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Nem mindig vöröt, ami
nem — fehér.
Nyár van <* az utóbbi belekben, egy-két
borús naptői eltekintve, igen melegen szokott
sütni a nap. Ilyenkor az ntazás kényelmetlen
szórakozás, megértjük tehát, nagyon megértjük,
ha a szegedi ébredők vasárnapi gyűléseire nem
az első, nem a második, még cssk nem is a
harmadik garnitúra jött le Budapestről, hanem
a helyi piacon kerekek kiválóságot, hogy as
ismeretlen budapesti nagyságok mellett az kölcsönözzön fényt él érdekességet a juliusi összejövetelnek. Saját táborukban, ugy látszik, nem
találtak ilyen helyi nagyságot az ébredők. Csak
ezzel tudjuk magyarázni, hogy olyan közéleti
notibilitáshoz fordultak, aki — bár elveit tekintve egészen nyugodtan beléphetne ebbe a
sok vihart felkavart és látott társsságba —
formailag mégis kivül áll as ébredők egyesületén.
Emlékezünk olyan időkre, amikor az ébredők
hatalmas helyiségben, nagy tömeg ember jelenlétében tartották meg zajos gyűléseiket. Vasárnap egy kiskocsmába szorultak és mindössze
körülbelül negyvenen hallgatták a véresszájú
ébredő-zsolozsmákat. Ki tudná megmondani
most nyáron, amikor nagy a forróság és a
Tisza mellől, meg az erdőségekből még as
ébredőknek se szabsdna kocsmába csalogatni
az embereket, hogy mi, vagy ki az oka ennek
a nagy érdektelenségnek? Fényüket veszitették
az ébredő-eszmék, amelyek nemrég még sokakat kápráztattak? A város százezer katolikusa
közül mindössze csak negyven embert érdekli,
hogy hitvallást tesz as ébredők nemzeii
munkája
mellett az egyik szegedi kormány főtanácsos ?
A nyolcadrangu garnitúra miatt martdiak volna
távot a „tömegek", amelyekről az ébredő vezetőség sserte az országban nagy szájjal hirdeii,
hogy adott jelre mindig tömören felsorakoznak
mögötte?
Azt halljuk, hogy az ébredő- alvezáreket meglepte a hallgatók kicsiny száma. Bátor és elszánt fiuknak ismerjük őket, nagyon csodálkoznánk febát, ba a látogatottság hiánya megtévesztené a kitűnő közéleti nagyságokat és
arra következtetnének belőle, hogy Szegeden
esik negyven hive van az ébredő-eszmének.
Ne», Szegeden sokkal, de sokkal több ébredő
akad és ha alspos seregszemlét csinálnánk,
kiderülne, hogy még 2-300 ébredő is él ebben
a több mint százezer lakosú városban. Ez már
igen tekintélyes szám és bogy mégis mindössze
csak negyvenen érdeklődtek az ébredés vasárnapi lelkigyakorlatai iránt, azt inkább annak
tulajdonítjuk, hogy a szónokok, beleértve a
magas és kitűnő helyi notabiiitást is, nem
érdeklik még az — ébredőket sem.
Ébredő érvekkel és szónokiatokkal nem szoktunk foglalkozni. Érveik nincsenek, azokkal
tehát egyszerűen nem lehet foglalkozni. Szónoklataik pidig mindig azt a hatást teszik
ránk, mint az olyan levél, amelyei jóravaló és
ábrándos lelkű háztartásbeli alkalmazottak irnak
a müveit társ*lgó hatodik kötetének 29 ik mintája szerint a boldog és nagyreményű kiválasztottnak. Valahogy mind hasonlatosak egymáshoz ezek a szónoklatok: habzanak a
gyűlölködéstől, izzanak az izgatástól, feszélyeznek frázisaikkal és rontják a gyomrot. A vasárnapi gyűlés helyi szónoka azonban, aki nera
EME tag, felszólalásában a helyi köié'et több
jelenségével foglalkozott, mégpedig azokkal,
amelyek miatt egészen biztosan nem ittak haj*
nalig tartó áldomást annak idején az ébredők.
Tudvalevőleg nemcsak a vendéglátó házigazdát, hanem a vendéget is kötie bizonyos
szabályok. Nem tudjuk, ennek hódolt- e az
ÉME vasárnapi gyűlésén sserepelt helyi nota»

3816fl«iMai fcrsk: Egy kúnapia helyben 40.000 korN öudapcfUa
i s 9i<JSte 45.000 Kar; Egyei uáta Ars hétköznap 2OC0 koi
Msfti- ts Snaajntp 5000 korona. li. évfolyam, 171. H l n

bililás, amikor sietett kijelenteni, hogy az £UE ipartestületi szakosztályok tisziujitásárói kegyesnemzeti munkál vigex. Nyilvános szereplésről kedett közölni a figyelmesen borozgató negylévén sző. a házigazdával szemben valú lova* ven hallgatóval. A kamarai választás régen elgisskodásban nem szabad túlságosan messzire intézett dolog, sőt ha nem csalódunk, elnökelmenni, mert különben könnyen kerülhet kó- sége is van az Oj kamarának. Az ipartestületmikus helyzetbe a vendég. Azt szeretnénk ben mindössze talán négy szakosztály változtudni, mikor végzett nemzeti munkát az ÉME. tatta szinét „vörösre". Mi ugyan másképp látTalán akkor, amikor pofozkodott, vagy akkor, juk a helyzetet, de ha az emiilett közéleli
amikor kiderült, hogy mindazok a jeles slakok, nagyság szeme elölt vörösben káprázik azokakiket merényletekkel kapcsolatosan nyilván- nak az ipartestületi szakosztályoknak a vezetőtart a rendőrség, as ÉME kötelékébe tartoz- sége, amelyek egy csapásra ttakitotlak a
nak ? Az Erger-Berger cimü dal népszerűsítése kurzussal, akkor nekünk még egyszer meg kell
talán még nemzeii mnnka, mert hiszen bizo- vizsgálnunk est a szint. Mi as igazság fananyára nem azért énekelték, tanították és ter- tikusai vagyunk. Nem tehetünk tehát ugy, mint
jesztették, mert az van benne, hogy minden ama bizonyos Polónlus cselekedett, aki mindig
zsidó gazember, hanem azért, mert a dal, a igent mondott, akár teve*, akár borjú-, akár
magyar dal kultuszát akarták szolgálni és ter- menyélalakunak .látta" is a szegény és finomjeszteni. Ha dr. Tóth Imre ilyen emelkedett lelkű dán királyfi a felhőt. De as olyan közszempontra gondolt, amikor úgyis mint ven- életi kiválósággal szemben, mint aminő most
dég, úgyis mint közéleti nagyság érdemrendet szerepelt az ébredők gyűlésén, nem szabad
tűzött az ÉME gomblyukába, akkor természe- sző nélkül a tagadás álláspontjára sem helyeztesen egyetértünk vele.
kedni. Teháf. Az ipartestületi szakosztályok nem
Nem érhet bennünket ugyanaz a megtisztel- vedlettek vörössé. Ez tévedés, csak a palitikaitetés a nagyképzettségü, nagytudásu és szónoki fehirel vetkőzték le egészen és azon már igatehetségéről szerte ismert szegedi kiválóság zán réges-rég tul vagyunk, hegy bárkivel el
ama véleményével kapcsolatosan, amelyet a lehessen hitetni ebben az országban, hogy
kereskedelmi és iparkamarai választásról, az szükségképp vörös, ami nem — fehér.

Vázsonyi szellemében zászlót bontoit
az egységes ellenzéki balpárt.
Risiay Károly hatalmas beszédben vázolta programját: a tiszta dtmokráciát.
.Az utolsó idők legnagyobb politikai eseményt ez a zászlóbontás.*
(Budapesti tudősitánk telefonjelentise.)
Hétfőn este a ré&i demokrata párt nagytermében
hivatalosan is a nyilvánosság elé lépett és kibontotta zászlaját az egyesűit liberális balpárf.
A nagyjelentőségű zászlóbontásra százak
éa százak
özönlöttek és essegállapitbató,
hogy ez az alakulás az uíalsá idők
legjelentősebb palitikei
eseménye. A megalakulásnál a
baipárt ismét dokumentálta, hogy Vázsonyi
tiszta, harcos sássiajával indul a demokrácia
nagy küzdelmébe.
Az értekezletek
Brddy Ernö nyitotta meg hosszabb beszéddel.
Mindenekelőtt űdtözClte a Független Nemzeii
Demokrata Párt elnökét, Rassay Károlyt és
mindazokat, akik a demokrata párt sorsdöntő
fordulatánál megjelentek.
— Ebben a teremben Vdzsatyl Vilmos szelleme él és lüktet — mondotta Bródy —, a
halott vezér bevonult a történelembe és szomorúan sajnálatos, hogy ilyen hirtelen távozott
el közülünk és búcsúszó nélkül hagyott itt
bennünket. Vázsonyi Vilmos 32 évvel ezelőtt
alapította meg a nemzeti demokrata kört és a
nemzeti demokrata kör maradt mindig a jogegyenlőség alapján tömörült fővárosi polgárságnak as otthona. A polgárság jogainak,

szabadságának, érdekeinek volt harcosa. Ax
ilei arra i n t , hegy Stimmel t a g a d j u k ezt ax
alakulatai
amely a Figgetleu Nmzetl
Demokrata Pártban a baloldal szitszirt elemeit egyesiteíi a k a r j a . (Nagy taps.)
A demokrácia nem engedf meg magának azt
a fényűzést, hogy külön csapatokban meneteljen.
Magyarországon a demokráciának mély gyökerei vannak. A demekrácia nálunk nemzeti tradíció. A közjogi ellentétek dacára a 48 ban és
a 67-en tul Kossuth és Deák szellemei találkoztak a demokráciában. A dsmokrícia egységes és oszthatatlan, egységes eszmékért, egységes elvekért, egységes célokért küzd, ezeket
a célokat csak jogegyenlőség mellett lehat megvalósítani. A cél világos: j » g is kenyir,
ezirt
kell k i z d e n i .
— A Független Nemzeii Demokrata Párt a
maga élére emelte Rassay Károlyt, (percekig
tartó taps és éljenzés) aki minden tekintetben
alkalmas óriási feladatának betöltésére, f ő j j i n a
kurzus visstailissi
után, a magyar királyi sza•
btdulmazoii
liberalizmus
utda, ax alkotásokban
ilő
demokrácia.
Ezután Bródy felkérte Rassiyf, hogy fejtse ki
programját.
Amikor

Rassay Károly szólásra emelkedett,
a zsúfolt terem közönsége mint egy ember
ugrott talpra és olyan hatalmas ovációt rendesett
Raessy mellett, hogy Rassay az ünnepléstől
percekig nem tudott szóhoz jutni.
Azzal kezdte beszédét, hogy Vdzsosyl neve
is a magyar demokrácia fogalma
i r i k Időkre
egybefonódtak.
A mai nap Vázsonyi emlékének
dicsőítése ir, mert a demokrácia erőinek összefogása Vázsonyi vágya és akarata volt.
— A gyakorlati politika: harc és minden
harc sikerének záloga a dolgok helyes megítélése. Ez az objektivitás vezet, amikor megállapitom, hogy
1920 óta a magyar parlamentnek is a

magyar politikának
nem vall
olyan
nevezetes eseminye, mini a mai pártalakulás.
A háboruelötti pártok közjogi differenciákon
épültek fel és ezért az összeomlás után nem
tudtak befolyást gyakorolni az eseményekre. A
bolsevizmus u'án a keresztény és nemzati
célokat maguk elé kitüiö páríok kétségtelenül
magasabb célokat fogadtak, de megállap;tbató,
hogy csak dtsoluclót vontak maguk utá», Nem
tudlak as emberi haladás eszméi uralomra
jutni, sőt még csak megfelelő képviseletet sem
tudlek ísjpni, a liberális eszme legfeljebb síinfoltokként jelentkezett egy kaleidoszkópban.

