j t o k ,
legfinomabb csemege teavaj, legfinomabb
csemege
liptói taró, legfinomabb felvágott, szalámi, csabai
kolbász, elsőrendű p r á g a i
s o n k a ,
szardínia, pisztráng stb.,
esi

legjobb

és

legolcsóbb

vacsorák
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H belügyminisz tor kiküldöttei
tárgyaltak a szerb I konviktus dolgában.

A Dilmogyarorsxág
vasárnapi „Közbeszólás*
A város már nem megbízás cél iküli ügyvivője a konviktusnsk.
d m afalt megjelent és a gázgyárra vonatkozó
Beszámolt a Dilmagyarország
arról az érde- * akarta kihasználni est a szomorú konjunktúrát,
megjrgyzések, amennyire szellemesek és régi
hanem hosszú tárgyalások után megegyezett a
Jó szegedi ember tollára vallanak, ugyanannyira kes és némely vonatkozásában már nemzetkövagyonközösséggel egy méltányos vételárban.
nem gyakorlatiak és főleg nagy tájékozatlansá- zivé fajult bonyodalomról, amely a szerb báEzt az egyezséget azonban a jugoszláv korgot mutatnak. Ez utóbbi körülményre nézve as náti vagyonközösség ujszegedi internátusa k ö mány ne a hagyta jóvá és igy az épület sorsa,
ismeretlen szellemes tollú cikkezőnek, aki evi- rül keletkezett a trianoni békeszerződés követilletve tulajdonjoga továbbra is bizonytalan madensen a város érdekében irta sorait, azt a ta- keztében. Az internátus, amelyben a háború végéig
a
Bánát
és
a
Bácska
szerb
anyanyelvűi
radt.
A város tanácsa megbízás nélkül kezelte
náciot merem adni, hogy az ilyen tisztán gyaaz épületet, felvette a lakbéreket.
korlati kérdéseket sem szclltmesen, sem régi, diákjai kaptak hajlékot és magyar nevelést, a
kedves szegediekre való visszaemlékezéssel meg- háború után, amikor a délvidék idegen impéA belügyminiszter néhány nappal ezelőtt távoldani és megközelíteni ne kisérelje, hanem hs rium alá került, teljesen elnéptelenedett. Üreiratilag értesitetle a polgármestert, bogy kedsen
maradt
helyiséfei
közül
a
földszintieket
az
aggályai vamiak, tárja fel ezeket nyugodtan és
den Sregedre küldi megbízottait, akik majd a
határozottan a Dilmagyar ország hasábjain, ame- államrendőrség foglalta el, az emeleteken pehelyszinen
tisztázzák a helyzetet. Kedden Szelyeken, amint ö azt, mint munkatárs kitségte- dig az egyetem tanárai kaptak kényelmes lagedre érkezett Poko'ny Lajos miniszteri tanákásokat.
Az
egyetemi
tanárok
a
lakbéreket
a
lenül tudja, a gázgyári kérdés mindig, m é g p e csos, aki dr. Turóczy Mihály tiszti főügyész és
városnak fizették be, mint a gazdátlan épület
dig as audialur et alíera pari elv alapján a
Sculiély Sándor főszámvevő társaságában helya
„negotlorum gister -ának,
ax
dllamrenüdrsig
legnagyobb körültekintéssel tárgya Itatott.
szint
szemlél
tártéit a konvikiusban,
majd
azonban egyetlen fillir lakbért sem fizetett. Az
Sielemeskedéséből most is csak két kérdési
hosszabban
tárgyalt
a
városi
hatóság
képviseépület tulajdonjoga ugyanis teljesen bizonytafan
tudok kihámozni. As első az, hogy hogyan in- volt. A város annakidején ingyan leiket adott
lőivel. A polgármester a tárgyalások eredményéről a követkeiőket mondotta a Dilmagyartézkedik az uj szerződés a mindenkori gáz- és a szerb bánáti vagyonközösségnek az internáorszdg munkatársának:
villanyárak megállapítására nézve.
tus építésére és olyan szerződést kötött, amely
Felvilágosilom a „közbeszóló" urat, hogy ugy szerint as épület csak addig a vagyonközösség!,
— A mai tárgyalás eredményeképen
jullus
az ármegállapitásra, mint más fontos kérdések amíg azt eredeti rendeltetésére, tehát konviktus
elsejétől kezdve imvgszinlk a váras megbízáseldöntésére as uj szerződés egy bizottságot lé- céljaira használja, abban a pillanatban azonnilkill igyvivőségt, mert a kormánytól
hivatatesít, amely két mérnökböf, két jogászból és ban, amikor az épület már nem est a célt
los felhatalmazást kapank ax épület kezelésére..
két kereskedő-ipirosból áll. E bizottsági tagok szolgálja, a tdres tulajdonába száll át.
Ez a felhatalmazás talajdonképen semmit sem
egyikét a régi vállalat, másikát pedig a város
A
trianoni
szerzOdéz
kényszerhelyzetet
teremváltoztat
a jelenlegi helyzeten, továbbra is szednevezi k', a bizottság elnökét pedig a szegedi
tett, az u j országhatárok megakadályozták a
jük a lakbért és tatarozunk és továbbra is kökir. tábla mindenkori elnöke delegálja.
vele jük a belügyminisztertől az államrendőrség
Ezen bizottság, amelynek a vállalat összes vagyonközösséget abban, hogy továbbra is
használja
as
u|szegedi
internátust,
tehát
a
szeri
állal
lefoglalt helyiségek után járó lakbért, még
könyvei és feljegyzései rendelkezésre állanak,
pedig visszamenőleg, a hátralékot egy öszhisz egy oly vállalatról van szó, amelynek fele- ződés szerint a várainak jnga lett v§lna az
része a városé, feltrésze a régi vállalaté, ezen épület birtokbavételére. A város azonban nem n szegben.
könyvekből pontosan megáilapitja azon összköltséget, amellyel a gázgyár az utolsó három
hónapban dolgozott, amely költségekben tehát
a szén ára, munkások és hivatalnokok fise ése
és minden erre vonatkozó adat benfoglailatik.
Joga van a vállalatnak az illető időpontban
még nem törlesztett összes befektetett és forgótökeként használt összegeknek 10 százalékát,
vagyis a Nemzeti Bank mindenkori kamatlábát
Kedden délben 12 órakor járt le az a pályá- Keczer Géza, vitéz Gulyás György, Gubritzky Jenő,
három azázalékkal meghaladó kamatot a költKovács József; Lapu Lajos, Gáspár Antal, Magyar
séghez hozzászámítani I s az igy előállott árhoz zat, amelyet a polgármester hirdetett a jnniusí Mihály, Csamangó Mihály, Lázy István, Bitté András,
közgyűlésen betöltendő ötven állásra. A leg- Tombácz Imre, Bohár Béla, Tőrök István, Bérczy Kál10 százalék hasznot számítani.
Azt hiszem, hogy az igy megállapított mód, több pályázó az utolsó pillanatban adta be a mán, Lőrik Antal, Somogyi Ferenc, Vaj>s István, ifj.
János,. Heim József, Molnár Ákos, Kisházy
valamint a bizoltság alakítása teljes biztonságot főispáni hivatalba a pályázati kérelmét. Pont Bózsó
Andor, Csernák László, Korláth, Kálmán, dr. Biacsy
12
órakor
lezárták
a
pályázatot,
több
kérvényt
nyújt aziránt, hogy az ármegállapítás, akármily
Béla.
viszonyok állnának ba a legközelebbi 44 év- aikor sem fogadtak volna el, ba lett volna
Seeédnyilvántartói
