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Harminc aranyközéputas.
Harminc nemes Budira tartott, ssabad balálra
kész. Ezt a harminc nemest a költő énekelte
meg és emlékük örök dicsőséget Jelent. Mos*
harminc polgár az aranyközéputra tartott és
ime szerencsésen elérték, hogy a reakció Budapest]! tovább i i a reakció Budapestje marad.
Est a harminc polgárt nem fogja a költő megénekelni és ennek a harminc polgárnak emléke nem fog örök dicsőséget Jelanieni I
Mikor arról volt sző, bogy Báicsy István
vagy Sipőcz Jenő, Józan budapesti polgárnak,
aki igazán budapesti és valóban polgár, nem
tehetett volna más választása, minthogy aziv
vei-lélekkel Bárczy litván mellé áli|on, Bárczy
mellé, aki mggyá lette Budipestel, aki magyarrá é i surópiivá, aki világvirosiá varáziolta
fővárosunkat. Mert hiazen árról nem is lehet
beszélni, hogy ha az értékes és érdemes, az
alkotó és szerviző Bárczy litván és a Jelentéktelen és érdemtelen Sipőcz Jenő között kall
választani, a haladás és európaiság egyetlen
igaz barátjának sem lehet kétsége egy pilla
nitra sem, hogy melyiket szeretem, melyiket
szeretem?
' Mi volt Budapest Bárcsy alatt és mi lett
Budapeat SipScz alatt: mindenki tudja, aki
látta a tegnapot és nézi a mát. Nagyazerű lendület a Jövő felé akkor és fájdilmas megállár,
sőt meghátrálás most: és ime, mégis vagy
talán éppan ezért: a mai Budipest közgyűlésének tagjai közöl Sipőcz Jenőre 166 an szavaztak, ellenben Bárczy Istvánra 136-an. Harminc polgár tartott as aranyközéputra és ezzel
ismét diadalra vitte a reakciót Budapesten.
A Kálliy-kettőst Járták el ezek as óvatosan
duhaj kormánypárti liberálisok, esek as ötvenszázalékos haladók és ötvenszázalékos rasradók, akik a halalom áinjélában sütkérezve
hirtelen elfelejtették, hogy mi történt a kurzus
hit sovány esztendejében Budapssfan, hogy mi
mindent romboltak le és mi mindent nem építettek azok, akik a legszőkébb Jelentéktelenség
homályábll és a legsötétebb maradiság ködéből bukkantik elő egy napoir, hogy hatilmukba vegyenek egy városi, amelyet bűnösnak neviztck é i amelynek legnagyobb büntetése éppen abbin állott, hogy ők a ayakába
varrták migukai.
Az a harminc polgár, aki most a fővárosban
elárulta a migyar liberálismust, a magyar demokráciát, a haladást és a boldogulist, es a
harminc polgir megérdemelné, hogy megörökitsék. A történelem tisztelettel és rajongásul
emlékezik meg a derék és dicső calatsl polgárokra, akik városuk érdekében baszkén és
bátran készek voltak arra, hogy leáldozzák
magukat. Rodin hatalmas szobra hirdeti lelkűk
nagjságát és tettük siépsé&ét minden időkre,
de ezek a budapesti polgárok, akik a húsos
fazék és a fennálló hatalom érdektbin áldozták
fel a főváros Jelenét és jövő|éf, esek a derék
és dicső polgárok milyen monuaenlumot érdemelnek ?
Talán harminc sóbálvány jelképesné és ábrázolná legméltóbban és- legkifejezőbben őket.
Harminc sóbálvány, akik a kursus hét sovány
esztendejére néznek vissza és meddőn és kábán
gyönyörködnek a pusztulásban és a rombolás
ban, aboan a garázdálkodásban, amely a polgárság anyagi és erkölcsi javaival történt, abban
a rendszerben, amelyet most ez a harminc polgár, (akiket as aranyközéput a reakció kellős
közepébe vitt), a maga siavazataival hosszabbított meg, mint amikor a halódó és vergődő
béka combját galvanizálják.
Ennek a budapesti polgármcsterválasztáinak
tanulságait Jól meg kell Jegyezni ( s nem szab i d elfelejteni. Ez a választás világoian meg*
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mulatta, hogy mit Jelint és mit ér az a te hus,
se hal, ha akarom vemhes, ha akarom nem
vemhes liberálizmus, amelyet Kállsyék hirdet
nek és gyakorolnak, az az aranyközéputas taktika és praktika, amely végső eredményében a
kárörvendő reakció malmára haj'ja a miga zavaros vizét.
Ha az öntudat é l önérzet, as okosság és
céltudatosság ezután a példa és lanulság után
sem ébred fel a magyar polgáraágban, ha

t!tóí Zgy ílöaapia helyben 40.030 Ser.. HudapeiKit
*t itták; • ÍB.8C3 i2«r Ebtíí >Um ára hétköznap 3MJB kar
VísSf- it, Sj*s?k»» tm S»raaa. II, *»fílyam, 227 síim

moat sem éb.ed kötelessége és hivatása
megértésére,
ha ma sem lálja be a
szerrezkedés, a propaganda, az összefogás
és nyilt, bátor, férfias és komoly kiállás
és helytállás szükségességét: akkor meg
lehti fordítani a liberálizmus é i demokrácia
címerét a magyar temetőben. Mtrt akkor Itt
rum lesz iibbi soka feltámadás, ciak a reakció
tetazta ilottai fogják tengetni tovább as étet
látszatát.
t

Angliába már nagyon kevés szenet Importálnak.
—

Nem laiz nemzetközi bányászsztrájk.

(Budapesti tudisilóak telejonjelentése.) Brüszszelből Jelenlik: Os'endében ma délelőtt nyitották meg a nemzetközi
bányászszivsiség
konferenciáját, amelyen Belgium, Németország,
Spanyolország, Hollandia, Franciiorsság, Anglia
és Csehország migbizottai vettek riszt.
A konferencián az angol bányászizövefiég
segélyző bizottságának elnöke beerjesztette,
hogy a sztrájkoló angol bánydsi oknak eddig

261.000 fonloi utallak át. A konferencia
megállapította, hogy az európai széntermelő
államok ma már alig ixportálnak
szenet
Angliába és csak Amerikából ksp nagyobb
szénmennyiséget. A konferenciáról ma kiidott
hivatalos jelentés leszögezi, hogy a résztvevők
legnagyobb risze nem hajlandó a nemzetktzi
bányászszirájk proklanálására.

Sipőcz: 166, Bárczys 136.
Győzött a reakció a patti városházán.
(Budapesti tudósítónk takfonjelentést.) Az nj vige, a képviselőtestületnek 302 tagja adli te
városbása közgyűlési termében
ugyanolyan szavizilát.
ünnepélyes hangulat uralkodott, mint szerdán,
Nagy <zgaíom várfa a ssavssstok összeolvabár mintha ellinybult volna sz érdeklődéi. Az sását él általános szenzációt keltett a szavazás
uccán alfg van közömég és a közgyűlési terem eredménye, amelyet később Folkusházy htvaíais meglehetősen üres, amikor Folkusházy al- loian is publikált a teremben, hogy tudniillik
polgármester megnyitja as ülést és közli, hogy Slpőcz fenő 166, Bárczy István 136 szavazatot
a kö; gyűlés eg jelien tárgya a polgármestir- kapott.
válisaiás. Nyomban fel is függeszti az ülést
Nyomban küldöttség ment a megválisztotf
és a képviselők felvonulnak as emeletre, s h j i Sipőcz Jenő polgármesterért, aki rövid idö
ugyanabban a (erambtn, teljesen azonos kül- mu'.va alizmatyaiban meg is érkezett a közsőségek melleit folyik a szavazás, mint a szer- gyűlésre és a bsivárosi plébániatemplom haringdai közgyűlés alkalmából. A képviselők nagy- zugása és párihWeinek éljenzése közben lépeti
réise be n m mint a közgyűlési terembe, ha- a terembe. Folkusházy üdvözlő beszéde után
nem egyéneién a ssavszóhcljiségbs sietett, elmondotta székfoglaló beszédét, amelyben hangleadta szavazatát és nyomban eltávozott.
súlyozta, hogy ő egyetlen orizágos, vagy városi
As izgalom Rest sokkal kisebb, mint a pártnak sem tagja, hivatalában töltött hat év alatt
múltkori szavaiéinál. Mindkét pártnak taktikája nem is volt, hivataloskodása alatt nem is tesz.
t z volt, hogy először a vei érek szavazlak te, Kiemelte, hogy kifogása szerint a törvényhogy visszanyerjék akcióssaladiágukat, nyom- hozás szellemi irinyitása a közgyűlés feladata,
ban utánuk a betegek szavazlak le. Hat érakor de ez irány nem kűlömböihetik az általános
a képviselők nagyréne már lcssavaiott és szettemtől, ez pedig keresztény é l nemzei
minll inkább közeledett az óra a félhélher, szellem, amely az országot egy évezreden át
annál Jobban nőtt az izgalom. Mind a kétpáit fenlaitotta. Ez a szellem nem áll ellentétben
a legnagyobb erőfeszítést lette, bogy mindenki sem a Jogegyenlőséggel, sem a haladással,
leszavazzon. A késedelmeskedő szavazók után magába fogad mindenkit, aki a nemzetért dolautókat küldtek és miié elérkezett a szavazás gozni akar.

Ripka végleg lemondott
és Budapest tűntet Sipőcz ellen.
Rendőrök oszlatták azét a tüntetőket.

(Budapesti tudósítónk ielefonjelontése.) A
polgármislcrválissiással kapcsohtban
Ripka
Ferenc ma megjelent Bethlen István gr ff miniszterelnöknél és átnyújtotta lemondását a főpolgármesteri méltóságról. A lemondás annak a
kudarcnak a következménye, amely Rípkát a
polgirmestciválisztáson érte, amikor tudvaletőleg a leadott 304 szavazatból Ripka mindöts.e csak 56-ot kapott. Mír akkor megittuk,
hogy Ripka ennek a súlyos kudarcnak levonja
a konzekvenciáit, a c i meg is történt, de a
kormány felkérésire halisztotla el R pka Fesecc
ennek a lemondásnak a publikálását.
A mai po'gármesterválasztás után, amikor »z
eredmény köz udomásre [utott, az uj városházát környező kisebb uccákban isszegyilt
timeg
kisebb tüntetést rendezeti Slpőcz ellen, akii

pfujollak is atcagoltak. A rendőrség azonban
pír ptre alatt megtisztította az uccát, amely
csikbamar régi képét visszanyerte.
Érdekes, bogy a polgármesterválssztássii
kapcsolaibin este háromne:yed 7 és fél 8 közölt olyin óriási telefonforgalom volt Budapestet*, amire már régen volt példa. A postaigazgatóság kisegítő személyzetet rendelt be, de
a forgalmat igy is csak a legnagjobb erőfeszítéssel voltak képesek ellátni.

Rassay nyilatkozata.
Rassay Károly a polgármesterválasslással
kipcsolatban a következőket mondotta a Dilmagyarorszdg budapesti (udésitójának:
— Budapest polgársága rendkívül sokit
veszített. A város polgársága szempontjából
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rendkívül súlyos csipls érte a liberálizrauit és a demokráciát.1 Meggyőződésem,
hogy a szavazásnál, amelynek igazi eredményét a kormány terrorjával kinevezett tagok szavazata korrigált, csak a főváros kormánypártja bukott el, de nem a haladás.
Budapest polgárságát Joggal elkeserít biti, hogy
bat ír atán sem tudta lerázni magáról a
kurzus igá|át. Eien azonban ma már nem
lebit víltoztatni, a fontos at, hogy a polgárstg
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életereje közönybe ne fulladjon. A budapesti
sredeény ialö figyelmeztesse pártfegyetem szükségességére.
Nyila kozatában Rasiay a liberális éa demokrata polgárság megszervezésének szükségességét hangoztatta, mert — mint mondotta —
ezt a meglévő, de szélforgácrolt erő! csakis
sreríexetlea lehet m*|d érvényesíteni az országos választások alkalmával.
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Jugoszlávia mér védekezik a i árviz •Ilon.
Belgrád, okiéber 1. A tegnapi minisztertanács | aaetlsgaa Oazi asözések ne szolgáljanak ismil
10,500000 dinárt szavazott meg a védgátak katasztrófát!* meglepetésekkel a legutébbi
építésére és a nagyarányú védgátépitési mun- j árvizek állal gazdaságilag porig sújtott vidékélatok azonnal meg fognak indulni, bogy az I keknek.
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az ujságiró inkíbb méltóságos Tireky elnök
ur és nagyságos Schtdl elnök ur előtt szokott
előfordulni, mint a népjólétek miniszterének
rendeletében.
UJiftgir<Srendelefet adott ki i népjóléti miniszter. Es kiderül: nyugdijaiéit
teremtett a
népjóléti miniszter a jugoszláv újságoknak és
ugyanebben a rendeletben a sajtótörvényen tul
meghatározta a kiadók és a munkatársak közötti jogviszonyt.
Ujságiró rendeletet adóit ki a népjóléti miniszter. Ait irják a lapok: a rendelet a ceunjei
újságíró-kongresszus elé kerül és a miniszter ig
megjelenik.
A magyar újságíró szerényen
innen
haza: Nagyméltóságú miniszter ur!
-íme*
Vass József népjelétí miniszter ur!
ujságiró is szeretne olykor eg.'
Nagyméltóságod rendeletei közC
•

Nyolcvankétmillió aranykoronával több a behozatal,
mint a kivitel.
Budapest, október 1. Msgyarország auiusxlus bavi külkereskedelméről a köipanü statiiztikai bivatal a következőket közli:
A behozott áruk értéke augusztus havában
68, a kivitel ériéke 74.4 miliié aranykoronát
tett ki. A külkereskedelmi mérleg kiviteli több
lete tehát 2 4 millió aranykorona. As 1926.