i

— Mindenekelőtt felelnem kell azoknik, akik
az elmull hetekben ezt az alakulást lekicsinylették. Nem az ellenfeleinknek akirok felelni,
meri az ellenfelek támadása
a legbiztosabb
kritikája annak, hogy helyes uton járunk. Felmerült a kérdés azok részéről, akik legalább a
programiakban a liberálizmust hirdetik, hogy
mit akarónk? Kérdem ezektől, hát továbbra is
meg kellett volna maradnunk szélesetlségben,
desoláltságban, ha v«n jogosultsága az ellenzéki politikának, ba van jogosultsága a libsrálizmusnsk.
— A demokrácia harc és kötelesség: ezen
eszmék harcosainak sioros egyesülésében és
összefogásában áll. Vannak, akik szükségesnek
tartják az Összefogási, de lebecsülik annak jelentőségéi. Felállítják a 3x5- 15 elméletét és
azl mondják, hogy eddig is ennfien vollunk és
ezután is annyién leszünk. De a politika nem
a holt számok törvénye, nem a matematika
szabályai
alatt áll, hanem a dinamika
alatt,
mert szükséges, hogy az erők egy irányban ha•
ladjanak, különben paralizálják
és megsemmisítik egymást.
— Ettől az egyesüléstől várom az orvoslási
a magyar parlament szanálásának tekintetében.
A magyar parlament betegsége, bogy nincien
elvi alapon tagozódva, a kormánypárt tagjait a
hatalom cbrascsni tartják Össze, de nem egyesíti őket elvi alap. A parlament nem mer hozzányalni a nagy közjogi, szociális és kOzgazdssági problémákhoz, de i n bízom abban, hogy
ez az alakulás
á t f o r m á l j a a parlamentet és
kénytzetill a nagy problimák
megoldására.
— Amibor programot kérnek tőlünk, neat
lojális szószerinti, betűszerinti programot követelni.
— Ugy, mint eddig, küzdöltünk
az általános titkos választó j o g i r t ,
a ^közigazgatás demokratikus átformálásáért és
* r államforma kérdésében a formáktól ment,
de t l s z l a , nemzeti akarat megnyilvánulásáét,
a
balpárlban sem hirdetünk külön hitvallást,
mert küzdöttünk eddig is a sajtószabadságért,
a gyülekezési és egyesülési szabadság mellett,
küzdöttünk nz Igazságszolgáltatás
igazi függetlenségéért,
mert a bírónak nemcsak az
anyagiaktól, hanem a kormányzattól is függetlennek kell lennie és függetlennek a társadalomban daló hangulatok balása alól is,
Közgazdasági programot
sem adunk az elmúlt évek ulán. Küzdöttünk a
gazdasági szabadságért, a földnek, a kereskedelemnek szabadságáért; h i d a t üzentünk a protekcionizmusnak,
az adózás térin ml voltunk
azok, akik mindig felemeltük szavunkat
minden
adőmirsékiésirt.
Küzdünk a becsületes, fokozatos adózási rendszerért, követeljük az állami
adminisztráció egyszcrünitéiét és követeljük egyfelől a takarékosságot, másfelől, hogy batalmas
beruházási programmal éltelö erőt adjamk a
kiszipolyozott gazdasági életnek.
— Nem lebet kétséges a program
szociális téren
sem. De nem kell programot adni külpolitikai
téren sem. Hiszen a mi programunk a megértés, az alkotó munka atmoszférája
megterem'
tésének programja. Voit idö, amikor azt a követelésünket, hogy a szomszédokkal kötendő
kereskedelmi szerződéseket és gazdasági együttműködés megteremtését kivánluk, egynek minősítették a hazaárulással. Ma már minden ezen
a téren elért gyenge kis siker, hatalmas kormányzati eredmény.
Ezek a programpontok:
az ilet p r o g r a m j a .
— Ha a hajó kifut a tengerre, iránytűt tesz*
nek eléje. Én még nem tátfam olyan iránytűt,
amelyen kis berakodók és kikötők volnának
felitva. Az iránytűn csak az égtájak
vannak
felrajzolva. Külföldön egy választasi küzdelemben
egy egy párt két-bárom programponttal indul,
mert az élet által exponált egy-egy ilyen program elöirja a részleteket is.
— Pártunk cime is már a
nemzeti demokráciát
hirdeti. Mit jelent az, hogy független nemzeti
demokrácia? Azt jelenti, bogy a
demokrácia,
amely a közvélemény uralmai jelenti, ne a nyert
timegtrőre, ne a számbeli erőre, hanem a polgári független elem erejére legyen bízva. Ezzel
feleltem azoknak^ is, akik nevünket kifogásolták. Mi mindenivi
a demokrácia
lobogójával
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akarunk bemenni. Bizalommii fordulunk a társadalom minden rélegéties. Bizalommal fordulunk a
magyar intelligenciához és értelmiségbes, meri
a demokrácia nem itéli halálra az éttelmitég
szerepét, bizalommal fordulunk Budapest polgáraihoz, mert volt idő, amikor a szabadelvű ségnek és demokráciának ciak Budapest adott
katonákat. Ezen tradícióknak a továbbépitéiére
nagy hivatás vár Budapestre és én kérdem
önOlet, akarnak-e velem erre a nagy l i r t i n e l i
u l r a elindulni.
(Az egész terein egyhangúlag
kiáltja: AkarunkI
— Önök feleitek, tehát nekem nincsen más

1 « i julius 27
kötelességem, a int hogy
elinduljak

Önökkel arra az ulra, amelyre azt mondotta
az Önök megdicsőült veiére, hogy a harcosok számára
nem terem r a f i a más, mini
egy marik
fonnyadI
virág i s keserű
gyökér,
dt mi ennek az ulnak v i g i n hisszük i t l á t j u k
a demokrácia pillérein felét üli
Magyarországot.
(Rassayt biszéde végén szűnni nem akaró lelkesedéssel éljenzik és ünneplik.)
Rassay után még Drózdy
Qyőzö,
Pakolt
Jőzstf és Litay Ernő szólaltak fel.

Majdnem teljesen leégett egy Linz melletti község.
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentise.)
Linzből jelentik: Moilmamweilhbin, a fellőausztriai Mühlviertel felső részében tefnap
reggal 9 őrakor egy fábűi épült lakóházban eddig ismeretlen okból tűs üiölt ki. A tfls igen

hamar továbbterjedt és rivideten
elhamiaszioli
huszonöt házal a mindössze
hirmiachat
házszámot magában foglaló k i z t i g b ő L Az állatállományt mgyobbára megmentették. A kár körülbelül 300.000 shilling.

Ősszel m á r megkezdik m Szsgsd—apátfalva!
é s d o r o z s m a i willanyirezeték k i é p í t é s é t .
Pongrácz ifazgató előadása a i ipartestületben.

—

Felszólalások a szerelési

szabályrendelettől.
Az ipartestület fém- és ércipari szakosztálya
vasárnap délelőtt értekezletet hivott össze, amelyen
figyelemreméltó előadást tartott Pongrácz
Albert
légszeszgyári igazgató. Klein Oltó szakosztályi alelnök nyitotta meg as értekezletet, üdvözölte a
megjelent Papp Ferenc tüzoltőfőparancsnokot és
Körmendy
Mátyás ipartestületi elnököt, majd felkérte Pongrácz igasgatót, hogy a következő kérdé-

mert a jelenleg érvényben lévő világítási ízerződés
nem ad a telepnek olyan jogot, hogy egyrészt
tűzveszélyes és elavult berendezéseket hálózatáról
lekapcsolhasson, másrészt, hogy ezen berendezésnek létesítésénél bizonyos egységes irányszempontoknak szemelőtt való tartását követelhesse.
— A másik baj az, bogy mig a békeidőben
Szegeden 5—6 szerelő cég volt, addig most, ami-

sekre adjna felvilágositásl: 1. Mely községeknek
fog a villanytelep áramot szolgáltatni és milyen
lesz az áram neme ? 2. Mikorra várható a munka

kor szerelési munka alig van, 33 villanyszerelő
cég akarna Szegeden megélhetést találni, ami ter-

megkezdése ? 3. Milyenek a szerelési szabályzatok ?
Pongrácz igazgató elsősorban kijelentette, hogy
először is egy félteértést kell tisztáznia.
— Tudott dolog ugyanis, hogy a légszeszgyár a
városnak eddigi hálózattal el nem látott részeiben
áramot szolgáltatni nem tud, annak ellenére, hogy

Dorozsma község árammal való ellátását
már a közeljövőben megkezdik, sőt egy
uj távvezetéket terveznek kiépíteni, amely
Szegedtől kiindulva Szóreg, Deszk, Kiszombor, Apátfalva és Magyarcsanád községeken halad át, hivatva lesz a községeknek áramszükségletét ellátni
— Ezen látszólagos ellentmondásnak magyarázata
az — mondotta —, hogy a villanytelep megielelő
tartalékgép teljesítménnyel rendelkezik, ugy hogy
ezen községek árammal való ellátását a szegedi
hálózat igénybevétele nélkül közvetlenül a gépkapcsolóktól kiindulólag el tudja látni. A szegedi

városrészekben jelentkező ujabb
áramszükségletét
pedig a jelenleg meglévő hálózatnak túlterheltsége
miatt nem tudja ellátni.
— Ezen meglévő gépberendezésünknek jobb kihasználása érdekében kerestünk a rendelkezésre
álló feles árammennyiség elhelyezésére megfelelő
elhelyezhetőséget és ezért táljuk el Dorozsmát és
valószínűleg később s többi lentemlitett községeket
is árammal. Tekintettel arra, hogy ezen tervezett
távvezeték mentén még két szivattyútelep is fog
épülni, amelyeket még ez évben kellene üzembevenni, előreiáhatólag

a munka megkezdése már az őszi hónapokra várható.
— A Szeged—apálialvai távvezeték egyrésze
Szegednek a rőkusi és felsővárosi városrészeinek
külső periféiiáján halad végig és igy
lehetséges

lesz ezen utvonalak mentén ezen vezetékberendezésbőt Szeged áramlgénylésének is eleget tehetni.
— A tervezett vezetékszakasznak egyik legérde-

kesebb pontja a vezetékberendezésnek a Tiszán át
való vezetése, amelyet mint Iégvezetékátfesziíést
tervestem olyan módon, hogy a Tisza mindkét
partján egymástól 350 méter távolságban két darab
30 méter magas vastorony! állitunk fel és ezekre
szerelik rá azokat a vezetékeket, amelyek as áramot
a Tiszán át Apátfalva községig vezetik.

— Ami a szerelési szabályzatot illeti, e tekintetben legteljesebb anarchia uralkodik
Szegeden,

mészetes, hogy rendkivüli egészségtelen konkurrenclát támaszt. Ehhez még hozzájárul az is, hogy

sok belsölakás vezetékbővitését kontárokkal végezteti a közönség és vannak szerelő cégek, amelyek
— mert ezen bővitéahes szükséges anyagokat ná-

luk szerzik be, felelősséget vállalnak Ilyen kontárok által végzett munkálatokért.
Ezért sürgősen
ajánlottam, hogy az ipartestület fém- éa ércipari
szakosztálya a tüzoltófőparancsnoksággal és a
teleppel együttesen dolgozzon ki sürgősen egy

szerelési szabályrendeletet

és nyújtsa be a város

tanácsának, azzal, hogy azt a tanács soron kivül
léptesse életbe. Megemlítem ez alkalommal azt is,
hogy Németországban rendeletileg tettek intézkedést az iránt, hogy az összes háborús anyagból
készült berendezések —, miután azok a közvagyont is veszélyeztetik —, 3 - 4 hónap alatt szigorú bírságolás terhe mellett
ktcserélendök.
Pongrácz igazgató nagy figyelemmel hallgatott
értékes előadása után Papp
Ferenc tüzoltófőparaccsnok szólalt fel és a szerelési szabálytervezet
javaslatot olyan módon ajánlotta módosítani, hogy
a fém- és éicipari szakosztály sürgetné meg inkább az ő általa a város tanácsához még februárban beadott városi tűzrendészet! szabálytervezetét,
amelyet a budapesti, győri és debreceni illetékes
hatóságok közreműködésével együtt dolgozott ki és
amelyet Debrecen városa a közelmúltban már jóvá
is hagyott.
Többek felszólalása után Klein alelnök a szakosztály nevében köszönetet mondott az érdekes
előadásért és az értekezletet bezárta.

Nyiit szavazás: Pósta Sándor
2000 szavazatot kapott.
Budapest, julius 26. Ai öttevényi ősrégi néppárti kerület vasárnap választott képviselőt.
13.000 választó van a kerületben, abol a nyilt
szavazás, a j e g y z ő k , tanitók i t papok
pretsziója
miatt csak M i is filezren
adták le szavazatukat. Különösen az egyes funkcionáriusok és a
papok fejteitek ki nagy agitációt és pressziót,
Póstára méfcis 2000-«n adlák le szavazatukat,
mig Tuti Bélára 5400 an szavaztak. Az eredmény azt mutatja, hogy a presszió haSczer embert visszatartott a szavazástól, akiknek legnagyobb résie a demokrata jelOlt embere volt.
Túrt Béli tehát győzött. 13.000 választóból 7400
szavazott. Nyilt választás volt 1926 bsn.