állásra:
Banka Lajos, Kecskés
ben, a körülményekhez képest mindig igazsá- még jelentkező, de nem volt, nem késett el Mihály^ Keczer Géza, Szeles István, Csáby Sándor,
senkisem. Az ötven állásra 251 pályázat érke- Piliczky Andor, Tóth Mihály, Tóth Kálmán, Lantos
gos lesz,
A „közbeszóló" nak a régi szerződéshez és zeit be. A pályázók részletes névsora a követ- Árpád, Gáspár Antali Juhász Gyula, Ördög László,
Vojtás Dezső, Huzsvár Károly, Csornák László, Kiss
a mostani állapotokhoz ragaszkodóknak szíves kező :
Gyula, Batki Antal. Kovács István, Kovács Bálint,
figyelmébe kell még hogy ajánljam azt, hogy
I. oszt. aljegyzOi állásra: Dr. Gera József, dr. Hor^ Dudás Kálmán, Beszterczey Lajos, SchwarCzkopf
Gyula, Szécsi Imre, Kiss Mihály, Nagy Ferenc Béla,
ha ök még ma is előnyt adni hajlandók a je- váth Lajos, dr. Pávó Ferenc.
Molnár Akos, Bózsó Béla, Pleskó Béla.
II. oszt. aljegyzői állásra: Dr. Röth Dezső, dr. Ham.
lenlegi helyzet még kilenc évre való kitolásáFidél, dr. Jánosi György, dr. Gombos József, dr.
Irodasegédtiszti állásra: Kern Mihály, Zsóter János.
nak, mivel akkor az egész gyár a városra há- mer
Széli Béla.
Garai Ilona, Kálmán Masgit, Rilly Kornél, Nagyiván
ramlik, gondoljanak csak egy kissé arra, hogy
Fogalmazót állásra: Dr. Szabó Béla, dr. Biacsy
Ferenc, Jambrik István, Keczer Géza, Balla Vera,
milyen helyzet fog a legkedvezőbb esetben igy Béla, dr. Vicsay Emil, dr. Savanya Ferenc
Szeles István, Gabritzky Jenő, Latzkovits Irén, VecserPímtárnoki állásra: Stumpf Kálmán, Mayer István.
nyés Imre, Csáby Sándor, Piliczky Flórián, Kopasz
kilenc év után elöállani. A gázgyár állal ter/ . oszt. pénztártiszti állásra: Börcsök János, Szabó
Antal, Tóth Kálmán, Lantos Árpád, Magyar Mihály,
mészetszerűleg elhanyagolt és csak a legszükFerenc, Gubritzky Jenő, Kovács József, Magyar Mihály,
Csamangó Mihály, Magyar Ilona. Lázy István, Ifkovits
ségesebb módon üzemben tartolt egész beren- Lőrik Antal, Molnár Ákos, Csernák László.
Sándor, Kassa Gyula, Vojtás Dezső, Pichler Jolán,
dezés kilenc év után, a mai helyzetet tekintve,
Irodaigazgatói
állásra: Mihálovics Géza, Sántha
Ullrich Ilona,, Koncs Irma, Láng Ferenc, Imre János,
egyenisen siralmas állapotban |lesz, amely si- László, Vigh József, Bauer Géza, Kovács István, Vadáss Kazi Gáspár, Simon Ferenc, Fenyvessy Béla, Dudás
ralmas állapotnál most már a városnak nem- István, Szűcs Gyula, Gyólay Ferenc, dr. Vicsay Emik Kálmán, özv. Ördög Győzőné, Gortva Blanka, dr. Vicsay
Hatósági munkaközvetítő főnöki állasra i Lung Mihály.
Emil, Hamar József, Kiss Antal, Barna Ilona I., Deim
csak számozatlan milliárdjai fognak kelleni,
Külterületi községi birói állásra: Balassa József,
László, Ördög Imre, Szűcs Gyula, Práger József, Nagy
bogy ezt a siralmas állapotot megszüntesse, de Szűcs Gyula.
Ferenc Béla, Simon József Skultéty Sándor, Herbich
lroáatiszti állásra: Kolozsváry Sándor, Pávó János,
László, Molnár Ákos, Sulik István, Bán Ferencné, Kiss
e tekintetben és a városi lakosságnak könnyen
érthető és jogos türelmetlenségére számítva, Bodor Pál, Vezér Ernő, Eck László, Kovács József, Gyula, Bori József, Kisházi Andor, Batki Antal, Kovács
Csáby Sándor, Dani József, Ugi Lajos, Lőrik Antal,
István, B-Szsö Béla, Pleskú Béla, Zilahy Erzsébet, Fodor
egyenesen lehetetlen állapotba fognak kerülni, Kovács István, Erdélyi Lajos, Pataky Lajos, dr. Biacsy János,
Schiller Béla, Hegedfis József, Csernák László.
annak letejfbe, bogy most kilenc éven át a vi- Béla, Kovács Ernő, Gyólay Ferenc, dr. Vicsay Emil,
Végrehajtói
állásra: Vozárik Sándor, Papp József,
lágítás szempontjából a legnagyobb nélkülözést Varga Gyula, Vadász István, Deim László, Szűcs Gyula, Biliczky Flórián.
Halasi Ede, Bózsó Imre, Fekete SánSkultéty
Sándor,
Vitéz
László,
Zsiros
Lajos,
id.
Androkell bogy eltűrje, hacsak a város azt a nehezen
dor,.
Dudás
Kálmán,
Tary Tibor. Kiss Mihály, Kiss
viczky Sándor, Csernák László.
Gyula.
védhető eljárást nem folytatja, amelyet most a
Szamellenőri állásra: Vitéz Irányi László, Palaky
Boldogasszony sugiruton kövelett és amelynél László, vitéz Kókay László, Náray Károly, Boros
A kandidáló bizoltság kedden délelőtt tart
nagyon jelentékeny költséggel ezen uccát el- András, Brunner Gyula, Vecsernyés István, vitéz Oulyás ülést a főispán elnökielével és akkor dönti el,
fogadható módon világította, de ugy, hogy az György, Gubritzky Jenő, KováGs József, Lapu Lajos, hogy a pályázók közül kiket jelöl a választásra.
egész befektetési összeget a város fizelte, a i Bohár Béla, dr. Biacsy Béla, Molnár Ákos.
I. oszt. adótiszti állásra:
Kakuszy Béla, Kovács
igy a város ssjil költségén létesitett világítás
stván, Gubritzky Jenő, Vecsernyés Imre, Klivinyi
egész jövedelme azonban a gázgyár pénztárába István, Horváth József, Németh Ferenc. Korláth Kálmán,
junius M—28-ig Sa'amon Bélával a Belvárosiban.
Bélády Árpád, László Mihály, Molnár Imre, dr. Vicsay
folyik.
Ezzel szemben az u j szerződés oly állapotot Emil
II. ősit. adótiszti állásra: Kakuszy Béla ifj. Klemen!
létesít, amelynél fogva már a reánk következő Antal, Kovács István, Gubritzky Jenő, Kovács József,
1927. év január 1-én egy oly társulatra lesz a HéVézy András, Klivinyi István, Tóth Kálmán, Tombácz
lett a fésülés, hajvágás, hajvaros gáz- és villanyvilágítása bízva, amely Imre, Gáspár Antal, Bózsi Imre, Kasza Gyula, Koch
mosás, hajfeétés és manicür.
Wéber Lajos, László Mihály, Tóth Győző, ifj.
társulatnak egyik fele a városé, másik fele a János,
Androviczky Sándor, Lőrik Antal, Molnár Imre, Vajas
A fésülőversenyen első dijat
rtgi vállalaté és amely társulatnak több mint István, Jójárt Bunford Béla, dr. Vicsay Emil, Heim
nyert
733
2 2 milliárd oly pénz állana a világítás kiter- László, Kárpáti Jenő, Szauer Károly, Radványi Sándor,
Molnár
Ákos,
Nedelkov
Lázár,
Csernák
László,
Korláth
jesztésére és javtásíra rendelkezésére, amely 22
milliárdhoz a város egy fillért sem fizet hozzá, Kálmán.
speciális
hölgyfodrásznál
Számtiszti állás'a: Pataky László, Bonyhai Sándor,
d e élvezi az egész vállalat elOnyeinek 50 szá« Rósa Jenő, Náray Károly, Boros András, Nyilassy
Kölcsey ucca 2. szám.
Telefon 11—04.
zalékát.
4 Ferenc, Boros József, Brunner Gyula, Takács József,