évi Január—augusztus hónapjaiban a behozatal
ériéke 499.4 millió, a kivitel értéke padig
4168 millió aranykorona volt. Ezirt a kütkerctfeedilmi forgalom a' folyó év első nyolc
hónapjában 826 millii aranykoromi bihaiatall
tibilettel zárult a mult év Janutr—auguistusi
55 miilíő aranykorona puszimmá ral szembei.

Vásárhelyen nem lehet elhalaeztani
a leventeektatáe megkezdését.

Igy mondja a Biblia: Kard által
aki kardot fog.
Titelen Bulka Milosjegyszerü S. H, S. közregény a hadbíróság elé került. Nem volt egyéb
bűne, minthogy nazariaus hit szerint imádta
az Istent. £ s nem akart fegyvert fogni. Egyszerűen kijelentette, hogy nem foghat fegyvert,
mtri a Biblia tiltja. (Pedig most ni ics is háború.)
Rapport. Kurtavaa. Talán kikötés. Végül hadbitó »ág e'é Titelen. A tárgyalás rövid volt. A i
itéiet is. Bujka Milos nazarénus, nem fog fegyvert hat évi ftgyhdz.
Es Bujka Mitost fegyházba vitlék, a Biblia
moiidja: Kard által vész
* el az, aki kardot fog.

A világbéke készfii. A város vígén kaszárnyát építettek. Hároramitlió dinár. Nígymilliárd
magyar koront.
(A Dllmagynrorszdg hidmezővásárhtlyl munka- altanácsnokkal, aki a külterületi ieventcoklalási
A szokolosok fii vonullak. Kilonás rendben
társától.) Mai közgyűlési fudóaifáiunkbin be- #gyek intézője. Kérdi tőnkre, hogy a lavente- és katonai fegyelem alatt. Még rezesbandájuk
számoltunk arról, hogy Balogh Sándor tör- oktatás! lehet-e elh riasztani, a kOvatkezőket váis van. Ugy masíroztak végig a városon, fiatavényhatósági bizottsági tag a íevcnleoktatás laszolta:
lok és öregek, ketlös rendek. A világbéke kéii&I.
— Sző sincs róla, hogy az oktatás megkezmegkezdíaének bat hétre való elhalasztását j»*
vatolta. Ez as inditváay annál feltűnőbb, mert dését elhalasszuk. Ezt semmiféle gazdi sági érÉs még egy zászlószentelés volt. Iparoskör.
Balogh Sindor a Vásárhelyi Qizdaiági Egye- dek sem kiván|a, hiszen három és filhlnapig Büszkén vitték a selyemzászlót ezernyi selyemsület alelnöke s az egységat pártnak egyik lag- szüneteli as oktatás. Különban is heteskint kii szalaggal. Először bevitték a katolikus tempbangosibb szószólója. Tudvalévő azonban, óráról van szó, ami a gazdasági élet munkáját
lomba, Megáldották. Aztán átvitték a szerb
bogy a IeventetOrvényt a nemzetgyűlésen éppen nem akasztja meg.
' templomba. Megáldották. Aztán következett a
— Hány levente jelentkezett a külterületen — zsidó éa a protestáns. Senkinek sem tűnt fel.
as egységes pirl szavazta meg, furcsa tehát,
bogy a gyakorlati alkslmazása eilen egységes- kérdeztük —, hogy az oktatás elhalasztását A magvar ujtágírd feljegyezte.
párti kisgazda szólalt fel. Mi nem akarjuk ezt szeretnék ?
A négy áldás után izepen vitték tovább a
— Az egész külterületen báromezeröiszáz a zászlót tűzoltózenéve!. Senkinek sem tűnt fel,
destrukciónak minőiiteni, csak mint érdekes
leventék ssáms. Halaszthatatlan esetben, ha as hogy négy templomban voltak.
tünetet jegyezzük fel.
oktatóhoz
fordulnak, az oktató adbat szabadAz indítványt, minthogy a közgyfl!éi többVér György.
ságot, ami eddig is megtörtént. Elhalasztani as
sége gazdákból kerül ki, természetesen elfogadták, Következményében esetiig nagyobb dolog oktatás megkezdését azért sem lehet, mart detahilett volna belőle, ha az alnOkiő dr. Ctáky cembertől egész márciusig, a téli sir miatt,
Lajos polgármcsternelysttes meg nem magya- ugy is szünetel az oktatái. Ha mi tehát most
rázta, bogy a törvény ellen nincs apelláta. Igy hat hé ital kitolnánk az oktatást, akkor az idén
aztán a közgyűlés elfogadta dr. Csáky Lajos már semmit sem csinálhatnánk.
Ilyenformán a vásárhelyi leventék oktatása
azon előterjesztését, hogy majd ö szóbelileg
(Budapesti tudósítónk teltfoajeleniéie.) Rómáfog|a kérni a külterületi leventeoktatás elha- megkezdődik még október hónaoban, bármennyire bosszankodik is miatta Balogh Sán- ból jelentik: Az olasz király ma dekrilumoi
lasztását.
Alkalmunk volt ma beszélgetni Botlka Miksa | dor, az egysiges párt egyik vásárhelyi oszlops. tri alá, mely szerint 15 olasz emigránst, nklk
a fasclzmus ellen,
MMfMRMIfMMWMWMMMlMMIWaMMMMmMMaMAAAAWIMMIM Franciaországban izgattk
állampolgárságuktól megfosztott.

Balogh Sándor egységespírti kisgazda kívánsága.

Az olasz király megfosztja
állampolgárságától az antifascistákat.

A magyar ujságiró noteszlapjai Jugoszláviában.
Dlszpanzer a ligetben. — A népjóléti miniszter ujságirórendelcte.
rizmus. — Egy nazarénus katona. — Zászlószentelés.
Jugoszlávia, szeptember vége. (A Dllmagyarország munkatársától.)
A kóborlásokban sokszor kellett kinyitni
ac ujságiró noteszét. Fel kellett jegyezni
néhány adatot, néhány mondatot, amin
megakadt az ujsági'ó szeme. Ide ragasztom őket egymás alá és ugy gondolom,
egy egész színes kép — néhány vonás egy
idegen országból — rajzolódik elö. Es
ugy gondolom i sokat kellene utazni és
nemcsak az njságirónak, de másoknak is.

A kis horvát város siélén van egy liget. Szerelmetek szoktak itt találkozni szürkületkor,
diákok tanulnak itt reggelente érettségi előtt és
nevelőnök sétáltatják a begöngyölt gyermekeket.
A város nsm nsgy és a liget szép, csendes
és olykor elbűvölő lombos, levelet leengedő
fáival. Tenniizazni is szoktak i;t a fák alalt és
szél is virágmezök hintáznak a szélben.
é s a fák alatt van egv kis ház. Faház, —
vagy olyannak látszik Kis tornya van, néhány
szobája és néhány ágya. Lejegyeztem a tábla
szövagét, amit a homlokára szögeztek.
„ D r z a v n i AntituberkuloznilOispanzer". . .

Állami diszpanzera T. B. C. leküzdésére. Ezt
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a feliratot le kellelt jegyezni és el kell most
küldeni biza. Olvasták el. Képviselők és polgármesterek is.
Ctak néhiny szobából áll. Tiaztaság. Fehérkötényes orvos és fehérruhás ápolónők Szívélyesek. Megmondom, magyar vagyok. Ok mondják i Németországiéi vásárolták ezt a házat és
mladsa járás szikhtlytn van ilyea A óz...
Mqdnem készen hozták a vasúti kocaikon a
házat. Ciak az alipot építették neki, aztán rá
állították. Most minden reggel a munkások és
pzraaztok egész serege kopogtat az ajtón. Es
minden járás székhelyen...
(Egy zárójeles moedat: itt is van munkásbiztozitó és van kereskedelmi kérház.)
Ó vassák el azt a mondatot, amit a lombok
alatt a kis báz homlokára iriak, a polgármasiertk és képviselők is.
*

Horvát, német, szerb és magyar lapokban
olvasom: A aépjiliii mintzzter aláirta az
ujsiguó-rendtletet.
Ujságiró rendelet I Ilyen is van ? — Ezt
kérdezte itt a magyar ujiágiró. Nálunk, otthon

Lengyel katonatisztek
merénylete egy demokrata
képviselő ellen.
Varsó, október 1. Ma reggel mintegy lizenBt
felfegyverkezel lengyel tiszt behatolt Bdziechowski nemzeti demokrata képviselő, volt
péasügyminitzler házába. A liszeka képviselőt
revolverrel fenyegettek meg, majd ikillel is
kardcsapisokkal addig Mtitiik, amíg virboborultan is eszmiletlenil isszeesaii. A tisztek
azután boabit
helyeztek al a lakásban, « " | d
eltávoztak. A segítségül bivolt erab«reknek
sikerült a bombát mág idejében eltávolitenf. A
képviselő séiűlései orvosi vélemény " " i n t nem
életveszélyesek. A merénylet hir sprint Bdziscbowiki egy be«iédének következménye.
&
őszi
újdonságok
megérkeztek /!

Tartósságban,
minőségben, árban
felülmúlhatatlanok

Vásároljunk Det-Xa h a r i s n y á t I
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Sztanykovszky Tibort,