I f i í julius 27.
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szág társadalmát, bogy azok mellett süket fű*
lekkel elmenni nem lehet. Az összetartás és
a megnemértés hiánya okozta, bogy itt Szegeden például a kamarai válaszfásoknál a .nemhatárá- zeti elemek" alulmaradtak. Az ipartestületeknél
Hétfőn délelőtt riadva Jelentetlék a polgár- kifakadások hangzottak el, hogy Szegtd
hagynak is azt látjuk, hogy minden nap másik és másik
mesteri hivitalnsk, hogy az n j t z e n i i v i n i terny- ban mindem segítség n t í k i l pusztulni
munkást.
iem tornyáról, amelyei most renoválnak,
munka- ' i y szegedi
szakosztály választ vörös színezetű vezetőséget.
közben lezuhnni egy munkás
és életveszélyes
Délután három őrakor azután autótaxlér! te* E szomotu jelenségek azt mutatják, hogy ismét
sérüléseket szenvedett. Ugyanekkor azonnal lefonáltak és néhány ember költségére félórán össze kell fogni a nemzeti erőknek ás meg kell
autőt kértek a mentőktől, ahol azonban azt belül — egynegyed -4-kor — a közkórházba akadályoznunk, hogy a vörös tenger mégválaszolták, hogy a rendelkezések szerint a hozták be a szerencsétlen eszméletlen rrutikást. egyszer összecsapjon felettünk, mert akkor vémentőautó csak különös polgármesteri
engedély- A azerenciétlenség délelölt 11 kor történt.
gűnk van és elpusztulunk.
lyei hagyhatja el a város
határát.
A kórházban azulán megállapították, hogy a
Tóih Imre beszéde után Gáspár Béla tanár
A rendelkezés következtében a szerencsétlenül szerencsétlenül járt munkás Ábrahám
Lissló következett, aki mint vérbeli ÉME-szőnok a
Járt szegedi munkás hosszú órákon át feküdi Bakot-uccai lakossal azonos és súlyos belső zsidó kérdés megoldásáról értekezett.
eszméletlenül minden orvost segiíség nélkül, kí- sérüléseket szenvedett. Megállapították azt is,
A megjelent kisgazdák hallgatták, hallgatták
siolgáltatva a pusztulásnak. Ha olyan külső hogy az elsö hírek túlzottak voltak, mert Ábra- a szónokot, kőiben spriccerezek és a beszéd
sérüléseket is szenvedett volna, amelyek miatt hám nem a toronyból, haséra körű belül 10 végén illemtudóan* éljeneztek.
többhelyről vérzeti volna, elvérzett volna anél- méter magasságtól,
az állványokról zuhant le.
Gáspir Bífa beszédjében a zsidó töke térkül, hogy tetiek volna valamit megmentésére —
A templomot festi most újra a vitéz Csínyt, hódításáról beszélt. E mondotta, hogy
Siegedlő! néhány kilométerre.
Frank cég és itt dolgozott Ábrahám is. Az
a demokrácia tulajdonképen a nép leSzentivánrél szinte félóránkint telefonáltak egyik állványon megcsúszott és lezuhant. A
igázására irányuló
törekvés...
Szegedre és egymáiulán kapták a
biztatásokat. kórházban kétrét remény van felgyógyulásához
— Nem kell kereszténység —mondotta —, mert
Autót pedig nem küldtek, holott 20 pirc alatt és ebbsn talán része van annak is, bogy Sze- az nem egyéb, mint klerikális métely. Nem kell
már visazs is térhetett volna a szerencsétlenül gedlől néhány kilométernyire délelőtt 11-től dél- hazafisár, mert az minden fejlőd ist kizár...
járt munkással együtt. A templom k i r ü l ekkor után 3 ig orvosi beavatkozás nélkül feküdt esz— Vigyázz, az istenért, még félreértenek —
munkát.
már hatalmas tömeg verődött össze és élénk mélet lenül egy szegedi
szóltak küzbs ijedten az ÉME vezetőségi lagjai.
Gáspár csak legyintett a kezével és azt
mosdotta:
— Majd kimagyarázom magamat.
Meg is próbálta a magyarázatot, de ezzel az
EME-vettérek sem voliak megelégedve.
Azután következtek a hadiszállítások és a
végnélkűli statisztika, amellyel a zsidók térMagszállott terüftíre szökött a záloghíz igazgatója? — Ku'ai János, akit hódifását akarta bizonyítani.
Beszédjét azzal fejezte be, hogy ha a kereszMakón Gyulai Pálnak gondollak.
tény társadalomnak éJete nem változik meg, az
Péníek óta rejtélyes eltűnési esel foglalkoz- leírások alapján, minden városba megküld.'ék emberek lopni fognak, ölni a darab kenyérért,
tatja a szegedi rendőrséget. Gyulai
Pál, a személyleírás*'.
mert a mai magyar élet már nem is élet, mert
Klauzál-téri Központi Zálogház társtulajdonosa
A zálogház Gyulai eltűnése miatt hétfő regge- az életfeltételek a zsidók kezében vannak.
péntek reggel óta eltűnt lakásáról és azóta lig zárva volt. Eien idő alatt a feleket nem
Lenkei Lehel, az EME igaigatója beszédjében
nyomaveszett.
szolgálták ki, ami nagy nyugtalanságot
keltett, legelőször Tóih Imre kormány főtanácsost üdmilliárdos vözölte :
Ojulai Pál régi szegedi bankember volt. mert a zálogház páncélszekrényeiben
ékszerértékek
voltak
elhelyezve.
— Ritka dolog — mondotta —, hogy ÉMEVárossierte nagy ismeretiégnek örvendett és
Hétfőn reggel azu'án megkezdték a zálog- gyűlésen egy valódi kormányfőtanácsost
is űd>
legutóbb még önálló zálogházzal rendelkezett.
rovancsoldsát, vözöihetünt. Eddig a kormányfStanácsosságot
Amidőn zálogháza megszűnt, ügynökösködő ház értékeinek és könyveinek
kezdett, majd néhány hónappal ezelőtt társult mert az a gyanú merült fel, hogy Gyulai a csak zsidók kapták és azok, akik valamikor
is megkárosította.
A rovancsolás szabadkőművesek voltak. Igy hát ez a nap
Vdradi Lukács bankárral, akivel a ma is pros- zálogházat
aionbm
semmi
különösebb
szabálytalanságot
öröme az EME-nek és szivem
melegségéve
peráló zálogházat alapították. Az ötévi ügymegjelent
kormánynökösködés ideje alatt Gyulainak azonban na- nem észlelt. A zálogba tett értéktárgyak kivétel üdvözlöm a körünkben
gyobb összegű
magánadósságai
támadtak. nélkül megvoltak, ugy hogy hétfő reggel az főtanácsost ...
Kosztkamatra veit fel pénzt és a kamatokat üzletnyitás idejére megfelent felek mind megLenkei beszédének további részében a zsidók
Gyulai el- történetét ismertette Mózes korától napjainkig.
csak uiabb halmozással tudta fizetni. Így kapták elhelyezett értéktárgyaikat.
anyagi helyzete teljesen megrendült. A kitűnő tűnésével kapcsolatban a feleket tehát károso- Megállapította, hogy minden bajunknak és
üzletember buskomorrá lett. Kerülte az embe- dás nen érte.
keservünknek a isidók az okai és azt, hogy
Az eltűnés ügyében megindult rendőri nyo
rek társaságát, családja ruár a legrosszabbra
a fajmagyarság
teljesen behódolt a krisztusi
gondolt. Eltűnése előtti nap már nem is eve t. mozás hétfőn délelőtt egy érdekes esetet pro- tanoknak.
Bezárkózott szobájába és felesége előtt kijelen- dukál!. A makói rendőrség telefonértesítést külA spriccerektől már élénk hangulatn gyűlés
alapján jóval egy óra után ért véget.
tette, hogy az életet már nem tudja
elviselni dött Szegedre, hogy a személyleirások
s Inkább öngyilkos
lesz. Kijelentesél családja lefogták Gyulai Pált és a legközelebbi vonatDélután hat órakor a szabadkőműves páholyazonban nem vette komolyan. Pénteken reggel tal Siegedre küldik. A várattan hirre Gjfulai ban vasutasok előli szónokoltak a pesli kikülGyulai azután elment hazulról és azáta eltűnt. családja nagy örömmel vürta a vonatot, ami döltek. Elmondották délelőtti beszédjeiket minGyulait den reodzavarás és felemlitésre méltó esemény
Levelet vagy izenetet nem hagyott hátra. Ott- kor is kitűnt, hogy a makói állítólagos
Kulai
Jánosnak
hivják,
aki
meglepően
hasonhon azt gondolták, hogv bement a zálogházba
nélkül. Ébredögyüiés volt 1926 ban. Kocsmában
Ott azonban reggel 9 órakor az üzletnyitás lított az eltűnthöz. Kulai hiába próbálta sze- és 40 résztvevővel.
idején hiába várta a cég társtulajdonosa. Az mélyazonosságát igazolni. Tiltakozása még nagyobb gyanút kelteti s igy behozták Szegedre.
üzlet kulcsai Gyulainál voltak és igy a zálog
házat pénteken nem lehetett kinyitni.
A hirek szerint Gyulai román
megszállott
területre szökött át, hogy magánadóstágaitól
P á t i t , Julius 26. Rabatból kelt lapjelentések
Hozzátartozói természetesen mindent elkövet- megszabaduljon. Személyleírását most meg«űld>
tek, hogy Gyulait megtalálják. Eltűnését beje- lék a román rendőrségnek is, kérre Gyulai szerint több ri!f törzs elhatározna, hogy Achmet
el Beggeri hadlfőnöknek
ismerik el és csapato«.
lentették a rendőrségen éi az adott személy- felkutatását.
kat amkilanak.
A látadók több helységet felgyújtottak.

Az ujszentiváni templomban az állványokról lezuhant egy munkás
és négy óráig nem akadt egy autó, amely behozta volna Szegedre.

A povancsolás megállapítottal
h o g y a n y o m t a l a n u l efitünt G y u l a i P á l
nem károsította meg a Központi Zálogházat.

Újból megmozdulnak a riffek

Kocsmai ébredfigyülés 40 hallgatóval —
ás kormányfőtanácssssaL
Tóth Imre ait látja, hogy az ébredők ideális eszközökkai küldenek az ország
boldogulásáért.
Hosszas hallgatás ulán az ébredők lassan
eltűnő frakciója iámét hallatott magáról. Vasárnap két gyűlést is rendeztek Szegeden, szánalmasan csekély érdeklődés mellett. Az ébredőgyűlések megszokott „nagyágyúi" helyett most
csak a harmadik garnitúra tisztelte meg Szegedet; Lenkei Lehel és Gáspár
Béla középiskolai tanárokat küldötte le a központ Szegedre.
Az ÉME gyüléieket hangzatos plakátok hirdették és ennek ellenére vasárnap délelőtt 11
órakor a Földmives-uccai Katona-féle vendéglőben
mintegy negyven főnyi
hallgatóság
telepedetl le a fehér asztalok
mellé.
A gyűlésen raegjrlent a fővárosi vendégeken

kivül dr. Tóth Imre kormányfőtanácsos is, aki,
mint elmondotta, azóta nem szerepelt az ÉME vei
kapcsolatban, (mióta a Katolikus Kör helyisigeit egy ÉME vacsora céljaira átengedte.
A néhány kíváncsi kisgazda es betévedt
vasárnap délelőtti vendég előtt Madarász Jánoi
nyitotta meg a gyűlést. Utána Tóth Imre torményfőtaaácsos emelkedett siólásra, Elmondotta, hogy
nem tagja az ÉME-nek, de azt látja,
hogy az ÉME ideális eszközökkel küzd
az ország
boldogulásáért...
— Az ország még sohasem volt olyan
nehéz helyzetben, mint napjainkban. Az atóbbi
időben olyan jelenségek nyugtalanítják az or

Az ügyészség szerint
Bacher 15 milliárddal károsította
meg a Viktóriát
Budapest,
ju ius 27. Az ügyészség elkészitette vizsgálati indi ványát, amely Bacher ellen
hűtlen kezelés is csalás miatt kéri a vizsgálatot.
Bacher magánvállalkozásaihoz — mondja az
indítvány — 1917. Ata hasmálfa fel a Viktória
vagyonát és ezzel 15 milliárd koronával
károsította meg. Fábry Oszkár ügyében e héten
készül el az indítvány.
Befejezték a bizonyítást a Rákosi-pOrben. Budapestről jelentik: Hétfőn beletelték a
bizonyítást Rákosi Mátyás és társai pJrében.
Rákosi Reibtch
cseh képvisilő kihallgatását
kérle arri, bogy burzsoá államban is dolgozhatnak legálisan a kommunisták. Az indítványt
e!u asitottak. Holnap a vádbeizédre kerül sor,
az Ítéletet még a bét folyamán kihirdetik.
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A tiroli hegyek között. K S z é p e u r é p a i k ö z l e k e d é s ü g y i k o n f e r e n c i a
Kitzbtthel, 1926 VII 24.

Nehezen indul az idén a nyaralási szezon. A
vigasztalanul zubogó esők, árvizveszedelmek, amelyek hírét országról-országra viszik a lapok, viszssatartják az embereket attól, hogy nyugodt és
biztos otthonukat odahagyták egy kétes örömöket
igérö nyaralásért. Akik azonban mégis erőt vettek
a babonás félelmen, azoknak bőséges kárpótlást
nyújt az utazás sok kellemessége, a nyaralóhelyeken való előzékeny és kedves fogadíatás.
Üres vasúti kocsik futnak végig a zöld fenyvesekkel boritott hegyoldalakon a csacsogó patakok
mellett. Két három utas bólogat csak egymásra
egy-egy faikében és remélve biztatják egymás',
hátha most megváltozik az idő és a várva-várt
nap megjelenik. Már-már odáig jutottak németek,
magyarok, olaszok és más nációk, hogy a „közelgő"
jégkorszak retteneteiről egészen komolyan beszélgetnek és egyetértenek abban, hogy ezt a világot
nemcsak az emberek, hanem — ami még keservesebb — most már a bőszülő elemek is kiforgatják a sarkaiból. Minderről a legkomolyabban,
összeráncolt homlokkal elmélkednek, mig egyszerre csak kisüt a nap, a felhők felkúsznak a
hegyormok tetejére és bucsut lengetnek a visszalengedező fáknak. Most aztán sutba minden bölcselkedéssel. Felugrálnak helyeikről, örülnek, tapsolnak, szinte ölelgetik egymást, mintha ütött
volna a szabadulás órája. £s valóban ugy látszik,
a nyár mégis csak be fog köszönteni itt a hegyek
között is.

lesz Borosaiéban.