A balatoni kirándulási akció jegyei 650,000 koronáért
a DELMAGYARORSZAG kiadóhimtalában kaphatók.

Ötven városi állás — kétszázötvenegy pályázó.
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Ezer uj tagot akar szerezni
a Filharmonikus Egyesület
Köztudomásu, hogy a Szegedi Filharmonikus
Egyesületben nemrég lezajlott válságot nagyrészben a hivatásos zenészekkel való pénzügyi ellentét
érlelte meg és robbantotta ki. A Filharmonikus
Egyesület ugyanis nem volt abban a helyzetben,
hogy csak megközelítően is érdeme szerint tudta
volna fizetni azokat a működő tagjait, akiknek
a muzsikálás megélhetésük. Helyes nyomou jár
tehát az egyesület mostani vezetősége, amikor az
őszi szezon előtt mődot keres a megerősödésre
és ezzel kapcsolatosan arra, hogy a hivatásos
zenészeket firetni tudja. Ebben az ügyben kedden
délelőtt Szendrey Jenő tanácsnok elnökletével értekezletet tartottak a városházán.
" Az értekezleten dr. Fischer Marcell előadta,
hogy az egyesületben megalakulása alkalmával az
amatőr-zenészek voltak túlsúlyban, csak később
jutottak szerephez a hivatásos zenészek, akik ma
a játékosok között többségben vannak. Az egyesületnek 200 opusból állő kottatára van, ami mindenesetre már jelentős vagyonnak számit. Jelenleg
más jövedelemre nem számíthatnak, mim az évi
hat koncert bevételére, amit azonban koncertenként négymillió koronás kiadás terhel. A hivatásos zenészeknek koncertenként és személyenkint
100000 koronát fizettek, ami nagyon kevés akkor,
mikor a zenész órákat hagy el, hogy a próbákon
megjelenhessen.

Baranya Ferenc rendőr
élete veszélyeztetésével megakadályozta, hogy a megvadult lovak a Tiszába fordítsák a kocsit.

pedig
Kedden az esti órákban megdöbbentő ese- tentek szét, a szerencsétlen ixvegyattxony
sorsát, elájult a bakon és
mények játszódtak le a Tisza felé vezető u c c i - tátva menthetetlen
kfzé.
kon. Két megvadult ló hosszú száz métereken lehanyatlott a sxiaa
As uton senkisem mert közbelépni, a lovak
át magaulán vonszolta szinte feltartóztathatatlanul a kocsit, amelyen egy magában lévő, félelmetesen rohantak végig a Bástya uccin. A
tehetetlen özvegyasszony feküdt ájultan. Szinte pénzügyigazgatóság épülete előtt merész ivben
már méterek válás itották el attól, hogy a meg- kikanyarodtak a Tisza Lajos körútra és a vad
a Tiszának,
már-már
vadult, mindent Ietipró lovak a töltésről a iramban nekilartoitak
Tiszába fordítják a kocsit, amikor az utolsó ugy látszott, az özvegy asszony menthetetlen.'
pillanatban egy derék és hivatását valóbsn Ebben a percben a pénzügyigazgatóság előtt
teljesítő fiatal rendőr saját élete veszélyezteté- szolgálatot teljesítő őrszem, Baranya Ferenc
sével a lovak közé ugrott és az utolsó percben 1083. számú rendőr Hete veszélyeztetésével miniopirzikoli,
sikerült megakadályozni a végzetes katasztrófát den gondolkozás nélkül, hirtelen a
száguldó
megvadult
lovak elé vetette magát.
és megmenteni az ájult özvegyasszonyt.
Az esti órákban történt, Újszegedről a köz- Most hosszú másodperceken keresztül lélekzetúti hidon lépésben, nyugodtan jóit át kocsiján visszafojtó küzdelem fejlődött ki a megvadult
özvegy Batula Józsefné 4 5 éves gazdálkodónő. lovak és a rendőr közölt, Biranya Ferenc minA kocsin egyedül ült az özvegyasszony. A den erejét összeszedve megrántotta a lovak
lovak már majdnem elérték a Kaltur-palota zabláját, megfeszítette a rudat, a lovak pedig
előtt elvezető kocsiutat, amikor a hid leltőjén mig mintegy huszonSI méteren keresztül maguk
egy autó száguldott
viglg hangosan
t&lkUve. előli Ukték, taszították kii lábra állva a rendA csendes és eddig teljesen nyugodt tanyai őrt. Baranya Ferenc pedig nem messzire a raklovak a robogó autótól tajtékozva, fixesen fel- part lejárója előtt megfékezte és megállította a
ágaskodtak, megtorpantak, majd táncoltak a r u d lovakat.
A téren ekkor már kisebb iömeg verődött
Az egyesület vezetőségében folyt tanácskozások előtt, majd egy másodperc múlva eszeveszetalkalmával ötven zenészt vettek figyelembe, akiket ten, megvadulva a végleiekig, irtózatos erővel össze; egyetlen kirobbinásbin lelkesen megkeaii és sxinie éljenezte a rendőrt. Özvegy Batula Jőzsefnét
ezentúl 250.000 koronával akarnak honorálni. A magukkal rántották a kinnyü
társadalom segítő akcióját ugy akarják végrehaj- megállíthatatlanul
rohanni kezdtek
előre. A ájultan emelték le a kocsiról. Baranya Ferenc
tani, hogy tagokat vesznek fel az egyesületbe, Bástya uccán cioportokba verődtek a járó1083. számú szegedi rendőr nevét megőrzik a
i akik havi egy és két pengő tagdijat fizetnek és kelők, az utbó', a gyalogjárókról ijedten ret- rendőri krónikák.
ezért minden hangversenyre egy tiszteletjegyet
kapnak. Hogy eredményes legyen a működés,
ahhoz ezer tag szükséges. Ilyen taglétszám mellett
az egyesület kisebb betuházásokat is tudna eszközölni.
Dr. Fischer előterjesztésére Kőnig Péter azt az
aggodalmát fejeste ki, hogy nehéz lesz Szegeden
SJSfl / | f » Szerda. Rám. tat. Regtszi sz. Ferenc.
— Halálozás. Kedden délután rövid szenveezer embert találni, aki fizetni fogja ezeket a tagW I / i O « Protestáns jusztin. Nap tel 4 éra 2
dés után eltávozott a s élők sorából a szegedi
dijakat, mire dr. Belle Ferenc titkár bejelentette, 3í. c :or. nyugszik 19 ára 59 perekor,
pedagógusok i g y régi érdemes tagja, Slmki
hogy 3 0 0 - 3 5 0 olyan bérlője volt a hangversek szinházi előadás este 8 Arabor kesdddlk.
Mihály nyugalmazott elemi iskolai igazgató.
nyeknek, akik egy összegben fizették le a bérletaaogyi-könyvtái
nyitva d. e. tű—i-ig, d. n. 4—l-ig.
Kssaora nyitva d. e. 10—12-ig.
tek árát, igy bizonyos, hogy minimális összegek
Simkó Mihály hosszú évtizedeken át dolgozott
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
mellett akad ezer ember, aki szivesen fizeti meg
a magyar népnevelés nehéz munkájában, tudáiyitv« ú. a. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
az egy és két pengős tagdijakat.
sát és eredményeit mindenütt elismerték. A 8 2
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarRövid vita után az értekezlet egy szűkebb bizott- tanak: Frankó Andor Kálvária ncca 17 (telefon 225), éves ősz igazgatót most gyilkos kór támadta
ságot választott meg. amelynek tagjai dr. Fischer Leinzinger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo- meg, amellyel nem tudott megbirkózni. Simkó
Marcell, dr. Biedl Jenő, dr. Vidakovics Kamii, C8áry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János Mihályban dr. Simk*
Elemér városi t b . f ő dr. Hainisch Elemér, Fichiner Sándor, Telblsz Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Motdvány
ügyész
és
Simkó
J
i
n
o
s
postaellenőr édesapjuGyörgy, Mátray Ernő és dr. Belle Ferenc. Ez a Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi
kat gyászolják. Temetése 17-én délelőtt 10 óratngáruí (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este
bizottság egy nagy névsort fog összeállítani azok7 órakor.
kor lesz a Tisza Lajos körút 2 7 . számú gyászról, akiket felkérnek tagok szerzésére.
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II.,
A legközelebbi értekezletet junius 20-án délelőtt Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: házból.
9 őrakor tartják a városháza előljárósági ügy- 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési
— Székely Béla előadása. Annak a nagy
osztályában.
képviselet Ausztria részire : Wien, I., Witdptetmarkt 1.
érdeklődésnek engedve, mely Székely Béla, a
(österr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serié 6 2 - 5 — 9 5 .
Palesztinai Kolonizációs Alap Szegedre érkezett
K
ő
v
á
r
y
G y u l a
főtitkárának vasárnapi előadását kisérte, a s z e a „Vadvirág* cupringere uj vígjátékaival a Belvárosiban.
— Kiebelsberg K u n é — a szegedi egye- gedi zsidó hilkózség disztsrmében szerdán délt e m díszdoktora. A Magyar Távirati Iroda le- után 6 órakor u j a b b előadást tart tel|esen u{
lenti: A kormányzó a miniszterelnök előter- kérdésekről. Az előadásra belépődíj nincs.
jesztésére megengedte, hogy d r . Kiebelsberg
— Kilenc t a n i l ó i állásfa száznyolcvan
Kunó gróf vallás- é s közoktatásügyi minisztert,
s hazai tudomány és az ezzel kapcsolatos felső r i f l e k t á n s . Most lárt le az a pályázat, amelyet
oktatás elömoxditáia körül szerzett érdemeiéri a községi iskolaszék hirdetett a megüresedett
a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen kilenc tanilói állásra. A kilenc állásra száza matematikai és természettudományi kar tisz- nyolcvan lanitó pályázott,
teletbeli doktorává avassák és részére a tiszte— A gyermekklinika i p i t f s e . Keddi s z á m i letbeli doktori oklevelet kiadják.
ban beszámolt a Dilmagyarorsxág
annak a
— T á b o r i m i s e a k o r m á n y z ó születésnapján. versenytárgyalásnak a s eredményéről, amelyet
Vitéz Kubinyi Pál tábornok, a szegedi vegyes- a kultuszminisztérium irt ki a szegedi egyetem
dandár parancsnoka pénteken reggel félkilenc gyermekklinikájának építésére. Megirtuk, hogy
órakor a kormányzó születésnapján tábori misét a munkára tizenöt ajánlat érkezett és egy szeés diszkivonulást rendelt el. A diszkivonulásban gedi vállalkozó tette a legolcsóbb ajánlatot.
MEINL G Y U L A
résztvesznek a Szegeden állomásozó összes Híradásunkba tévedésből csúszott b e a s az
kávébehozatala
csapatok. A tábori mise és a kivonulás helye a adat, mintha a költségvetésben a klinika épílóverstnytéren less. Esős időjárás esetén ünne- tése mindössze két és filmilliárd
Fióküzlet: Klauzál tér 2.
koronával
pélyes istentisztelet lesz a fogadalmi templomban. szerepelt volna. A költségvetésben ugyanis a
x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 gyermekklinika épitését Ibit is félmilliárd k o koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalá- ronára taksálták, tehát a versenytárgyalás eredménye kedvező.
ház. Fejelések legolcsóbban készülnek. 595 ban kaphatók.