bíróság hatáskörébe tartozik. A miniszter leirata
különben szóssirint a követkeiő:
— Az 1926. évi augusztus hó 28-án 16.081.
szám alatt keit felterjesztésére a város tanácsát
tájékozásul a kővetkezőkről értesítem: A választolt törvényhatósági biiottsági tagok soráA Tisga-gyUkosság uj tanult holnap hallgatják kf.
ban elhalálozás, lemondás, vagy a tagsági
Budapest. október I. Ismeretes, hogy az F'Ax első tanú az a fiatal leány lesz, akt képesség elvesztése folytán megSresedett he'yek
ügyészség utasítására a rendőrség uj nyomo- Gürtner védőjének bejelentette, hogy ő ismeri a betöltésének tirviayes akaáálya nlncten,
zást ind tolt a Tisza-gyilkosság ügyében. Ma gyilkosokat és összes adatait hajlandó a ható- mert az 1886. XXI. i.-c. 33. §-ában
délelölt érkezeit a főkipiányság bűnügyi oíz- ságok rendelkezésére bocsátani.
említett időkisi vdlatziátok
nitcienek
Intézkedés történt aziráayban is, hogy ametiy*
Sályánik vezetőjéhez, Kniana Rezső rendörftljüggestive.
tüt»nácsoshoz az a hatalmas aktacsomag, amely nyiben szüksége mutatkozik, elövezetik Sztany- Epp ugy változatlanul hatályban van az 1886.
a Tisza ügy nyomozati él pöranyagát foglalja kovszky Tibort a szegedi Csillagbörtönből, ahol XXI. t . c . 25. §-a, amely azt rendeli, bogy a
büntetését tölü
magábs,
leglibb adót fizető iörvinyhaiótági
bizottsági
A rendőrség ma intézkedett is már az ügy
A hó napi kihallgatások előreláthatóan már tagok aivjegyzikit
minden évben issza kall
be|eeníett uj tanulnak kihallgatása iránt. Az poiitiv i dalokat szolgáltatnak a hatóságoknak
eddigi d szpoziciók szerint holnap dili lőtt kezdi arranéive, hogy valóban uj és eddig ismeret- áliuanl, illetőleg ki kell igazítani, a f. évben
meg a főkapitányság a bejelentett tanuk ki- len részle'ei s szereplői vinnak e Tisza István tehát a szóbaniorgó tagiig azokat n személyeket illeti mig, akik a legtöbb adót fizető bihaitgatásdt.
gróf meggyilkolásának.
zottsági tagok 1926. évre érvényes névjegysáIWMflWWilMMIinMtBfWMWWSMfWaMnaaiMMMMWS^^
B kébe fel vannak véve. Az 1915. VI. t.-cikk
ugyanis csík az általános választásokat halasztotta n\ 1886. XXI. t.-cikk 33. §-ban emiitett
Időközt választások megtartását azonban kifejezetten megengedte,
Lillafüred, október 1. Egy előkelO társadalmi Az a szándéka, hogy a Szent Ferenc-rendi mig a legtöbb adót fizető törvényhatósági biállású ur, aki Zadravetz pcsp'jk lillafüredi tar- szerzetesekre előirt szigorú kolostori élet min- zottsági tagokra vonatkozó törvényes rendeltózkodása idején több napon át a püspök köz- i den parancsát magára nézve is önként kötele- kezések hatályát egyáltalán nem érintette.
vetlen társaságában tartózkodott, ezeket mon- zőnek jogja elismerni.
— Ezen a jogi Helyzeten a későbbi iniizkedotta :
A püspök köiveilen környeieiébiz tartozók distk nem változtattak.
— A pfspök ur még karácsony előtt hosszú ugy tudják, hogy Zidrsveiz püspök a gyá— A íöriényes közigazgatás felvétele érdekéidőre ttljeieu vissza fog vonulni a külvilágtól szosemlékü frantpörí siereplésével kapcsos az edaigi zajos és magas méltóságban töiiöit latban Rómából is as egyházi életben szoká- ben kisdott és a jogfolytonosságot célsó
éleiét felvaitfa a kolostor magányával, Termé- sos atyai intelmet kap\a a közelmúltba a, 3886/1919. M. E. sz. rendelet a törvényhatószelet, hogy püipiki ordójdenk tolja megtariáia hogy a lörténtek után, bár Róma a püspök egyéni sági bizottsággal kapcsolatban csupán annak
milleit votul vissza ötként Csonka-Magyar* integritását teljesen érintetlennek látja, maga kimondására szorítkozott, hogy ugy, mint a
ország déli határán, a siklósi járásban ftkvő vonja le az ügy ódiumának konzekvenciái! és a többi hatósági szervak, a törvényhatósági bizottság is ugyanazokkal a tagokkal kezdje meg
Harkány-füt dő
Fertae-nadl
kolostorába. magyarországi közélettől vonuljon vissza.
működését, akik 1918 ik évi október hó 30 án
annak tagjaiként szerepeltek. Ezt a rendelkezési tehát semmiesstre se lehet akként érteimesni, hogy az akár as időközi választásokat,
akár a legtöbb adót fiie'ő törványhitóiági biA letartóztatott vetélytárs rendületlenül tagad, de tárgyi bizonyítékok
zottsági tagok jogosultságára vonatkozó törszóinak ellene.
vényes rendelkezések hatályát megszüntette
(Budapesti tudósítónk tehfaaftleaiist.) A sá- hoz. Lassan-lassan a gróf bizalmába férkőzött, volna. Kétségtelen, hogy az 1918. évi október
rosdi gyilkosság ügyében váratl.n fordul <t ál- mert ügyesen kihasználta vadászszenvedéiyét. hő 30 án működött legtöbb adóifizető bisottsági
lott be. Letartóztatták Szikszay intéző gyilkosát, Síikszay féltékenyen szemlélte az idegen lér- tagoknak az a rendkívüli migbizása ciak az
ami annál is meglepőbb, mert hiszen tegnap- hódiíását, féltette tőle vezető pozícióját, ezért 1919. év hátralevő tartamára szólhatott, mert
előtt a jelentések még arról számoltak be, hogy láthatóan arra törekedett, hogy elíávoiilsa az az 1920. ésre jogosult legtöbb adót fizető
a nyomozás holtpontra jutóit, az összes fel- uradalomból. Megkönnyítette a helyzetet, hagy bizottsági tagok kijelölésének már simmiiem
tevések megdőltek, minden gyanúsított alibit a Pfigler állal kezelt vadaskertek körül elszá- állott útjában. Ez á lispont helyes voltát igaigazolt és igy csak valami váratlan fordulat molási differenciák merőitek fel, Pfigler állító- zolja továbbá az a körülmény, hogy az 1923:
hozhit a reménytelenné vált nyomozásban ered- lag hefvinmillió koronával nem tudott elszá- IV. te. 9. §. színién csak a választott bizottsági
molni. Október elsején keltett volna siámot ad- tagok megeizatásái hosszabbította meg, hogy a
ményt.
Tegnap aztán váratlanul megoldódott a rejtély. nia a jövedelmekről. Ettől félt és ezért hatá- 204/924. M. E. sz. rendelet is, bár általánosKiderült, hojy a három feltevés közül az egyik, rozta el, hogy véglegesen megszabadul kérlel* aágoan törvényhatóiági bizottsági tagokat említ,
mégpedig a rendőrség feltevése helyesnek bi- heteilen vetélytársától.
csupán a választott bizottsági tagokat 1915:
zonyult. Sziíszay latétői az az előkelő tzármaA gyilkosságot nagy körültekintéssel hallotta IV. tc. alapján megillető megbízás további
zásu uradalmi alkalmazta ölte meg, aki vetély- végre. A sikerült lövés után hazasietett és ideiglenes meghosszabbításáról intézkedik.
társa volt és aki Eizterházy gréf
bizalmasai lefeküdt, ugy, hogy miker értesítették a gyil— Megjegyzem kü önben, hogy e kérdés
közé tartozott: Pfigler Ferenc volt főhadnagy, kosságról, már alvást színlelhetett. Ezzel iga- érdemében nem recdalkeztietíem, mert a döntés
agy tábornok közeli rokona, kitűnő vadisz, aki zolta alibijét. Az iatézőlak körül talált nyomok a tálasztái, illetőleg törvényhatósági bizottsági
mesterim kezelte a fegyvert és Ifvése sohasem alapján az egyik ciendőriiszthelye'tes azonban tagság kéidéstben a közigazgatási
bit óság
tévesztett célt.
gyanút fogolt, gyanúját megerösiiette az, hogy hatásköribe tartozik, az ilyen ügyekben padig
A rendőrség feltevésének az volt az alapja, minden más fatevés megdőlt. Az án a ficá- a miniszter &ég felügyeleti jogkör címén sem
hogy Szikszay számos ellensége közölt Pi gier Botban, Pfigler birodalmában megtalálták a intézkedhetik. Budapest, 1926 szeptember 30-án.
volt a legkérlelhetetlenebb, mert hszen a két gyilkos fegyvert is.
A miniszter helyeit Hadik s. k., államtitkár.
képzett gazdász évek óta harcban állott egymással a vezető poziclóírt. Pfigler ugyan alibit
Pfíglert megbilincselve kísér ék az ügyészigazolt, ds a nyomozói már a temetés napján ségre és ott kihirdeiték előtte letartóztatását.
tudták, hogy hamis az alibi, hogy más nem Rendületlenül tagad, de a nyomozó hatóságok Nincsics és Zalesky Briandnál.
lehet a tettes, csak a vetélytárs.
olyan tárgyi bizonyítékokat szereztek be ellene,
(Budapesti tudósítónk telefonjelenUse.) PáriáPfigler 1924 bin került a sárosdi uradalom- ame yek lélségtelenné teszik bűnösségét.
ból jelentik: Nincstcs jugoszláv kaiűgy*iaisster ma Briaad vendége volt. A Qay de Ortnyépülelében adóit ebéden a kél államférfi bisalmas kettesban vett résst. Délután Briind
Zalesky lengyel külügyminíutert fogadia. Briand
tárgyalásairól hivatalos jelentéit nem adlak ki
és politikai körök sem tudnak ásókról semmit.
Törvényes rendelet nem akadályozia meg az időközi választásokat.

Csillsgbörtön rabját is kihallgatja a budapesti
rendőrség a Tisza-gyilkosság ügyében.

Zadravetz litván atyai intelmet kapott Rómából
és visszavonul a harkányfüredi franciskánus kolostorba.

Kenyéririgység motiválja a sárosdi gyilkosságot.

Vásárhelyt értesítette m belügyminiszter,
hegy a közgyűlést fel lehet frieeiteni.

(A Délmagytrorszdg hódmezóvisithtlyi
munkatársitól.) Országos vonatkozásban is érdekei
leiratot kapott ma Hódmezővásárhely tanácsa a
belügyminisztertől. Tudvalevő ugyanis, hogy
dr. László Jenő töivényhatósági bizottsági tag
indítványt nyújtott be a város tanácsához, hogy
as időközben megüresedett bizottsági tagsági
helyeket részben választás utján, részben p«dig
a viriiiiek behívásával töitiék be. Minthogy a
tanácsnak aggodalmai voltak az figyel illetőleg,
a belügyminisztertől kért felvilágosítást, hogy
van-e törvényes akadálya az indítvány leijeitlésének.
M i érkezeit meg a belügyminiszter érdekes
leirata a városhoz, amelyben tudatja, hogy

sem Időszaki választások megejtósónek, sem & tényleges vírilis
Jogot élvező virllisek behívásának
nincsen semmi törvényes akadálya.
Sőt, mint az a belügyminiszteri leiratbál kitűnik,
1920 óta minden évben meg kelleti
volna nzt csinálni.
Itt, ugy látszik, a közigazgatási hatóságokit
terheli a Melősség árért, hogy a választások
megtartása s a viriiiiek behívása mindesidcig
nem történt mrg.
A miniszter még azt is kimondji, hogy
érdemében nem döntheti el a kérdést, mert a
döntés választási ügjekcen a közigazgatási

A hamburgi kikötőmunkások
sztrájkja miatt ma egyetlen
hajó sem hagyta el a kikötőt.
Bén, október 1. Hamburgból táviratozzák :
A kiköiőmunkásoknak bérkövetelések miatt kitört sztrájkja a déli érákban még változatlanul
tart. A sztrájkolók ezrei áraiz'ot ák el a dokkokat és el vannak tőkéivé arra, hogy követeléseit teljesítése előli nem állanak munkába.
A hajóstársaságok viszont nem hajlandók a
mostani béreket felemelni. Ma egyelita hajé
tem hagyta tl a hamburgi kikétől.
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A Csongrádi Takaréknál hal régi tisztviselőt
szanáltak Is.
(4 Délmagyarország munkntdrsáiól.) Szeged
egyik legnagyobb pénzintézetinek, a Ciongrádi
Takaiéknak hatalmas tisztviselő táborát eddig
elkerülte a „leépítés" veszélye. A bankkonjunkInra vegssünése után, ugy a fővárosban, mint
a vidéken a pénzintézetek fömegeien bocsátották el tisztviselőiket. Régi éa begyakorlott banktisztviselők kerültek igy ki az uccára anélkül,
hogy elbocsát ásuk ulán képzettségüknek megfelelő állást tudtak volna szerezni. A legkiválóbb
referenciákkal rendelkező tisztviselők sem tudlak
seholsem elhelyezkedai. mig az állásukban
megmaradtaknak állandóan as eibcciáj ás veszedelmétől kellett rettegniök. Az orsiágban
talán egyedül e Csongrádi Takarékpénztárban
mm törtéit Uiszmctökkintia.
Voltak ugyan
tervek, de a nehéz időkre való lekin'ettel az
intézet igazgatósága ugy határozott, hogy csak
a legvégső esetbsn bocsájt el tisztviselőket.
A sokáig húzódozó létszámcsökkentés terve a i
napokban azután tényleg bekövetkezel!. Az
intézet igazgatósága elhatározta, hogy hat tiszt- I