A román-magyar forgalomról is tanácskoznak.
Bécs, jnlins 26. (A Délmagyarország!
bécsi
tudósítójától)
Miként a Délmagyarország
bécsi
tudóaitéja as osztrák vasntügyi minisztériumból értesül, a jövő héten Boroszlóban kizépeurópai kitlekedisügyt
konferenciára
gyűlnek
össze a német, osztrák, csebstlovák,
lengyel,
magyar és román államvasutak delegátus«i. A
konferencia tárgya: a Románia
és Németország

k i z i t t i teherforgalom
rendezése is a t a r i f á k
szabályozása.
Az előzetes terv szerint a románnémet forgalom részére három relációt fognak
megállapítani. As első Magyarországon
és
A u s t l r l á n , a második Magyarországon
is Csehszlotáklán,
a harmadik egyenesen Ltngyelorszdgon ái fogja a két ország közötti forgalmat lebonyolítani.
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A telektulajdonosok a z t kívánják, hogy
a z ö s s z p o l g á r s á g viselje a k ö z a l k a l m a z o t t a k
házhelyhez való juttatásának terhét.

A közgyűlés által felajánlott üres szegedi ket magánház építésére, a magasabb állásúak
magántelkek tulajdonosai vasárnap délelőtt né- pedig a város központjában, ahol szövetkeive*
pes értekezletet tartottak Halász István fakeres- társasházakat
épitnetnének. A társasházak épikedő elnökletével a háztulajdonosok Maros- tése ellen senkinek sem lehet kifogása, azonépítése ellen tiltakozni
keli,
uccai helyiségében, bogy megbeszéljék a telke- ban a magánházak
továbbfejlődés
ket fenyegető igénybevételi veszedelem elhárítá- meri ezek elveszik a várostól a
sának esetleges lehetőségeit és módozatait. Az lehetőségét. Ha a közalkalmazottak házhelyekkel
értekezleten kizel száz elkeseredett
telektulajdo- való ellátása közérdek, akkor nem indokolt,
nos jelent meg, egyszerű rubá|u polgáremberek, hogy ennek a terhét azokra a polgárokra hákiskorú árvák, öregasszonyok, akik feszülten rítsa át a város, akik véletlenül beépítetlen telkek tulajdonosai, as igazságos megoldás az
figyeltek minden szóra.
A helyse'ei dr. Singer István ügyvéd, a ház- lenne, na ezt
tulajdonosok egyesületének ügyésze ismertette
n terhei az isszpoIgátság
viselni, u g y ,
kimerítő részletességgel. Elmondotta, hogy
hogy a k i z a l k a í m a t o i i a k számára a
a tildbiriokbirósághoz
lkizel
nigyezer
várotl tulajdonban lévő területeket ójánszegedi kizalkalmazott
jelentette be
leni fel a város.
hdzhetyiginyit.
Singer István ezután két indítványt terjeszA lakosság szorgalmasan aratja bőséges termé- A közalkalmazottak meg is jelölték az igényelt
tett az értekezlet elé. Indítványozta, hogy a
sét, viiul minden, a legszebb kilátásaik vannak a házhelyekel, felsorolták közös beadványukban
telektulajdonosok írassák össte a város belazokat a város belterületén fekvő magántulaj- területén levő üres városi területeket és gontiroli mezőgazdáknak is, ami bennünket, magyarokat már csak azért is érdeke', mert nem kell donú ingatlanokat, amelyeken jelenleg mező- doskodjanak arról, hogy olyan indítvány kerülgazdaságot űznek a tulajdonosok. A földbirtok- jön a legközelebbi közgyűlés elé, hogy a város
félni attól, hogy a fürdővendégekről fogják lenyúzni
lörvény értelmében belterületi ingatlanokat csak a magántelkek helyett eziket ajánlja fel meg-r
az egész évre-szükséges jövedelmüket. Tirol egyéb
akkor vehet igénybe as OFB, ha ahhoz a vá- váltásra az OFB-nek. Járjanak el a telektulajként is hites arról, hogy jó ellátást ad és emberros közönsége, a közgyűlés hozzájárul. A köz- donosok az OFB nél is, hogy az indítvány elséges elbánásban részesiti vendégeit, amit pl.
gyűlés azonban a tanács javaslatára nem járult fogadása esetén ne a magántelkeket, hanem a
magyar fürdőkről nem éppen lehet elmondani.
hozzá oztknek az ingatlanoknak
az igénybevé- város telkeit vegye igénybe a közalkalmazottak
Egyelőre főként németek élvezik ezeket a nevezetelihez, hanem ugy határozott, hogy a közalkal- számára. A városi telkek összeírására kérje fef
tes és hasznos előnyöket. Mert hát hol is van a mazottak bázhelyigényének a kielégítésére felaz értekezlet B i r ó Benő nyugalmazott műszaki
világnak az a félreeső zuga, ahova a német a j á n l j a az OFB-nek
a város beiplieii
területin tanácsost és Oltovay
István építészt. Indítvácsizma oda ne dobbantsa a lábát. Követelődznek, levő üres isikeket. A köigyűiési határozathoz nyozta Singer litván, hogy a telektulajdonosok
elégedetlenkednek, lármáznak, veszekszenek, de mellékelt kimutatásba azonban nem kerültek terjes izenek memorandumot
a tanács e l i , amelybele az összes üres telkek, ami pedig beleke- ben kérjék érdekeik megvédclmezését és alalegalább kiverekszik a többi csendes és cssk
szemlélődő vendégnek is, amit azok nem is re- rűlt, annak túlnyomó nagyrésze maganiulajdon. kítsanak egy küldöttséget, amellyel n törvénySinger István ezután ismertette az igénybe- hatésági bizottság tekintélyesebb tagjait keresméltek.
vételi eljárás sorreadjét. Elmondotta, hogy az sék fel és győzzék meg igazukról. A memoSok tennivalójuk azonban Kitzbühelben nem
OFB Szegedre küldött tárgyaló bírája, Vásár- randum megszerkesztésére kérje fel a* értekezskad a németeknek, mert amit lehet, azt az itteni helyi Béla törvényszéki tanácselnök először a let dr. Baria Dizsöt éa Fenyő Mátyást.
lakosság megteszi. 0 csőn sokat és jót ad. A
házhelyigénylő közalkalmazottak i g i n y j o t o i u l t —- A kérdés megoldása mm az OFB-n, haszobaárak elég mérsékeltek. Egy tiszta szobáért ságát bírálja el, azután megállapítja, hogy a nem a város hatóságán
multk, — fejezte be
2 Shillinget, jobb egy ágyas szobáért 3 Shillingéi, felajánlott telkek közű! melyek a
megválthatók, felszólalását Singer István — és attól fflgg
a feleket ciak a tárgyalási bizottság megalaku- minden, hogy a közgyűlés falajánlja-e a városi
30.000 koronát kérnek, kétágyas szobáért a duptelkeket. A felajánlott telkeket a biróság ugy
láját. Ami az étkezést illeti, 27.000 koronáért már lása után idézik meg.
tekinti, mint awgváltandókat.
nagyszerű menüt lehet kapni. A napi penzió
Az O F B elsősorban nem a telektulajRévész József szólalt fsl Singer István általádonosok, hanem a házhelyiginytó köz9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 5 Shilling. Uióbbi árak termér nos helyesléssel fogadott beszéde ulán. Kijelenalkalmazottak
irdtkeli
nézi és szinte
szetesen a legjobb szállodában, az elsö, második
tette, hogy
korlátlan jogköre van.
emeleten gyönyörű szobákkai. Az ellátás a legJogerősen
megiltspilhatja
a
telkek
megváltási
a telektulajdonosok
nagyon
szívesen
bőségesebb. Egy penzióból egy felnőtt és egy
i p l t k e z n i n e k , ha megfelelő
hosszúlejágyermek jóllakhat. Előétel sohasem hiányzik, tészta, árát és megszabhatja a fizetés módozatait is az
egy összegben való megfizetéstől a tiz évig
ratú hitelt kopnának az államtól''.
sütemény vagy sajt és gyümölcs sem.
tartó részletfizetésig. Az igénylők a házhelyeket
— Miért nem leli kizalkalmazott
I — szélt
Jól is érzi itt magát minden fürdővendég, mert csak akkor kaphatják meg, amikor a biróság közbe elkeseredett hangon az egyik telektulajba az idő nem is mindig, a szállodás mindig már megállapította az árakat és a fizetési fel- donos.
tételeket. A telektulajdonosok helyzete rendkíkedvez. Egyelőre ilyen kilátásokkal indul a nyaraFelszólallak még többen is és czi fejtegették,
vül nehéz, mert okmányszerű bizonyítékokkal
lás a tiroli alpesekben a havasoktól körülövezett
hogy
telkükre maguknak is szükségük van, az
kell felszerelni magukat.
csendes házacskákban és zajos internacionális szálegyiknek azért, mert azon szárítja Is dolgozza
— A város tanácsát az a meggondolás ve-* fel piprikatermését, a másiknak viszont egyetlodákban. Érdemes kimozdulni a tikkasztó allöidi
zethette
— mondotta ezután —, hogy a belte- len apai öröksége, a harmadik kocsiját, lovát
homokból, gyönyörködni a teremtés egy másik áldott
rületen levő háztelkek kissjáiitása következté- tartja rajta. Az elnök azonban figyelmeztette a
vidékében. Hiszen oly szép a világ és a hegyek
ben beépülnek
az üres telkek és bogy a peri- felszólalókat, hogy kifogásaikat majd a föld*
öntik a balzsamot a beleg idegekre és a Irisen
létrákon leiő területek már csak azért sem al- birtokrendező biróság előtt sorakoztassák fal.
égő pirt sápadt gyermekarcokra.
kalmasak arra, hogy ott Hsziviselötelepek léteAz értekezlet ezután Singer István indítvásüljsaek, mert messze esnek a város centrumá- nyait egyhangúlag
Lengyel Vilma.
elfogadta.
éi és nincsenek közmüvekkel ellátva. A terv
Tiszta, h a m i s í t a t l a n
azonban kivihetetlen, mert ha a négyezer ház*
helyigény lő közalkalmazott közfii az OFB csak
ezerötszáz igényjogosultságát ismeri el és mindegyiknek a legkisebb házhelyet, egy-egy két- | Igényeinek megfelelő diszkrét és konkrét hízás
ig sági ajánlatot leszünk. Utólagos dijazá3. Válasz
száz négyszögöles telket kiván adni,
•
bélyeget két link,
százkilencven katasztrális holdra lenne
M P T P í ^ D " vállalat B u d a p e s t , Vilmos
»fnK. |
kimérve ki'ója 1 4 * 0 0 0 korona
e z i k s i g . Ennyi
üres telek
azonban
császár ut S0.
950
nincs a város
betterühtin.
a Központ! Tejcsarnok
A terv az, hogy az alacsonyabb állású közalx Bárhol bármit vásárol kérje a Délminden fiókUgcsarnoliában.
73
kalmazottak a város szélein kapjanak házhelye- magyarország ingyenhirdetési
szelvényét.
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A felajénlott telkek t u l a j d o n o s a i
m é g most i s kaphatnak épitési ongsdélyt.
\Az OFB Ítéletéig szabadon rendelkezhetnek a tulajdonosok telkeikkel.
'