H i r e h

Bumford Piroska K W f t K t
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Telefon:
irodai 2—58.

B E L V Á R O S I MOZI

I _,Lon Chaney,

Junius 16, 17-én, szerdán é s csütörtökön

Telefon:
pénztári 5—82

Telefon 1 1 - 85.

Csak 16 éven felülieknek 1

K O R Z Ó MÍOZI

!

rm
Telefon 11—85.

junius io., i /-en, szerdán es csütörtökön

*

az ojoriáz fantomja.
exikói menyasszony, j
Borzalmak filmje 13 felv.-ban.
8 felvonásban.
Azonkívül:
Főszereplő:
S Főszereplők: N 0 r m a n n K e f r y & M a r j e Phílbin. I
kincs. W e r n e r Krauss. I
9
Azonkívül:
E s k ü v ő l ó h á t o n . LE*808 amerikai |® 1
Dráma 6 felvonásban.
nagy
filmje:

A

I

Előadásók kezdete 5. 7 és 9 úrakor
]6 idő esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Mihály uccai nyári helyiségünkben tartjuk

|
$

,. ,
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor
Jó idő ese tén az esti 9 órai előadást a n y á r i h e l y i s é g b e n

tartjuk.

I

DBLMAGYARORSZAG
— A azintgazgat* beperelt nyolc azinházlátogatór, akik m m fizették k i a bérlet á r á t .
A rossz gazdasági viszonyokra jellemző, bogy
a bíróságok előtt olyan pOrök is előfordulnak,
amelyekről azelőtt hallani sem lehetett. Igy legújabban Andor Zsigmond
színigazgató
pörölte
azokat a bérlőit, akik a szezon kezdete 4ta
okkapdljik
helyeiket a színházban, fizetőt azon
kan eddig mig nem fizettek.
A járásbíróság
keddi porfelvételi napján Andor Zsigmond is szerepelt mint felperes; nyolc Ilyen birlőjtí, akik
a legerélyesebb hangú ügyvédi felszólítások
ellenére sem fizették ki a bérleti Összegeket,
pörölte,

— Nyolc szegedi tisztet a v a t n a k vitézzé.
Junius 20 án a Margitszigeten leiz az idei
vilézavatás, amelyet a kormányzó végez el ünnepélyes keretek közölt. A felavatandó vitézek
között nyolc szegedi tiszt ts van.
x Tűzifa felvágva tiz mázsa vételnél 47.000
korona. Rekordnál, Szilágyi ucca 2. sz.
— At ü g y n ö k k é i é v l b ü n t e t é s e é s korm á n y z ó s é r t i i i pöre. Mintegy két érvel ezelőtt
Reiszmtmn Gyula szegedi ügynököt csalás és
közokirathamisilás cimén a szegedi törvényszéken hithónapi fogházra Ítélték. Reiszmann,
mint ügynök, hamis kötleveleket gyártott és
számtalan
embert
megkárosított. A Tábla
Reiszmann bünletéséf kit ivre emelte fel. Reiszmann azonban a büntetés elől
megszökött,
ugy hogy körözőlevelct adlak kl ellene. Nemrégiben azután Rsiszmannak Budipeaten kormányzósértéai pöre támadt és igy a szegedi
ügynök ismét biróságok elé került, ahol ráolvasták a szegedi Tábla kéiévi büntetését. Érdekes, hogy Reiszmann még a táblai ítéletidejében is Szegeden tartózkodott. Később azután
budapesti tartózkodása alatt már re a él te, hogy
szegedi büntetését elivMIissel megússza, azonban nyugtalan természete ujabb bajba sodorta.
Egy népes vendéglőben tarlóit értekezleten
Reiszmann felszólalt és beszédében a napi politikát i s irintve olyan kijelentéseket tett, hogy
kormányzósértés c i n é n feljelentették. Reisz
mann tagadta az inkriminált kijelentéseket,
hasonlóképen tagadta azt is, hogy Szegeden
elitélték és csak akkor ismerle be büntetését,
amikor személyi lapját felolvasták előtte. Az
Icflélt utazót most Szegedre hozzák büntetésének kitöltése céljából.
x Stefánia étterem éa l ő r f i z S konyhája
közismert. Menü rendszer, napi é s havi abonoma méltányos árban.

IA budapesti Terézköruti színpad
I

vennégjáttka a Belvárosiban.

Kordészerszámok
földmunkához
Iegtartósabbak és legolcsóbban beszerezhetők

Benedek I m r e

szijgyártómesternél
ess
Tisza Lajos k ö r ú t 4 5 . sz.

l t t í jnníns 16.

I Pénteken, szombaton és vasárnap bemutatja a BELVÁROSI MOZI |

| Vázsonyi lfilmos temetéséről készült filmet. |
x Bárhol bármit vásárol, kirje a Dil-

magyarország

ingyenhirdetési

szelvényét,

— Panaszok s K o r m á n y o s ucca átkai ellen. A Kormányos ucca lakóinak régi panasza,
hogy az ucca két oldalát szegélyező árkok dl
innáian tele vannak állati maradványokkal.
Az
amúgy i s rendezetlen ucca közegészségügyi
szempontba! is komoly kifogás alá eiik. Az illetékes halóságok figyelmét nyomatékosan és
ismételten felhívjuk a Kormányos ucca egészségtelen állapotára.
— B á r á n y i Mihály pöre az Agrárbank ellen.
Néhány héttel ezelőtt megirluk, hogy Bárányi
Mihály, Somogyi-telepi házhelybérlö pört indított az Agrárbank és Kereskedelmi R.-T. ellen
azért, hogy a tartozásáról kiállított okmányt a
biróság hatálytalanítsa. A járásbíróság helyt
adott Bárányi kérelmének, a kérdéses okiratot
hatálytalanította és a bankot 1,500.000 korona
költségben elmarasztalta. Felebüezés folytán a
törvényszék Brückler-lanácsa kedden tárgyalla
esi a pört s megváltoztatva a járásbíróság ítéletéi a kölcsönszerződést hatályba helyezte é s
felperest 4,500000 korona perköltségnek megfizetésére kötelezte. Az itélet jogerős.
UJ K Ö N Y V E K A ^ M A G Y A R O R S Z Á G K O R

CSONKÖNYVTARABAN.