visalőt bocsájt el, akiknek felmondása Január
elsején jár le.
A meglep stésszerü létszámcsökkentés ügyében kérdést intéztünk Sllber Dezső igazgatóhoz, aki elmondotta, hogy a létszámcsökkentés
megvalósítása már rigi tervi az intézet igazgatóságának és eddig csak méltányossági okokból nem történt meg. Az intézet igazgatósága
ugyanis mielőtt a már régebben elhatározott
létszámcsökkentést végrehajtotta volna, megvárta, hogy az általános gazdasági helyzet
javulásával az slbocsájtott tisztviselők könnyebben (ussanak álláshoz. így az elbocsájtott tisztviselők közül néhányan ipari pályán helyezkednek el, mig a többiek tovább is tisztviselői
pályán maradnak. A létszámcsökkentést első*
sorban a bankszakma általános pangása idézte
elő, másrészt az a helyzet, hogy január elsején
már életbelép a pengő, amikor is már a tisztviselők kisebb számokkal dolgoznak és igy a
kevesebb munkához kevesebb tisztviselő is kell.
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A villánykővesdi kőbányában
két munkást megolt a robbanás.
PJcs, október 1. Pénteken délelőtt a baranyamegyei Vtllánykötesd községben borzalmas tzerencsétlensig történi. Az ottani kőbányában
eddig ismeretlen okbSI robbanás következett
be, melynek következtében Blum József és
Kiauh Gáspár bányamunkások nyomban meghaltak, Sehmidt János munkavezető pedig súlyosan megsebesült.
A mentési munkálatok megindultak, de mig |

mindig több munkás vaa a romok alatt. A
siklósi járás főszolgabírója, dr. Liber Sándor,
továbbá Kádas Lajos járásorvos, valamint
Krigisy O tó kórházi főorvos vezetésével a
siklósi kórház ápolói mentek ki Villánykövesdre.
Pécsről Entz Tivadar, a pécsi egyetem kórbonctani osztályának igazgatéji, továbbá Peiilet
Imre vizsgálóbíró és dr. Hrabetzy Jenő királyi
ügyész siettek a szerencsétlenség színhelyére.

Újrafelvételi tárgyalás után
a biréság felmentette a tiz évre elitélt
Sárközi Sándort.

Évek után jelentkezett a koronatanú. — Az ügyész mcgfelebbezte a felmentést.
(A Dilmagyarorszdg munkatársától.) A sze- sáron Takács Lajossal egy üti figyelték, hátha
gedi törvényszék Vild-lanácia pénteien tár- sikerül a tettesek közül valakit felismerniük.
gyalta Sárközi Sándor huszonnyolc éves lóal- A pályaudvarra is kiterjedt a rendőrség fikutz újrafelvételi pőrét. Sárköai Sándort náhány gyelme, rá is akadlak egy cigányra, akinek
év előtt többrendbeli lopás is rablás bünieite a középső és mutató ujja ésonka volt. Kolompár
miatt ötévi fegyházra ítiliik. Az iUletit Sár- Lijost, a csonkaujju cigánylegényt és a vele
közi megfelebbszie, azonban a táblai főtárgya- együtt lévő Sárközt Sándori azonnal letartózlás alkalmával tiz ivre emelték fii a biatetésit. tatták és a rendőrségre vitték. Sárköztnil megAz igy a Kutia ali kerüli, ahol három ivet molozása alkalmával megtalálták az elrabolt
barna pisziátcái, amelyben a károsult sajáifdt
elengedtek a tízből.
As figy előzményei a következők: Takács Ismerte fel,
A vallatás
Li|os mindszenti gazdálkodó 1923 augusztusában fiával kocsin igyekezett a másnapi cson- alá vették a kél cigányt, akik csakhamar begrádi vásárra. Az apa a lorakat baj otta, mig vallották, hogy ők voltak a támadók.
Ita, éjszaka lévén, a kociiderékben aludt. SzenAs első főtárgyaláson est a vallomásukat
tes és Sregvár között Járhatlak már, amikor visszavonták azzal, hogy a rendőrsigen erőröviddil élfél ulán öl ismeretlen ember körül- szakkal csikarták ki tőlük. Sárközi Sándor
fogta a kocsit, egyikük a lovakai tartotta, a még azt is felhozta védelmére, hogy a kértöbbi pedig dorongokkal felfegyverkezve, reá déses nap előtti estén egy ssanki lakosnál,
támadt a mitsem sejtő gazdára. A megtámadt Takács János asztalosnál dolgozott, ahonnan
Takács Lajos kisbálására a kocsiderékban alvó csak kiső este indall alnak gyalog Filegyfiu is felébredt, de alig, hogy megmozdult, őt házára és olt hajnalban, egy ismerősével egy ü t ,
is leütötték az útonállók. Miaor már az apa éa vonatra ült. Csongrádra utazott a vásárra. Erre
fia is félig agyon voltak verve, az egyik tá- vonatkozólag kérte az asztalosmester és az
madó kikutatta Takács Lajos zssbeii is annak útitársa megidéiéséf, mart ha azok bebizonyítbarna bőriárcáját 330.000 korona kisipinzzel ják állításának igaziágát, akkor kiderül ártategyütt magához vette. A támadás ulán az öt lansága.
férfi még az é|ssaka leple alati elmenekült.
A nála talált tárcáról pedig azt vallotta, hogy
Későb, amikor as összevert gazds magához azt a vásár délelőttjén
(ért, nagy üggyel-bajjal mégis sikerült Ctonegy ismeretlen, magas, szőke fiatalgrádig eljutnia, ahol a rendőrségen filjalantstts
embertől
a vakmerő ismeretlen támadókat. Takács Lajos
feljelentése alkalmával ast is közölte a rend- vtlti ölezer koronáért.
őrséggel, bogy egyik támadójának, aki befogta
Tanúit azonban erre vonatkozólag nem India
a száját, hogy ne kiálthasson, cianka ujja van. megnevezni, mert nem emiikezeli rá, bogy kik
A rendőrség széleskörű nyomozási indilott a voltak akkor Jelen, amikor az ismeretlen fiatalvakmerő támadás Agyéban és a csongrádi vá- ember eladásra kínálta a pénztárcát.

1926 október 5.

A blzonyltikok alapját a bíróság elítélte
Sárközi Sándori, társít pedig bizonyítékok
híján felmentették.
Körülbelül két évre az Ítélet után
elitélt
Sárközi édesapja elment a caongrádi vtgina,
ahol találkozott régi itmerőiévtl, Tréfás Tóth
Péler vásári árussal, akinek elpanaszolt,
hogy fia ártatlanul szenved a birtöntea. BeszélMini kezdtek az eietről. amikor Tréfás Tóth
Péler kijelentette, bogy
Sárközi tényleg ártatlan
ügyben, mert ő vele utaz
házáról a vásárra és r
t u d j a bizonyítani, hogy t
magas szőke fíatalemb
Sárközi Sándor a barn
amit az mindenkinek felkínált i
A fiu apja megörül', hogy t
lálnia a koronatanút, tanek ala
teli kitt fia ügyiben. A törvér
delte az u! bizonyiiékok alapj
ujrafelvé eli főtárgyaláson megje
Ügyben az Összes tanuk, akik
egyöntetűen az elitélt ár tál
bizonyították.
Dr. Balázs Sándor agyéaz vádbeszéde ulán,
amelyben Sárközi megbüntetéséi kérte, az elitélt védője, dr. Szenttamáisy Miklós állott fa!.
Szerinte a pénztárca kérdésére a tanuk már
megadták a választ, igy tehát látszatra a tett
színhelyén való részvétel kérdése nincs még
elintézve. Erre vonatkozóan kifejtette a védő,
hogy Sárközi Sándor a ciongrádi vásár előestéjén Szánkon volt Takács János asztalainál.
Ez be van bizonyítva. Mindszent és Szegvár
közt történt a rablótámadás. A felt szinhelye
él Pélegyháza közBtt fekszik Srank közság.
Sárközi tehát, hs ott volt a tett etkö?élésékor,
akkor neki éjszaka keltett volna először Szegvárra mennie, majd u]ból vissza Sisakra és
onnin Fé!egyházárat hogy elérje a hajnali vonatot. Ez a távolság a mémöli hivatal jelentése szerint mintegy 80 kilométer.
— Hál Nurml legyen az — mondta a
védő —-, aki ezt a nagy ulat éjszaka, sötétben és gyalog megteszi.
A védöbenéd elhangzása ulán a bíróság tanáctkozáira vonult vissza, amelynek eredményekén
Sárközi Sándor előbbi ítéleteit hatályon kivül helyezték, ot pedig az
ellene emelt vád alól felmentették.
A felmentéa ellen az ügyész felebbezést jelentelt be és indítványára a bíróság Sárközi Sándor további fogvaiariásál határolta el.
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| Elszabadult a feleségem S
hétfőn, kedden a Korzóban.

kézimunkával előállítva,
elegáns kivitelben

| 1 8 0 e z e r koronáért
kapható, amig a készlet tart, a
Barcsay gyógyszertár melletti

M A G Y A R DIVATCSARNOKBAN
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An der s c h ö n e n blaucn Donau
(A keringő királynő) i f j ú s á g i i n k szép e m l é k e

Harry Liedike, Lia Mara, Verebes Ernővel
hétfőtől—szerdáig a

Belvárosi

M o z i b a n .
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Tavasszal hozzáfognak
a makói postapalota felépítéséhez
(A Délmagyarország matót munkatársától.) Ma
délelőtt Makóra érkeztek a posWgazgatóság kiküldöttjei, mégpedig Bugyi postaigazgató és Ud
vary főmérnök Budapestről, valamint Barfos postatanácsoj Szegedről, hogjr a Makón íelépitendö uj
postapalota telkére nézve a végleges döntést meghozzák, illetve a telket megvásárolják.
A bizottság csaüls a D'Orsay uccat Ott féle
telektőmböt
tekintette meg. A posta céljaira szolgáló telekrészt kimérték, a : árra nézve is megállapodtak az Olt-örökösökkel és délben már vissza
is utaztak Szegedre, illetve Budapestre.
Ezek szerint as uj postapalota végérvényesen a
D'Oisay uccába kerül. Sajnálattal keil ezt megállapítanunk, mert a kiszemelt hely a legkevésbbé
alkalmas a postaépitkesés céljaira. De ezen
már változtatni nem lehet, a posta urainak — ugy
látsiik — oly sürgős volt az elintézés, hogy rá
sem értek más, alkalmasabb te'ket is megtekinteni.
Értesülésünk szerint tavasszal hozzáfognak az
alapozást^munkálatokhoz és az a szándék, hogy
a postapalota a jövő évben felépüljön. Mindenesetre fel kell épülnie 1928 május 1 ig, mert ennél
az időpontnál tovább nem maradhat a posta a
jelenleg bérelt épületben. Az uj postaépület valószínűleg kétemeletes lesz, két uccába nyiió fronttal.
Van egy olyan megoldási terv is, amely egyemeletes épületet vesz tervbe, ez ellen szól azonban
az a körülmény, hogy ebben az esetben nem lehetne a főépületben lakásokat is elhelyezni és a
telek udvari részét kellene e célra felhasználni.
Már pedig az udvari részt raktárak, istállók és
autógarázs céljaira kell fentartani.
A postapalota felépítésével sor kerül a teleionközpont teljes modernizálására is. A telefon jelenlegi berendezése már semmikép sem elégiti ki az
igényeket és csak az nyújt vigaszt az elégedetlenkedő közönségnek, hogy ez a visszás helyzet nem
tart már egy évnél tovább.
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brilliáns v í g j á t é k a ,

•

I Elszabadult a feleségem |
hétfőn, kedden a Korzóban,

Ogg ( e l s ő r e n d ű ) liszt
Fehér kenyérllszt
Fehér rozsliszt —

— 5600 korona
— SOOO korona

— 4200

to.ona

Kohn Benő

Szeged, Petőfi Sándor sugárut 3
10 ki'ogrammtól házhoz szállítom.
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Velour és bársony
kalapújdonságok nagy választékban a l e g o l c s ó b b a n

k a p h a t ó k

Knittel Konrádnál
Szeged, Iskola u. 26.
Alakításokat modellek után
vállalunk.
702

