U r a

2

0

0

0

k o p o n s .

DÉLMAGYARORSZAö
•4«M*0k4ei u***
iMfc KMMIvaW,
tVtoribtXsMtüi *» WaiMffl" Andi ucca S. sadaim 8»6.
II M W O M « ( « | M >. ÍSÍM *«MMBtf« IIM.

Vörös és fekete.
„Kezdetben vila Lenin é i Lsninnél vala ax
Ige és M az Ige oltott polgári feltet és fekete
inget Mussoliniben."
Valahogy igy lehetne kezdeni u] könyvéi i z
európai Apokalipszisnek, amelynek egyik lovasa
Benitó Mussolini nevezető modern kondotlieri,
aki a tizenkilencedik század nagy trorzikaijás
próbálja eljátszani a huszadik százsdban Itáliában. De valamint senki sa nevelhető boldognak halála elölt a bölcs Solon szerint, azonképpen vafyunk a politikai nagysággal is. Nyugtával dicsérd a nagyol éi Muisolini még csak
most érkezik el dicsőségének zenitjére. Hogy »
nadir hol lesz, ki tudná azt ma megmondani ?
Est még maga a nagy Bsnito se tud|a, söí
talán ö tudja legkevésbbé. M i sémi kétiéggel
néz? ük, smint a diktatúra rögös és meredek
ösvényén halld előre, merényletek és lapiok,
vér és virág közöli, zordon és komor arcélét,
amelyet Afrika fénylO és forró napja barnr
bronzba öntött, a capilolfumi magaslatok felé
forditva. Egy uj Julius Caesar, aki saját keiével tette fejére a diktáforí koronát (mint a korzikai kis káplár a császárit) és atd száműzetésbe vigy halálba küldötte Brutusait és Cassiusait.
De htgyjuk ezt é i a történelmi távlatok hűvös pátosza helyett tekintsük cisk a jelen valósigát, amelyről a (fgujibb tudósítás azt jelenti
most, bogy Benito Mussolini (sserl a minisztertanács csak fogalom, amely Mussolini nevét
fedi csupán) kimondja kereken, hogy ezután
egy esztendeig Itália területén tilos lukizuiépitkezéseket kezdeni, továbbá ugyancsak tilos
bárokat, kávéházakat, cukrászdákat, tánctermeket é i hasonló helyiségeket nyitni, nesakülömben elrendeli a diktátor, hogy az olasz nspilapok oldalszámát a napilapok alakjának megnagyobbítása nélkül h i t oldalra korlátozzák.
Tilot, tilos, tilos, háromszor ts tilos léhát a
honban, ahol a citrom és a narancs virul és
ahová eiykor Goeths Mignonji vágyolt, sok
minden, ami addig soha semmiféle polgári rend
és uralom alatt nem volt és nem lebetelt tilos.
Hogy esek és sz ebhez hasonlatos intézksdénk,
tilalmik és korlátozások veszedelmesen hasonlítanak a bolsevizmus intézkedéseihez, tilalmaihoz és korlátozásaihoz, mint ahogy egyik alsiK
hiionlit a misikhoz, azl falán még a mi saját
külön hazsi piccolo Mussoiiniaink is kénytelenek elismerni.
Hogy a vörös és fekete között itt csupán
specirahnalltikus eltérések vannik, de lényeges külömbségek nincsenek, ez talán nem szorul bővebb bizonyiláira ? Az az mégis . . .
•mit Lenin logikusan csinált, azt csinálja
Mussolini logikátlanul ma. Mert Mussolini polgári bolsevismust hirdet és cselekszik és a bolsevizmus lényege és természste szerint halálos
ellensége és megülő betűje éppen a polgárságnak, a polgári rendnek, biztonságnak, fejlődésnek, nyugalomnak és haladásnak egyaránt. Az
olyan diktatúra, amely a polgárság érdekének
állandó hangoztatásával magának a polgári
életnek és szabadságnak alapjait támad|a meg,
az a diktatúra az állatni és nemzeti harakirinek
egy égésién uj és egészen különös fajtája,
amelyből mi nem kérünk. Azaz hogy nagyon
» kérnek, sOt követelnek balőle a magyar
piccolo Mussolinik, akik ugy néznek a nagy
Benito minden tettére és agy hallgatnak minden szavára (bár szavak és tettek néha egyn u alatt vágják a fát), mint az égő csipkebokorra. Mi már régen látjuk, hogy a hang
«het Muisolini Jákobé, de a kéz, az Lenin
fcHiué, csak ailúl lehet tartani, hogy kélbaikéz
amely a tüzel a vizxel akarja egyesíteni éi
'mely a kapitáiisia fából való bolsevista vaskarikái, vrgy, ha ugy tetszik, a demokratikus
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fából való diktatúráé vaskarikát kovácsolja
Mszzini, Cavoor, Oaribaldi és a marsalai ezer
Itáliá|ánsk, ennek a tok szépet és sok gyalázatot megért nemes hölgynek nyakára.
Ahogyzn például Mussolini a hírlapokat a
hatoldalas feketeinges uniformisba próbálja bebujtatni, az igen lélekemelő és szivderitő lehet
a mai magyar fajvédelem agg harcosainak, a
ntphltu is szózatialen demagógoknak, de mi
nem hisszük és nem gondoljuk, hogy ebből a
Prokrussteiz-agyban a szabadság és dicsőség
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egy uj hajnala fog megszületni. Mussolini lehet
Caesar, mint ahogy Caesrr volt Caligula és az
volt Caracalla is és Casssr volt Romolni
Augustulus, de ennek a modern ciessrnak, ha
igy folytatja az állami ás nimzeti leépítéseket,
igy óriás moritarus fog aa]d szalutálai: az rgin
polgári társadalomi
A diktatúra ut ja, az ilyen diktatúra ulja, akármilyen Mromszinü jelszavakkal és fogadalmakkal is van kikövezv*, bizony bizony a«m Rómába, hanem Moszkváit vezet.

H miniszterelnök
a kormányzó kenderes! pusztájára utazott.
M é g mindig zavarok vannak a
(Budapesti tudisiiink tele/onjelentise.) Bethlen
István gróf miniszterelnök csütörlökön elutazott
a kenderesi pusztára, ahol níhány napig a kormányzó vendége lesz. Beavatott politikai kötök
szerint a miniszterelniknek et a nihánynapos
látogatása Ssmfüggésten dll bizonyos alkotmányjogi kitdisek mtgbesxilisivel.
Moyer János földmivelésügyi miniszter pénteken Biharkercsztesre utaiik, hogy megegyezést kíséreljen meg a biharkereszteli jelöltség
dolgában. Megittuk már, hogy a kisgazdák
Htgyesi Károly biharkcreszlesi kisgazdát léptetik fel és ragaszkodnak ahhoz a kívánságuk'
hoz, hogy Hegyesi Károly a kormánypárt Alva

biharkcrciztcsi m a n d á t u m körül.
talos jelilijtkini vegyen részt a választáson.
Ezzel szemben FoiUtsch báró nyugslmazott főispán már minden előkészületet megtelt és ebben a hivatalos ktrök is támogatják, hogy a
mandátumot a maga részére biztosítsa.
Nem sok remény van arra, hogy a kisgazdák
ezt a mandátumot meg tudják menteni a maguk szimára, annak dacára, hogy az ellenzék
ebben a küzdelemben nem vesz részi. A kisgazdák és a kormánypárt jelöltjén kivül csak
SziWgyi Lajos dolgozik lent a kerületben, aki
öccsét Sxilógyi Zoltán volt huszárfőhadnagyot
lépteti fel.
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A osehok tárgyalni a k a r n a k
kereskedelmi szerződésmegkötése ügyében
K é r d é s t i n t i z t s k 'a m a g y a r k o r m á n y h o z .
[Budapesti tudósítónk telefonjeleniise.) Prágá- vonatkozó tárgyalásokat. A cseh kormány felból jelenük: A cseh kormány kérdéBt intézett szólításának a magyar kormány készséggel elea magyar kormányhoz, hogy hajlandó-e fel- get tesz, annak ellenére, hogy a felszóiitás a
venni a kereskfdtlmi szetxódistk mtgkiiisire vámtarifa után meglepetésként halott.

A balkáni áradás hidakat és töltéseket sodor el.
(Budapesti tadósMnk ielejonjeltntise.) Szófiából jelenlik! A hetek óla tartó esőzések az
egész országban óriási károkat okoznak. Az
áradások töltiseket mosnak el, hidakat sodornak el, ugy hogy a vasúti forgalom lebonyolítása is erős fennakadás! szenved. Az ország
több részéből földrengiseket jeleznek.
0Budapesti tudósítónk telejonjelenlise.) Belgrádból jelentik: Az áradás országsierle katasztrófális jelleget ölt. Különösen a Bácskában,
Bánálban és a Száva völgyében mgy a veszély. •
Csütörtökön rendkivüli minisztertanács fogialko- I

zott az árvízvédelmi intézkedésekkel és az Ínségbe jutott likosság segélyezéséről tárgyalt.
Belgrád, julius 1. Az állandó előzés következtében a Duna, Száva és Dráva és a többi
más folyók kiáradtak. Az áradások többfelé
nagy pusztításokat okoztak. Niss és Zaribrov
között a Simplon txpressz vonalán a vasúti
isszekiltitis tttb órára megakadt. A déli vidékekről : Eszék és Újvidékről jelentenek nagy
károkat. Belgrád clecsonyabban fekvő negyedet
szintin vix alá kerültek.
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P á r i s b a n merényletet a k a r t a k elkövetni
epanyol király ellen.
Páris, julius I . A rcndőriég a spanyol király
silen forralt merénylet részleteitől ma délig a
következőket derítette k i : Két nappal Alfonz
király megérkezése előtt szigorúan bizalmas érlesités következtében, amely a madridi rendőrfőkapitányságtól jött, sikerűt kitteket iteni kit
veszedelmet spanyol anarchistái. Az egyiknek
Ascaso a neve s néhány nappal ezelőtt érkeiett
Pátisba Argentínából. Ex ax Ascase ölte meg
a saragnsai irtekei it a gyilkosság uidn Argentínába menekült. A másik kitrekerUeii anarchista neve Toretti. Mind a kettőjüknek párisi
tartózkodásáról tudomása volt a rerdőrségnek,
de nem volt képes nyomukra akadni. Személyleírásuk arcképpel együtt megjött Madridból és
a fényképek után a detektívek razziákat tartót-

lak s figyelték azokat a harmad* és negyedrangú szállodákat, ahová a gyanús idegenek
szoktak betérni. Egy boulivardon ismerték fii
a detektívek Aseasot.
Elegáns ruhában volt s mikor hozzáléptek,
hogy letartóztassák, a spanyol anarchista futásnak eted.!. Uccákon keresztül üldözték, miközben Ascaso t»bb tisist adott le ax atdna rohanó detiktlvckre, végül is járókelők segítségével feltartóztatták, megbilincselték és a rendőrségre vitték. Ascaso semmit sem tagadott.
Nagy pénzösszegeket találtak nála s utóbb
azt is bevallotta, hogy Párisban egy rejtekhelyen automobilja van, amellyel a spanyol király megölise után el akart menekülni. Megnevezte cinkostársát is, Torettit, akit
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egy elökelS szállodában sikerült kézrekeriieni.
Azt azonban egyikük sem árulta el, bogy honnan szerezték a pénzt. A párisi rendőrség éjjslnappal talpon van, m i g a spanyol királyi pár
el nem u ázott.
Pdiii, Julius 1. Az Oeuvre nek jeleniik a
spanyol batárról: Spanyolországban ujabb
és ujabb letartóztatások és házkutatások történnek, kapcsolatban a kormány ellen tervezett

és idejében felfedezett összeesküvéssel.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Londonból jelenük: A spanyol királyi pár ellsn
Párisban tervezeit merénylet következtében a
londoei rendőrség igen nagyarányú előkészületeket tett a királyi pár őrlzeiire. A szolgálatos
teljesítő detektivek számát megszaporították, a
kikötőket és az idegeneket a legszigorúbban
ellenőrzik.