A város belterületén lévő üres háztelkeknak rozatának a melléklete, tsbáf mindkét felekre
a közalkalmazottak számára tortént felajánlása meginditotla az OFB már az igénybevételi elelőreláthatólag b i t o i y t s épitési
hajlandóságot járást. Breuer Imre a tanácstól földszintes, Seváll ki as érdekeit telektulajdonosok körében, bestyén Endre padig egyemeletes lakóhíz épímert biizen az O/azágos Földbirtokrendizö tésére kárt engedélyt.
Biróaág ciakia azokat a telkeket veheti igénybe
As engedélykérelmek tárgyalása során fela szegedi bázhilyigénylő közalkalmazottak szá- merült az a kérdés, hogy a tanáci
engedilyexnéra, amelyek beépítetlenek. A telektulajdono- het-e olyan telekre épilkexést, amelyet a ktxgyülés
sok tehát a legbiilosabbsn ugy menekülhetnek már Jelajánlott ax OFB-ntk ? Mivel a tanácsülémeg az igénybzvéleltöl, ba idejekorán
gosdts- sen sem dr. Taréciy Mihály tiszti főügyész,
k»d*ak arról, hogy az igéay kévéiéit eljárás során se a dr. Simkó Elemér tb. főügyész nem jelent
ax O F B megfelelő építményeket
t a l á l j o n telkü- <o*g, a tanfes ngy határozott, hogy k i a d j a a
kén. A beépités kérdése ne* okoz e vi nehéz- kérelmekei véleményezit
végeit ax ügyésztégnek
séget azok számira, akik mér régebben kértek it, majd az ügyészi vélemény alapján dönti el,
és kaptak a vároa tanácsától építkezési enge- megadja-e as engedélyt, vagy nem.
délyt, ellenben a felajánlás után beadott ipitéii
A tiszti ügyészség — értesülésünk szerint —
engedély iránti kfrelmek elbírálása már a fomár tisztázta a kérdis jogi részét. Megállapígasabb jogi kérdések közé tartozott.
kiadásának
Amint az előrelátható vol', nagyon sok telek- totta, hogy az épllkexétl engedélytk
semmi
jogi
vanalkozáta
akadálya
nlnct,
meri
tulajdonosnak cssk at Igénybevételt
eljárás
a
tildblrloktirvény
értelmiben
csak
nkkor
nem
megindítása juitatta eszébe az épitkezés lehetőax engedéiy, ha az OFB már
ségét. As első ilyen épitési engedély iránti ké- lenni kladhaté
k
i
m
o
t
d
o
i
i
a
volán
a telek igénybevételét. Mind
relmek bélfőn kerüllek a tanács elé. Két feladdig,
amig
a
fOldbirtokbiróság
nem hozza <aeg
ajánlott üres felek tulajdonosa szánts rá magát
Ítéletét,
telkeikkel
szsbadon
rendelkeznek
a tulajas építésre: Breaer Imre épitési, aki nemrégen,
donosok,
el
is
adhatják,
ba
akadna
rá
a törközvetlenül az eres telkek felajánlása előtt váténtek
után
vevő,
be
is
építhetik,
ha
akarják.
sárolta meg a Po'gár ncca 28. szá a alatti üres
telket és Stbetiyén Éndre műépítész, aki a A tanács az ügyészség véleménye alapján a
Szedlgyörgy-ncca 6. számú Isikére kiván épít- 'egközelebbi tanácsüléséé valószinaieg ki is adja
kezni. Mindkét tetek szerepel atbin a kimu- j mindlét telektulajdonosnak az építkezési engetatásban, amely a közgyűlés telekfelajénlási hatá- 1 délyt.

A Duna-Tisza-csatorna.
Egy 150 éves probléma közeledik a megvalósulás felé. Egy angol—amerikai pénzcsoport 200 millió aranykorona befektetéssel
akarja a Duna—Tisza-csatornát megépíteni. A
terv még nem kész, sőt a régi tervek közül
egyikhez sem köti magát a társaság, az sincs
kizárva, hotry egészen uj vonalban fognak megállapodni. Es épp ez az, ami minket, szegedieket legjobban érdekel: még nincs végleges
terv, lehet talán, sőt kell minden! megmozgatni a szegedi mego'dás érdekében.
A pénzcsoport ugyanis nemcsak közlekedési
szempontokat akar figyelembe venni, haaem a
lecsapolásra, az öntözésre is kiterjeszkedne és
ismét: ez az, ami, ha kellően forszírozzák, a
ssegedi megoldást nyomja előtérbe.
Ha a vonal hosszát figyeljük, azt látjuk,
bozy a szolnoki 100 kilométeres, a csongrádi
170 és a szegedi 250; közlekedési szempontból tehát a szolnoki talán a legmegfelelőbb.
Az egyik fővárosi lap már ki is mutatja, hogy
a szolnoki megoldás a legjobb volna, mert
Szolnok nagy vasúti gócpont, van nagy teherpályaudvara és egyben as oisságu'ak találkozóhelye is.
Amennyiben az iit felsorollak predesztinálnák
Szolnokot arra, hogy a csatorna odavezessen,
ugy Szeged sokkal több előnnyel rendelkezik,
mert itt torkol a Maros a Tiszába, a keleti,
nekünk és as országnak, de Romániának is
nagyon fontos forgalom, tehát ide gravitál,
elsőrangú vasuli csomópont Kelet ős Délkelet
felé, országutak csomópontja, mert hidfő és
ezenfelüf ott a Rendező-pályaudvar nagyszerű
berendezésével, az odagraviütő lélikikötővel
oly méretezésben, aminő Szolnoknak nincs. Ez
azonban csak a közlekedési szempont.
A külföldi csoport agrár többtermelési szempontot is akar figyelembe venni. Ez pedig
egyenesen a szegedi terv megvalósítását követeli.

BELVÁROSI

Vitatni

Hadat i-ss.
Julius

27-én,
kedden

Amint már a szeptember 24-ikt számban
megjelent cikkemben részletesen Bogdánffy
Ödön tanulmánya alapián kimutattam, akkor,
de csakis akkor, ha a Bugyi—Kunszentmárton—Félegyháza—Csongrád felé vezető csatorna
épülne, amelyből a félegyház—szegedi szakasz
bekapcsolódna, lehet a Dana—Tisza mentén
néhány százezer holdat lecsipolás utján termőfölddé fenni, lehet Félegyházánál egy óriási
viztnfl energiatermelő telepet létesíteni, lehet a
sok szétszórt tavat, a talajvizet hasznosítani
vagy lecsapolni, a Fehértó szédástartalmát felhasználni, egyszóval az Alföld termelését fokozni, az ország többtermelését előmozdítani,
az agráripart megteremteni és Szegedet azzá
tenni, amivé már régen tenni kellett volna: az
ország második városa nemcsak lakosság, de
élet, kereskedelem és gyári élet tekintetében.
Szeged még soha semmi produktivet nem
kapott, mindig esik adott és aroiior a kormány, amely itt székelt, megszorult, kinyitotta
bugyellárisa?. Szeged már rég megváltotta
jogát arra, hogy érdekében is tegyen valamit
az ország I
Most van talán erre as utolsó alkalom. Itt
Kószó államtitkárnak, a polgármesternek, a
város másik két országgyűlési képviselőjének,
s Kereskedelmi és Iparkamarának és ffileg a
sajtónak kellene összefogni és minden rendelkezésre álló eszközt, minden összeköttetést és
propagandát igénybevenni és nem pihenni,
mig a kérdés Szeged Javára el nem dől. Itt
nem másról, mint Szeged jövőjéről, Szeged
életéről, megélhetéséről, felvirágoztatásáról van
sző. Itt mindenkinek kell összefogni, félre kell
tenni politikát és minden más kérdést, egyet
kell csak szemelőtt tartani: Szegedet. Ha
össsifogunk, bizonyos, hogy eredményt érünk el.
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Telelőn

Pénztári 5-9Í.
7 felvonásban.
Főszereplő:

JACKIE C O O G A N
NO tie izéljen doktor ur!

Azonkívül:
M Idö eseten

u

Komédia 5 fel?. Főszereplő Rlniszky

Előadások kexdete 5. 7 és 9 órakor
esti 9 órai eKjadtat a Horvith Bibéi, „ 0 0 a | n y é r l helyiségben tartjuk meg |

Miksa.

HEu*©Jk
I f l l 191 Ktddlat. Paahkon vi. ProW l l / f i f • tetiant Olga. Na* Ke) *
30 Htu
ier, nyugszik 19 ára 42 ptrueor.

Uowogyi-könyvtár nyitva d. a. 10—< 2-ig.
Sgyetemi könyvtár íközpenti atystea I. tatalai)
yitva d. a. 8—S-ig. d. u. 3—7-ig.
k szinházi előadás este 8 érakai fcea«6dik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanaki
Franki Antal Szent György tér (telefon 118). Zakár Sándor Valéria tér (telefon 695), TemesváTy József Dugonics
lé: (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tál (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel
fél 8, zárás este fél 7 órakor.
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, IL,
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon 3
<0—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési
képviselet Ausztria részére: Wien, L, Wildpretmarkt 1.
(Österr. Anzeigen A.-0.) Telefon: serit 62-5—%.

— Egyfáziin forgalmi adó... Budapestről
jelentik: A azén egyfázisú forgafmi adójának
sérdését csak kéiöbb tárgyalják és a l i g h a lesz
sző a r r ő l , hogy szeptember előtt áttérhetnek az
egy f á z i s a adóra. A fs forgalmi adójának kérdésében a pénzügyminiszter kikéri a földmivelésűgyi miniszter véleményét.
— Technikai hiba okozta a kenyérmezői
robbanast. A kenyérmezői robbanás űgyéban
a lisztek és a növendékek egyöntetűen vallották,
hogy az aknavetőgép csövet az elsülés előtt
alaposan magnézték és abban semmi rsndellenesség nem volt. A robbinást minden valószínűség szerint az elcsaltanás okozta. Az elcsattanás olymódon következik be, hogy as
aknavetőben elhelyezett Jőportöltés az elsülés
pillanatában nem robbant (el és ennek következtében a cső robaant és a repeszdarabok
szerieszét repültek. Ez olyan itthnikai balesel.
amelyért felelőssé tenni senkit nem lehet. A
két áldozatot: Varga Endre akadémikust és
Herkay Lajoa fegyver&eitert hétfőn délután
temették el az esztergomi temető halottas kamrájából. A könnyen sebesültek állapota állandóan
javul.
— Egy hétig nem less istentisztelet Mexikóban. Mexikóbél táviratozzák, hogy augusztus
1-től kezdve 7 napon át Mexikóban nem lesznek katolikus istentiszteletek. Ezen a napon lép
életbe az uj egyházi törvény.
— Lengyel Vilmos — erdélyi színigazgató.
Bukarestből jelentik: Szinházi koncessziókat
keptak: Janovícs jenö. Fekete Mihály, M»urer
Béla, Orof László, Szendrey Mihály, Fehér
Imre, Sümegi Ödön, Qáspár Jenő, Meinholz
Dénes (Nagyszeben). Ezek mind volt színigazgatók. Az ujsk közül a következfik kérését fogadták al: Földas Mihály, Tompa Béla, Vakar
Vilmos, Franyó Zoltán, Lengyel V i l m á t , inczédy
Rezső, Nortinescu Lajos, Horváth Győző, Fercncsy Gyula és Rónay Ferenc Tivadar.
— Az Országos Kamaraszínház városi segéiyi. A tsnács Alapi Nándornak, a Szegeden
Játszó Országos Kamaraszínház igazgatójának
kérésére kimondotta, hogy sem a világitás kbll-

tégeil, sem pedig a vigalmi adéi nem hajija fc
a kamarneiőaddsak uián,

— Vasúti kedvezményt kapott a város a
kisvasnt építéséhez. A kereskedelmi miniszter
leiratában arról értesítette a város hatóságát,
hogy a kisvasút pótlólag felterjesztett részletterveit jáváhigyta. A tanácsnak art a kérelmét
pedig, hogy engedje el a kisvasnt építésével
kspcsolatos kocsikiállítási illetékeket, ugy intézte el, hogy ilven százalékot díjkedvezményt
adott a városnak.
x Birbol bármit vásárol, kérje a Dél'
magyarország ingyenhirdetést szelvényét.
A legszebb harisnyák, szalagok, csipkik
legolcsóbban Battancsnál Gizella tér 8. Tel. 654.n$
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Telefon 11—85

Telefon 11—85.
Julius 27-én, kedden:

Dicsiség, Pénz, Szerelem
Egy színésznő szerelme

felv. Főszereplő: REQINALD DENNY. Azonkívül:

Ham munkát keres ésa Négylábú költő
2 felvonásos burleszk

2 felvonásos burleszk

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor
Idtf esetén az esti 9 « » a l elóadfet a n y á r i helylségbenitartjuk.
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egyszerre egy mQsorban.

A szegedi középiskolák értesítői.
IV.

Az áliami leánygimnázium.