II légszeszgyár giippopiganda-kiállifáti
m Tiszában.
A légszeszgyár igazgatósága okulva a tavazsi remekül sikerült propaganda-kiállításon
és a közönség érdekét tartva szem előtt,
hogy könnyebben hozzáférhető é s szemlélhető legyen, megismételte most ősszel is a
gázpropaganda-kiállítását a Tiszában.
A propaganda kiállítás, mely vasárnap estig
lesz még nyitva, már is meghozta a kivánt
eredményt, amennyiben a nézők nagyszáma
igazolta a gázgyár reklámját, hogy tudniillik
a gáz a mai privát és gazdasági életben
szinte nélkülözhetetlen é s utolérhetetlenül
praktikus segitő társa a modern embernek.
Amit a német alaposság, a német technika,
a német mindent kihasználni tudó, spóroló
pedantéria ki tud találni és produkálni képes,
az mind ott díszeleg a Tisza nagytermében
Ízléses é s áttekinthető együttesben a nézők
szeme előtt. Aki ott helyben üzemben látja
csak egyszer is azokat a tökéletes „Bronetheus M -masinákat, akinek csak egyszer bemutatják a „JunkersMéle üzembiztos é s veszélytelen autogeisereket, annak nem kell
többet reklám é s rábeszélés, hogy vásároljon.
Akinek a lakásában a gáz be van vezetve és
akinek havonta megvan az erre való látszólagosan felesleges ötven-nyolcvanezer koronája,
az szinte önmaga ellen vét, ha elmulasztja
lakását, konyháját ezekkel a tűzhelyekkel felszerelni é s a saját életmódját mulasztja el
lényegesen megkönnyíteni.
A légszeszgyár vezetőségét csak dicséret,
csak elismerés illeti meg, hogy az óriási
anyagi áldozatot kívánó propagandát megrendezte egy olyan távolabbi cél érdekében,
mely végeredményében a fogyasztónak is a
legkomolyabb érdeke kell, hogy legyen.
Készséggel állunk a légszeszgyár oldala
mellé é s örömmel hívjuk fel a nagyközönség
figyelmét ezekre a rendszeresített kiállításokra, megemlítve, hogy a kiállítás egész nap
díjtalanul é s vételkényszer nélkül áll a város
egész publikumának rendelkezésére.

Előadás a gázfűtésről.
Alapos felkészültséggel é s hivatali állását
messzetulhaladó ambícióval állt Pongrácz Albert gázgyári igazgató péntek délután a dobogóra, hogy a gázpropaganda-kiáliitással
kapcsolatban előadást tartson a gázfűtés előnyeiről egyéb tüzelőanyagokkal szemben. Bevezetőben a ma általánosságban használatban levő egyéb fűtési módozatokról beszélt,
majd a láng, illetve égés lényegét magyarázta, amelynek főkelléke a szükséges menynyiségü levegő, hogy nyugodt és korommentes legyen. Ha a lángnak nem áll elég levegő rendelkezésére, kormoz. Bármily tüzelőberendezés kerül is használatba • és bármily
fűtőanyagot használunk is, elsősorban levegőről, illetve huzatról kell gondoskodni. Bármily tüzelőanyagot használunk is azonban é s
bármily tökéletesen ég is az el, elmaradhatatlan az égés másik terméke; a szénsav,
amely az emberi szervezétre nézve ugyan-

Csekonícs-ucca 6.
Telefon S54.
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1916 október 2.

Alapítva 1905-ben.

Rendkívüli olcsó

csak kártékony é s ezért ennek elvezetéséről
is gondoskodni kell. Tehát a gázkályhát is el
kell látni kürtővel é s azt akár a kéménybe,
akár más szabad helyre elvezetni.
A légszeszfütésnek egyik legnagyobb előnye
— szerinte —, hogy gyorsan végezhető. Amig
a töltőkályhákat például már egy-két órával
korábban kell befűteni, ha bizonyos időre
meleget akarunk, addig a légszeszkályhánál
az merőben felesleges, mert elég pár perccel
korábban begyújtani. A töltőkályhákat állandóan kell fűteni, illetőleg a megtöltött kályhából nem lehet a bentlevő tüzelőanyagot
kivenni é s megtakariíani, mig a légszeszkályhánál, ha a szoba megfelelő meleg, a lángot
minimumra csavarják és a legkisebb fogyasztás mellett is megmarad a kellemes meleg.
Ezután különböző tipusu é s szerkezetű fűtőtesteket mutatott be Pongrácz é s pedig elsősorban az úgynevezett reflektor-kályhát, amelynél az a humor, hogy a reilektorarra nincs is
szükség é s csak azért van, hogy a laikus,
— aki nem tud meleget elképzelni fény nélkül — ki legyen a látszólag áradó hőséggel
elégítve. A sugárzó meleget szolgáltató kályhának chamotbetétje van, amely áthevitve kellemes és egyenletes meleget áraszt. Egész
kis helyiségek részére 1—2 lánggal biró kis
kályhák is megfelelnek és ezek a kis zárt területen előálló levegőcirkuláció utján melegítenek.
A legjelentékenyebb gázkályhatipus azonban a radiatoros, amelynek alakja a központi
fűtés fűtőtestéhez hasonlít, fit a kályha alsó
részében közönséges úgynevezett lepkelángégők vannak elhelyezve, amelyek a levegőt
felmelegítik é s azt a radiátorban szétárasztják. Végül rámutatott arra is, hogy a légszeszláng elégése semmiféle gyúlékony anyagot nem termel é s a légszeszkályha csöve
nem gyújthat fel semmit a lakásban.
Végül a gázfűtés gazdaságosságát világította meg az előadó. A szegedi gáz kalóriája
5000 körül van a budapesti 3500 kalóriával
szemben, tehát az előállítása költségesebb,
de sokkal kevesebb is kell belőle. Amig a
gázfütőkályháknál 90 százalékos hatásfokot
is el lehel érni, addig egyéb legtökéletesebb
fütőkszülékkel legfeljebb 65 százalékosat. A
gázfűtés üzemköltsége is lényegesen olcsóbb,
mint bármely fűtőanyagé, mert a tüzelőanyagot nem kell raktározni, a salakot nem keli
eltávolítani é s a kormot sem kell tisztíttatni.
A német Meurer-gyár, amelynek gyártmányait a szegedi légszeszgyár bemutatja, kiszámitptte, hogy mig egy, nagy templom fűtése
központi fűtéssel, 12 órai, továbbfütés mellett
7100 márka volt, addig a gázfűtésnél 40 százalék megtakarítást értek el.
A nagyszámú érdeklődő közönség mindvégig a legnagyobb figyelemmel hallgatta a
szakszerű előadást, amelynek befejeztével természetesen még igen sok különleges é s
részletkérdésekre kelleti felvilágosítást adni a
kérdezősködőknek,

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855.
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Divat I-a félselyem ernyő . . . I6O.000 Divat 1-a Ripsz ernyő
. . .
l25.ooo
I-a Clase bőrkeztyü
85.ooo Bőr utánzatu keztyü, újdonság .
48.ooo
3 r Svájci selyem harisnya öí™ 105 000 Mosható I-a műselyem harisnya
35.ooo
Férfi
divat
sportharisnya
.
.
.
Francia flór divat sokni . . . .
25.ooo
50.ooo
Nehéz selyem divat sál . . . .
4 0 . o o o Selyem reform bugyi . . . .
55.ooo
Legfinomabb selyem flór harisnya 45.ooo Selyemfényű I-a flór harisnya .
33.000
Selyem
Combiné
Divat I-a Cloth ernyő
95.ooo
85.ooo
Női, férfi és gyermek divatkabátok és Poulowdrek. Férfi fehérnemüek. Divatkülönlegességek!
Vidékre utánvéttel.

Meg nem felelő árut visszaveszünk.
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Minden darab áru minőségéért szavatolunk.
i

IMS október i

6

jövőben is
vasárnaptosznaka;« oraxáfos vásárok.

( 4 Délmagyarország munkatársától.) EmlékeMtis még, hogy a kereskedelmi miniszter liiratot intézett a város tanácsához és a vasárnapi
vásároknak hétköznapokra valű áttételét javasolta. A város fanácia, hogy e nagyfontosságú
káruésbin lájékozódást nyerjan, kérdést inlésett
a kamarához, amelynek többségi véleménye a
vasirnapi vásárok megszűntetése mellett siói'.
A tanács a vélemfnyeső kamara határozata
után elvben meiállapodott abban, hogy a vasárnapi váaárokat hajlandó áthelyezni hétköznapokra. Arra vonatkozóiig azonban nem tör-

tént döntés, hogy as öt szegedi vásár milyen
hétköznapra kerüljön. A tanács e célból összikOttetéabe lépett az iparteitfilittel, hogy maiuk
az érdekellek döntsék el a vasárnapi vásárok
hétköznapi lerminusail. As iparteattllal elöljárósági filásén asután kiífint, hogy as ipsrosok
ragaszkodnak a vssirnapl országos vitdrokbox.
Az Ipsrosok elhalározásábos csatlakozlak c kerstkedök Is, agy, hogy a hitköxaspi vásdt&k
Urve fiaskói vallotl ét ennek alapján Szegeden
a jevóben is vasárnap lesznek az ortsdgat vásirak.

Rassz a Szegud—vásárhelyi országút.
Makadám helyett tartósabb anyaggal katlana burkolni.

(A Dllmagyarország
hódmezővásárhelyi mu/ikatársáíói.) Kereskedő- és iparoskörökben áttalános a panasz, hojy a Vásárhely—siegedi országút igen roisz állapotban vsn. Különösen
azóia tapasztalják ezt, amióta kocsik helyatt inkább teherautókkal bonyolítják le a forgalmat.
Az orszáfut ugyanis Makidámmal van burkolva, a makadimut pedig csak addig jó, amig
a kocsik fel nem törik. Mikor már a kocsik
feltörték, a kocsikat is rongálja, meg az autók
gummijit is kivágja, tetemes kárt okozva ezzel
az autótulajdonosoknak.
Az autóforgalom napról-napra növekedik,
ugy, hogy az államnak kelleni arról gondosladnia, hagy fé is megfelelő utak álljanak a
fargniam rrndslkezisire.
Igen fontos volna ez
Szeged ós Vátárhely közölt, meri hiszen a jő
ut csak növelné a kél szoatszédváros egymás
•MMMMMIMMMMMMMW^^

közötti forgalmát. Főképen akkor, ha az alkalmatlan makadám helyett tartósabb anyaggal
burkolnák az országutat, vagyis |ó au'óatat
csinálnának.
Ugy ériesültüik, hogy est az óhajtást valószínűleg indítvány alakjában a törvényhatóság
elé terjesztik s ha az párlolólag magáévá teszi,
remélhetőleg az állam sem fog elzárkózni a
kérelem teljesítése elől. De Vásárhely szempontjából még asérl is fontos lsnne az ut kiépítése, mert a várost egyenesen k f n j szerilené
arra, hogy a népkerti állomáshoz vezető utat
megfelelően kiépíttesse.
A város egyik legizebb uija most a Szegediül, de akkor válna igazán városiassá, ha a
gyalogjárója aszfaltozva lenne, a kocsíutja pedig
ballkapcsolódna a Vásárhely—szegedi uj orsiágulba.

ha az kadvazfi faltátalik azarzfidáat köt
Andorraié

A sxinhái ügyében ujabb bonyodalmak várhatók.
(A Dilmsgynrorszig
Munkatársától.) Meg- polgármester ismertette a Síinéizigynü'et b i

írtak már, hogy az Andar Zsigmond éi Faragé
Ödön közöli msghlusult szerződ ísátruhásási
tárgyalások további vezetésit a Szinászegyesfllet
vette kezébe. A tárgyalások során felmerttlt
anyagi természetű ellentéteket sikerűit annyira
kiegyenlíteni, hogy már a részletkérdésekben is
megállapodás történt. Erről a Dilmagyararszág
pénteki számából értesült a közönség. A megegyezés lényege az, hogy
Andor Zsigmond lemond e színház
vezetéséről, amelynek ellenértékében
F a r a g ó 6 7 0 millió koronáért m e g veszi e színház felszerelését é s a
bevételből blzonyoe százalékot fizet
Andornak.

A sikerei és Mindkét fél aláírásával szankcionált magállapodásról a SzinészegyesBlit izeplember 30 ról keltezett levelével ériesitette Szeged város tanácsát. A Szinéisegyesfilel levelében nagy örömmel tudatja a régen óhajtott
megállapodást és arra kéri a város tanácsát,
hogy a létrejött migállapodást
fogadja al,
hagy a kaUaizmlaltztirlam
Faragónak kiadhatta a koncessziói.
A levél vétele u'án a polgármester pénteken
délben
rendkívüli t a n á c s ü l é s t
hivolt össze, amelyen a tsnics tag|ii közül
esik dr. Gadi Endre és Rack Lipót jslsntek
meg. A polgármester szobájában a sajtó képvisslői jelenié ében rögtönzött tanácsülésen a

I

Telefon;
Irodai í—SS.

ni síimltsan.