A főbiztos elutazott —
d e t i s z t e l e t d í j á t n e m v e t t e fel.
A kormány az összegből müegy&temi alapítványt létesít.
Budapest, Julius 1. A Nemzetek Szövetségének tanácsa, mint ismeretes, Smiih Jeremiás
főbiztost tisztsége alól Junius 30-ikával felmentette, misek következtébe* a főbiztos csitMökön
már el Is hagyta Mogyarorsxdg fővárosát. A
főbiztos távozása alkalmával megállapítási nysri,
bogy itteni egész működése alatt ai Nemietek
Szövetségének tanácsa által a részére megállapított tiszteletdíjul fel nem vette it azt most
sem volt haflandö elfogadni, amidőn a kormány
távozási alkalmával azt neki újra felajánlotta.
Annak az óhajának adott kifejezést, hogy ax az
tmeg ax eltxegényedell ország köllsigvetiti
többletének sxoporttdsdra szolgáljon. A kormáay

ezzel szemben méltányolta szt a megértő szere*
tetet és példa nélkül álló önzetlenséget, amelyet
a főbiztos az ország iránt tanúsított, elhatárolta,
hogy a főbiztos által fel c e a vett tiszteletdíjakból g főbiztos nevire a budapesti műegyetemen
alapítványt létesít, amelynek kamataiból ivsnkint
1—2 magyar műegyetemi hallgatót fog támogatni, hogy Amerika nagy technikai vívmányait
tanulmányozzák.
Smith egyébként csütörtökön reggel hagyta
el Budapestet. Búcsúztatására a pályaudvaron
megjelent Vass József népjóléti niinisiter és
Bud János pénzügyminiszter is. A főbiztos igen
melegen búcsúzott a megjelentektől.

,A 10. B r i a n d - k o r m á n y n a p j a i m e g v a n n a k
számlálva."
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Párisból {
jelentik: Alig egy hete hogy megalakult az u j
Briand-kormány, máris ujakb válsághírek vannak forgalomban. A kamara folyosóin és mindenütt, ahol politikusok megfordulnak, azt beszélik, hogy a kormány napjai meg vannak
számlálva és a Jövő hét keddjére várják a kor-
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Pénteken kerül a vádtanács
elé a Bacher-ügy.
Budapnt, juüus 1. A vizsgálóbíró szerdai
döntését — mint jelentettük
amellyel Bacher
Emil előzetes letartóztatását ientartotfa, Bacher
Emil védője felfolysmodta a vidtanácshos. Az
ügyre vonatkozó iratok még csütörtökön átkerültek a vádtanácshoz, amely alkalmasint
pénteken fog dönteni az előterjesztett felfolyamodás tárgyában. Ha a vádtanács is helybenhagyja az előzetes letartóztatást, akkor a vizsgálóbíró azonnal megkezdi Bachsr Emil részletes kihallgatását. Elsősorban kihallgatják Dobay
Aurélt, a Moltsum vezérigazgatóját, aki tudvalévően a pénzügyminiszterhez intézett terjedelmes memorandumában mutatott rá elsőnek
azokra a súlyos mulasztásokra, amelyeket
Bacher Emil a Viktória ügyvitelében elkövetett.
Az angol pénzcsoport két Budapestre kiküldölt megbízottja arról tárgyalt, hogy a Viktóriakoncern vagyonállagái megőrizzék és ezért az
*mgol csoport a tartozás hátralévő részére julius
havában esedékes fizetésre halasztást adjon.
A tárgyalás eredménnyel nem Járt és az angol
kiküldőitek azzal utaztak el, hogy Londonban
fognak dinleni véglegesen.

A szegedi bőrkereskedők és cipészek kimondották a bojkottot
a Wolffner—Mauthner-gyárak
áruira.

mány bukását, amellyel komoly politikai körök
is számolnak,
Párisból jeleniik: A francia saj'ő már a tizedik Briand kormány lélekharangját kongatja.
Arról teszőinek, hogy a Briand-kormány rövid
életű letz. Ciillaux nyíltan dolgozik azon, hogy
saját kabinetjének útját egyengesse.

A szegedi cipéssiparosok és borkereskedők
csütörtökön este as ipartestület székhiziban
népis értekezletet tartottak, amelynek egyetlen
tárgya a budapesti Wolffnsr és Mauthner-féie
bőr- és cipőgyárak elleni bojkott kimondása
lolf. A bőrgyár ugyanis az ország Iegiöbb városában lerakatokat rsndazett be, baíhóaapi
részletre adta a késtclpőkei, az iparosoknak és
kereskedőknek azonban nem volt hajlandó hitelt adni.
Kogutoviez Károly alföldi meteorológiai
A gyűlési Marosán Milán szakosztályi elnök
megfigyelő hálózatot szepvez.
nyitotta meg. A bojkottot megindokoló beszéA szegedi Ferenc József-Tudományegyetem való ellátását, elősegítené a íöbbfsrmelési, elő- débea elmondotta miitdasokat az okokaí, ameföldrajzi intézete Szeged város iámogaiisával mozdítaná a csakhamar nálunk is nagy fellen- 3vek az iparosságot arra kénysserilik, hogy a
értékes műszerekkel felszereli obszervatóriumot dülés eié aézö légiforgalom biztonságát ás m i g Wolffner-gyár ellen kimondja a bojkottot.
létesített. Az intézet igazgatója, dr. Kogutoviez sok egyéb, előre nem is látható, gyakorlati haBejelentette, hogy asa már az egisx ország
Károly most aszal a tervvel foglalkozik, hogy szonnal Járna. A gudatársadalomnak be kell Iparossága bojkottálja a Wolffner—Mauthner
az alföld déli részén levő öt vármegyében meg- látnia, hogy a tudományos köröknek minden cég gyártmányait. Ha az iparosság is olyan
szervezi főként a mezőgazdasági meteorológia tekintslben segítségükre kell síelni é l a tör- kedvező feltéteisk mellett kapna nyersanyagot,
vényhatóságok, városok és módosabb községek mint a Woiffaer-gyár árusítja a cipőket, akkor
modern megfigyelő hálózatát.
Minden nagyobb városban és községben fel- vezetőinek is támogatni kell a szegedi egyetem azok is tudnának hite be dolgozni. Az iparosállítandó volna egy-egy meteorológiai állomás, földrajzi intésetét. á z uj költségvetési év kü- ság azonban nem tud igy nyersárut kapni és
illetőleg a meglévőket újszerű műszerekkel egé- szöbén módjában áll minden testületnek áldozni így érthető, hogy a bojkottjuk a legszentebb
szítenék ki. Ilyen főként amerikai és német erre a gyakorlati és tudományos tekintetben önvédelmet szolgálja. A szegedi borkereskedők
már kimondották a bojkottot. A raktáron levő
mintára megszervezett állomáshálSzat biztosít- egyaránt fontos célra.
árukat még kiárusítják, de többel nem vásárolhatná a gazdáknak megbízható időjöslaiokkal
nak a gyártói Felszólítja a megjelent iparosa;
kat, hogy mondják ki a bojkottot.
A faiparosok^küldöttségileg keresték fel Pálfy Dánielt, hogy A felolvasott határozati Javaslatot a megjeegyhangúlag elfogadták és klm$nd9iiák
védje meg a vasárnapi közgyűlés parlamentáris formáit. alentek
bojkottot.
A hozzászólások során Benedek Pál bejelenIsmeretesek a Dlimagyarorszdg fudésiíásíA küldöttség nevében Kinyvts Petri Qésa
ből azok az események, amelyek vasárnap dél- a következő beszédet mondotta Pálfy Dániel tette, bogy ezügybsn eljárt a gyárnál, ahol kijelentették, hogy a részleifizetéses cipöeiadást
élőit játszódtak le az ipartestületben á faiparo- előtt:
sok tisztújító közgyűlésén. A faiparosok hatal— A faipari szakosztály vasárnapi közgyűlé- nem változtatják meg.
A bojkott kimondása után a cipészipari szakmas többsége régóta elégedetlen a régi vezető- sén történteket, mi, kisiparosok a legmélyebben
séggel és ez mindjárt érezhető volt a gyűlés fájlaljuk. Különben bántóan fáj, hogy vexe- osztály megtartotta rendes havi üléséi, amelyen
kezdetén. Amikor azt indítványozták, hogy iőlnk kézül nem akadt tll senki, aki megvédte a különböző aktuális ügyeket tárgyaltak meg.
egyhangúlag válasszák meg újra a régi vezető- volna a választás parlamentáris rendjét.
séget, kiderült, hogy csak harmiactgyen kíván— Ezen fájdalmunkban Méltóságodhoz forA walesi herceg — vőlegény.
ják ezt, mig az iparosok hatalmas többsége, dulunk, hogy védje meg ax iparosság jó hírmintegy nyolcvanan névszerinti szavazást kér- nevét azzal, hogy jelenjen meg kizSltink a
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Páristek. Még mielőtt azonban a ssavasást meg- vatámapi folytatólagos közgyűlésen és meg- ból Jelentik: Francia és spanyol lapok azf a
kezdhették volna -— egészen szokatlanul — , jelenésével őrködjön afelett, hogy egyrészt a hiit közlik, hogy a mlesl herceg el jegyzi Bent*
bezárták as ülést és az előrehaladott időre választás parlamentáris formák között folyjon rlx spanyol infánsnőt.
hivatkozva, Jövö vasárnapra tűzték ki a válasz- le, másrészt pedig, hogy a mult vasárnapihoz
tást. A teljesen szokatlan és példa nélkül álló hasonló események elő ne fordulhassanak. IsKétezer frank óvadék tUlaéban
intézkedés miatt óriási elégedetlenség támadt merve Méltóságod pártatlanságát, hisszük, hogy
azabadonbocsátják Justh Ivánt.
és ennek következménye volt, hogy két iparos ezen kérésünknek eleget tesz.
ököllel támadt egymásra.
Genf, Julius 1. Kalami vizsgálóbíró csütörtöPálfy azonnal válaszolt, kijelentette, hogy kön táviratot kapott a szövetségi tanácstól,
A faiparosok körében még m a is elkeseremeg
fog jelenni a vasárnapi közgyiliien és amelyben közölték vele, hogy elutasítják a madetten és felháborodva tárgyalják eseket az
esetleg
elnökölni is fog, hogy a parlamentáris gyar kormány kérését és aem adják ki Jaslh
eseményeket, habár tudják, hogy a dolgozó és
szavazásnak
ne legyea akadálya.
haladni akaró kisiparosok győzelme itt sem
báni. A szövetségi fanács egyben meghagyta
—
Ma
olyan
időket élünk — mondta ez- a vizsgálóbírónak, hogy 2000 frank óvadék
lehet vitás. Mindenre elkészülve azonban, bogy
megvédjék a vasárnapi folytatólagos közgyűlés után — , amikor agilis emberekre van szükség. elleniben Iecsdeia Jusihti szabadon. A vádlotA küldöttség ezután lelkesen megéljenezte tat nyomban elbocsátják a foghásbél, mihelyt
parlamentáris tárgyalási és szavazási rendjét,
csütörtökön küldöttségileg keresték fel Páljy Pálfy Dánielt.
ezen összegei a lausannei szövetségi törvényDánielt.
szék Jegyzőjénél befizetik.
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41 b é c s i r e n d ő r s é g f é l n a p a l a t t k i d e r í t e t t e ,
hogy egy m é s z á r o s
meggyilkolta és feldarabolta feleségét.
Női testrészek a Reíchsbrückén.
Bécs, julius 1. A bécsi ReichsbrScke pillér- zébe juttatni. A Duna mellett egy női félcipőt
tatapsatén szerdán levdgett nőt csmbtí találtak. találtak. E z a c ' p ő nincs annyira elnyfive, hogy
Szerdi óta talpon van as egész bűnügyi detek* valaki a szemétre akarta volna hajítani. Lehettivhtd és nyomozza annak a női Áldozatnak séges, bogy a csomagból hullott ki, amelyet a gyilkilétét, akinek levágott combját szerda délután kos magával vitt a hidra, hogy a Dunába dobja.
5 és 6 óra közöii a Reichsbrücke alatt elhaladó A félcipő mellett hevert egy hosszú fekete cipőegyik dunagőzhijózási gőzös kormányosa pil- zsinór. A cipő hossza 11 centiméter s ez kölantotta meg először a hid pilléreinek talapzatán. rülbelül megfelel a levágott női láb hosszának,
A törzsre nem sikerült ráakadni, pedig enéikül valószínű tehát, hogy áldozatának lábáról húzta
nehéz lesz sz áldozat személyazonosiágát ki- le a gyilkos.
A hullarészt beszállították a bonctani inté
kutatni.
Eddig cssk egyetlenegy eredményre vezetett zetbe, ahol az orvosok megállapították, hog«
a nyomozás, még pedig arra, hogy mikor tör- a női lábssdr reggel még egy élő testnek v$lt
ténhetett a gyilkosság. A törvényszéki orvosok e része, mert azon hullafoltok nem mutatkoza talált véres női combról azt konstatálták, tak, a vér nem aludt meg és az izületek mohogy legfeljebb hat órával előbb hullhatták le zogtak. A véres lábszár e;y gyermek-matróza tirzsről s valószínűleg déli 11 is 12 óra ruha rongyaiba volt burkolva, ebbSl arra következtetnek, hogy vagy az dldnat, vagy a
kMii dobták le a hidrái a tolytba, de vétet
lenfii a plllir talapzatára esett is ott fennakadt gyilkos környezetében gyermeknek kell lenni.
Még szerdán este a bécsi rádión hirt adott a Teljesen kizárinak tartja a rendőiség az', hogy
rendőrség a közönségnek a szörnyű felfedezés- a bullarészt, vagy a feldarabolt hullát a megről és felhívott mindenkit, hogy jelentkezzék az, találás helyén dobták volna a Danába, mert
aki a gyilkosságról valamit tud, vagy aki a ez a hely Bécsnek egyik forgalmas helye, ahol
Reichsbrflcke környékén nagyobb csomaggal fényes nappal lehetetlen feltűnés nélkül nagyobb
látott valakit a hidra menni CtülSriik délutánig csomagot a Dunába dobni. Nem tartja a rendőrség kizártnak, bogy a hullarisst már Linzben
senki sem jelentkezett.
A lázas kutatás ma olyan felfedezésre veze- dobták a Danába és annak sodra hozta e?
tett, amely talán nyomot fog a rendőrség ke- Bécsig. A nyomozás igen nagy eréllyel folyik.
(Budapesti tudősitónk telefonjelentise.) Bécsből jelentik: A rejtélyes gyilkosságra késő este
világosság derült. A gyilkost a rendőrség Wimpfattnger Richárd mészáros személyiben elfogta,
aki felesiiit darabolta tel is annak testrészeit dobta a Dunába. A gyilkost akkor fogták el,
amikor ujabb testrészeket akart a Dunába dobni. Nyomban detektívek mentek ki a lakására,
ahol megtalálták felesige hullájának iibbi risxeit is.