A szegedi állami Árpádbáli Szent Erisébei
Leánygimnázium értesítőjét S h l l l Fülöp igazgató
tatte közzé. Az intézetbe ax 1925-26. tanév
folyamán beiratkozott 468 tanuló. Az elmúlt
esztendei létssámmal szemben nyolc f ő n y i szaporodás volt éi az állandó szaporodás mUtt
már-már kicsinynek bizonyulnak a meglévő
tantermek. Az intézet fejlődése az elmúlt Un
évben sem szüneteit. Az épület rendbehozatalára 104 millió koronát engedélyezett a kultuszminisztérium, mig a szertarak gyarapitátára 48
millió segélyt kapott az intézet.
Az iskola tanulmányi belyzete a lehelő legkedvezőbb. A szegedi
k l z i p i s k e l á k közű! o
leánygimnázium
tanaiét mulatták
a
legkiválóbb
tanulmányi
előmeneteli.
A tanulók közül jeles
osztályzatot kapott 51, jót 163, elégségest 193,
egy tantárgyból elégtelen 25, két tantárgyból 7,
több tárgyból pedig 9 növendék.
Az értettség! vizsgálatokra 28 növendék jelentkezett, akik közttt 6 jelesen, 10 növendék
jól érett, mig 12 e'égségesen. Magyar nyelvbőt
»A magyar jövő Herczeg Ferenc ,A híd" cimü
drámája alapján" tétel szerepelt. Az érettségizettek
közfll orvosi pályára készQl 2, gyógyszeres tire
1, tanári 5, hivatalnoki 1, gazdasági 1. kereskedelmi 1, zeneművészeti 2, iparművészeti 2,
pályát neta választ 15 növendék.
Villás szerint i*v oszlottak meg a növendékek : róm. katb. 258, gör. katb, 3, reform. 47,
ág. ev. 23, gör. kel. 2, iir. vallású pedig 115
tanuló.
— Deszk község éa a kölcsönök. A napokban cikket közöltünk arról, hogy a szomizé
dos Deszk községben csak nagyon nehezen
juthatnik hiteihez a polgárok, mert a trianoni
szerződés ellenire telekkönyvi kivonataik méf
nincsenek Magyarországon. Ezzel kapcsolatban
az Angol-Magyar
Bank sttgeál f i ó k j a a következő soroft közlését kérte: „Hivatkozással a
D i l m a g y a r a r u á g egyik legutóbbi számában
közölt Deszk község hitelellátására vonatkozó
cikkre, van szerencsénk szives figyelmüket arra
felhívni, bogy intézetünk deszki lakosoknak is
állandóén folyósít kisebb-nagyobb kölcsönöket
ti emellett nem képezi akadály tárgyát az, hogy
a telekkönyvi belé ek még nincsenek Magyarországon. Az általunk folyósított kölcsönök
kamatlába 13 és 15 százalék között változik és
e tekintetben részünkre a deszki kö'csönök sem
képesnek
kivételt. llytormán
ugylátszik, a
cikkíró tévedésen alapuló információkat használt fe', vagy talán éppen olym egyénektől
szerezte értesüléseit, ikik hitelképesség hiánya
folytán nem tudrak megfelelő sxo id kamatozású kölcsönhöz Jutni."
— Az Irodalmi Ltxlkon, amely Benedek
Mtrctlí szerkesztésében szeptemberben jelenik
meg, 375.000 koronás előfizetési áron havi
részletfizetésre kapható a D i l m a g y a r o r s z á g
kiadóhivatalában.

— A dókái-uccai lakólt feljelentik — a
villamost. A Jókai-uccai háztulajdonosok és
lakók régi panaszát képezi, hogy as uccin haladó villamosok f ű l s l k e l i l ő z a j j a l haladnak,
aminek oki az, hogy a síneket nem gondozzák
kellőképen. Az érdekelt lakók most elhatározták, hogy a readőrsigea
feljelentési tesznek a
v i l l a m s i v s t u l ellen.
x Bárhol bársnlt vásárol, k i r j e a D i l magyarország
ingyenhlrdetisi
szelvényét.
. — A Csiilagböriön és az evangélikus lapok.
Mélyen tisztelt Szetkeszfő ur I A
Délmagyar
ország szombati számában közlemény jelent
meg, amelyben az evangélikus egyház és a
Csiilagböriön igazgatósága között as evangélikus
lapok beangedése miatt diflerenciáról volt szó.
Az egyházközség sajnálja, hogy ez a szorosan
veit belügy óhajtása ellenére nyilvánosságra
került, egyúttal kézi a cikk utolsó bekezdésének
a helyreigazítását, amely szetiat az egyházközség lépéseket teli volna, hogy a protestáns rabok leveleit ne a római katolikus lelkész cenzúrázza. Ezek a Iáoések nesa történtek meg.
Kiváló tifilelettel Tátray
Károly h. lelkész.
L a k á s o k a t , ü z l e t h e l y i s é g e k e t célszerűen
és jutányosán alakit át Takucs épitési vállalkozó, Bercsényi ucci 10, Telefon 6—53.
m

1§2« Jnlius 27.
— A tanács nem biztosittatja baleset ellen
a tűzoltókat. P a p p Ferenc tflzoltófőpirancinok
előterjesztést tett a tanácsnak és kérte, hogy a
várost tűzoltókat, valamint a soffőröket biztosítsa a város baleset ellen. A tanács ad hoc
bizottságot hívott ösize a kérdés letárgyalására.
Ez a bizottság most terjesztette be javaslatát
a tanácshoz. A tűzoltók
bizlasitását
feleségesnek t a r t j a , mivel a városi tűzoltók állása nyugdíjas állás, a városi teherautók és a soffőrök
biztosítását azonban javasolja. A város két
biztosítóintézettől már kért is ajánlatot, a tanács
azonban ujy határozott, hogy ajánlatot kér
több intézettől is, mert igy reméli a biztosítási
dijak leszállítását.
— A sportegyesületek segélyezése. A Szegedi Ussó Egyesület tízmillió korona segélyt
kért a várostól áilóvizi uszópSlya létesítésére.
A tanács, mivel a számvevőség jelentése szerint erre nincsen fedezet, a kérelmet a pénzügyi bizolísággal tárgyaltafja le. Ugyanez a sors
érte a Szegedi Testgyskorlék körének buszon*
ötmillió koronás segélykérelmét is.
-- Smanciiileniég munka közben. B á l i n t
Ferenc 23 éves épitömunkás hétfőn délelőtt as
ujszegedi kendergyár tetőzetét javitotta. Munka
közben forró kátránnyal tilt vedret vitt fel a
tetőzetre, amikor felbukott és a fartő
kátrány
testére ö m l i t i . Sttlyos égési sebeivel a mentők
beszállították a közkórházbi. Állapota súlyos.
— Hercxeg Ferenc képes Irodalmi hetilapjának,
az Utj Időknek 30. számában cikket Rákosi Jenő, Terescsényi György, elbeszélést Kosáryné Réz Lola, Illés
Endre, Pásztor József, verset Falu Tamás és Marconnay
Tibor irtak. Számos érdekes cikken kivül közli még ez
a szám Csatbó Kálmán és Rudolph Stratz érdekes
regényeinek folytatását. Számos művészi és időszerű
kép díszíti ezt a számot, melyet a lap rendkívül népszerű rovatai (A szerkesztő üzenetei. Gasztronómia és
Szépségápoláa) tesznek teljessé. Az Uj Idők előfizetési
ára negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot bárkinek szivesen küld díjmentesen a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

— P á n á z s i a . . . Londonból jelentik : A lapok
jelentése szerint a Nagasakiban augusztusban tartandó pánázaiai értekezletnek többek között egy

pánázsial szövetség megalkotása a célja. Az érte-

kezleten többek között Japán, Kina, Sziám, Perzsia
és Törökország képviselői vesznek részt.

— A katonatiszt megpofozta az amerikaikövetet. Bukarestből jelentik: A besszarábiai
vasútvonalon kínos eset történt. Culbeston bukaresti amerikai követ Besszarábiába utazott.
Véletlenül meglökött egy katonatisztet, aki szó
nélkül arculütotte, összeverekedésüket megakadályozták. A bukaresti lapok szépittk az esetet
A hadügy miniszter szigorú vizsgálatot indított a>
pofozkodó katonatiszt ellen.
— Elfogták az erdélj i rabló veiéit, fél óra
múlva megazökötf. Marósvásárhelyről jelentik r
Hosszú nyomozás ulán tegnap letartóztatták
Steinescu
Miklós rablébandavezért, aki 1923
tavaszáig a siguranca szolgálatában állott. Két
éven keresztül rettegett réme volt egész Besszarábiánik, msjd Erdélybe tette át működését.
Végig fosztogatta Brassó, Kiskapos, Sieben,
Gyulafehérvár és legutóbb Marosvásárhely környékét is, ahol 17 betörést követett el. A jegyzőkönyv felvétele után Stoinescu a rendőrségi
őrszobában maradt egy rendőr felügyelete mek
lett. Egy őrizetlen pillanatban betörte az ablak a i , k i u g r á l t a f o r g a l m a s uccára és nyamialaaal eltűnt.
— Részeget gázolt as autó. Vaiárnap este
a Szegődről Dorozsmára vezető uton az S.
56—113-as számu autó elgázolt egy dülöngő
részeg embert. Az autó lolfórje ezután felvette
a szerencsétlenül járt embert és behozta aküzkórházba. A kórházban kihallgatni nem labeiett
és személyazonosságát sem tudták megáliipitaai.

Elsőrendű k á r p 11 o
s-munkdkat
vállal könnyű
fizetési feltételekkel is

Winter,

Osztrovszky ucca

T e l e f o n h i v ó

Tapétázást

méltányos

árban

3.

sz.

7 — 39.

vállat.

írógépen

vállal. Triumph

leírásokat és sokszorosításokat gyorsan és
olcsón soroakivil is
és Rem. Portable írógépek lerakata.

Kedvező
részletfize- Egyesűit
Crruaeülf Kereskedelmi és írógép Rt.
KM.«Orészletfize.
tés Gyári árak. tgyeSUtl
Szeged, Széchenyi tér 8.
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Az Országos Kamaraszínház előadásaira jegyek kaphatók
a Délmagyarország kiadóhivatalában.

Az Országos Kamaraszínház vendégjátékának műsora:
Kedden: Tariuffe, vigláték5felvonásban,irta Moliére.
Szerdán: Nóra, színmű 3 felvonásban, irta Ibsen.
Csütörtökön: Annuska, vígjáték 3 felvonásban, irta
Gárdonyi Géza.
Pénteken: Tűzvész az Operaházban,
színjáték 3 felvonásban, irta Georg Kaiser. Az előadás előtt Juhász
Gyula tart bevezető beszédet.
Szombaton: Solness építőmester,
színmű 3 felvonásban, irta Ibsen.

Wannie Rezső (SíUE) 1 : 0 4 1 . 2. Vígő (SÍUE)
* Moliére Ta tuffe ]e kerti! eslnre kedden a színházban. A mult évben emléke?etes sikert arattak
1 : 0 8 8 . 3. Sütő (SzUE) 1 : 1 0 . 100 m. metlAlapiék a Tariuffe \et\, ez indította az igazgatóságot ustds. Balnok: Danner Mihály (SíUE) 1:30*8.
;
arra, hogy ezt a gyönyörű Moliére-darabot az idén s
2. Bsck Olló (SiOE) 1:315. 3. Gál Tiöor
műsorra tű sze. Külön érdekességet ad akaddi Tartuffe
előadásnak, hogy az Országos Kamaraszínháznál ez
(SzUE) 1:326. 3X100 m. vegyes ítaféia. Bajlesz a pompás darab 150 -ik előadása. A címszerepet
aot: SíUE A csapata <ifj. Danner, Hay, Sütő)
mindig Alaj)i Nándor játszotta, de a nagyszerű együttes
4:238. 2. SÍUE B. csapata (Bsck, Zsótér, Sirtöbbi tagja is sugó nélkül játszik. Főszereplők
Alapi
sicb). 50 méteres gyemekuszás.
1. Szirányi
igazgatón kivül Doktor János, Markoviís Piri,
Mágori
Mária, Kádár Margit Verzár Zoltán, Maconkai József,
(SÍUE) 40 mp. 2. Szigeti (Vasutas) 42 mp. 3.
Ihász László és Fekete László, szerdán Ibaen legnépMihályi (StUE) 46 mp. 100 m. gyorsúszás,
szerűbb munkája, a Nóra kerül színre. Az olcsó helylegénység részire. l.Musztáci 1:30. 2 Hrenyep.
árak mindenkinek hozzáférhetővé teszik ezt a népszerű
3. Neubdier. 100 m. i f j u s i g i gyorsúszás. 1.
színházat.

INGYEN

* Az összes előadásokra jegyeket elö lehet
jegyezni a Délmagyarország kiadóhivatalában.

Élő holttest.
(Az Országos

Kamaraszínház

vendigjátéka.)

KAP] A

1.