Mahátmá

Gaudhi

Válogatott Írásai és beszédei. Kassák Lajos:
Tisztaság könyve.
— „ T i t k o m a t a sírba viszem." Kedden
részletesen beszámolt a Dilmagyarország
Magyar János felsőipariskolai második osztályú
tanuló tragikus öngyilkosságáról. Az életunt
diák hétfő délután az ujszegedi sétányon
borbakeveit
rizgálicoláatot
ivott. A mentők
súlyos belső sérüléseivel a közkórházba szállították, de Magyar János, mielőtt még kihallgathatták volna, meghalt a mentőkocsitan. Ruhájának zsebeiben egy levelet találtak, amelyben
a kis diák rendelkezik
Szegeden
maradt
podgyászáról. Öngyilkosságának okát levelében
azonban m é g csak nem is sejteti és amint
irja, titkát a sirba viszi. A kis felsöiparista
titokzatos öngyilkossága a legnagyobb megdöbbenést keltette a felsőipariskola tanárai és
tanulói körében. Magyar János határozottan
jőmagaviselctü és kifogástalan szorgalmú tanulója volt az iskolának Mindenki szerette é s
becsülfe a tiszta jellemű fiúi, aki az öngyilkossága előtti órákban még nyugodtan ebédelt a
Kiszeli-féle
vendtglöben, ahol
viselkedésén
semmi különöset nem veitek észre. Sokat sejtető szövegezésű búcsúleveléből diákpajtásai
azt hiszik, bogy Magyar János amerikai párbaj
áldozata lett. A rendőrség értesülésünk szerint
nyomozást i s indít abban az irányban, hogy
tisztázza a kis felsöiparista öngyilkosságának
körülményeit.
x B á r h o l bármit vásárol, kirje
a Dilmagyarország ingyenhirdetisi
[szelvényét.

— Bizonyítást rendeltek el Fényes László
Somogyi—Bacsó-pöréban. Budapestről jelenl i k : A Tábla kedden tárgyalta Fényes
Lászlónak azt a sajtópörét, amely amiatt a cikk miatt
indult meg ellene, amelyben súlyos támadást
intézett a Somogyi—Bjcsó-üggyel kapcsolatosan a kalonai ügyész ellen. A biróság annak
idején Fényes Lászlót három hónapi
fogházra
is ötmillió korona pénzbüntetésre
ítélte. A
r T porcellán- é s zománcedényeket. Telefon 7—82.
Tábla elrendelte a bizonyítás
kiegészítését,
hogy milyen körülmények közölt került Fényes
nirfnMfiQiinnlr
Szegedi Asztalosmesterek. l e
I I U l U r C S d r i l U K . rakata Dugonics tér 11. t i , cikke a Világba.

Hasznos ABC

Adler edénycsarnok S^L^S?,'

U

Tel. 9-82. Teljes lakberendezések

naRy

raktára.

neutsch Albert Radio SkiTm£Z
U

Kárász acca 6. — Telefon 8—7l.

Gyönyörű bútorok

olcsó arakon, kedvező
fizetési feltételekkel
feltélelekkel kap.
Valéria tér 10.
ható Klein J á* n o »• butorraktárában,
bútorra

Uaraszthy Géza

Feketesas ucca 22., ajánl:
Növényvédelmi, irtószere1 1 ket. ol»i. kenOcs, festék, mt'szaki, vegvi cikkeket.
I l n f f m o n n ^
• •

001

fodrászatában bubihajvafcás, vixondolálás, Henna-hajfestés, arcápoi»8. manikűr. Kállay Albert acca 1. Telefon 10-61.

UUII lllallllt)
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IÁ7QAÍ

!válci

órak

' ékszerek,

JOin
JÜÍOTI
óra- és ékszerjavitás
•
KClaev ucca 7. Képes árjegyzék ingyen.

m

Varrógép Javításokat

eszközöl a Sláger varrógip
Kárász ucca 1. sz.

gyorsan és olcsón
riszv.-tdrs. Szeged,
vá

x A DÉLMAGYARORSZÁG többezerköteteS
kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetők részére
12 é s 10, heti dij 2000 korona.
— Kedvezményes vasúti jegyet kapnak a
tanítók a hódmezővásárhelyi országos tanitót
gyűlésre. A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége julius 5 ikén és 6-ikán otszágos
tanitógyülést rendez Hódmezővásárhelyen. A szövetség ezúton figyelmezteti azokat a tanítókat,
akik nem váltották ki vasúti arcképes igazolványukat, hogy a hódmezővásárhelyi útra kedvezményes jegyet kérhetnek a kereskedelmi minisztertől. A kérést a lehető legsürgősebben a Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének
központjához (VIII., Szentkirályi ucca 47.) kell benyújtani. A kérvényhez melléklet nem kell.
x Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG
Aradi-uccai jegyirodájában váltsa meg.

x Bárhol bármit vásárol, kirje a Dil-

magyarország

ingyenhirdetisi

szelvényét

— Maghalt a z alsótanyai kocamai verakedés áldozat r. Május 23 á a egy alsótanyai
kocsmai verekedés epilogusaképen Erdei István
alsótanyai legényt súlyos fejsérüléseivel hozták
be a szegedi közkórházba. Orvosai biztak felépülésében, azonban a napokban váratlanul
súlyosra fordult állapota, ugy hogy kedden
délután meghalt. A vizsgálóbíró rendelkezésére
felboncolják az alsótanyai kocsmai verekedés
áldozatát.
x Gomblyukkötés géppel mindenféle fehérneműbe
szép kivitelben készül Nltsovitsnál, Iskola ucca 25

x Fehér éa a^onr hímzésre a varrógépen

teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász uc ca. l m
x T u r g e n y e v : Faust—Első szerelem: a D é l m a g y a r o r s z á g kölcsönkönyvtárában m á r
olvasható.

és társulata jön a Belvárosiba.

M E R K U R - k e s » é k p á i »
Pfaff varrógép
Gyermekkocsi
részletfizetésre
í85

D É R Y gépáruház, SzegedJ

Gtraimik, alkatrészek nagybani árban. Árjegyzék ingyen.
Kfrakaffábldll *

plakátjait

mozireklám
vetitőtemezeit
(dlapozltlv,i
b m m b m m
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Szovátafürdőn
családi villában 4 szeri bőséges étkezéssel ellátást
adok 280 leiért.
m
Tudakozódni:
LÁSZLÓ,
Dugonics tér 12. sz.
Párisí i s
wienifilcgirdrdi,
nagy filc, lószőr és panama modell
610

F i a o r l o t S

kalapujdonságok

megérkeztek.

Fürdőzési cikkek!
Női, férfi fürdőruhák, fürdöcipök,
törülközők, összes fürdőidény

fürdőköpenyek,
újdonságok

Lednitzky József és Társa

— A W o l f - K o v i c s rágalmazási pör iíélele !
6—72.
Jogerői. Dr. V/olf Ferenc tisztifőorvos és dr. cégnél. Kárász ucca 6. sz. 720 Telefon
Kovács Ferenc ftorvos kötött lefolyt rágalmazási p9rben mindkét alsóbiróság felmentette
Hatalmas tábor
dr. Wolf Ferencet a vád alól. A feljelentő dr.
Kovács Ferenc a felmentő Ítéletek ulán semmi• a Ql)éímagyarország
olvasó•
ségi panaszt jelentett be. A szegedi ítélőtábla,
mint harmadfokú felebbezési fórum, kedden
• /íözönsége;
vásárlásaiknál és ren- S
tárgyalta az itélet ellen beadott seramiségi panaszokat é s azokat elutasította. A felmentő itéI deléseiknél egymást támogassák. •
let Jogerős.
a

7

DELMAQYARORSZAQ

1926 junius 16.
— A t a n n k a t hallgatták kl a monstre
betörési ügyben. A szegedi törvényszék juhátztaoácsa a keddi napon folytatólagosan tárgyalta
Karai Péter szegedi é s Wein
Albert makói
lakosok monstre betörési ügyét. Hétfőn a vádlottakat és az orgazdákat hallgatták ki, mig
kedden már a tanuk kihallgatáséra került a sor.
A kihallgatott fénytanuk, ellenlétben a vádlottak
tagadásával, mindenben igazolták a véd által
felsorolt 26 bűnesetet. Szerdán a károsultak*!
hallgatja ki a biróság. ítélet csak csütörtökre
várható.
— A borbély borotvával á t v á g t a ereit. Kit
nap alatt s harmadik Öngyilkosság történt az
ujszegedi pirkban. Kedden délulán jelentették
a mentőknek, hogy Lengyel Jinos 22 éves bor*
bélysegéd Öngyilkossági szándékból
borotvával
elvágta jobbkezének ütőerét. Rémült kiáltozásaira a sétálók kOzül sokan segítségére siettek
is első orvosi segélyben i s részesítették. A
mentők súlyos sérülésével a közkórházba szállították. Állapota életveszélyes. Tettének oka
ismeretlen.
x Egy és kétajtöa jégszekrények I-rendű kivitel-

I Ifjak!
|

Öregek!