110 h a l o t t j a v a n a k a i r é i f ö l d r e n g é s n e k .
(Budapesti tudősitónk telefonjelentése.) Kairó
ból jelentik: A földrengésnek 110 halottja is
66 súlyos sebesültje van. 74 mecsei is 6000
Aáz megrongálódott.
Milánóból jelentik: Rhodus szigetén a földrengés következtében tizezer ember vált hajléktalanná. Az anyagi kárt mindeddig nem leheteti
még ciak hozzávetőlegesen sem megállapítani.
Összesen 1500 ház dóit issxe teljesen is 2000
épiiet salyasan megrongálódott. A földlökések

leginkább a 200-300 éves régi házakban
idéztek elö nagy pusztítást, mig a modern
épületek, igy töbdek közölt a földrengés előestéjén felszentelt Szent János-székesegyház
teljesen sértetlen maradt. Emberéletben alig
esstt kár, minthogy a lakosság nagyrésze a
forró nyári hónapokat amúgy is a szabadban
tölti. Aruika ApaUaslo is Lad§ falvak teljesen
megsemmtsMitek,

A polgármester
v á r o s f e j l e s z t é s i p r o g r a m o t a d o t t a külvárosrészek együttes küldöttségének.
külvárosrészek fejlődési foka a környékbeli kis falucskák nivója alatt
maradt." — A monstre-dsputácló csatornázást, vízvezeték®!, világítást és kövezetet sürgetett.
Csütörtökön megmozdultak a külvárosrészek polgármester e!ő!t, hogy ebben az akcióban
és hatalmai deputációt küldtek a városilázára, risztvesx a külvárosrészek egisx pslgárságn, itt
hogy ott feltárják évlizides sérelmeiket, pana- vannik a szociáldemokrata és a keresményszaikat és előadják kívánságaikat. Az öreg sze- szociális munkásság vezetői is. Az öaszpolgárgedi városháza eddig még nem igen látott ilyen ság nevében átnyújtotta a külvárosrészek nyomnagyarányú megmozdulást, nem igen láthatta, tatott memorandumát, amely igen érdekes adatokat tár fel. A memorandum szerint a várost
bogy a város mostoha gyermekei, a külváros
részek ilyen egységes lendülettel demonstrálták elpusztító árvizkataszirófa óta negyvenhét eszközös akaratukat. A közgyűlési terem arany- tendő mult el és ezalatt az idő alatt a város
cirádás falai ciodálkozva nézhettek a zsúfolásig viíóban bámulatos módon kifejlődőit. Ez a fejmegtelt padsorokra, amelyek — eltekintve » lődés azonban csak a szorosan wett belrárosra
tisstvi8előváiasstási alkalmiktól — a legfonto- vonatkozik,
sabb városi flgyek tárgyalásakor sem telnek < a külvimriszek fejlődési foka a környékbeli kis falucskák nivója alati maradt.
meg annyira, mint amennyire csütörtökön dél„Öltözzünk ócska, hétkösnapi jelmezbe —
ben megteltek a külvárosrészek minden rendű
mondja többek között a memorandum — , teés rangú polgáraival.
gyük
félre a fényhez, pompához és hatalmas
A több mint háromszáztagu küldöttség féltizenkettökor már együtt voit a kösgyűlési te- palotákhoz szokott érzékeinkét és igy lépjünk
remben és nyugodtan várakozott a polgármes- srra a földre, ahol mindent látunk, amit nem
terre, aki a tanácsülés után a tanács tagjaival keltene látnunk és semmit sem találunk, amibs
együtt bezárkózott szobájába, hogy ott letár- minden lépésnél bele kellene ütköznünk. A ki
gyalja azokat a fontosabb ügyeket, ameíyek kövszetlen, kátyúkkal tslt kocsiút s a gidresmegiíé ése szerint nem tartoznak a nyilvános- gödrös gyalogjárda között húzódnak el a viz
ságra. A de*et már régen elhirangozta a város- levezetésére szánt, de sse«né>, szennyvíz és álháza toronyórája, a küldöttség lagjsi már kissé lati hulkdékok elhelyezésére hasznait árkok,
türelmstlenkedfek is, amikor végre megjelent & amelyek cssk arra jók, hogy mindenféle betegközgyűlési terem elnöki emelvényén a polgár- séget (erjesztő bacilusok ezreinek miíegágyui
szolgáljanak s hogy az építetek h l í z a á o a való
mester.
beszivárgás elősegithetése céljából a bennük
Petrik Antal, a külvárosi társadalmi körök és összsgyülemUtt viznek tartályul szolgáljanak."
egyesületek nagybizottságának einöke vázolta a
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Felsorakoztatja ezután a memorandum a többi
külvárosi sérelmeket,
a világítás A lányát, a vízellátás nyomorúságán, a kövezetlen, mily fekvisü uccdkat.
Pedig a külvárosrészek lakói az árviz óta
eltelt negyvenhét esztendő alatt éppin agy
hozzájárultak adiikkal a közterhekhez, mint a
belvárosiak, de a közpénzből alig kaptak valamit vissza. Éppen ezért a következő javaslatot
terjesztik a polgármester elé:
— A külváros csatornázásáról, magas
nyomású vizvezetikkil, villanyvilágítással
is kivetettel való ellátásáról záros határidőn belül készitsen a városi mérnöki hívnia! részletes terveket és költségvetést. A
város hatóságából, műszaki féifiakból, köztörvényhatósági bizottsági tagokbél is a
külváros vezető embereiből Összeállított bizottság részletesen letárgyalná és megvitatná a tervekei és költségvetést, megállapítaná a kiviteli sorrendet és az időtartamot, mely alatt az összes művek elkészülnek, kijelölné a költségekre a fedezetet és
a teljesen kész programot a város közgyűlése elé terjesztené.
Kifejti ezután a memorandum, hogy a magángazdaság mai lerongyolódottsága idején a
munkásság csak akkor juthat kenyérhez, ha az
állam is a város sok kit pénzekből teremtenek
munkaalkalmakat. Éppen ezért azt kivánják,
hogy a közgyűlés ha ároza iiag mondja ki,
hogy
„az összes városrendezési munkálatok árlejtés u'ján kiiebb, elkülönített részletekben kizárólag; csakis szegedi iparosoknak
adstnsk ki és a vállalkozó iparaink politikai pártállásra való tekintet nilkil csak
sxegedl munkátokat alkalmazhatnak."
A külvárosrészek rendezése aiiga után vonja
a magántőke megmozdulását is, mert a háztulajdonosok feltétlenül törekedni fosnak arra,
hogy belekapciolódjinak a közművekbe. A külvárosrészi polgárság véleménye szeiint a külvárosok rendezését hat estlendő alati befejtxhsti a város, ha as előre elkészítendő munkaprogramot ez alatt az idő alatt nem változtatja meg.
Petrik a memorandum átnyújtása után arra
kérte a polgármestert, hogy vállalja el a külvárosrészek rendezésére vonatkozó hatalmas
feladatot éppen ugy, mint ahogy számos olyan
régi terv megvalósítását elvállalta és keresztülvitte, amelyért a háború előtt évtizedekig hiába
harcolt a város közönsége.
A polgármester hosszasabbra válaszolt Patrik éljeméssel fogadott beszédére. Elmondotta,
hogy a memorandumot már alaposan átianulmányozta és igy annak minden részletére megteheti észrevételeit. A külvárosrészek négy dolgot kívánnak, világítást, kövezést, csatornázást
és vízvezetéket. Esek közül a világítás kérdésének megoldása kivetkexhstlk be leghamarabb.
Nem sztb*d azonban megfeledkezni arról, hogy
Szegeden a külvárosrészek körülbelül háromszor akkora területet foglalnak el, mint a belváros és igy a külvárosrészek közmüvekkel
való ellátása éppen háromszor annyiba kerülne, mint amennyibe a belvárosé kerüli. Az
egész város
csatornázási terve
már régebben elkészült. Ennek a tervnek a
megvalósítása tizmülió aranykoronába került
volna, aminek ma körülbelül száznegyvenötmilliárd korona felel raeg. A mai hitelviszonyok között ezt a hatalmas összeget a város
csak ugy vshetsé fel, ha husz esztendőn keresetül tisenhétmiiliárd koronával törleszteni. A
külvárosrészek
220 kivszttíen uccdjának ktkivezése
a hozzávetőleges számitások szerint százmilliárdba kerülne, akinek évi annuitása tízmilliárd korona.
A magas nyomású vízvezeték kilerjesxtise
pedig ötmilliókétszázezer aranykoronába kerülne, ami ayolcvenraiüiárdnak felel meg és
ennek annuitása tizenkétmilliárd korona lenne.
Igy tehát abban az esetben,
ha a város e külvárosrészek cialoinázására,
kövezésére és vízvezetékének kiépítésére
szánná rá megát, akkora kölcsönt kellene
felvennie, amelyért husz éven keresztül közel negyvenmilliárd korona annuitást kellene fizetnie,
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ez pedig a táros évi költségvetési bevételeinek
A tanács nem hisz abban, hogy Szegedből
ötvan százalékával ér IsL Est a terhet csakis
akkor vállalhatná a város, ha szó lehetne n]
fürdőváros lehessen.
jövedelemforrások teremtéséről. Erről azonban
A csütörtöki tanácsülés napirendjére érdekes hatalmas nyaralótelep fejlődne ki gyönyörű saép
n a , amikor a munkásnak a mindennapi ká- beadvány
került, a nemrégen megalakult városi villákkai, kertekkel.
n y á é sincs nug, amikor a kereskedők kényte- párt első beadványa,
amelyen Várhelyi József páA tanács nem vette komolyan ezt a beadványt
lenek bezárni üsleleikit, amikor a háztulajdo- pai prelátus és Jedllcska Béla közjegyző neve sze- Valahogy az a vélemény alakult U, hogy a fürdőnosok más, fontosabb okok miatt n«m kaphat- repeit A városi párt ebben a beadványban arra város terve megvalósíthatatlan álom, mert hiszen
nak metíelelő bért házaikárt, szávai amikor a hivta fel a városi tanács figyelmét, hogy jó lenne számtalan olyan hely van az orsiágban, ahol
polgárság miaden kategóriáját súlyosabbá nem a szükséges lépéseket megtenni a város fürdő- gyógyitó források buzognak, ahol a viz győgyitó
lehető terhek nyomják, beszélni sem lehet. Es várossá való kifejlesztése érdekében. Szegedet erejét a szakértő vegyészek és orvosok kétségtelenem lehet réla beszélni mindaddig, amig a ugyanis szerencsés földrajzi helyzete és a Tisza nül megállapították és mégsem alakult ki fürdőhelyzet Jobbra nem lordul, amig olyan előnyös valósággal predesztinálja arra, hogy fürdőváros város. Hogy alakulna ki ezekután Szegeden, ahol
kölcsönt nem kínálnak a városnak, mint a há- legyen. Mi sem bizonyitja ezt jobban, mint az, a Tisza vizének és homokjának különösebb győhogy nyaranta állandóan fokozódik és fejlődik a gyitó hatása nincsen.
ború előif.
fürdőélet, az uj strandfürdők egész sora keit ki az
Ezzel azután napirendre is tért a tanács a városi
— Amit lehet, azt azért megcsináljuk — ujszegedi part nagyszerű homokjából. Ha tehát párt beadványa felett és nem vette észre, hogy
ezt a fejlődést a hatóság alkalmas irányba te- összetévesztette az allegóriát a fiiagóriával. Nem
mondotta a polgármester —
relné, a fürdőváros terve minden nagyobb anyagi vette észre a tanács, hogy a városi párt beadváa világítás Midin intéződik el a leghamaáldozat és nehézség nélkül megvalósulna. Első- nyában nem gyógyfürdőről van sző, hanem kösorban egy nagyobb, kényelmes és nyaralásra be- zönséges fürdőről, illetve nyaralóhelyről, amilyen
rább, mert egyezkedünk a gázgyárral.
rendezett pensiószerfi szillót kellene építeni Új- nagyon sok van az országban és a legtöbb sokHa a város lakossága ki fudná böjtölni a gáz- szegeden. A szálló körül azután automatikusan kal szegényesebb, mint amilyen Szeged lenne.
gyár koncessziójának hátralévő kilenc évét, • M H M M a M M M M M I M f i M a M M n W
kilenc esztendő egy város életében nem igen
számit, akkor a városé lenne a gázgyár. Ha
azonban a lakosság annyira türelmetlen, hogy
nem hajlandó erre a várakozásra, akkor közös
Fekete Vilmos szegedi redőnygyáros nem- soffőrje ellen azonban megindilotlák a kihágáii
részvénytársaságot alakilunk és ha kell, mig régiben megrendelésre készitett egy autó- eljárást.
ebben az esxtindőten megkezdődik s világítási karosszériát. A dorozsmai fürdőhöz rendelt
Vitéz dr. Ptikóezy Lijos rendőrtanácsos
háiizat kiterjesztése. Ami a csatornázást illeti, bérautó az u j karosszériával a mull hónap
kibágási
biró a napokban ítélkezett ebben az
erre is van egy tervem, amely ugyan a szak- végén próbautat tett. Az autót Lovásxi Sándor,
értők szerint kivihetetlen, de bizom abban, Fekete Vilmos állandó soffőrje vezette, akinek ügyben és Lovászi Sándort 2 napi elzárásra
hogy mégis csak találunk módot majd a ki- csak személy* és teherautó-vezetői igazolványa Ítélte és három hónapra megvonta tőle a soffőrvitelére. A tervem az, hogy mivel az egész volt, míg bimnti vezetésére nem volt engedé- igazolványt. Az itélet indokolása kimondotta,
város csatornahálózatának egyszerre való ki- lye. A próbautnál Lovászi bérautója a Tisza hogy a stffőr gazdája hibás abbnnt hogy
építéséről nem lehet sző és mivel Szeged Lajos köiut felől a református-templom felé vezetője nem rindtlkezeti birnulivezető-igazoldombon fekszik, tehát az egységei csatorna igyekezett. A megállapítások szerint az autó vánnyal. Kimondotta még az itélet, hogy az
nem lenne megfelelő, minden városrész szá- megengedett menetsebességgel haladt, amidőn összeütközésnél Lovdsti Sdnder elmulasztotta
mára külön-külön csatornarendszert kell épí- az ut keresztezésénél egy másik bérautó a n kellő elővigyázatosságot és ezért következelt
teni.
Rőkus-állomás felé igyekezett. Ezt az autói be az összeütközés.
Plntir László vezette. A két au'ó az ártézi kut
Az ítéletnek legnagyobb érdekessége az,
Vagy az egyik, vagy a másik várasrisx
előli 9sszeütkMtt, mégpedig ugy, hogy Pintér hogy Lovászi Sándor soffőrtől három hónapra
csattrnarenctti erének kiipltisire
egy-két
László autója elsodorta az autóbusz hátulsó megvonták a vezetői igazolványt, amire még
éven bitül módot fog találni a város,
részét. Az összeütközésnél komolyabb baj nem szegedi példa nem volt. Az elitélt soffőr meg— Nem mondhatok most többet r - fejezte történt, emberéletben kár nem esett, a két autó felebbezte az ítéletet.
be beszédét emelt hingon a polgármester — , ^ M f M W M M M M I I M M M I M W M
pedig tudom, hogyha gondolkozás nélkül meg*
ígérem minden kívánságuk teljesítését, akkor A balatoni kirándulási akció jegyei
650.000 koronáért
nagyon megéljeneztek volna. É n azonban srámoiok az élet realitásával, nem ígérek többet, a DELMAGYARORSZAG
kiadóhivatalában kaphatók.
mint amennyi végrehajtható és amennyinek a
• M M f M M M f l M M N M H M M ^
végrehajtására vállalkozhatom. Hígyjék el, hogy
a város hatóiága még fokozottabb gonddal
ügyel majd a külvárosrészek polgárságának
érdekeire.