— Ez a bang egy fuldokló segélykiáltása a
viharban, de az ember érzi, hogy es egy világhírű tenorista hangja volt!
Alfréd K e n jellemzi igy Tolssfo] egy gyöngébb drámáját («erl gyöngébb drámája is volt
4 hatalmasnak). Vallomás az Élő holttest, mint
ahogy minden igazi művészet vallomás. A
íassnaja polyánai reaete, a puiilán, a tökéletességre törekvő, a megigazulást hirdető ebben
a drámában egy elzüllött és elveszeit életet
magssztal, szinte a szentség glóriálát ragyogtatja
meg a társadalomból száműzött Protasov Fedja
homloka körűi. A földi törvény és igazság nevében bűnös és elítélendő ember maga a jóság, a neretet, aki mindent megért és megbocsát. Ekbeu a világban vé'ek lesz az erény,
martalék a szépség és áldozat a becsület. Fedja
költője maga is elindult belőle, az utolsó na»
pókban, a halál elé. Az sszSapovoi útnak egyik
utolsó állomása ei az Élő halltest,
egy nagy
és igaz ember vallomása: nem lehet élni köztetek és veletek 1 De meg lehet haiti
irletek i

2.
Van néhány mondat ebben a szürke alapra
szürke szinekkel fölvázolt történetben, amely
ugy világit és ugy melegit, mint a nap. Meg
kell érezni rajluk, nogy szerzőjük irta az uj evangéliumot, amely egy beteg emberiséget akart
meggyógyítani. A nagy és rejtelmes, a mély és
csodálatos Oroszország
lelke lebeg e mondatok
fölölt és egy világ fájdalmas és hatalmas szive
dobog bennük. Mikor Fedja elmondja, hogy a
magafajta nemesnek három választása van:
vagy az Állam szolgálatába lép, vagy lázong a
fönnálló Rend ellen, vagy pedig felejt... És
mikor megint ciak Fedja a törvény emberének,
a betű emberének szemébe vágja a sziv igazságát és mikor haldokolva, búcsúzva, az elmúlás véres küizöbén nem kér mást azoktól, akikért
föláldozta magát, csupán bocsánatot 1
Nagy ember, nagy költő, nagy bölcs ez a
Tolsztoj és amikor néba bukdácsol is a színen,
Baudelaire albátrosza jut eszünkbe. Hogy tud
repülni a magasban, a végtelenben 1 Milyen
saük számára a világot jelentő deszkák fedélzete 1
3.
Az Országos Kamaraszínház apostoli miszsíiét teljesített ennek a komor szépségű remeknek előadásával. Minden különösebb kűl
sőség helyett a darab lelkét kereste és találta
meg. S ilusos keretben, sok odaadással és
megértésael tolmácsolták az emberi jóság e
fönségesen egyszerű és tiizta himnuszát. Minden egyes mavéiz áhitatosan és alázatosan illeszkedett bele az egészbe. Alapi Nándor Fedja
alakjába sok jellemző erőt, de kevesebb lírát
vitt. Mágori Mária Masinkája csupa síin és
melegiég Mihályi Mária, Markovics Piri, Kádár
Margit, Verzár Zoltán, Doktor Jánor, Sötét
Balázs és a többiek kiiebb szerepekben étdemesen siolgálták a Szellemet, aki korunk —
egy haldokló világ -- legnagyobbja volt.
Közönség is akadi, bár egyelőre Zerkoviczn
többen jönnek.
(/. gy.)
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Ax S í T K országos atlétikai versenye.
Hosszura nyúlt el az SzTK vasárnapi oiszágos
atlétikai verseny*. A szegedi atléták teljesítménye kielégitö volt, így az SzTK-é, amely megnyerte az olimpiai stafétát, továbbá a suly- és
diszkoszvető-csapatversenyt. Részlstes eredmények a következők: Salydobás 5-fs csapatverseny Szeged város bajnokságáért.
1. SzTK, 2.
SzAK. Diszkoszvetés 5-81 csopaivtrsent
Szeged
város bajnokságáért.
1. SzTK, 2. SzAK. 100 m.
1. Oitovay SzAK 11.2, 2. Wiener SzAK 11.3,
3. Joó SíTK 11.5. Salydobás.
1. Donogán
SaTK 1268 m. 2 Sass SzAK 11.39 m. 3 Koch
S AK 11.31 m. 1500 m. 1. C*ekey Csillaghegy
4:18.2, 2. Galambos Máv. Gépgyár 2:263, 3.
Miskolci SzVSE 4:32 M t g a s u t r á s . 1. Orbán
SzAK 180 cm. 2. Hál HTVE 175 cm. 3. Hullnann 170 cm. 800 m. Acél FTC 2:03.5, 2.
Kocsraár MTE 2:05, 3. Tornyos Máv. Gépgyár
2:06.5. Diszkoszvetés.
1. Doncgán SíTK 40.55
m. 2. Koch SzAK 33.36 m. 3. Vass Tétb Máv.
Gépgyár 31 94 m. Távolugrót,
1. Orbán SzAK
604 m. 2. Schweigcr SiAK 5,79 m. 3. K nder
C*AK 5 74 m. 300 m. 1. Aciél FTC 38 2 2.
Rácz SzAK 38.4 3. Schweiger SiAK 38.7.
Rácz nagyon szépen futott. Helyből
magasugrás. 1. Koch SiAK 135 cm. 2. Gyurfcő FTC
135 cm. 3. Wilner SzAK 130 cm. Gerelyvetés.
1. S iepes MAC 59.70 m. 2. Gyurkó FTC
56 35 m. 3. SHS SzAK 46.27 m. R u d u g r á t .
1. Btunner SÍTK 270 cm. 400 m. gát. 1.
K'ieger BTC 63.4. 5000 m. 1. Papp FTC
16 29, 2. Vámos MTK 16:41, 3. Pillin«sr SzAK
16:46.3. O l i m p i a i staféta 400x200x200x800 m.
1. SíTK (Joó, Lintner, Schiller. Scherer). 3:18.5
keiűleti rekord 1 2. BMC. 3 MTK.
Kerfiiei bajnoki úszóverseny. A SzUE
mintaszerű rendezésében, kis közönség előtt
folyt le a Tisza—marosi kerület úszóversenye.
A versenyen ciak S z U E isták indultak
és a
konkurrencia hiánya dacára, jó időket értek el.
Rénla'ei eredmények:
100 méteres hátúszás.
Bajnok: H y Ferenc
1:228. 2. Dr. Ziótér Bertalan. 100 m. hiigv
M t u t z á s . Bajnok: Török Jutka (SÍUE) 1:50.
100 m. hőlev mellúszás. Bajnok: Török Manci
(SÍUE) 2:03. 100 m. gyorsúszás.
Bajnok:

Wannie András (SzUE) 1:07. 2. Btunner Viktor
(SíUE) 1:118, 3. Mibalik 1:12. Vasutas leventék: KozbuBéla 1:19, jernei János 1:23 100
m. i f j ú s á g i mellúszás. 1. Gajzácó (SíUE) 1:44 8.
2. Klein (Vasutas) 2:18. 100 m. gyorsúszás
iitziek részére. 1. Bicskey ciendörszázidos 1:244.
2. Rieger csendörfőbadnagy.
III. ker. TVE—SzUE 3:3 (1:1). A bajnok
óbudai vizipóificsapat néaány tartalékkal állt
fsl a nagyon szépen szereplő szegediek ellen.
A SzUE telkes és gyors játékkal majdnem győztesként hagyta el a vizet, a vezetést állandóan
a SzUE szerezte meg. A SíUE góljtil Vágó,
Wannie I. (kettői), az óbudaiakéi pedig Rudas
és Róbert (kettőt) dobták. Somlyódi Ferenc jó
biró volt. Jól hatolt Vágó biztos és gyors játéka, akinek különösen szép akciója volt az
ehö félidő végén, amelyből a kiegyenlítő gól
is születeti. A közönség sokáig tapiolte a remek technikai tudással rendelkező fiatal nszót.
Kerékpáros világbajnokság Magyarország o n ? . . Milánóból jelentik: A Kerékpárosok
Nemzetközi Szövetségének nagygyűlése elhatározta, bogy a jövő érre a világbajnokság rendezésével Németországot bizza meg, feltéve,
bogy a két német kerékpárszövetség egymásul
megegyezik. Hs ez a megegyezés nem jön
létre, akkor a világbajnokságot az 1927-ik évbin
Magvarországon fogják rendezni.

Kirakaltiblíif * plakátjait
mozireklám vetitőlemezeit
(dlapozlUv)

' készittesss

SOSfüRIGSHáfi
s i b g i d ,

H É D o a

ucca

HORVÁTH

iá.

23

KLÁRI

női divattermében
Mh»42
Petőfi S á n d o r sugárut 21.,
Ízléses női és gyermekruhák jutányosán
kaphatók.

Hasznos
er
porcflléa
„

&

ABC

a Tlsia Lajos köruton árusii üveg-,
és /.ománctidényeket Telefon 7—§2.

Szegedi Aaitalosniasterefe le>
rskata Dugonics tér I I . ?«,
Tel. 9-82. Teljes lakterende/ések nagy raktára

f f l M kettő, három és négy szobári lakásokat keresek
§" a j M sürgősen megvéte re, vidékt vevőim részére
Botai és Társa ing, ttöiv. Rákóczi tár. Tela'on 17—93

Qizella rozsos kenyér

ffi'SS;

tér 3 és Boldogasszony sugárut 43.

y a r a s z t h y G é z a Növényvédelmi, idő szttl» • Siet oltj. kgnfics, festék, műszaki, vegyi cikkeket.
aőí fogászatában bublhajv^ás, vivoadolálís, Henni-sajfeatés, arcápo°
ifrs, snaniki;?. Kálim- A<ftert ncca I. IXrtor, 'ÍV61

N/ic T i e ^ n

á t i f P 7 r i n Dugonics tér 2. Leszálliott
S í 1 5 I l o t a B I I U U U B abonoma 4 fogásos ebéd
" - 2 kanvér 16, menü!2 vac-wa 10.006 K. ízletes házikoszt

Mm Bosznai Imre

S » stámok, sportflvfk o'csó árban

Gépszi) l'vitások.

K

rnn l/pndónin
y' Gizella tér sarok,
r u u v e i i u t j y i u Legjobb n legolcsóbb konyha.
4 jogiao* eb^d 15.000. zóna 3000 K Kitűnő italok.

• ^

rangú magvar konvtia. Heti és havi abonoma-

ZtÍD

u

é8

Memzeti Étkezde ígoicsóbb étkezdéje efső!
gzövetmaradékok
VJ

hetők KLglN FERENCNÉL. Dugonics tér 1 srAm,

0 B L K A a T A 8

Madlú
A nagywfcb laadóftHomásók
inai műsora.
Julius 27, kedd.
(A városnév utáni szárai hullámhossz.)

Budapest 560. (2 kw.) 9.30, 12:is 15 őrakor:
Hirek, közgazdaság. 13 és 17: A Meteorológiai
Intézet idöjelentése és vizállásfcientés. 1702: A
KANSz zenekar népszerQ hangversenye a Vármegyeházáról. Szeredi- Saupc aeneigasgaíó vezényel. 1845: Jogtudományi előadás. 19.15: Rádió
amatörposta (Magyeiy Endre tn. kir. postamérnök).
20: Ifosvey Rózsi cs Ferenczy Károly chanson- ÉS
nóíaestje. E hangverseny szünetjeben Hegedűs
Tibor, a Beivárösl Sstabáe rendszője felolvasást
tart: .Vidám szinházi apróságok" cimsn. 21,30:
Szentgyörgyvári Gyenes Lajcp festőművész-tanár
előadása: i;XlV. Lajos stilusa és az intarzia".
22 15: Kamarazene.
Bécs 531 (7 kw.) és 582 5(1.5 kw.) 11 és 16.15
őrskor: Hangverseny. 2030: Schubert Ferenc:
-Die Winterreiae". Dalciklus W. Müllertól.
Berlin 504 (10fcw.)»57J (4 5 hw) Steitin 241
(1.5 kw ), Köntgswusterhausen
1300 (18 kw ) 2030:
„Film Manuskripte". Bevezető előadás. Asta Nietsen és Wercrr Krauss (szavalatok).
Boroszló
418 (10 kw.) és Gleiwitz 251 (1.5
kw) 2025: Fúvós kamarazene-est
Lipcse 452 (9 kw.) és Drezda
294 (15 kw.)
1945 órakor: Vig est 21.23: Tánczene.
München
485 (5 kw.) 204.1 (1.5 kw.) és
Nürnberg 340 (1 5fcw)21 órakor: Tarka-est.
Münster 410 (3 kw.) Ak elberfeldt 259 (1 5 kw.)
műsor. 2030 órakor: Balladák. 21: A Wagner
Richárd utáni opsrákbó (zentkai).
Milano 320 (1.5 kw.) E?£sz héten mir.dm csie
szombatig 21—23 óráig: Hangverseny.
Róma 425. (12 kw.) 21.25 őrskor; Hangverseny.
Bern 435 (6 kw.) 20.15 órakor: Zürichből 513
(1 kw.) „Musikftíisches Rásclraíen" (zenekar)
22: (Csak Bern.) Zsnekarhangverseny.
Brünn 521 (2.4 kw.) 19 őrskor: H ingverseny.
20-21: Katonazene.
Prága 368 (5 kw) 20 02 őrakor: Tarfes est.
Varsó 480 (15few)20 30 órakor: Hanpeeiscny.
Touloase 430 (2 kw.) 20.45 órakor: Zenekarhangverseny.
Daveniry 1600 (25 4 w ) 2140 őrakor: Eiőadár.
22 05: Hangverseny. 22.30-24: Tánczene.
Ne feledje földelni antennáját!

REISCH-SZÁLLODÁK
KITZBuHEL,
TIROLBAN.
Teljes penzió 11 Schillingtől felfelé.
Kitűnő ellátás, minden kényelem biztosítva.
Prospektusokat küld az igazgatóság.
minden formában
és méretben
legszebb kivitelben készit jutányos árért 909

Francia plissét

ARCÁLIAN MIKLÓS S c S S
Varga Mihály J E L Szeged

RradI asca 4.

Telefen 469.