A város tanácsi vigűl arra kéri a S z i i é s i egyesülelet, bogy a megegyezés részletét azonnal juttassa el a városhoz, mert
ha F a r a g ó súlyos anyagi termáazétQ
szerződést kötött Andorral, ugy a
város a megállapodásokat nem f o g a d j a el éa F a r a g ó t elejti.
A rövid lefolyású tanácsülés után a polgármester ás a faiács tagjai között a szinhízkérdésröl eszmecsere indult meg. A polgármester

BELVÁROSI MOZI

I
R o h a n ó
fl

leien lését ás u'asitotta Qaál Endre tanácsnokot,
hogy a város la Dácsának válaszát Írásba foglalva, azonnal juttassa el a Síinészagfcaülethez.
A tanácsi hstározat szerint
s város nagyon szivesen f o g a d j a
Faragót,
azonban nem engedi
meg, hogy e z Andorral kötött szerződésben súlyos enyagl kötelezettségeket vállaljon m a g á r a .
— A város tanácsa nem engedheti meg, hoiy
az uj vezetéa mellett meginduló sziniszezon
ismii aditsáeakkal
kezdődjön meg. A város
közönsége Faragónak a 8000 aranykoronás
szubvención kivűl csak a fűtést és világítást
adja, ugy, hogy
Faragó kilöa sigltiigekre, vagy arra,
hogy a szerződéi anyagi rntgállaptdiiábél a várai is vállai valami riszt —

Telefon:
pénztári 5—82

Oktéber 2., 3-án, szombaton és vasárnap

á r a d a t .

]
I

kijelentette, hogy ha Faragó sem lesz a színház
«kkor addig, mig a kérdés meg nem
oldódik, a szegedi színházba féváraii iztmdrsu latokat hívnak meg vendégszerzéseire.
Qaál
Endre szegedi műkedvelőknek akarta kiadni a
színháza', de végöl ii megegyeztek abtan. hogy
megvárják a Szinészegyeiűlet válaszát.

Ujabb 115 ponttal bővült
Csanád vármegye hétfői közgyűlésének tárgysorozata.
(A Dilmagyararszág
makói
munkalártdtél.)
Hétfőn tartja Csanád-AradTorontál vármegye
törvényhatósági bizottsága rendes őszi közgyűlését, amelynek 422 pontból álló tárgysorozatát
jórészt már ismertettük. M i adta ki Tarnay
Ivor alispán a megyegyűlés póltárgysorozatát,
moly 115 pontból áll. összesen tehát 537
tárgyat kell a hétfői megyegyűSésnek letárgyalnia.
A pótlárgysorozston levő politikai természe fi
ügyek közt van Zala vármegye átirata a munkanélküliek segilyetisiról
szóló
lörvinyjavaslai
ellen, továbbá Ssabolcs-Ung vármegye átirata
a csehekkel kélendő kereskedelmi és vámszerződés ügyében. Hajdaszoboazló városa a Bocskaykarana visszaszerzése egyében intézett feliratot
a kormányhoz é< ennek támogatását kéri.
A politikai figyeken kivűl iámét egész sora a
makói városi ügyeknek kerül a megyegyfilés elé.
A pótlárgysoroiatra került a várasi bérház
építési, a losárfoniüzem felállítása, a rendőrségi
és tsendőrségi Iskolai építkezés flgyi, melye!
Horváth János leWbbizésével kapcsolatban fognak tárgyalni. A hősök szobra két felebbezást
juttatott a megyigyűlés elé, az egyiket Dóxsa
Imrs, a máaikat Lőwenbath Benedek adta b r ,
A Horthy-lóri és újvárosi templomok körűi
actakövexétek és a Főtér körüli vízvezeték figyc
is nspirendre kerül és végűi tárgyalni fogják
Kist Jints általános felebbszésit, aase Iyel sgycsapásra megtámadta a szeptemberi városi
közgyűlés összes határozatait.
Az októberi megfegyllés programja tehát
elég változatos és valóságos rcp;ise less a
szeptemberi városi közgyfilésnek.
Villamos

szerelési aniiagok
takarékossági izzókörték
gyári árakon szerezhetők be

ruiiyu
rnntfÁ
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üzletében Szeged, Kölcsey
ucca 4. Telefon 165 sz.

| HENNY P O R T É N |
•

brilliáns vígjátéka,

•

{ Elszabadult a feleségem |
héttőn, kedden a Korzóban.

műhely

Képberetezési

HOFFER és TÁRSA Szeged, Iskola ucca 18 szám.

703

R. N A G Y I L O N A
női divatterme
készít a legújabb divat szerinti fazonokat,
átalakításokat a legelegánsabb kivitelben.
Mérsékelt árak.

573

Pontos kiszolgálás.

Szeged, Kálvária ucca 36.
fm

Telefon 11-85.

K O R Z Ó MOZI

Telefon 11—85.

Október 2, 3 áo, szombaton és vasárnap

i

Én é s a s z e r e l m e i m . I
Burleszk vígjáték 8 felvonásban. — Főszereplő:

l
az uto'n
sFto,epl5: G e o r g e
O ' B r i e n { H A R R O L D LLOYO, érhetetlen
ír 0 " .
I Azonkívül: Aki kétszer hal meg. Dráma 7 felvonásban. • Azonkívül: J ^
Vígjáték 6 felvonásban. Főszereplő : 1
RICHÁRD BARTHBLMBS.
I
Az amerikai nagy árvízkatasztrófa 6 felvonásban.

Vi£?iáfék 6

Előadások hétköznapon 9, 7 és 9 Arakor, vasárnap és ünnepnapon 3, 5, 7 és 9 Arakor

Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 Arakor, vasárnap 3, í , 7 és 9 Arakor

í

D B L M A Q Y A R O R S Z A O1

1926 október 1.

F e l m e n t e t t é k m hatósági közeg ellen
e l k ö v e t e t t erőszakkal vádéit rabot.
(A Délmagyarország munkatársától.) A szeaedi törvénvlzék Vlld tanácsa pénteken tárgyalta
ftvariaIstván
büntetését töltö rab ügyét, akit
hálósáét közeg elleni erőszak vétségéve! vádoltak.
Karcvis István május tizenharmadikán Magyarka
"jó, börtönőr parancsára a konyhából egy caomó
edényt vitt fel a cellába. A küldönc sokáig elmaradt és a börtönőr utánament és egy cellában dohányozva talált reá. A rabok között tilos a dohányzás és a börtönőr erélyesen rászólt a szabálytalanságot elkövető fegyencre és megjegyezi®, hogy ugy
látszik, cserekereskedést folytat, hogy dohán) hoz
tudott jutni.
Azon a napon, ebédkiosztás alkalmával a rabok
mind sorba állottak a konyhában, amikor huskiosztásra került a sor. A konyha pararcsnok észrevette, bogy Kurgyis nem vitte el az adagját és rászól a rabra, hogy vegye el az őt megillető husadagot. Kurgyis kijelentette, hogy nem veszi el,
mert Magyarka börtönőr azt álliija róla, hogy elcseréli dohányért. Erre Magyarka odaszólt, hogy
talán nem igaz ? Lassan veszekedés lett, amely-

Szabadlábra helyezték
Vécsey hadbiztost.

nek az lett a vége, hogy egymásnak ment a börtönőr és a rab. A vádirat szerint Kurgyis István
volt a támadó. Ebben az ügyben a szegedi törvényszék mar tartott egyszer fötárgyalást, ahol a
tanuk egyrésze azt vallotta, hogy a börtönőr ütött
először, a másik része pedig eakü alatt vallotta,
hogy Kurgyis támadta meg az őrt.
A bíróság a tanuk ellentétes vallomásai alapján
szükségesnek látta még néhány tanú kihallgatását
és ezért a tárgyalást félbeszakította.
A pénteki folytatólagos főtárgyaláson Lehr András és Demlle Géza tanuk egyhangúlag azt vallották, hogy Magyarka Lajos börtönőr volt az,
aki először ütötte meg Kurgyis Istvánt.
A vádbesiéd után Magyarka börtönőr kijelentette a bíróságnak, hogy nem kívánja Kurgyis
István megbüntetését.
A bírói tanácskozás után Vild elnök kihirdette a
tanács határozatát, amely szerint Kurgyis Istváut
felmentették a vád és következményei alól, A bíróság felmentő határozatát az ügyész megtelebbeate.

MEGJELENT
A „SZEGEDI PANOPTIKUM"
MAGVAR LÁSZLÓ KARRIKATURÁSKÖNYVE
MÓRA FERENC ELŐSZAVÁVAL
**
KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN

$
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fűreJfe
/ n
Szombat. Röm, kat. Őrző angy. Protestáns
/ f i v Péter. Nap kel 5 óra 59 perckor, nyugX
szik 17 óra 39 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva J.e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárul 61 (telefon 996),
larcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély
isef Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György

KIdogasszony sugárul (telefon 1125),

Moldvány Lajos
Újszeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este
léi 7 órakor.
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II.,
faborslrasse 7. (Wr. Auslandskonesponüenz). Telefon;
8Í3—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési
képviselet Ausztria részére : Wien, I., Wildpretmarkt 1.
töíterr. Anxeigeii A.-Q.) Telefon: serié 62—5—95.

— Előléptetések a szagcdi törvényisékntl
és ügyészségnél. Budapestről jelentik: A kormányzó az igazságfigyminisztirium előterjesztésére dr. Baross Dezső főflgyészi címmel felruházott szegedi főügyészhelyettest szegedi főflgyészszé, dr. Zombory Jenő szegedi ügyészségi elnököt szegedi föfigyészhelyetlessé, Zobay Ferenc szegedi ügyészségi alelnököt a
szegedi ügyészség elnökévé, dr. Papp Sándor
ügyészségi elnöki cimmel felruházott szegedi
ügyészt ügyészségi alelnökké, Gömöry Andor
szegcdi törvényszéli birót a szegedi törvényszékhez tanácselnökké nevezte ki.

Budapest, október 1. HónapokkM ezelőtt,
mint cmUkezctei. az ugyntveze t szénapanamával kapcsolatban a honvédparancinokság ügyésze letartóztatásba helyezte Vécsey Elemér hadbiztos-alezredes*.
Az alesredes védői, Uhlmann Lajos és Mücfc
Quidó ügyvédek kérésére kiegészítő vizsgálatot
rendeltek el, ami ma befajezest is nyeri és ennek alapján Víceey Elemér alezredest ma a
kora délutáni órákbtn szabadlábra helyezték.
— József főherceg meglátogatja szegedi
keresztfiát. Beszámoltunk már arról, hogy az
egyetem alapköletételi ünnepségére József főherceg is lejön Szegedre. Az eredeti tervek szerint a
főherceg már vasárnap este érkezett volna meg.
Ez a terv azonban megváltozott és József töherceg
csak a héttő esti gyorssal érkezik meg, ugy, hogy
a szinházi díszelőadáson nem is less jelen. Jözsel
főherceg szegedi látogatásával kapcsolatban egy
régi igéretét váltja be, amikor egy hós katonáját,
vitéz Péter Istvánt meglátogatja. Vitéz Péter künn
lakik a Rókus állomás mögötti úgynevezett Akoltelrpen és egyik fiának József főherceg a keresztapja. Vitéz Péter fonott kaláccsal fogadja a főherceget, aki keresztfiát értékes ajándékkal lepi meg.
— Volt 46-os tisztek összejövetelr. A volt
cs, és kir. 46-os gyalogezred volt tisztikara
október 2 án, szombat e s e félkilenc órakor a
Bohn-vendéglőben — külön teremben — öazszejövetelt tart, melyen minél számoiabb megjelenést kér Kouff ny. tábornok.
— Keresik S c o t t kapitány gyűjteményeit.
Buenos-Ayresböl jelentik: Az argentiniai földrajzi társaaág támogatásával és a kormány
pénzbeli segítségével Antonlo Paula mérnök
expedíciót tervez az Antarktis vidékére. Az
expedíció november 15-én indul el kulatő
útjára. Az expedíció a Graham fö.'djén ver
tábort, majd pedig a njugali halár és a
Weddel !ő fölé repQl a déli sarkra, ahol Scott
kapiláay gyüjlemiayti ét okmányai után vtgex
kutatásokat.