Karambol után megvonták a soffőrigazolványt.

Lopással és sikkasztással vádolnak egy rendőrt,
aki állandóan dézsmálta a rendőrségi anyagraktárt.

A polgármester válaszára Petrik Antal reflektált. Megköszönte a polgármester válaszát,
amely ugyan nem födi a külvárosrészi lakosság álláspontját, (Közbeszólások: Nem bizony 1)
de azért ludomásul kell venni. Ebben az országban csak akkor indulhat meg a munka,
ha a közpénzekből teremtenek munkaalkalmakat. A" lakosságnak azt kell látnia, hogy a város a szerencsés véletlen következtében könnyűszerrel megszabadult háboruelőtli adósságaitól,
de szakét az adósságokat lassankint a különböző célokra felveit kölcsönökkel visszaszerzi
anélkül, hogy annak valami látszatja lenne a
város rendezése körül. A külvárosrészek csak
azt kívánják, hogy legyen a városnak határozol! és megmásíthatatlan munkaprogramja.
A polgármester röviden válaszolt Petriknek,
majd eltávozott a közgyűlési teremből, ahol
megjelsnt ezután dr, Aigner Károly főispán.
Petrik rövid beszéd kíséretében neki is átnyújtotta a memorandumot és támogatását
kérte. A főispán válaszában megigérlc, hogy
minden lehetőt meglesz a külvárosi polgárság
Jogos kivánságalmk teljesítése érdekében.
A hatalmas küldöttség ezután a legnagyobb
rendben szétoszlott.
v

Az elmúlt év elején nagy feltűnést kelleit,
bogy Nimet István államrendőrt, aki a szegedi
rendőrkerülat anyagraktárában teljesített szolgálatot, lopás és sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták. A rendőri anyagraktárban Német István két évig teljesített szolgálatot. Mindenki
megbízott benne és még gondolni sam mertek
arra, hogy a komoly, becsületes arcú, szolgálatkész rendőr a bün útjára tévedhetett. A vád
izerint Némel István 1922-től 1924-ig akkori
koronaértékben mintegy 25-30 mülió korona
irtiki felszerelili lopott el. A lopfsokat nagy
időközökben, a legnagyobb elővigyázatossággal
követts el. Némel István tolvajlásaira nem is
Jöttek volna rá, ha a szolid életmódú ember
erején felüli költekezésekbe nem bocsájikozott
volna. Költekező életmódja azonban feltűnt feletteseinek, a raktárban meglepő vizsgálatot tartottak és megállapitolták, hogy Német állandóan
lopkodta a kincstári felszerelést.
Német István letartóztatása alán tigadfa a
lopások elkövetését. Később azonban a tanuk
és az orgazdák terhelő vallomásai alatt megtört
és beismerte bintí. Megnevezte orgazdáit, akik
közül huszonhárom szegedi áras ellen indítottak
orgazdaság címén eljárást. Némát István be-

ismerö vallomásában azzal védekeiett, hogy a
rendőrfelszereléseket részben rendőrkollégáitól
vásárolta, másrészt tényleg ellopta, de lettének
elkövetésére ax ellenőrxis iti/is hiánya kisxtetle,
A bünügyban csütörlökön (ártották meg a főtárgyaiáit. A 24 vádlott közül négy nem Jelent
meg. A főtárgyalás megnyitása után Jahdsz litván
tanácselnök megállapította, bogy a vádlottak
közül négyen hiányoznak, indítványt kért a tárgyalás megtartására vonatkozólag. Dr. Tompa
Gjula ügyész a főtárgyalás megtartását inditvánvpzta azzal, hogy a meg nem Jelent vádlottak ügyét különüss el a törvényszék. A biróság
aaonban olnopolta a tárgyalási, mivel a távol
maradt vádlottak kihallgatása nélkül nem lehet
letárgyalni a bűnügyet.
Klrakatiftblált * plakátjait
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Telefon:
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N H V
H I N E S .

a rendőr

és L o n d o n

Azonkívül:

uccai élete.

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 érakor
Pénteken és szombaio a 9 órai előadás rossz idö esetén a SZÉCHENYI MOZIBAN lesz negtartva.
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Telefon II—85.
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8

8

K O R Z Ó MOZI

Szerelmi dráma 6
felvonásban.
Főszereplő:
Azonkívül:

8

K a b a r é

P O I T ?
a l e v e g ő b e n .

Lift.
L

"

0

Előadások kezdete 5, 7 és o órakor.
, ^
Jó idő esetén az esti fl órai előadást a nyári helyiségben

••iMiiaini m — a wmmm m i — laiiiiw u m m

8

amcrikaI

tartjuk.