ÖHSBDETÉSEI
A valuta- éa devizaforgalom rárőárfolyamaü.
Valuták t Anpot font 347050- 349050, belga franís
1835-1935, cseh korona 2112.75—2122 75, dán koroca
18905-18965, dinár 125425- 1264.25, dollár 7120071500, francia frank 1820—1920, hollandi forint 28650 28800, zloty 7800 - 8100, lei 325-337, léva 514520, lira 2350-2450, márka 16991-17041, osztrák
schilling 10.096-10.136 norvég korona 15665-15715,
svájci frank 13824-13874, svéd korona 19105-19165.
Devizák: Amsterdam 28675-28775,Belgrád 1258.251264.25, Berlin 16991 17041, Bukarest 321 - 333, Brüsiszel 1855-1915, Kopenhága
18905-18965,
Osló
15665-15715, London 347050 -348050 Milánó 23502410, Newyork 71365 - 71565 Páris 1800-1880, Prága
2112.75-2120. Szófia 514- 520, Stockholm 19105—
19165, Varsó 7800- 8100, Bécs 10.096-10.126, Zürich
13814-13854.
Zürichi tőzade.
Nyitás:
Páris
1275 London
2512.25, Newyork 516.50,
Brüsszel 13.30, Miláné
17.10,
Amsterdam
207.60, Berlin
122.95
Wien
0.0073.10, Szófia
- . - , Prága 15.2950, Varsó 57.50,
Budapest 0.C072J0, Belgrád 9.13, Bukarest 235.
Zárlat:
Páris 13.32, London 2512.25, Newyork
516.50, Brüsszel 13.40, Milánó 17.15, Amsterdam
207.60, Berlin 123.—, Bécs 00073.10, Szófia 3.80,
Prága 15.2950, Varsó 57.50, Budapest
0.0072,30, Belgrád 9.13, Bukarest 2.35.
?®m*isy<óisd9. Az irányzat búzában szilárd, nyitás
után gyengülő lett, egyéb cikkek tartottak. A forgalom
ujbuxaban élénk.
Hivatalos árfolyamok: 76-os tiszavidéki buza 3625 —
3650, felsőtiszai 3600-3625, egyéb 3575 - 3600, 77 es
tiszavidéki 3675 - 3700, felsőtiszai 3650—3675, egyéb
3625 - 3650, 78-as fiszavidéki 3700 - 5750, felsőtiszai
3675-3725, egyéb 3650 - 3700, 79-es tiszavidéki 37253775, felsőtiszai 3700-3750, egyéb 3675 3725, rozs
pestvidéki 2300 - 2325, más származású 2275 - 2300,
takarmányárpa I. 2300—2400, középminőség 2175-2200,
repce 5400- 5500, xab I. 2800-2850, középminőség
2700 - 2750, tengeri 2600 - 2625, buzakorpa 1650-1675.
irányzat- Az értéktőzsdén az irányzat ma ismét
siilárd volt, a francia frank nagy áremelkedése a
nyugateurópai piacokon, különösen pedig a berlini
tőzsdén igen kedvező batást gyakorolt, ami Bécsen
keresztül a budapesti tőzsdén is kifejezésre jutott.
Ezzel kapcsola ban különösen a kulisszpic arbitráz-.értékei és két szénpapir ért el jdentős árnyereséget.
A tőzsdeidő második felében az üzlet elcsendesedett
és némi visszaesés állott be az árnivóban, de az említett értétek még igy is 2 - 3 százaiákkal javultak.
A fixkamatozásu papirok) piacán a hadikölcsönök és
pénztárjegyek a bécsi fixkamatozásu piac lanyhulásával
kapcsolatban 200—400 koronás árveszteséget szenvedtek. A valuta- és devizapiacon élénkebo forgalom
mellett az irányzat a latin valutákban megszilárdult
Páris 100, Brüsszel 115, Milánó 35 pontítl emelkedett.
Bukarest is kisebb árjavulást ért el.

i r ó n

Csődtömeg eladási hirdetmény.
Fischer Aurél csődtömegének f. hő 22 én és
25 én kö*ÖÜ eladási hirdetné.' yébs sajtóhiba csúszott be, amennyiben nem augusztus 29 én, hanem folyó julius hó 29 én déli 12 óráig nyújtandókfoehozzám » versenyajánlatok és a síóbeli
árverés julius 29 én, cs&t&rtökön délután 3
órakor less az üzletben megtartva.

Dr. Rainer Ágoston ügyvéd
58

ipartelepe S a e g e d, V a l é r i a tér 14, Hnaplac.
(Bokor lisztes mellett.)
100
Meglepő olcsó árak mellett fest és vegyileg tisztit uri,
női ruhákat, bársonyt, selymet, gyapjúfonalat, köpenyeket stb. a kővetkező leszállított, árrk mellett
O j i i i t i e t b t D f e s t é i soron klvfll 6 óra alatt.
Egy teljes férfi öltöny vagy női kosztüm vegyileg
tisztítása 40.ooo—50.ooo K, festése lOO.ooo-120xoo K
Egy télikabát vagy köpeny vegyileg
tisztítása 40.ooo- 50.ooo K, festése 8O.000- lOO.ooo K
Egv női szövet- vagy selyemruha vegyileg
tisztítása 35.000—40.ooo K, festése 50.ooo-60.ooo K
Egy selyemblúz vagy zsemper vcevileg tisztítása 20,000 K,
festése 25 000- 35.ooo K
Egy kg< gyapjufonál v»gy kötött kabát vagy sál vegyileg
festése 25.ooo K
Egy bouiet férfi öltöny vegyileg t sziitása 30.coo K,
testé se 80.000 K.
O y ő y ö i ü e n tisztit, remekfii vasa11
K t e m , aaját é r d e k é b e n figyeljen a e l m r , !

Egypárevezős szandolin eladó? Rózsa ucca 15.
2
Ujszegedi Iotballpálya mellett szoba, konyha, éléskamra, verenüa kiadó. Faiskolasor 6.
2

Lakáscsere.
Elcserélném Belváros középpontján nagy szoba,
konyha és mellékhelyiségből álló lakásom egy kétszobás lehetőleg modern
lakással ráfizetéssel. .Lakáscsere* jeligére.
90
Különbejáratu két szép
uccai bútorozott szoba elkiadó. Vidra ucca 5.
H
Lépcsőházi bejáratú bútorozott uccai szoba a Belvárosban kiadó. .Lépcsőházi bejáratú".

Ellátás

CiiilüTÖRÖK

hálók, ebédlők, uriszobák. garnitúrák mesés kivitelben, fizetési könnyítésekkel, szenzációs
olcsó árban.
482

W I E S N E R , Aradi ucca 6.

M U b u t o r l e r a k a t

Ugorkás, befőttes üvegekre
b ó l y a g és bél leszállított
árban Bélkivitelnél, Petőfi
sugárut 4.
Remek bútorok,hálók ebédlők legotcsóbbau Spitzernél, Tábor ucca 3.
1
Egy párevezös csotnak sürgősen eladS. Érdeklődni
lehet a Lippai-fatelepi
csősznél, Felsőüszapart.
Pianino, kitűnő
hanga,
olcsón eladó vagy bérbeadó Engel zo goraraktárábatr, Takaréktár ucca 8. 2

Olcsó, Ízletes S

H
iitnzt
kapható kiho dásra is.
Heti és havi abonoma.

Tud. Madách uccai sütöde
tolla

áUfeS

20 millió kaucióval keresek raktárnokí, pénziárnoki vaéy bármily biz •Imi
áilást. Romám!, szerbül,
németül is beszélek. ,33*
jeiige.

Vétel
Vessek 250 koronáért kékitős és üres üvegeket,
vasat, rezet stb. Polgár u.
23, ifj. Zsembery
2

UzlafhekUaég
Átköltözés miatt üzlethelyiség átadó novemberre.
Arany Jáncs ucca 16,
Gombos.
4
Kiadó üzlet- és pincehelyiségek Valéria tér 13 (Paprika- és huspia:) háztulajdonosnál, I. emelet, 2.
ajtó.
H

csSd.öme^íóftdnok
Szeged, Horthy Mikiós ucca 7,
Kass szál oda mögött.

tisztításét, javítását, valamint Meteor- kályhák és
tüyhelyek
rendbcfeozáeát
jutányos áron vállalom.
8 C O V É C S , É
Szemnatom&ág ucca 49!
Ügyes gyors- es gépírónő
állást keres. .Ügyes jelige.

ÜiiiiiSemjs
smmhmBény

kerestetik. §

Felkéram azon hölgyet,
kit vasárnap fél öt órakor
a Kállay Albert uccától a
hídfőn át a Tiszapartig
kisértem, szíveskedjék címét ismeretség céljából
.Jó fiu* jeligére a kiadóba
küldeni.

ifiiSniéléSi
Elsőrangú jó zongora uri
házhoz bérbe kadó. Cim:
Traub könyvkereskedésben.
K i a d ó szársz, világos,
nagy piacé, mely áruberaktározösra. borospincének
vagy műhelynek kiválóan
alkalmas Viz, villany bent.
Megtekinthető Szilágyi ucca
1. sz, É deklődni Wizner
Benő Kárász ucca.

S z á n t hógSándöfi*

Jelentkezni naponta reggel
8 - 9 óra között Kereskedelmi és Ipsrbank épületben, az igazgató lakásán.

Hirdetmény.

Gimnazista nagyobb diák
(piarista) jó rajzoló kerestetik. — Popper, Valéria
tér 11.

Bészlstflzetésre
sst'Jiitok kárpitosmunkákat

Kiskundorozsma vasúti állomáson 1926. évi
julius 30-án déli 12 óra 15 perckor közbe*
jöttem mellett késedelmes vevő terhére, nyilvános árverésen eladásra bocsájfaiik készpénzfizetés mellett:
1 drb Máv. gépgyári gyártmányú 9541. sz.
névleg 6 HP. fa- és széntüzelésre berendezett
gőz uti mozdony tetőszerkezettel. (Az u i mozdony elsö kerekei 300 mm., hátsó kerekei 750
mm. szélességetek.)
1 drb 75 q emelő képességű vas emelő.
1 drb 50 m. bosszú sodronykötél.
Az árverési feltételek irodai órák alatt megtekinthetők dr. Palícz Sándor ügyvédnél, lakik
Szeged, Arany János ucca 11.

Beteg asszony mellé jobb
nő felvétetik. Zsidók előnyben. Iskola ucca 24.
H

Koatüth Lajos sugárut 6,

102

Sürgősen eladó: Keveset
használt bőrgarnitúra. íróasztal, könyvszekrény, különféle bútorok.
Jókai
ucca 3.
H

kerékpár, varrógép áruháza Kiss u. 2 (Kiss D.. palota).

k a p h a t ó ,

Lichtner Ármin gBSi & A

SG t i í i g <500© korosa, minden további szó 3 0 0 korona. Vast*,
gabb betűkkel nyomott szavak kétszeresen számittatnak ADróhirdeiáiek {eladhatók a k l a d ú h l v a l a l b a n (Európa-éptllet
í ' i ' a O l s i c c a t oldal) és az a l á b b i gyUjtraielye*
feen:
Arnold József, Peíőti Sándor sugárut 33. Barna-tőzsde, Széüöenyi íér B, Busa Zoltán, Kossuth Lajos sugárut SÍ. Csende Rúzs
Szsde, Oizella tér 5. Csonka Erzsi-tőzsde, Mikszáth Kálmán ucca 3.
Priedmann íílszerkereskedés, Vásárhelyi sugárut 13. Fruzsa János..
Sécsi körút 28, Hirschl Manó, Brüsszeli körút 20. Hungária Anticuarium Batthyány u. 2. Kelemen Ferencné, Kálvária tér 6. Kiskundorozsmán az ujságárusitö bódéban. Magyar Hirdető Iroda, Iskola u. 20.
Papp-tőzsde, Kálvin tér 2. Thálla könyvkereskedés, Kárász ucca 11.
Apróhirdetések telefon utján nem rendelhetők és előre fizetendők

Esg&iezég
Felelős szerkesztő s PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hirlapés Nyomás-vállalat Rt. könyvnyomdájában, Szeged.

Mindennemű kötéláru, zsineg, isák, ponyva,
393
szőiőkőiöző fonalak és háló
g y ű r i

Ü 2 f julius 27.

0 R « £ A Q

Dr. Simon tikos s. k.,
mint dr Sirsich György köíjegyző, a szegedi
kir. Közjegyzői • amara 177-1926. sz. határozatával kirendelt állandó helyettese.

BALOG SÁNDOR '
Teleion B65.

Az ü l i í m & y o i i

liidis
ü z l e t áthelyezés miatt
a raktáron lévő nagy választékból mélyen leszállított árak Gombos István
szabómesternél, Arany J.
ucca 16.
4
MQbntor, ebédlő háló,
uriszoba készen és rendelésre olcsón, részletfizetésre is Kocsis müáfcztaiösnál, Horváth Mihály u. 7. 4

KSrCai Gáztfiro^ezésiválla.
í « t a Mérov ö. 8 Tel 9 57.

VácziMariska
kötődéjében

leszállított
árban kapható
vékony
duplatalpas női és férfi
harisnya. Fejelés a legolcsóbban. Vidra ucca 3.
(Kakastemplomnál.)
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306

Délmagyarország
kiadóhivatalának
telefonszáma