Hői cipők. 2 7 0
Férfi cipők 2 8 0

— Ai egyetemi finnepsigak jagyti, As
egyetem rektori hivatala közli, hogy az egycőszi divatujdonságok, esküvő és alkalmi cipők
| tem aulájába szóló belépőjegyek az október hó
nagy választékban
j ötödiki diizdoktoravatásra már mind kiadattak
745
a
hogy
a
helyszűke
miatt
további
jegyek
ki
Budapest, oktáber 1. Ma este Bethlen gróf
egyáltalán
nem
adhatók.
Kirí
ezért
a
rektori
elnökletível minisztertanács volt, amelyen Bud
Szeged, Kölcsey ucca I. (Royal-épület.) Telefon 18—15.
pénzügyminiszter ismertette az 1 9 2 6 - 2 7 . évi hivatal a közönséget, hogy aulai belépőjegyekért
a
rektori
hivatalnál
senki
se
jelentkezzék,
rr
költségvetés alapelveit.
mert egyetlen ily irányú kérés sem íeljesitbető.
Belépőjegyek as alapköletételi ünnepségre már
szintén csak igen korlátolt izámban Buday
egyetemi tanárnál, az rgyelem régészeti intéés mindennemű kárpitos
zetébin (Leszámoló-palota III. emelet) kapVarsó, október 1. A köztársaság elnöke az hatók.
munkákat méltányos áron készit
uj kormány megalakításával Plltudsikp marasllt
156
— Vasárnap avatják fel a leventék diszW I D T 6 R
bízta meg.
zászlóját. A szegedi levente-egyesületek diszzászS z e g e d , Korona ucca 3. szám.
lóját vasárnap délelőtt 9 órakor szentelik fel az
SzTK Hunyadi-téri pályáján ünnepélyes keretek
A magyar—francia
között. Az ünnepségen a sászíósnyai tisztséget a
V A L Ó D I
vállalta, akinek képviseletében az
kereskedelmi szerződés revíziója. kormányzőné
ünnepiégen gróf Ráday Gedeonné jelenik meg.
Budapest, október 1. A mult héten a keres- A zászlószentelésre felvonulnak az összes városi
kedelmi minisztériumban tartott vámkonferen- és tanyai levente-testületek.
cián elhatározták, hogy Magyarország a francia
H i z a s a f t g . Rákos Rózsa és Vieg Béla f. hó
kereskedelmi szerződés revízióját fogja kérni. 3-án, vasárnap délután fél 5 órakor tartják
Ennek alapján Korányi Frigyes báró párisi kö- esküvőjüket a szegedi izr. templomban.
757
vetünk átnyújtotta a magyar kormány jegyzékét
Oázpropaganda kiállítás a Tisza nagyternagy v á l a s z t é k b a n
a francia kormánynak. A revizió ügyében ujabb
érkeztek.
tárgyalást javasolnak, amely október 15-én in- mében egész nap vasárnap estig.
dulna meg.
— Hósi halotrak emléka. A szegcdi m. kir.
állami felsóipariskola tanulóifjúsága a világháborúban hősi halált halt
felsőipariskolai
w-k
Parkett b e e r e s z t ő ét. 14.000
tanulók emléktábláját á Mars-tér 7. szám alatti
épületben folyó évi október hó 6 ikán, szerdán
SZESZ
450
déielőtt 9 órakor fogja leleplezni.
minden foltot eltüntet, ujjá tisztit
S z e g e d i , K á r á s z u c c a t2— Leérett a zimonyi bőrgyár. Belgrádból
literenként K 1 2 , 0 0 0
literenként
jelenük: Zimonyban tegnap éjjel az Ábrahám
Szegei,
Teleion
t
Károlyi ucca JÓNÁS lesféküzlelében
12.
és Deutsch féle nagy bőrgyár teljesen leégett.
A kár hatmillió dtndr, amely biztosítás utján
Gyári szőnyegekben, függönyökmegtérül.
ben
elismert legnagyobb raktár
fabét
é a a j o a r b l m z é s r a a varrógépei
legelőnyösebb feltételek mellett beszerezhetők
v
e
r
s
e n y e n kiviili á r a k o n .
teljesen
ingyen
tanitja
meg
vevőit
a
Siugtr
OOLDNUNN vancgépiaktárában Sieged, Tisza
Lajos körút 24 a. ártézi kútnál.
656
mrógéJt részv.-iárs. Szeged, Kárász ucca 1. « ^ 7 1 0

Minisztertanács.

Pilsudszky megbízást kapott
azujkormánymegalakitására

PáiCPYMáiC.
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V á s á r h e l y i fairek.
Vásárhely egyik legszebb utvonala a népkerti
Állomástól a városba vezető Sfegrdi ut. A széles
utat kétoldalt juharfák szegélyezik, amelyeknek
hatalmas lombkoszoiuját minden évben meg kell
csonki tani, mivel érintkeznek a villanyvezeték drótfával. A juharfa természete azonban sem birja el
i a sDrO nyesést, ez okból a város tanácsa megkeresi a villanygyár igazgatóságát, hogy a Szegeálut vezetékét kábellel cserélje kt.
A mai hetipiacon bejött a tanyáról özv. Tóth
Pálné, Gorzsatanya 147a szám alatti lakos is. A
piacon almit árult s miközben a vevőket kiszolgálta, mellette lévő szatyrából valaki kilopta kétszázezer koronáját és az őstermelést igazolványát.
A rendőrség keresi a tolvajt.
Vásárhely határában a tanyavilág minden nevezetesebb pontján állítanak hősi emléket, melyek
bözüi a Máijfáahalmi iskolánál lévőt vasárnap lep
lezik le. A leleplezésen a város tanácsát Endrey
Béla tanácsnok képviseli.
Az anyakönyvi hivatalnál az elmúlt szeptember
hónapban 84 születést és 74 halálesetet jelentettek be. Házasságot 52 esetben kötöttek.
A közgyűlés régebben elhatározta, bogy a vízlevezető csatornától az állomásig terjedő területet
belterületnek minősiti. A határozatot a miniszter
most jóváhagyta.

1926 október 5.

Blau Ignác Szeged, Kelemen u.5.
Férfi öltöny
Ragián
Hosszú fekete télikabát szil
szőrmével
Gyermekraha

A n g o l

600.000
700.000
1200000
200.000

ixri

R é s s l « t f f i x t » l é s p e

Női velourkabát . . . .
650.000
Női velourkabát szőrmével
800000
Rövid szőrmebunda . . . 1800000
Sil bunda crep de chin
béléssel
3,000000

s z a b ó s á g !
i s

ficésjepénag^irbara

— Fejszével fittn meg felesége csábitóját. M a k ó i hírek.
Nagyváradról jelenük: Seregea községben Buna
kasznárlak lebontását most már nem halasztFilimon gazda megtudta, hogy fiatal szép fele- jákA tovább.
A tanács felszólította a kasinárlakbaif
ségét egy Otválh Qyörgy nevű legény el- levő üzlethelyiségek bértőit, hogy héllőtőt számícaáb'totta. Az elkeseredett Bnna tegnap kilente tandó három napon belül költözzenek át a lebona fejszéjét és beállított a csábitó házába, Nim tandó épületből az ideiglenes barakképületbe éf
sokat kerülgette " dolgot, csupln ennyit mon- egyúttal intézkedett a postahivatalnál az üzletdott Osváthnsk: Éppen az én feleiégem kellett helyiségekben levő telefonállomások azonali átneked? E isivak után ugy vágta fsjbe a fej- szerelése iránt.
A lebontási munkálatokra — mint ismeretes —
szével, hogy Oaváth azonnal störuyel halt. A
gyilkos ezu án önként jelentkezett a csendör- holnap siombaton délelőtt tartják meg a szóbeli
árverést. Ma délelőtt erre nézve távirati ajánlat érGázpropaganda kiállítás a Tisza nagyter- ő.sön.
kezett a városhoz Riesz és Doránszky szeged!
mében egész nap vasárnap estig.
F i s c h e r én Pflr o s divatklállitáaa a Kass vállalkozóktól, akik 60 millióra emelték fel eredetiDr. B a r n n y i zeneiskolájában, Szeged, Szent vasárnapi teadélutánjin.
leg 40 miliós ajánlatukat. A tanács nem vehette
Mitiály ncca 7., az összes tanszakokra október
figyelembe
a távirati ajánlatot és felhívta az ajánFelbivfls a aztgedi v e n d é g l ő s ö k h ö z . A
3 ig lehet jelentkezni.
m légszeszgyár igazgatósága ezúton is felhívja a lattevőket, hogy vegyenek részt a holnapi szóbeli
— Elitéliók. mart (megrágalmazta' a végre- szegedi vendéglősök, kifőzök stb. érdekeltek árverésen.
i4z igásl-utl Iskola felépítésére kiirja a város a
h a j ó t . Mészáros Lajos 42. éves csongrádi föld- btcies figyelmét arra a rendkívül érdekei
versenytárgyalási pályázatot. Az iskola felépítése
mi ves mult év novemberében Buta Mitiály és p óbafőzísre, amelyet a Tisza-szálló nagyter- a készenálló tervek szerint 486 millió koronába
Sefcsik Mihály csongrádi detektívek előtt azt a mében ma, szombston és vasárnap délelőtt kerül.
kijelentést letle, bogy Szentmiklisi András városi 9 — M g rendsz. Ugyanis a Tisza fulajdonosáUgyancsak pályázatot hirdet a város a Bajza•
végrehsjtó \Vetsz Oszkdraé illáéból egy bele] nak, Schermann Kálmánnak a budip:sti Hun- uccai iskola felépítésére is. Ez az utóbbi pályásat
elvitt. A de ektirek figyelmeztették Mészárost, gáriától lehozatott főssakácsi, aki már több azonban feltételes lesz és csak abban az esetben
hogy állítását igazolnia kell, mire kijelentette, európii világváros nagy éttemeiban vezette a kerül sor az építkezésre, ha a megszavazott 220
hogy be is tudja bizonyítani, amit mondott. konyhaüzemeket, ki fogja próbálni a légszesz- milliós államsegélyen felüli építkezési összegre
A végrtbijtónak filébe ju'ott Mészáros kijelen- gyár húszmilliós nagy monitrum-lüzhiiyét, kedvezményes állami kölcsönt kap a város. A
költségelőirányzat szerint az iskolaépítés 260 milliótése és azonnal jelentést telt felebbvalóinak. A mely szintúgy gázra van berendezve, mint a val van előirányozva, körülbeiül 40 millió volna
szegedi ügyészség felhatalmazással üldözendő többi kis takaréktflzhelyek és a nagy maainán tehát az állam által nyújtandó kölcsön összege,
rágalmazás vétsége elmén emelt vádat Mészáros fogja a Tisza éttermének és egész üzeminek
Másodszor Jeleztek tüzet a Desscwlly tér 1.
Lajos ellen. A törvényizék Vltd tanácsa pénte- holnapi és holnaputáni ebédjél elkészíttetni. A számú házból tegnap óta. Tegnap az udvaron felállított sátor gyulladt ki, ma pedig ugyancsak délken tárgyalta az flgyef. A vádlott azzal véde- budapesti főszakács próbsfőzése az igazi erő
kezett, hogy 6 látta, amint a végrehajtó és a próbája laiz a Prometheus palelnek i i éppen után 4 óra kőiül a padlásról tódult ki sürü füst,
becsüs bementek Waisz Oszkárné üzletébe, ezért a légszeszgyár igizgitósági ssivisen látja A tűzoltóság azonnal kivonult és csirájában elahonnan hfrom bottal lőttek ki Ö csnptn ez alkalommal a szegedi igen tisztelt vendég- fojtotta a veszedelmet. Egy szalmazsák gyulladt
meg eddig ki nem derített módon és lobogó lángannyit mondott a detekliveknek, bogy a végre- lősöket etb. és készséggel áll rendelkezésére gal égett, mire a tűzoltók megérkeztek. C3ak s
felvilágosítást
illetőleg
as
érdekelt
nagyérdemű
hajteék két bottal mentek be és húrommal jbttek
m villámgyors segifség akadályozta meg a veszedelki. A tanuk vallomáaai alapján beigazolódott, közönségnek.
mes tüs tovaterjedését.
hogy Míszáros Lajos ahptaltnu 1 gyanúsította
— Megakadályoztak egy vasuli merényletei.
Szentmik ósi András végrehal ó
éa ezért a
Prágai
jelentés szerint jHéfsladt állomás köGázpropaganda kiállítás a Tisza nagyterbiriság a vádlottat nyolcnapi fogházra és négyzelében
a visuii őr a sinek mellett a sötétben mében egész nap vasárnap estig.
százezer korona pénzbüntetésre itélte. As Ítéletkit alakot látott. A közelben lévő vasúti mun— I d e g r o h a m i b a n öngyilkos lett egy Bndaben a felek megnyugodik.
kások segítségéve! az egyik gyanúi embert si- pesti izípaiazony. Budapesttől jelentik: PénA l e g a z e b b h a tanyák, szalagok, csipkék kerttlt i i elfogni. A síneken egy vaslorlaszt la- teken déli egy órakor Bndának egy cssndet
erősítettek a slere. Ha
legolcsóbban Battancanát, Szeged, Gizella ter 8. lillek, amelyei srófftl
ucctjában, a s Avar-ucci 10. számú házban
Telefon 654.
m nmosan eliávoli olták a torlaszt, meri percek magrtndilö üogyllkotsdg
tirténl.
Sttmakovlcs
Gázpropaganda kiállítás a Tisza nagyter- multa kellel! dlrobogat azoa a helyen a gyors- Béláné, egy bankigazgató 29 éves felesége,
vinainak. A kézrekerüli vasúti merénylő cseh mindkét karfán felvágta az ereket, majd utána
mében egész nap vasárnap estig.
kstomszökerény, akinek titkos társa ulán fo- megmérgezte magát. Ma reggel 9 órakor StiA Délmagyarországot, Szeged egyetlen liba • lyik a nyomozás.
makovica Béla szokása szerint elbúcsúzott felerális napilapját támogatja, aki nyomtatványGázpropaganda kiállítás a Tisza r nagyterségétől és eltávozott. Férjének távozási u t á l
acükaégletét a Délmagyarország-nyomdába a
mében egész nap vasárnap estig.
(Petőfi S. sugárul 1) szerzi be. Telefon 1 6 - 3 4
az asszony meghagyta a szobalánynak, bogy
déli egy óráig hagvla pihinni, msrt kissé roizssul érii magái. Pontosan hlegykor a szoba*
Telefon 16-33.
Telefon 16 33.
leiny bekopogott a hálószobába. Minthogy választ nem kapóit, benyitott és itt síimyü látOktóber 2-án és 3-án, szombaton és vasárnap:
vány
tárult
elé. Halotthalványan
feküdt
a pamlagon Sliaakovicsné, mindkét s a r jából patakzott a vér éa í z t a binyomást kellette, mintha már elvérzett vonta
•_ Vígjáték
\7icri4f«v fi
l a és
s n r t n s OGyula.
vúla.
Azonkívül ; 6 fpUnnáthan
felvonásban. FAttzerenhpn
Főszerepben:• r.Alh
Lőlti IHa
és O
Csortos
A szobalány rémüllen kiaziladt a folyosóra,
fellármázta a stonszédoka', akik telefonon a
mentőket hívták ki. A mentők az assionyt
hozzátirlozűi kérésére a Pajor-szanatóriumba
7,
9
órakor.
| Előadások kezdete
szállították. A aztp fiatalasszony kizárólag nagy7 9 órakor.
fokú idegbaja miatt követte el végzetes lettét.
A Pajor-szaaitór umban azonban azt a fcltilágosiiaat
adták, hogy aggodalomra nincs ok, az
és r a k t á r a m b a n vételidegbeteg
úriasszony valószínűleg rövidesen
kényszer nélkül m e g gyógyultan hagyhatja el a szanatóriumod
tekinthetők a z idény
l e g ú j a b b és l e g s z e b b
— Időjárás. A Metiolorológiai Intézet jelenti;
angol é s e g y é b külföldi
Idöprognozis: Jórészt fe hös idő egyei hiiyeken, inkább c;ak nyugaton, esővel é l lényegtilen höfáitozáuil.
Maradékszöveteket feltűnő olcsó árban kiárusitunk.
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Széchenyi Mozi.