8

8

8

wm

Nagy attrakciók
hete a Mozgókban
HARRY
PIEL
Hullámaidban

7
és

8

-

DBLMAQTASORSZA®

1916 jnlías 2.

l m

" r

Douglas
Fairbanks,
Barbara la
es

Menjou
játszák

„A társadalmi béke ellen vét az,
aki egy büntetését kitöltött ember régi bűnét
újra nyilvánosságra hozza."
Becsületsértés! § ö r egy tízéves apagyilkosság miatt.
Dr. Vájd* Antii sitnfesi ügyvéd 1925 Julinsában a szenteli Aliildl Újság-ban Asszony címmel vixércikket irt, amelyben Szépe Sándorról,
akit tiz évvel axelőtt négyévi fegybáira Ítéltek,
a következőket irta:
„A Sienteien elkövetett gyilkosságok köxött
a legjellemzőbb volt Szépe Sándor esete, aki a
nagyapját ölte meg. Szépe mészáros volt, amit
a leghflebben igazol az a gyilkossági mód, ahogy
nagyapját megölte."
Szépe Sándor, aki már évekkel ezelőtt kitöltötte büntetését, a cikk megjelenése után btcsiMs/rlit cimén sajtópört indított a cikk szerzője
ellen.
•
Vajda Antal a szegcdi törvényszék előtt megtartott főtárgyaláson azzal védekezett, hogy cikkében tudományosan foglalkozta Szépe Lajos
gyilkossági tsttivtl, anélkül, hogy személyeskedni akart volna. Előadta, hogy valótlant nem
irt, mert Szépe tényleg elkövette a gyilkosságot
és a tényből szubjektív következtetéseket vont
le, anélktU, hogy Szépét becsületében sérteni

akarta volna.
Beszerezni kérte Szépe Slndor gyilkossági
ügyének iratait, amelyekből megállapítható, hoiy
igazat irt. A törvényszék a kirt bizonyítási nem
rendelte el. Dr. Vajda Antalt becsületsértés vétlégiben bűnösnek mondotta ki és hatmillió korona pimbinietésre Miit.
A biréiág indokoláiában kimondotta, hogy
Vajda Antal téteti a társadalmi tikit
együttlét ellen, amidőn egyezer már ilitilt és bűnittis/É kiiiltiit embernek régi Unit ismét a nyüvánosságra hozta.
Vajda Antal felebbezése folytán az érdekes
sajtóper csütörtökön került a szegedi ítélőtábla
elé. A törvényszéki iratok és az ítélet ismertetése után dr. Filip Zsigmond Vtjda Antal védelmében bizonyitáskiegészitésf indítványozott.
Igazolni kívánja, hogy védence a való igazat
irta és kérte Szépe Sándor bünügyi iratainak
beszerzését és felolvasását, amit a tábla hosszas
tanácskozás után ti is rtndelt és a tárgyalást
elnapolta.

Magánjogi bonyodalmak egy palánki ház tűzfala körül.
A csákányi már belevágták a halálraítélt
Palánk egyik-másik öreg házába, mert kell a
hely az egyetem klinikáinak, még pedig sürgősen. A város nagy energiával forszírozza a palánki telkek kisajátítását, ahol lehet, ott békésen kiegyezik és készpénzül kártalanítja a tulajdonosokat és ha lehet, a megvásárolt házakat azonnal birtokba is veszi. A tulajdonosokkal kötött egyezségek nagyon eltérnek egymástól. A város többet ad a házért, ha a tulíjdonos üresen adja azt át, ha azonban a váróira
bizza a lakók elhelyezését, kevesebbet kap érte.
Kevesebbet kap akkor is, ha a telket üresen
sdja át a városnak, vagyis ha a ház lebontását
és az építkezési anyag elftzállitását magának
tartja fenn.
Pnrcsa bonyodalom keletkezett most egy ilyen
egyezséggel megvásárolt ház körül. A tulajdonos, aki ugy adta el a telkét a városnak, hogy
a rajla levő házat maga bontja le és az anya-

got saját javára éríékesiti, a szerződés meg*
köféie uian megkezdte az öreg ház lebontását.
Egymásután omlottak a földre a falak, amikot
aztán a szomszédos házhoz értek a falbontó munkások, kiderült, hogy a kit hátnak kizSs a tizfala. H a tehát ezt a falat is
lebontják, a másik házban lévő szobák kinyílnak a szabad ég felé, pedig ennek a tulajdonosával még nem egyezett meg a város.
Most aztán megindult a nagy vita, bogy kié
a tűzfal és szabad-e azt lebontania a háztulajdonosnak, aki a ház Ubontására kötelezettséget
vállalt. A tanáci pedig tehetetlenül statisztál a
magánjogi bonyodalomhoz, pedig szeretné sürgetni a kérdis eldöntését, amennyiben a megvásárolt telekre hamarosan meg akarják kezdeni
a sebészeti klinika építését.
A döntést pedig előreláthatólag a birőság
hozza majd meg, ha a város addig nem eiyezik ki a máaik háztulajdonossá is.

I f l l /® Péntek. Mm. kai. Sarl. B.-A. f ProWii/dmW
testűm Ottokár. Nap kel 4 éta 7 jwrcSCA nyugszik 20 óra 0 perikor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. a. 10— l-ig, d. n. I—Mg,
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
B/itva <L e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sándor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás th (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel
161 8, zárás este fél 7 órakor.
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, IL,
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon:
10—3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési
képviselet Ausztria részére: Wien, L, Wildpretmarkt 1.
(Osterr. Anzeigen A.-Q.) Telefon; serié 62-5—%.

— A szinház elleni caődnyitási kérelem.
A szinház elleni ciődnyitási kérelem ügyében
dr. Sáfár Sándor törvényszéki biró csütörtökön
délelőtt kézbesítette ki a feleknek a biiouyitást
elrendelő végzését. Andor Ziigmondnak eszerint
nyolc nap alatt igazolnia kell, hogy Baróti és
Kertész ciődnyitási kérelme előtt más hitelezőit
már kielégítette és hogy vagyona elegendő arra,
hogy a csőd összegére fedezetet nyújtson.

D u m a s
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Rongyosok

— A belügyminiszter feloszlatta az orosházai fOldmunaáa szövetségei. Orosházáról
jelenlik: A főszolgabiróságra a napokban rendelet érkezett a belügyminisztertől, amely elrendeli a fiidmankás szintiig orosházai csoportjának feloszlatását. A rendelet értelmében
a feloszlatott csoport vagyonát 30 nap alatt be
kell azolgáltalni a pesti központba. A főszolgabíróságon nyomban intézkedtek a rendelet
végrehajtásáról.
— Hegedűs Gyula — kormányfőtanácsos.
Budapestről jelentik: A magyar színészet egyik
legkiválóbb kipftlselőjét: Hegedűs G j u l á i a
legutóbbi mínilrerHmácson kormánytőtaaácsossá
nevezték ki. A kinevasés még ezen a héten
megjelenik a hivatalos lapban. A művész a
kitünteléit a Vígszínház legutóbbi jubileuma
alkalmából kapta meg.
— Sas Náci meghalt. Budipeifről jelentik:
Sas Náci, az ismert nőtaszerző, aki hosszabb
idő óta betegeskedett, szerdán este meghalt,

— Halálozás, ö z v . Pillák Sslamonné, PtUák
Manó és PtUák Gyula ismert szegedi kereskedők édesanyja szerdán este 88 éves korában
meghalt. A z elhunyt mairóna élete derűs
alkonyát nagy és szerelő csaiád gondossága
aranyozta be. Halálát gyermekein, testvérein és
unokáin kivül nagyocska dédunokák gyászolják.
Temetése pénteken délu'án három órakor lesz
a Somogyi ucca 12. számu gyászházból.
— A cseh ünnepeken nem tart hivatalt a
budapesti követség. Budapestről jelentik: A
budapesti Csehszlovák követség közli, hogy tekintettel a cseh ünnepekre, julius 5-én és 6-án
a követségen hivatalos munkaszünet van és feleket nem fogadnak.

AZ APOSTOLOK ÉTTEREMBEN
Kossuth Lajos sugárut 4.

Mhi 127

D é l i e b é d m e n ü : leves, pecsenye, főzelék,
Jészta vagy sajt vagy fekete kávé a már ismert minőségben étlapról választva a kész ételekből K 15 000.
E s t i m e n ü : finom előétellei stb. . K 18.000.
Egy pohár 12 fokos friss kébányai sör . K 3.5«0.
Egy korsó 12
,
,
„
. . K 5.500.
Vegyes friss zóna adagja
K 3.500.
1 liter három éves ó-peesenye bor, különl. K 20.000.
Állandóan friss halászlét
Vidékiek találkozó helyet

I
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Miért elégedetlenek a faiparotok
a régi vezetőikkel ?
Jelenteftük, bogy a faiparosok
vasárnapi gyűlésén nem folytathatták
le as elnökválasztó szavazást, mert a
haladó gondolkozása kisiparosok hatalf
más többségben voltak a szakosztály
közgyűlésén. A szavazást vasárnapra,
Julius 4 ikére tolták ki, amelyen nem
r
lehet kétes a dolgozó' kisiparosok
fölényes győzelme. A választásokkal
kapcsolatban kaptak az alábbi sorokat:
Ha tárgyilagos akarok lenni, azt kell mondanom, hogy a rossz gazdasági helyzet az oka
mindennek, mert mig csak volt valahogy, a faiparosokat m i g kedvezményekkel sem lehetett
az ipartestületben ugy összehozni, mint ma.
Akkor még nem látták meg a legnagyobb bajt
sem, ma pedig elég egy k i s , lipcsei kirándulás"
ahhoz, hogy minden hiba nagy ba|nak látszón
és hogy minden balért vezetőiket okolják. Felsorakoztatva bizonyos sérelmeket, amelyik a
kimankáknál: az egyetemi, városi és ipsrtestfl eti munkák elosztásánál mutatkoznak.
Tagadhatatlan, hogy etek máskénI is tSrtintettek volna, de én nem is ebben látom az
elégedetlenség főokáf, hanem egyrészt abban,
hogy sok mindent megcsináltak a kortársak
megkérdtxise nilk&l. Igy közmunkák kiosztását is.
Hiába a sok pénzzel megépített szép ipartestületi nagytermek, nem hívtak azokba össze
olyan értekezletet, anol mindenről lehetett volna
beszélni. Egétz évben mindössze két szakosztályaiéit tartottak itt és azok egészen sablonosak
voltak. Hogy mennyire kevés sz, amit elvégeztek, jói kitűnik az évi jelentésből. Mee lehet
tudni mindent, csak el kell olvasni. Öl perc
elég bottá. Főképen pedig elfelejtették az
együtlirzisi ápolni. Ezekbea tudom röviden
megmagyarázni az elégedetlenség okát. (Aláírás.)
— Felvétel a szegedi egyetemre. A szegedi
Ferenc József Tudományegyetem közli, hogy a
jogi, orvosi, bölcsészeti, vagy természettudományi

Karára felvételért augusztus folyamán lehet folya-

Ma es'e kezdődik Salamon Béláék kit estére
tervezett vendégjátéka a Belvároii Moziban. M i
mindenki nevetni akar, menekülni a napi munka
után a nyomasztó gondoktól. Ebben a nagy
küzdelemben oázisként, üdilőleg fognak hatni
Salamon Bíláék fővárosi nivót reprezentáló
bohozati estéi. Ma és holnap este visszhangozni
fog a Belvárosi Mozi tágas helyisége a nevetéstől. A Teréz-köruti Szinpad nagyszerű gárdája fel fogja villanyozni a kedélyeket s mindenki önfeledten át fogja engedni magát a
gondtalan nevetésnek. Alig várjuk, hogy Salamon
groteszk alakját láthassuk, hogy amugv Ittenigazából kimutassuk vele magunkat. Kő»áryt,
aki legutóbb a Medgyaszay-kabaréval volt nálunk s ott mint a Vadvirág cupringere aratolt
zajos sikereket, ugyancsak őszinte örömmel
várjak,nemkülönben a hölgyeket: CapponSárit,
Zahlert és Keglevicbef a jónevű Hsrczeghgt!
együtt. Egy kellemes és várvavárt viszontlátás
örömével üdvözöljük Salamont és kiváló társulatát.

julius ha

B f t l v á r a s i

Háztulajdonosok M«ros ucca 15. sz. alatt
Julius 4-en, vasárnap délelőtt fél 11 órakor és
déluiáa fél 5 órakor igen fontos gyűlést tartanak.

halesfélyf
tartok a volt Ó n o z ó P o l d l n f i régi j5hírnevű vendéglőjében.
Nagy adag halpaprikás turóscsusxdval 30000 K
Szives pártfogást kér
895
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— Harminchét lengyel katonát megölt egy
felrobbant ágyúgolyó. Varsóból leientik: A
41-ik gyalogezred Kowel mellett, Povurskban
lőgyakorlatokat tartott, amikor menetközben ismeretlen okokból felrobbant egy 188 milliméteres átmérőjű tüzérségi lövedék. A robbanás
hatáta rettenetes volt: 3 ilszt is 34 embír
meghalt, 30 katona súlyosan, 11 pedig kiny*
nyen megsebesült.