Aggok !j

Felvillanyoz a

I

i Három sioknya meg egy nadrág {
| szellemes, sikamlós története péntektől a BELVÁROSI MOZ15AN. |

Sport
N t m jön S z e g e d r e a z FTC
Szombathely legyőzése után, mint ismeretes, a
SzAK az FTC-vei került szembe. A sikeres szegcdi mérkőzés után a két egyesület vezetősége
azonnal tárgyalást kezdett a mérkőzés színhelyének megállapítása ügyében, sőt a SzAK egyik vezetőségi tagja Budapestre utazott, hogy személyesen érintkezzék az FTC vezetőségével. A tárgyalások
be ís fejeződtek és mint köztudomásu, a SzAK
lemondott pályaválasztói jogáról, a mérkőzést le
is játszották, ellenben irásos megállapodás jött
létre, amely szerint az FTC kötelezte magát egy
janias 20 i Szegeden játszandó
revánsmirközésre.
A megállapodást az FTC részéről Szigeti Imre
alelnök, a SzAK részéről pedig Grósz Lajos
írták alá.
A megállapodás dacára megjött az FTC lemondása. Németországi
túrája miatt nem jöhet vasárnap és augusztus 20 át ajánlja a mérkőzés
lejátszására. A S J A K vezeiősége az irásos megállapodásra hivatkozva nem vette ezt tudomásul
és mindent elkövetett, hogv a is FTC t szándékának
megváltoztatására bírja. Hiába volt minden, az
FTC nem volt hej'andó furáját elhalasztani és igy
a SzAK nem tud csütörtöki vereségéért revánsol
venni. Igy egyelőre nem lesz alkalma a szegedi
közönségnek az újdonsült bajnokcsapatot Szegeden látnt, ez azonban aat FTC nem éppen sportszerű magatartásán múlik. A SzAK egyébként
vasárnap Csabára megy, ahol sz Elörével hö'.ött
megállapodás szerinti revánsmérkőzést játsza le.
Szegeden betartják a megállapodásokat.

R á d i ó
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fflai műsora.

jruiias 16, szerda.
(A városnév utáni szám: hullámhossz.)
Olcsó ár, príma áru, szaktanács Szöllős
rádióüzletében, Széchenyi tér 8.
ben legolC8óbkan Feketén:!, Kossuth L. sug. 25. Tel. 1C-72
Budapest 560 (2 kw.) 9.30, 12 és 15 órakor:
Hirek, gftegasdaság 16: Oukár bácsi mesedélutánja. 17: Dr. Emödi Aladar egyetemi fan*r előadása, 17.30: Szalonzenekar. 1830: Bíró Wlassica
Tibor szerzői estje. 20.30: Phonola est.
Bécs 571 (7 kw ) és 582.5. 1615 ór*kor:
Hangverseny. 20: Vig zenekarhangverseny. 21 30:
Kübaré.
Berlin 504 (10 kw) és571. 17 órakor: Zenekar.
A szinház b«ti m ű s o r a ?
18: Teazene. 20 30: Heine-est (*it, szavalat)
Szerdán: Pillangó főhadnagy. Bérlet B: 17.
Boroszló 418 (10 kw.) 16.30 órakor: Indulók
CsQtörtökOn: Annabál. Bérletszünet.
(zenekar) 2025: H Bahr: „Das Konzerl" vígjáték
Pénteken: Alexandra. Bérletszünet.
3 felv. 22 3 0 - 2 4 : Tánczene.
Szombaton: Mágnás Miska. Bérletszünet.
Vasárnap este: Mágnás Miska. Bérletszünet.
A modern rádiótechnika minden újdonsága
|raktáron Szöllősnél.
Színházjegyét « DELMAOYARORSlAa Jegyi r o d á j á b a n t e l e f o n o s is aaegreadtlkofi. (Ycla*
Hamburg 392 5 (10few.)16 órakor: Kamaraf aaszám 806).
zene. 20: Lonzlng: „Fegyverkovács" opera 3 felv.
22: Tánczene.
* Pillangó f ő h a d n a g y . Nem kell egy operett
München 485 (1.5few)20 órakor: Suppé-est
sióvegének túlságosan szellemesnek, a zenélé(zenekar).
Bern 435 (6few.)20 - 2 2 30 óráig: Lorenz
nek külOnOien kellemesnek lenni ahhoz, hogy
Lthr cselinmQvesz hangversenye, zenekarbetétekkel.
harsogó kacagás kisárje végig. Mint a jelenlegi
Brünn 521 (2.4kw.) 1 9 - 2 0 óráig: Irma Griraábra mutatta, elég egy jó szerep is, olyan,
mová zongoravirtuóz nő hangversenye. 20—22.15:
amitől vidul a szeriozui é s az antiszeriozus
tábor egyaránt, ha történetesen éppen vOröshaja,
Magyar csapatok külföldön. A bolgár túrán Toman müveiből. 20.15—21: Az orosz balalajkalevő
Kecskeméti AC nagyszerű teljesítménye járja zeneksr és „Moskva'-ktfrus hangversenye.
déligyümölcs-kereskedő, minden lében kanál,
Prága 368 (5 kw) 2002 órakor: O oaz operabe a világ sportsajtőját. Igen szép eredményeket
de szive gyökeréig jó gyerekről, egy hadiSnkénest
ért
el
a
középmagyarországi
csapat,
melynek
során
tesrfil van szó, s í i t hordóba, tyúkólba üldöz a
Milano 320 (6few.)21—23 óráig: Hangveraz SC Sofiát 3:0-ra, SC Slaviát 5 : l-re, az SC
színpadi balszerencséje. A Tatárjárás gyenge epiFilipopőt 3 : 0 ra, a bolgár vidéki válogatottat seny.
Róma 425. (12few.)21.10 órakor: Lehár Ferenc:
gonja akar lenni a Pillangó főhadnagy, de csak
pedig 3:0-ra verte, viszont Sofia válogatott csa„Éva" operett.
amolyan sáskajárást imitált, minden megfelelő patától 4 : 0 ra kikapott. Ma játsza utolsó mérkőVarsó 480 (6few)20.30-22 óráig: Zenekar és
kellékekkel, romantikus bosszúból forralt szerelmi zését a csapat, utána azonnal hazatér. A BEAC
szö'óhangveiseriv.
főzettcl, a szinre lecsapkodó katonaruhás istennyi- kanári szigeti túrája rosszul kezdődött, mert a
Toulouse 430 (2 kw) 20 4 5 :
Hangverseny,
lákkal. És aki mindezt nem élte át a ,bittige«- és Granconaria nevű csapattól váratlan 3 : 2 arányú jazz band.
vereséget
szenvedett.
Az
egyetemi
csapat
góljait
tanulásánál, a z n e m
w meldige"-„horzamsit"
Daventry 1600 (25 kw) 2 2 - 2 3 óráig: Schubertis íudta igazán méltányolni Csollán Manó hős- Stofflán és Kertész rúgták.
eat. 2 3 - 2 4 : Tánczene.
tetteit és veszedelmeit. Ez csak nevelett, d e
K a t o n a i futóverseny. Szombaton kétórai
Ne feledje földelni antennáját 1
nem is lehetett ennéi jobbat. Az élőadás moz- kezdettel rendezi a szegedi helyőrség ezévi
galmas volt. Kolbay Ildik írói már a i g van jó távgyalogló és mezei futóversenyét. Start a lójelszónk, amelyet ne használtunk volna és amely versenytéri pályán lesz, a cél is ugyanott. A
mind most i i ráillik. Trillap Ilonka i s kedves verseny győzteseit szép dijikkal tüntetik ki.
Budapest, Bécs, Berlin, Boroszló, Róma, Prága állovolt. Fenyves fess megjelenése illúziót kellett, a Belépődíj nincs.
másokat garantáltan vevő 1 c s ö v e s
rádiók é s z ü l é k e k minden hozzávalóval, üzemben
hangja is jSl csengett, de még mindig nincs a
S p a n y o l csapat Budapesten. Augusalus véátadva 1,500.000 KORON/1 629
képzettség olyan fokán, amelyet a jó anyagtól gén túrázik az FC Bilbao, Spanyolország bajhitelképeseknek S D H V I
R É S Z D E T R E .
elvárunk, kemény és nem elég hajlékony. Delly nokcsapata. Túrája sorin Bícset és Budapeshumora Ötletes jeleneteket produkált.
Harsányi tet is útba ejti.
S Z Ö L L Ő S Széchenyi tér 8. Telefon 14-31.
finoman é s a tőle megszokott disztingvált
modorban játszotta a féltékeny férjet. Bilicsiről
is csak jót írhatunk. Egyed Lenke, Rogoz vettek
még részt az előadásban, amely egy estére könynyü é s gyorsan emészthető szórakozást szerzett. Harmath
Imre és Komjálhy
eszel a darabbal felbukkantak egy percre, hogy utána
ismét sokáig bolyongjanak az ismeretlenségben. |
Dzsungelfilm 8 felvonásban.
J
* Péchy Erzsi vendégjátéka elmarad. A várva várt Péchy Erzsi, a népszerű és közkedvelt primaRendkívül izgalmas dzsungeldráma gorillák, oroszlánok, elefántok, f
donna tegnap este táviratilag lemondotta a szegedi
majmok, krokodilok és exotikus madarak.
|
vendégjátékát közbejött megbetegedése következtében. A hir roppant váratlanul jött és rendkívül | Izgalmas, hátborzongató mese! Junius l ö . , 1 9 . , 20-án a K O R Z Ó B a N .
|
lesújtotta ugy a szinház vezetőségét, mint a közönséget. Péchy Erzsi lemondása Következtében a
szinház műsora csütörtökön az „Annabál", pénteken „Alexandra" és szombaton a .Mágnás
Miska."
* Pillangó főhadnagy. Harmath Imre—Komjáthy tegnap esie nagy sikerrel felújított operettje
szerepel ma este Ismét a színház műsorán. A
kedves, fülbemászó melódiák, az ötletes meseszötrikók, sapkák, cipők, ruhák és köppenyek
vés és hangulatos téma most is épp ugy elragadta
706
óriási választékban, olcsó árakon
a közönséget, mint annak idején, mikor ez a nagysikerű operett éveken keresztül uralta az ország
összes színpadait. A főszerepeket Kolbay Ildikó,
Trillap Ilonka, Fenyves, Delly, Harsányi és Bilicsi
és Széchenyi tér.
játszák.
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Fürdő idényre
Pollák Testvéreknél