—Akik Algírból a Jóreményaég fokiig autóztak. Párisból jelentik:A sportakadémia tizezer«
frankos nagydiját Delingetilo kapiány és felesége nyerte el, akik Algiiból kiindulva egészen
a Járeménység fokáig utazták át autón Aftikát.
— A női atlétika nagydiját Davidnelleni kapta,
aki egyetlen kisérö társaságában beutazta Tibetet, felkereste az idegenek elől eliárt Lhassa
városát is és itt hosszasabban időzött.

Előadásra

kerülnek:

f A L A ü O N B É L A főszereplésével
R o m a n t i k a
Liptai Imre legsike'ültebb vgjátéka 1 felv.

alakítják

Kegtevich Marietta
Czuppon Sári

Zahler E r z s i
S A L A M O N
FranktlrSr

I

j

B É L Á V A L

Sakk-matt

I

A delejes ember

Békcffy L. pazar komédiája. jZágcn István 1 felv. bohózata | Nóli K. falrengető humoreszkje
KSváry

Gyula

H e r c z e g J e n ő felléptével

felléptével a

SZEKRÉNY.

Kossuth nóta.
Nőti Károly 1 felvonásosa.

F o d o r L á s z l ó bohózala.

Zahler Erzsi, Keglevich Marietta és Czuppon Sári
falléptével

A MÉLTÓSÁGOS ASSZONY LELKE

Kővárt Qyula és
Herczeg Jenövei
Magyar német barátság Kővári Gy. bohózata

Rendező
Herczegh JenP

Karinthy Frigyestől
Fenyő Árpáddal
a
Pesti nfi
Nagy Endre 1 felvonásosa.

Az előadásokat jó időben a Horváth Mihály uccai.nyári helyiségben, kedvezőtlen időben a téli
helyiségben tartjuk meg. Jegyek elővételben már válthatók és 5 -82-ős telefonon is előjegyezhetők.
9

órakor.

Minden kfllón flrtealtfia helyett.
Pollik Fanny, Ignflc, Lipót, Mária, Manó és Gyula mint gyermekei, ö z v .
Reich Vilnaoané mint (estvére usy saját, valamint menyei, unokái, dédunokái és rokonai
nevéjen bánatos ssivvel tudáják, hogy a legjobb anya, illetve nagyanya és dédnagyanya

özv. Pollák Salamonná
vallásos éleiének 88 ik évébjn junius hő 30-án este 7 órakor csecdtsen elhunyt.
Drága ha'ottunkat f. hó 2 án (pénteken) délután 3 órakor kísérjük a Somogyi
ucca 12. számú gyászházbál az izr. temetőbe.
Áldás legyen drága p órain!
896
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az uj tulajdonosnő.

H a s i b a n liofvózüfti e s t é i k

Kezdete

— A kegyur-város kijavittatja a tápéi temp
lom sisakját is. A város, mint a hirö3-neves tápéi tempiom kegyura, nemrégen elrendelte &
templom tatarozását. Az állványokat már fel is
álliioiták a templom körűi, & mérnöki hivatal p2dig előterjesztést tett a tanácshoz, hogy egy füst
alatt rendelje el a megrongálódott templomsisak
és a kereszttartó ércgömb renoválását is, mert
most as állványok úgyis állanak, a külön állványozási
költséget meg lehet takarítani. A tanács elfogadta
a mérnöki hivatal okfejtéséi és a kérdéses munkálatokra megadta a felhatalmazás?.

megnyitó

személyes
felléptével

tember 12 ig btnyujtandó kérésükre jelentékeny
tandíjkedvezményben részesülhetnek. Az egyetemi

E jegyzés. Dr. Böhm Kimil hadbíró-őrnagy
és László Gizike jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— A s Ügyészség elnöke szabadágon. DÍ.
Zembery ]«nő, a szegedi ügy ászáéi elnöáe megkezdte hatheti szabadságát. Távolléte alatt az
ügyészségei dr. Ztbay Ferenc figféazségí alelnök vezeti.

Ma pénteken n a g y

Lakiaokaf, flzletbalyiiégeket célszerűen és jutányosán alakit át Takács építési vállalkozó Bercsényi
ucca 10. Telefon 6-53.
m

— Koszarumegválfás. Böki József nagykőrösi református lelkész Tonelli Pál elhunyta
alkalmából koizorumegváltás cimén 150.000
koronát küldött szerkesztőségünk utján a polgármesteri gyorssegélyalspra. Az összeget rendelteiért helyére futtattuk.
— Pusztító gyári robbanás kilenc halottal.
Zürichből jelenlik: Wettsifon melletti Kempfenféle festékgyárbsn az aluminiumpor meggyúlta dáia következtében robbanás törlént, amely egy
épületet romba dSntltí. Kilenc munkás meghalt,
keiíő súlyosan megsebesüli.

modni. A felvétel iránti kérést ahhoz a karhoz kell
intézni, amelyre beiratkozni óhajt s a kérvényhez
születési és érettségi bizonyítvány, valamint nemzethüsíget is tanúsító erkölcsi bizonyítvány csatolandó. Az egyetem jelenlegi hallgatói a felvételért
nem kötelesek újból folyamodni. Szegénysorsu és
jóelőmenetelű diákok, vagyontalan köztisztviselők
gyermekei, vagyontalan árvák és menekültek szephallgatóknak Szegeden a következő diákjóléti
intézmények állanak rendelkezésűkre : 1. az egyetemi menza, melyen napi 10000 koronáért teljes
élelmezés (reggelivel) kapható; 2. az egyetemi
Horthy Minlós-internátus, melyben 180 férfi és 40
nöhaligató kaphat havi 75.000 koronáért lakást,
fűtést, világítást; 3. az egyetemi Bocskay-internátus,
mely 50-60 menekült diákot fogad be jutányosán
teljes ellátásra: 4. az egyetemi Szent Imre-kollégium,
mely 50 - 60 egyetemi hallgatót vesz fel méltányosan teljes ellátásra; 5. az egyetemi Szent Erzsébetleányotthon, mely 20—30 egyetemi hallgatőnőt
részesít mérsékelt áron ellátásban; 6. az egyetemi
Diákjúléti és Diákvédő Iroda, mely a szegénysorsu
és jóelőmenetelű egyetemi hallgatók erkölcsi és
anyagi támogatásával intézményesen foglalkozik.
Ugy az egyes diákjóléti intézményekre, mint az
egyetemi tanulmányokra és a helyi visronyokra
vonatkozó kérdésben mindenkinek készséggel ad
irásban is felvilágosítást az egyetemi Diákjóléti és
Diákvédő Iroda (Központi egyetem).

1521 julius 2

Külön villamos kocsik a Dugonics térről indulnak.
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^ magyar jövő „A hid" alapján.
Borzasztó álmom volt az éjjel. Azt álmodtam, hogy
érvénytelenítették egykori érettségi bizonyítványodat és
újból oda kellett állnom a szigorú érettségi biztosok
elé. Egy darabig minden a legnagyobb rendben ment,
hibátlanul kidolgoztam a kapott és srörnyen bonyolult
matematikai tételt, olyan képletek is eszembe jutottak,
amelyekre ébrenlétemben már nem is emlékszem,
nagyszerű sikerrel megbirkóztam Tacitus egyik rejtelmes fejezetével is, de szörnyen megakadtam, amikor a
magyar tétel címét elolvastam. Ez a cim arra kényszeri*
tett, hogv dolgozatot írjak a magyar jövőröl Herczeg
Ferenc A hid cimü darabja alapján.
A hideg verejték verte ki homlokom és elrágtam
kétségbeesett kínomban vagy egy féltucat tollszárat,
amig végre sikerült az első épkézláb mondatot leírnom.
Szószé; iűt nem emlékszem már, hogy mit írtam, de
tartalmát el tudom talán még mondani. Bevezetésképen
ismertettem .4 hid taitalmát és írójának elég világosan
kifeitett tendenciáját. Kifejtettem, hogy a magyar históriára milyen káros befolyással van a Kossuth kultusz,
amely tulajdonképsn nem létezik, mert csak néhány
destruktív szándékú, magyartalan, zavarosban halászó
politikai kalandor találta ki. A nép, az istenidta nép
nem is ismerte soha Kossuth Lajost, aki tulajdonképen
nem is létezett, mert ha létezett volna, akkor a fajmagyar Gyurkovicsok biztosan elintézték volna ugy,
orgoványi recept szerint.
Kossuth nemlétezéséből, mint bebizonyított tételből
indultam ki és ennek alapján festettem meg a magyar
jövőt. Látnoki ihlettel jósoltam meg, hogy a nemzetgyűlés Eckhardt Tibor kultuszminiszter indítványára
törvénnyel törölte ki Kossuth nevét a magyar históriából. A törvény értelmében az összes Kossuth-szobrokat
átmázolták a haza vaHdi nagyjaira. Kuna Pccok
Andrásra, Lendvai-Lehnerre, Ulainra, Hallerre, Külön
törvényt alkottak Ady ellen, megállapítván, hogy ő sem
létezett, verseit valami kommunista propagandagyárban
készítették. Törvényt hoztak a nyughatatlan Szabó
Dezső ellen is, eki meg akarta mételyezni az ifjúságot,
de most már valahol az ÖrdCg szigeten eszi az örökös
száműzetés keserű kenyerét.
Aztán minden beolvadt a szent egységbe, aki nem
akart, azt erőszakkal olvasztották be. Eltörölték a
negyvennyolcat, mert kiderült végre, hogy ez fertőzte
meg a lelkeket, visszaállították a jobbágyságot, a désmát és a robotot, Herczeg Ferencnek minden uccasarkon márvány-lovasszobrot emeltek — bacagánnyal
és végül lerombolták magát a Lánchidat is, mert amint
azt a költő megérezte, ezen a destruktív hiden keresztül osont be az átkos szabadság Magyarhonb*.
Igy végre boldog lett az ország az ur kétezredik
esztendejében, amikor Európa minden állama a föld
alá sülyedt afeletti szégyenletében, hogy nem tudott
megállni, amikor Herczeg Ferenc országa megállt a
haladás utján.
Erre már felébredtem.
Tom.