Csekonics ucca

9 B L M *3 Y A R "

« I á «

1931 junius 16.

APRÓHIRDETÉSEK
10 szóig 3 0 0 0 korona, minden további szó 3 0 0 korona. Vastagabb betűkkel nyomott szavak kétszeresen számittatnak. Apróhirdeiéjek feladhatók a k i a d ó h i v a t a l b a n ( E u r ó p a - é p U l e t
A r a d i u c c a i o l d a l ) és az a l A b b l g y ű j t ő h e l y e k e n : Arnold József, Petőfi Séndor sugárut 33. Barna-tőzsde, Széchenyi tér 9. Busa Zoltán, Kossuth Lajos sugárut 51. Csendé Rózsi
őzsde, Gizella tér 5. Csonka Erzsi-tözsde, Mikszáth Kálmán ucca 3.
Priedraann füszerkereskedés, Vásárhelyi sugárut 13. Fruzsa János,
Bécsi körút 18. Hirschl Manó, Brüsszeli körút 20. Hungária Antipaarium Batthyány u. 2. Kelemen Ferencné, Kálvária tér b. Kiskundorozsmán az ujságárusltó bódéban. Magyar Hirdető Iroda, Iskola u. 20,
Papp-tőzsde, Kálvin tér 2. Thália könyvkereskedés, Kárász ucca 11.
Apróhirdetések telefon utján nem rendelhetők és előre fizetendők

A valuta- i s davlxatorralom záróárfolyamal- "níB
M*» Angol font 347270—5M9270 cseh koron* 21121120,
dinár
1 2 5 7 - ! 265,
daiiir
71305-71605,
•randa frank (976-2016
bolond forint 2 8 6 3 ; Í8780,
lei 3C9-32I, láva 518—323, iira 25418580, márka 16988-17038 oswtráfc ecbitücig 10.C7318.109, üin korona 18920—16930. őrijei frank I885Ü1X8;5, balga
bank 2C22-»C42
norvég botost
1582Ü—15870, tvéd koron- 19110-18170 tor g nl
liOty 7000-7300.
Dnteáki Amttardsra 38655—S8755, Belgrád 12150
1365, Berlin
!6888-17033,
Bokára!
301 111 „Igazi úriasszony*, . Á l Brfiuual
2002-2C 42,
Köpenye
18920-18980
Uzlelfaelqlxás
landó* .Jóforgalom", ,JuOsM 13820-15870, Londoö 347270- 348270, MiliuB*, , Orv sí rendeő",
I s k o l a n c c a legszebb helinó
2523—2563,
Hewyork
71355-71585, Pirii
.Holdas eat* jeligés levelek
lyén üzlethelyiség beren1966—2C16,
Prága
2113-1119,
Izáfii M8
átvehetők a kiadóban.
dezéssel eladó. Tudako823, Siockbola
>6110-19170 Vaitf
7 0 0 0 - 7300
zódni Iskola ucca 32, KeWiaa 1Q.&79—10109, Zfric& 12810—IJ850
1 ngyeház.
5
Zlrlchl t ő u d n . Nyitási
Páris 14.35
koadoa
W15.—, MawyorJr 516.75, BrCswa'
14.75, Milsoe
Szerényen bútorozott szoba
Ofctatis
18.35. Amsterdam
207. tO,
Martin 123.—,
kiadó józanéletü férfinak.
4 6072.95, Stéfia 3.76, Prága 15 2950, Varsó 4250,
Alföldi ucca 3. sz.
i
B a n g ó T a n l n l é c e t sikeJSadawC e . m t J O , Belgrád 9.125ü, Botorait 2.25
resen előkészít mindenféle
Bútorozott
szobi
konyha
Máriai i Pária 14.30. London 2515.—, Hrayail
középiskolai javító, küiömés fürdőszoba használattal
bözeti, összevont osztály»16.8a, Brüsszel 14.65, Milano 18.40, Aawtsrds*,
kiadó gyermektelen házasvizsgákra és érettségire.
207.62, Scrlio 123.—, tficn 0.0072.95.
1,75
párnak. Érdeklődni BocsDíjmentes tanügyi tanács
Prága 15 30, Varrt 4 3 . - , Baaasní tMTi.30 Balkay ucca 3.
x
nyerhető: Szentháromság
grád 9,1250, BHkarat 2,20.
ucca í9.
Hx
Terménytőzsde. Az irányzat változatlan, a forgalom
Előszoba, szoba, fürdőcsekély.
szobás lakás elköltözés
fiildái
Hivatalos árfolyamok: 76-os tiszavidéki bnza 4450—
miatt átadó. Református
4475, 77-es 4500-4525, 78-as 4525—4550, 79-es
palota, fldsz. ?.
x2
Több évi gyakorlattal ."biró
4:50-4575, rozs pestvidéki 2275—2300, más szármakönyvelőnó, ki a gépírásKét egymásba nyila bútozású 22Sr—2275, takarmányárpa 2450—2550, zab 2750—
ban is jártas, állást keres.
rozott szoba könyvhasz2600, tengeri 2325-2375, buzakorpa 1700-1725.
Leveleket .Komoly munkanálattal juliusra kiadó. MaIrányiat. A mai értéktőzsde kedvezőtlen nyitás után
dách ucca 8.
x5 erő* jeligére kérek.
kedvezőtlenül alakult. A kulisszban SaJgó, Rima, Délivasut kissé lemoruolódtak, Nova és Ganz VillamosKét szoba,előszoba konyha,
sági a spekulációs vásárlások következtében két-három
mellekhelyiségek, esetleg
százalékkal javultak. A piscon csak egyes értékek iránt
bútorral azonnal is átvemutatkoiott érdeklődés. A vaspiacon Danubius gyenhető. Bővebbet Zárda ucca
gébb nyitás ulán megjavult. A bányaértekek közül Kő2', házfelügyelőnél.
'
a Püspökbazár mögötti
szén és Uriklnyi gyengébbek. Magnesit és Beoccini
.Kossuth* élelmiszerüzletBelvárosban
egy
javultak. A bankpiacon Nemzeti Bmk barátságosan
ben, Püspök ucca. 735
tendált, Pesti Hazai elgyengült. A forgalom szQk kerebútorozott
Oltottmész kapható Klein
tek között mozgott. A fix kamatozású papírok piacán
kiadó. Közelebbit Müiler
épitési anyag kereskedéséigen lanybány tendáltak a latin valuták, Páris, Milánó
Erzsi kézimunka üzletében
ben, Szent István tér 6.
t s Brüsszel kissé gyengült, Kopenhága baratságosan
Takaréktár ucca 1. 445 Tele'onszám 70 .
1
tendált. Osló, Bukarest és London q, többi fizetési
eszközökben nem történt változás.
Ekgánsan bútorozott szoba
Ferencvárosi seitéavásár. Nyiltvásári maradvány
elő- és fürdöszobahaszná'
2178, érkezett 7C8, eladva 183. Árak: könnyű U—16,
hálók, ebédlök, uriszobák. sarlattal kiadó. Bercsényi ucca
niturak mesés kivitelben, fizeoebéx 16— 1 '.5, zártvásári maradvány 3, amely meg- 13. I. 7.
x
tési könnyítésekkel, szenzációs
maradt mind.
olcsó árban.
482
F é r e g m e n t e a fehér hálóW I E S N E R , Aradi ucca 6.
szoba
buiorozva
villanyM
U
b
u
l
o
r
l
e
r
a
k
a
t .
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
világítással kiadd. Korona
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország HirlapElköltözés miatt ebédlő,
ucca '3
HxV
és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában, Szeged.
háló, konyhabútorok, gáz
sparherd olcsón eladó.
111*8
Tudakozóoni Müiler, KlauIzr. úrilány izr. családhoz
zál tér 2.
1
gyerekek mellé ajánlkozik.
Egészséges
.Úrilány* jeligére a kiadóba.
1
'legszebb*
harisnyák
Heti 9 ezír kor ou téri az
100 kiló ,80 ezer korona
Est et vagy Magyarorlegolcsóbban
Battancsnéil,!
ingyen házhoz szállítva
723 szig-ot érkezés után a
laki sára kézbesítjük. —
Gizella tér 3.
Szalay hí.lapiroda, Kölcsey
* 8ar0k.
Fehér lagcsiszolt hálóbutor
ucca 6.
2
Naponta friss őrlésű kukoricadara, árpaminden e fogadható áron
dara, tengeri a legolcsóbb napi árban kopható. Fonott szandálok javítását elads Heimann müasztaiosvállalom szakszerűen ranál, Bástya ucca 19, Kulgasztással Lusteiner, Kotúrpalotával szemben. 2
tona ucca 15.
2
Eladó 4 személyes uj csónak. Szentgyörgy ucca 13,
háztulajdonos.
2

SO.OOO K
kifi csemegevaj

szoba

Károly Péter
borbély- és fodrászüzletét
Vidra u. 3 alatt megnyitotta.
ÁbonenseVet elfogadok. _
Figyelmes kiszolgálás. 650
UJ I V I S K T D A N I E X UJ 1
szíjgyártó
Szeged, Petőfi Sándor sugárut 45

Sportővek 1 5 . 0 0 0 K-tóL

Sportcikkek, kész lószerszámok
raktáron. Szakmába vágó javítások olcsón és szakszerűen
készlilnek.
725

iíiiiTSaifli
tltlalTei raktára'
KírSal 66za üvegezést válla,
lata Méroy u. 8, Tel. Q fi'/.

Részletfizetésre
ssállitok kárpitosmunkákat

BALOG S Á N D O R «
Kossuth Lajos sgárut 6
Telefon 985.

Elsőrendű libazsírral főzött
kitűnő bázikoszt kihordásra kapható. — Madách
ucca 8.
x5

Uti podgyászát

elutazása előtt biztosítsa
az Európai U'ipodgyász
Biztositónál. — Kész kötvények kaphatók és Foncler biztoaitónál Kelemen
ucca
6(7

l l e r l f n l Stock-motorok. Német
* * Baden nOt é s lérO kerékpárok luxus kivitelben, nagy választékban
varrógépek, sportkocsik
587
n r n i i p i | B r S z e g d - H i J " 1 - üummik
w O I I r e i e r alkatrészek nagybani áron

legajabb tipusu személyautó
875

egytonnás cpl. teheralváz

F O R D S O N mezőgazdasági traktor
Máv. Gépgyár acélkeretes, golyós cséplő
eredeti árb n, kedvező fizetési feltételekkel 875

Máv. g é p g y á r vevérfifynfikaége ker.

képvfaelete

B O N V I D N O I műszaki é s gépkeresk. vállalat,
Szeeed. Miksráth K. u. 9. (Paprika-piac sarok.) Tel. 9-15.

koronáéit elsőrendű friss
te h á n t e j e t
há hoz szállít rendeésre ÚJHELYI EMIL tejgazdasága, Kazinczy ucca 6. Telefon 16—46 533

Csoiaszifl BÚTOROK

Sertéshizlalók figyelmébe!!

BURGONYA érkezettl

Bokor János Fia

HOFFER ÉS TÁRSA
ISKOLA UCCA 18.

Képkeret miihely é s képraktár. 1
Szeged s». kir. város po'gárgies'err

5042/1926. eln. szám.

Hirdetmény.

Cserepkályhák
átrakását,

tisztítását, javítását, valamint Meteor-kályhák és
tüy helyek rend beRozáe át
jutányos áron vállalom

Kovács, £

Szentháromság

ucca 49.

Közhírré teszem, hngv a kereskedelemügyi m.
P é n i beszedő,
egyszerkir. Miniszter ur 67 299/1926. I. számú rendeleté- smind
üzletszerző is, óvavel Szeged sz. hir. város közönsége részére a m. dékkal felvétetik Léderer
kir. Ferenc József tudományegyetemi építkezések- Illésnél, Tábor ucca 3.
be; szükséges ingatlanokra a kisajátítási jogot en- (Adópalota.)
gedélyezte és a kisajátítási eljárást elrendelte.
A kisajátítási tervrajzot és összeirást a kisajátí- Jól főző tiszta mindenes
felvétetik. íSomogyi
tást kérő aláírásával és pecsétjével eiiátva az 1881. leány
u 7. földzzint
évi XLI. Ic. rendelkezéseihez képest hivatalomban
közszemlére kitétettem (váiosháza I. emelet 4 , dr.
Pávó tb. tanácsnoknál) azzal, hogy a kisajátítási
eljárás lefolytatására MkQldött bizottság működését
1926. évi junius hó 25 én délelőtt 9 órakor kezdi
kéri úriasszony 18 éves
meg a városháza széképület tanácstermében.
Mhil21
Felhívom az érdekeltekel, hogy a kisajátításra leányával.
vonatkozólag esetleges észrevételeikei a közszemlére kitétel alatt írásban hivatalomhoz nyújtsák be, É r t e s í t é s i !
vagy a tárgyalás idején élőszóval a bizottság eíőtt Értesítem a, t. vevőközönséget,
hogy üzletem megnagyobbítva és
terjesszék elő.
dúsan felszerelve áthelyeztem
ugyanazon házban. Tisztelettel
Szeged, 1926. évi junius hó 7 én.

Jókarban lévő egypárevezős szaodoint megvételre
keresek. Aján'ato»ai Horthy
Miklós ucca 11, II. 9.

pl'örendü
kézimunka

olcs n kapható
B S Z Ó D T D l l E ,
Püspökbazár. 659

H a p i s n y a -

fejelés

legolcsóbb
738
Elítéli ur háztartása
Váczy M a r i s k a
vezetésit
kötődéjében. Vékony gé-
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Árverési hirdetmény.
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Alulírott bírósági végrehajtó az 1381. évi LX tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1925.
évi 2623—8. számú végzése következtében dr. Hajdú Béla ügyvéd
által képviselt Kaiser Kálmánné javára 8,452.5oo korona és jár. erejéig 19i5. évi julius hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás
utján lefoglalt és I3,7ooooo koronara becsült következő ingóságok,
u. m.: ló és ékszerek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1H2". évi Pk. 14647/3.
sz'mu végzése folytán ,853.9'7 korona tókeköveteiés, ennek IU20.
évi január hó 20. napjától járó 18 százalék kamatai és eddig összesen
3,623.9oo koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő költségek erejéig a kir. járásbirósár íff. számú szobájában és Pulcz
ucca 23. szám alatt leendő eszközlésére 1826. évi junius hó 16.
napjának délelőtti 12 órája határidőül kitüzetik és ahhozjvenni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
az 1881. LX. t - c . 107., I0S §-a értelmében készpénzfizetés mellett
alegtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul is elfognak
adatni
Kelt Szeged, 1926. évi május hó 18. napján.
Kulin, k!r. bir. végrehajtő.
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Rendeléseket díjtalanul szállítom haza.
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