— A z esküvőién kitört a veszettség a
menyasszonyon. Újvidéktől jelentik: Szerdán
délelőtt borzalmas dráma játszódott le Hoffman János újvidéki fiatalember és Kovács
Ilonka tizenkilenc éves leány esküvőjén. Az
esküvői lakomán a fiatalasszony hirtelen roszszul leit s nihány perc múlva már a veszettség tünetei mutatkoztak rajta. A szerencséden
asszony dühöngeni kezdett, a násznép közé rohant és több embert megharapott.
Hoffmannét
a sérültekkel együtt bevitték a Pasteur-intézetbe.
Megállapították, hogy a fiatalasszonyt
néhány
héttel ezelőtt megharapta kutyája, de ő semmi
fontosságot nem tulajdonított sebének, mert n e «
tudla, hogy az állat beteg volb
— Tizmiiltó büntetés — egymillió miatt.
Budapestről jelentik: A biróság csütörtökön
árdrágítás vétségéért 10 millió korona pénzbüntetésre itélte Kdldor Marcelné irógépkereskedfinől, mert egy olyan gépirási munkáért,
amelyért legfeljebb 500.000 koronát lehetett
volna számítani, másfélmillió koronát számitól!.
x Bárhol bármit vásárol, kérje a Délmagfarország Ingyenhirdetést szelvényét.
— Tizenői leventét vettek őrizetbe a leventeoktató meggyilkolása ügyében. Pécsről
Jzlentik: Diflll János levenleoktatő meggyilkolása ügyében — akit, mint ismeretes, leventeianitványai bunkóztak le — , a nyomozás során
tizenöt fiatalembert, akik Diffn János agyonverésével gyanusithatók, őrizetbe veitek.

B B L M A Q T A R O R S Z A O

I N D: I A I B A N A: N
TA P fclA 1 : .fe ?K
— Leventék hivatalos Indulója. Budipeitről
jelenük: Az Országos Testnevelési Tanács
farkan Dezső zeneszerző által irt levente-indulót
elfogadla ahvenieegyesüieiek hivatalos indulójául.
— A z etaő nő, aki mezőgazdasági oklevelet
szerxett. Budapestről jelentik: Csütörtökön
vizsgázott Ronci Mária, aki az első magyar nő,
aki a budapesti közgszdssági egyetemen sikerrel végezte el as egyetem mezőgazdasági
fakultását és oklevelet szerzett.
M a b a l estély a Belvárosi étteremben. Fekete1903
sas ucca 22. Telefon 892.
— Tízhavi részletre kapnak fát s M á v .
nyugdíjasai. Az államvasutak igazgatósága abból
a célból, hogy nyugdíjasainak, és nyugbéresiinek
it tüzelőanyag beszerzését megkönnyítse, megengedte, hogy mindazon jogosultaknak, akik
julius 25-ikéig kérik, as 1926 - 2 7 . évadra járó
tüzelőanyagot a vételár tlzhavt réstleiben vali
törlesztése mellett szolgáltassák ki. A részletes
feltéteteket az államvasutak hivatalos lapja közli
ás a nyugdij-számfejtőhivitalokban, valamint az
összes állomásokon is meg lehet tudni.
— Giünfeld—Tarfakower: remie. {Budapesti tudósítónk telefonjelentise) A nemzetközi
mesterverseny csütörtöki fordulóján Yatei győr i t Réti ellen, Monlicelii Steiner elten, Colls
Halasi ellen, Rubinsfein Snosko-Borowsky ellen,
Kmoch dr. Nsgy ellen. Remis tett a Takács—
«áatliio», Grinfeld— Tnriakomr, Vajda—Prokesch játszma.
x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000
koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalában kaphatók.

Művésszel
* Llnctiky Bernát hasgvetssnye. A fénnyel
bevont, erővel emelkedő, tiszta csengésű, világos, szép emberi hang a legnépizerübb művészetek egyikének anyaga, olyan Istenáldotta
képesség, amellyel leghamarabb férkőzhetni az
emberek közelébe és amely a legtökéletesebben fejesheti ki az érzéseket. Mégsem éri
el a kívánt hatást, ha csupán a nyers
erő súlyával hussa maga felé a mérleget, anélkül, hogy sokrétű, finom kuiíurával tudná kifejezni magát. Az ének ugyanaz,
mint a lirai költészet, legközelebb is áll
hozzá, de ugyanugy megvannak a törvényszerűségei, formái, mini a zengő szónak, hullámzó játékot követel, emelkedést és esést,
mindazokat az eshetőségeket, amelyek változatossá teszik és dominálják az egiss életet. Linetzky Bernátnak, a hsngversenyső pesli főiánlorn i k valóban nagyon szép hangja van. Meleg,
bársonyos lírai szinezetű tenorja könnyedén
száguidja be a legnagyobb termet is, ragyog
a magas pariikban kitartóan, mint a fellobbanó
fáklyafény. Szinte ciodálatos, hogy húszéves
egjhá i működés után ennyire megtsrtotta
érintetlenségét, a hihetetlen easgfeszités dacára,
amit az egyoldalú kiképzéssel és az egyházi
dalok tradicionális erőltető előadási modorával
minden énekesi megtoai rövid időn belül. A liturgiái dalokban ez inegsiokott tény, ds a hangversenydobogón, a liturgiái dalokra is ugyanazok a törvények a ménradék, mint akármelyik
mődalra, operaáriára. Linetzky nem bánik ökonomikussn hangjával, állandáin nagy erővel
használja és igy eltikkadnak éneke alatt a
finomságok, amelyek nélkül például a dekadens
Puccini s lágyszavu Hildtck el sem képzelhető
é« szinte fájóan bántó. A Iegatok, poriam? átok,
pianok nem szerepelnek eléggé Linetzky technikájában, a robusztus ősi matéria még ma is uralkodva
tör ki kultúrájából, holott es nagyon árt az összbenyomásnak, de főleg hanganyagának. As
egyházi dalokban inkább otthon van Linetzky.
A dallamoknak Ieigyszerüsitett nemes vsretet
£d, rendkivül megkapó a dallam mintázása.
Nagy hatást gyakorolt hallgatóságára különössn
az Eijediés Linetzky-dalokkal.
Kísérője,
Strohe Henrik a zongorán megértően simult a
mester akaratához, mig magáaszámaiban Lissi
Rígoietto-fantáziájával, Schumann
Papiilonával kissé önkényesen bánt el.

Sport

Vasárnap a DVSC látszik Szegeden.
As OTT még két vasárnapot engedélyesett a
vidék futballja részére. Bst a kit hetet igyekf zik mindsn vezető egyesület kihasználni, hogy
erős ellenfelekkel Játszón. A SzAK vezetősége
nagy programot bonyolított te már eddig is,
most vasárnapra azután a vidík egyik vezető
egyesületével, a Debreceni VSC-al folytat tárgyalásokat, amelyek olvan stádiumba i vannak,
hogy a két csapat vasárnapi szegedi találkozása
valószínű. A Szegeden még nem járt keleti
bajnokcsapat Játéka során összehasonlítást lehet
aajd tenni a két ksrűtet klasszisára.
Tsnáasüléi az MLSz-ben. Csülörtökön este
az MLSz tanácsülést tartott, amelynek kevés
tárgya volt ugyan, de a tanácikozás ugyancsak hosszura nyúlt. Két foniosibb tárgy volt,
•sz egyik a Zrinyi és a K á C fúziója. A tanácsülés tudomásul vette a fúziót azzal, hogy a
Zrinyi nevet változtatott, mig a KAC azért
oszlott fel, hogy beleolvadjon a Zrinyi KAC-ba.
Vita i n d u l meg ezután a két egylet játékosainak igatolása körül, a tanácstagok véleménye
elférő volt. Ezután sor került a CsAK újrafelvételi ügyére. A CsAK ugyanis az intézőbizottság ismeretes határozata folytán, mint alosztályba jnok kérte a kerületi döntő idejének megállapítását. Hosszú vita során a tanfes as ügyet
az intézőbizottsághoz telte á«.

m a
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HALGSTÉLY
Halpaprikás
vagy sült hal
és túrós csusza

25000 K
Kitűnő borok. Szent István Idénysör.
Károlyi Árpád muzsikál.
m

Varga Mihály JSL, Szeged
Hradi

H661

4.

Telelőn

469.

Mindennemű sötéSára, zsineg, zsák. ponyva,
393
sxőiőkötöző fonalak és háló
o y i v r a r o n
k a p h a t ó ,

magániskola.
J. T O M A Y M I N K A és L U D V I G N É S. M Á R I A
nyilvános jogú elemi iskolájában
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Beiratás julius 1-5-ig délelőtt 9—1 között. Gondos
német nyelvoktatás és gimnáziumra előkészítés.
Egyéni oktatás. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

Kitűnő

uradalmi

Trapisía sajt kgr. 32.000
Stefánia
F3T

„

„ 40.000

Viszonteladóknak

olcsóbb

Glück Lipót sajtüzletében
Kelemen

ucca

11. we

Telefonszám 901

8

Hasznos

ABC

A dller edénycsarnok

ttJ^ZZ

porcellán- éa zománCBdényeket. Telefon 7—82,

Outorcsarnok.

Szegedi AsztaiosmestereK !e>
raknia Dugenics tér 11. sz,
Telies li
Tel. 9-82. Teljes
lakberendezések nagy raktáta.

U

lleutsch Albert RatHo SJf"-JSg
Kárász ucca 6. — Telefon 8—7l.

kettő, három és négy szobás lakásokat keresek
1 sürgősen megvételre, vidéki vevőim részére
írsi és Társa ing. közv. Rákóczi tér. Tele on 1 7 - 93

E«

I I drdSZlfiy
I I a r 9 0 7 t h u

Rám
ucZd

Pekete8as

ucca 22., ajánl
Növényvédelmi, irtó szere• * ket, olaj, kenőcs, festék, műszaki, vegyi cikkeket.
8 I n f f m q n n á női fodrászatában bubihatvágás, vi*
u u i r m d n n o ondolálás, Henna-hajfestés, arcápo• • lás. manikűr. Kállay Albert ncca 1. Telelőn tC-61.
N e m z e t i É t k e z d e ígoicsóbbé^ezdéje^fsőí
• • raneu magvar konyha. Heti és havi abonoma.
l e g j o b b minőségben
C z ö v e t m a r a d é k o k
olcsó árban beszerezW
hetők KLEIN FERENCNÉL.
FERENCNf
hetók
Dugonics tér I. szám.

Tóth József

svájci órak, ékszerek,
óra- és ékszerjavitás
Kölcsey ucca 7. Képes árjegyzék ingyen.

•

*gt4<mMXra> !«ZftJwí.Ó8 RÁUfOfcT

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
Julius 2, pintek.

(A városnév ntáni szám: hullámhossz.)
Antennaszerelés, rádiókészülékek szakszerű

javítása Szőllősnél.
Budapest 560 (2 kw.) 9 30, 12 és 15 órakor:
Hirek, Közgazdaság. 13: Időjeíentés. 17: Schrammel zene és R. B ek Hilda bécsi dalokat énekel
Schrammel-zenekarhiséretteí. 18: Ujházy György
előadása: „Assisi Szent Ferenc". 18 45: Szalonézenekar. 20 30: A budppes'i zongoratriö (dr. Kerntler Jenő zongora, Rolh Miklós hegedű és Rofh
György gordonk?) hangversene. dívái SzCIlössy
Ticza hangversenyénekesnő és Hoor Tetnpis István zongoraművész közreműködésével. 22.15: Kerpely Béla eíöedisa: a) Bölényekről és vadászatukról, b) Néhány régi híres magyar vadászról.
Bécs 531 (7 kw.) 1615 órakor: Hangverseny.
18 10: Eiösdás: „Bécs és a kamarazene klasszikusai. 1850: Heiijelenlés a sportról és idegenforgalomról. 1910: Előadás. 20.10: Közvetítés; Az
állami Operaház előadása.
Berlin 504 (10 kw.) 17 órakor: Zenekar. 18:
Teazene. 2030: A nagyváros lirája (szavalatok).
21: Kamara-hangverseny (brácsa, zongora).

Rádió legolcsóbb Szőllősnél.
Boroszló 418 (10 kw.) 1630: Házizenekar.

20 25: Martha Santen előadása a Klasszikus költészetről. 21: A. Baumann: „DJS Versprechen hintem Hgrd", énekesjáíék.
Lipcse 452 (10 kw.) 20.15 órakor: Ribindranath Tígore-est.
München 485 (1.5 kw.) 19.45 órakor: Herm.
Wollg. von Waltershausen: „Richardis", romantikus opera 3 felv.
Műnster 410 (3 kw.) 20.45 őrako':
Elberfeldböl
259 (15 kw) Kreutzer: „Dás Nachtlager von
Granada", opera 2 felv.
Bern 435. (6 kw.) 20-22 30 óráig: Mandolinzenekar, zenekaihangverseny.
Brünn 521 (2.4 kw.) 19 órakor: Zsnekar. 20—
2030: Ferd. Oíiva: „Der erate Besuch", vígjáték
1 felv. 2030-21: Dalok.
Prága 368 (5 kw.) 20 órakor: Hol'a ider: „Az
éjszaka titka", operett. 21: Vidám zene. 22:
lánczene.
Róma 425 (12 kw.) 21.10 órakor: Hangverseny.
Varsó 480 (6 kw.) 2030-22: Kamarazene.
Daventry 1600 (25 kw) 21.30 órabor: Előadás.
22: Zenekar. 22,50: Előadás. 23—1.30: Tánczene.

Ne feledje földelni antennáját 1
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RDETÉSEK
A valnta
i s dévijaforpalpm
níróörfo'.yanial.
Valuták:
Angol font
347325 - 349325, belga f-'ank
1898-1958. cíeh
koron*
2114-2122 dán korora
18915-18975.
dinár
1257-1269,
oullár
7120071500, francia frank 1921-1988, hollandi forint 2863528785, zlotv 7275 - 7575, lei 330 - 342, léva 513—
519, lira 2577—2617, márka 16992-17042, osztrák
ícnilling 10.101-10137 norvég korona 15670-15720,
svájci frank 13820-13870, svéd korona 19155-19215.

10 szóig 3 0 0 0 korona, minden további sző 3 D O korona. Vastagabb belükkei nyumott szavak kétszeresen számittatnak. Apróhirdetések ieiadhatók a kieddhlvatalban (Buröpa-^pttlel
i ^ r a d t u c c a i oldal) és az a l á b b i nyUllőhelyek e n : Arnold józsef, Petőfi Sándor sugárut 33. Barna-tőzsde, Széchenyi tér 6. Busa Zoltán, Kossuth Lajos sugárut 51. Csende Rózsi
özsde, Gizella tér 5. Csonka Erzsi-tőzsde, Mikszáth Kálmán ucca 3.
Friedmann iflszerkereskedés, Vásárhelyi sugárut 13. Pr uzaa lános.
Bécsi körút 18. Hirschl Manó, Brüsszeli körút 20. Hungíria Antipuarium Batthyány u. 2. Kelemen Ferencné, Kálvária tér 6. Kiskundorozsmán az uiságárusitó bódéban. Magyar Hirdető iroda, Iskola u 20.
rtipp-tőzsde, Kálvin tér 2. Thália könyvkereskedés, Kárász ucca u .
Apróhirdetések telefon utján nem rendelhetők és előre fizetendők

Devizák: Amsterdam 28660-28760, Belgrád 12611267, Berlin 16992 17042, Bukarest 327-339, Brüszszel 1898 1958, KopenhAea
18915-18975,
Osló
15670-15720, London 347326- 348325 Milánó 25522592, Newyork 71370-71570 Páris 1901-1961, Prága
2113-2120.5, 7Szófia 513-519, Stockholm 1915519215, Vmsó 7275-7575, Bécs 10,091-10.121, Zürich
13815-13855.

„Ebédlő", „Jövedelmező",
„Alsótanya", „Erdeknélküli
házasság 2345"' „Komolyjeligés levelek átvehetők a
kiadóban.

Zürichi tőzade.
Nyitás:
Páris
14.30,
London
2513.75, Newyork 516,50. ;Brüsszel 14.4250. Milánó
18.60,
Amsterdam
207.50,
Berlin
122.95, Wien
00073.10; Szófia 3.75, Prága 15.30, Varsó
40.50,
Budapest 0.0072.30, Belgrád 9.1350, Bukarest 2.3750.
Zirht:
Páiis 14.15, London 2514,75, Newyork
51650, Brüssze
14.30, Milánó
18.60, Amsterdam
207.50, Berlin 123 - Bécs 0.0073.10, Szófia 3.75,
Prága 15.30,
Varsó 40.50, Oudapest 0.0072.30, Belgrád 9.13, Bukarest 240.
T -rcnarsvtfesde. Az irányzat kenyérmagvakban barátságos, egyebekben tartott, a forgalom élénkebbb.
Hivatalos árfolyamok: 76-os tiszavidéki buza 4200—
4325, 77-es 4350-4375. 78-ss 4375- 4400
79-es
4400 -4425 rozs pestvidéki 2425-2450, maa származasu 2400-2425. takarmányárpa 2350-2450. zab 28502925, tengeri 2325 - 2350, buzakorpa 1650 - 1675.

Mattó
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használatával.

Szeged, Mikszáth Kálmán ucca 9.
(paprikapiac sarok.) Telefon 9-05.

Irányzat. A csütörtöki értéktőzsdén az irányzat az
elmúlt napok, feltűnő nagy szilárdsága után lanyha volt.
Nyitáskor a hangulat meg barátságos volt és egyes
ertékek folytatták. A tőzsdeidő későbbi folyamán, midőn
külföldről lanyha irányzatot jelentettek és a vásárlások megszűntek, a spekuláció realizációs eladásokat
eszközölt, ugy hogy az irányzatban egészen a zárlatig
tartó lanyhulás állott be. A kulisszban és a bankpiscon
az árveszteségek 2—5 százalék között mozogtak. A
bányapiacon Kőszénben eleinte igen szilárd volt a
forgalom és ujabb 160000 koronás árnyereségre tett
szert, később azonban ezt az árnyereséget teljes egészében elvesztette. A többi bánya és szénipari részvény
15-40 000 koronával esett vissza. Az ipari értékek
piacin szintén az elmúlt napok favorizált értékei szenvedtek igen nagy árveszleséget. Néhány kivételes érték,
mint a Feltea, Ofa és az Sz. Kender az általános lanyhaság ellenére is árnyereségre tett szert, a forgalom
szerdán is eléggé élénk volt. A fixpapirok piaca továbbra is eilanyhull. A csekély számu üzlet valamivel
alacsonyabb árfolyamon jött létre.

Szerkesztőiüzenet.
S z — L , ny. postamester. Forda'jon kérdésével
Budapestre a Posfamesturek Országos Nyugdijegye?üleléhez, ahol készséggel adnak felvilágosítást.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hirlapés Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában, Szeged.

Szegedi Kerületi

Munkdsbiztositó

Pénztár.
897

5148—1926. szám.

Pályázati hirdetmény.
(Kivonat.)

í « > 8
KülCnbejáratu bútorozott
udvari szoba azonnal kiadó. Madách ucca 8.
x
Keresek bútorozott diserét
szobát.
„Csinos szoba"
jeligére Iskola uccai Hirdetőbe.
Hl
Lépcsőházi bútorozott szoba két személynek is kiadó. Böhm, Kárász ucca
6 a.
Hx

Ellátás
Leánypenzió fiatal uri lányoknak. Budapesten, Üllői
ut 14. Erdős. Előjegyzést
a jövő tanévre elfogadok. 1
Okleveles középiskolai tanár két tanulót ellátásra
vállal. — Kossuth Lajos
sugárnt 17.
3

Két középiskolás leány
uri háznál zongora, fürdőszoba használattal teljes
ellátást nyerhet. Koasuth
Lajos
sugárut 8, föld82int 8.

Bútorokat legelőnyösebben
részletfizetésre is vásárolhat Spitzernél, — Tábor
uoca 3.
6
Ottománok, matracok, valamint mindenféle kárpitosmunkák legjutányosabban
készülnek
Mülhoffernél.
Kölcsey ucca 3.
2
B-listás műszaki vasutas
építkezésekhez, gyárakhoz
munkafelügyelói,
raktárnoki állást keres „Csekély
fizetés" jeligére a Hirdetőbe.
Hx
andto
Fehér hálószobabutor minden elfogadható áron eladó Heimann müasztalosnál, Kultúrpalotával szem*
ben, Bástya ucca 19.
3
Egy szép mosdó márványlappal, nagy tükörrel olcsón eladó. Tisza Lajos
körút 24, II. 22.
x2

Vétel
Használt, jókarban lévő
gyermekkocsit vennék. —
Péchy fodrász, Kölcsey
ucca 4.
2

Okfaffts
Bangó Tanintézet sike-

Újszegedre

lapklhor-

d ő t feivesz f, Délmagyarország kiadóhivatala.
Fonott szandálok szakszerű
javítását ragasztással válla
lom. Lusteiner, Korona
ucca 15.

Cserdpkályhák
átrakását,
tisztításit, javítását, valamint Meteor-kályhák és
tüyhelyek
rendbehozását
jutányos áron
vállalom
K o v á c s ,
§
Szentháromság ucca 49.
Több évi gyakorlattal biró
irodístanő bármiféle irodai
munkát vállal otthonra. —
Jelige: „Irodístanő".
1

Ügyes
gyakornok
felvétetik kezdő fizetéssel Kertész: banküzletben,
Feketesas ucca ÍO,
Kereskedelmi iskolát végzettek
e őnyben részesülnek.
S01

resen előkészít mindenféle
középiskolai javitó, külőm.
bözeti összevont osztályvizsgákra és érettségire.
Díjmentes tanügyi tanács
nyerhető: Szentháromság
ucca f9.
Hx3
J a v í t ó v i z s g á r a előkészít
műegyetemi hallgató. Levelet „Műegyetem" jeligére a kiadóba.
1
Bölcsésztanhallgatónő előkészít közép- vagy poldári
iskolai külömbözeti ípótvizsgára. Bővebbet „Sas"drogéria, F.ketesas u. x
Piaristáknál
érettségizett
fiatalember pótvizsgára előkészít. Böhm, Kárász ucca
6 a. Telefon 949.
Hx

KfilflnMlők
Az 111(1 íepapM
tiklalTei raktáras
Körös! Gézefive^esóöi* á " a .
tata Mérey u. 8 Tel. 9 57.

Részletfizetésre
A Szegedi Kerületi Munkásbiz'osi'ó Pinztár Intelligens urileány özvegy
vagy elvált úriember házszállítok kárpitosmunkák®!
nyilvános pályázatot hirdet a szerződéses viszony tartásának vezetését válBALOG SÁNDOR <
felmondási folytán megflreiedet következő or- lalná, irodai teendőkben is
segédkezne, „Essai" jel.
Kossuth Lajos sugárut 6.
vosi állásokra:
Teleion 985.
kiadóba.
1. Három, Szeged város belterületére szerveu
zett körzeti
kezelőorvosi;
2. egy randelőiatízefi
fogász-szakorvosi;
ucca 31. Készit ebédlő és hálószobákat
és minden3. egy rendelőintézeti
szemész-szakorvosi féle épületmunkákat.
K é s z b ú t o r o k r a k t á r o n . 904
állásra.
A pályázati határidő 1926. évi julius h ó 17-én,
déli 12 órakor jár le.
A pályázati fellé elek a Munkásbiztosi!ó KözÉrtesítem a n. é. közönséget,
löny 1926. évi junius h ó 17 én megjelent 13.
hogy cipészüzletem
számában vannak közzétéve ét azokat a pénzKálvária ucca 16. sz. alatt megnyitottam.
tár főorvosi hivatalában (Szeged, Tisza Lajos
Mérték után készítek m i n d e n n e m ű
körút 91. szám) a hivatalos órák alatt meg le- férfi és női cipőket a legjobb kihet tekinteni.
vitelben. A n. érdemu k ö z ö n s é g
Szeged, 1926 junius 28.
szives párlfogását kéri
Dr. Pálfy József t. k.
Mayer Antal s. k. 879
ZSULÁN JÓZSEF, cipész.

HÉGERT MIHÁLY Ko? m S
Cipészfiziet megnyitási

miniszteri biztos.

igazgató.