íMolly Tamás ii „Vörösbegy." a
( A s s z o n y o k öröme.

Olcsó helyárak! |

S c h a t z Hl. Fiai Szeged.

Kölcsey u. 4.

Telefonszám: S-lS.

Varrógép JavitAaokat gyonan i s olcsón
eszközöl a Sláger varrógép részv.-társ. Szeged,
Káráiz ncca 1. sz.

október 2

S l i M á l ! A R O t S S A O

• A makói szinház műsora. Szombat: Csak egy
kislány. Vasárnap délutin: Muzsikus Ferkó. Este: Csak
egy kislány. Hétfő: Ho'lmdl menyecske. Véghelyi Iza
juialomjítéká, utolsá előadás.

Sport

féi fidivat, ehérnemü és kalapraktára
574
SZEGED, SZÉCHENYI TÉR 2. S Z É N .

Gyapjufonalak a Fonálházban
Szegeden,
Dugonics-téren
Selyemfényű gyapjú
Berliner gvapja
Libusa, a legfinomabb
Strucfonalak

a legolcsóbbak.
1500—2000 K
2500 3000 K
2800 K
2200-2810 K

Kötöttáruk a legolcsóbbak.

m

Tearumot, likőrt és bort
ne veeyen addig, mig azokat meg nem ízleli Szeged.
KOSSHUI Lajos-sugárut 4 . szám alatt, Apostolok melletti
liköriizletben. Itt minden a legjobb minőségben a legolcsóbban vásárolható.
Mhi isi
Egy liter zamatos tearum
45000 K
Egy liter gyümölcspálinka . . . . . . .
45000 K
Egy liter rizling bor
12.000 K

PERZSA
SZŐNYEGEK
készítményeim

válaszfékban
kaphatók
768

MINDENFÉLESZŐNYEGEK
olcsón
v á l l a l o m

javítását

3*

GÁBOR

4\€€

Szőnyegipar

Szeged, Szent István tér 6.

L A M P E L
ty%*?«?sií

KORECK ÁGOSTON

nagy

Szegeden legolcsóbb
és H E G Y I

Tisza Lajos-körut, Püspökbazár.

Csehszlovákia legjobb csapata Szegeden.
A Bástya vezetősége »*ép sporustrsfeciövai kedveskedik a közönségnek, amennyiben süreiült C u h szlovákía jeleoleg legjobb cs«patát, az I. osiiátyu
prolijában vezető Viktória Zlskov csapatát október !0 re barátságos métkósésre lekötni. Nsgy
Isíentfisége van a mérkőzésnek, öss?ehasonlüá?a
íesz a legjobb cseh és magyar futballnak. Büszkék
tehetünk már eiő'e erre a négy sporteseményre,
mert a Viktória Zlskov csapatáb'l a legát* bbt
Ausztria—Csehország elleni válogatottban hét játékos szerepelt slkeriel, másreszt városunk csapa
tártak jutott a vidéki városok közül először az a
kitüntetés, hogy a nagytudásu cseh tutba'lmüvésiek e
ki üső reprezentánsát fogadhassa. A bírói tiszt be
töltésére a szabadkai Márlcsot kérte fel a Bástya,
jegyelővétel egész héten a Délmagyarország jegyirodájában.
Játékosszerződések — Budapesten. Öivedy,
a KAC volt nagyszerű csatára, több egyesülettel
folyistott szerződési tárgyalásokat. Végül anyaegyesülete ajánlatát fogadta el é* vasárnaptól
kezdve Kiwest csapatában játszik baiössiekö'őt.
Remete, az MTK volt ktpusa, a III. ker. TVAC cal
tárgyal és vasárnap állítólag már véd a Njmzeti
ellen.
Komplett Hungária csatársor játszik Prágában As első neui*etk0£i p.'ofimeccsre erősen készülődik a Hungária, amelyet vasárnsp fog a SiávU
ellen játsrani. A csatársorba Orth és Braun is
beáilauak, mindkettő áilitóiíg fitt már.

saját

9

Telefon 9-74.

k ö t ö t t á r u k

k a b á t o k , m e l l é n y e k , s v e t t e r e k , pulloverek, sálak, s a p k á k
765

H a r i s n y á k .

Kezfyük.

Kereskedelmi é s ipari hirek.
Szegedi piaci árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt-cég jelentése.)
Buza 330 - 400, rozs 235 - 240, árpa 190 - 200, zab
165-175, tengeri 250 - 260, buzakorpa 150-160.
őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
Dara 6600, 0 liszt dupla g 6400, 0 liszt szimpla g
6100, 2-es 6000, 4 es 5600, 5-ős 5100, 6-os 4400,
7-es 2600, 78/4-es 2200, 8-as 1950, 65%-oa egységes
rozsliszt 4500, korpa 1700.
Különleges édes paprika kg.-ja 70.000, csemege 62.000
édesnemes 56.000, félédes 46000, I. rendű rózsa
35.000, II. rendű 18 000, HL rendű 12000, hüvelyes
paprika füzérje 80.000 korona.
Takarmányfélék. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Ujszénái. 90-120, ó-fzéna 120-140, préselt széna
120-150, here 150—190, alomszalma 40—50, takarmányszalma 60—70.
Cement, beton. (Schachtitz]ózsef-cég jelentése.) Fedélcserép szürke, darabja 1000, színes darabja 1100, gerinccserép szürke, darabja 5000, színes 6000, egyszínű
cementlap m-e 52000, többszínű vagy mintás 58 - 62000,
88be8t műpata 4400.
(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap 50 65.000 ig»
mozaik lap m.-kint 75—100 000-ig, cementcserép 1300Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas
1 kg. alapára 5200, abroncsvas 1 kg. alapára .6500,
finom vaslemez 1 kg. alapára 7200, horgonyozott vaslemez 1 kg. alapára 11.000, szekértengely 1 kg. alapára 13.000 korona.
A Scheinberger és Popper-cég jelentése ax Orionbőrgvár áruiról Fekete box kvadrátonkint 18.900—
28.900, színes box 22.200-33.300, fekete kipsz box
.-,
fekete kecskezerge 14.000—17 000,
színes zerge 14000-19.000, fekete sevrett 6 0 0 0 12 100, cseres szattyán kilogramonként 84.400-150 000,
fekete tehénbőr barkás vagy sima 94.400-122.100,
vixos
tehénbőr
99.900 127.700,
kips talpbélés
60.500 - 80.300, fekete huzóbőr 102.100, natúr huzóbőr
133200, fekete blank extra 85500
.—, natúr blank
122100, fekete blank has. 53.300, natúr blank has.
77.700, vache croupon 75.500- 94.400, chrom crupon
160.000, vache nyak 31.000-50.000, vache has 30.000 37.700.

Férfi ingek.

pestvidéki 3450 -3475, egyéb 3450-3475, 77-es tisza*
vidéki 3575-3625, felsőtiszai 3525-3575, fehérmegyei
is pestvidéki 3500 -3525, egyéb 3475- 3500, 78-as tisiavidéki 3625 - 3650, iel*őtisiai 3575-3600, fehérmegyei
és pestvidéki 3550- 3575, egyébj 3500-3550, rozs pestvidéki 2550—2575, más starmazásu 2525-2550, takarmányárpa I. 2100- 2200, középminöség 2000-2100,
sörárpa felsőmagyarországi 2700 - 3000, más szirmait ísu 2600-2900, repce 5500-5800, z«b I. 2 0 5 0 2100, középminőség 1900-1975, köles 1900-2000,
ó-tengeri 2475-2500, buzakorpa 1550-1575.
Ifánr««t Az irányzat ma egyenetlen é s kedvetlen
volt a külföldi ösztönzés hiánya és a rendezési nap
következtében. Csak a nyomdapiacon és néhány favorizált értékben jött létre jelentősebb áremelkedés. A
kulisszpiacon a Magyar Hitel, Silgó é s Nova gyengébbek vol'ak, a Városi vasút siilárdabban tendált.
Rima és Dílívasut barátságosabb. Tovább javultak a
biztosító- és binyapa pírok Urikányi kivételével, amely
kissé gyengébben tendált. A vaspiacon a Fegyver é s
Ganz- Danubius voltak gyengék, a Ganz-Villamos és a
többi érték barátságosan tendált. A malompapirok elgyengültek, a cukonészvények kisebb javulást értek el.
A forgalom rendkívül csekély volt. A fixkamatosásn
papírok piscán az irányzat ellanyhult. A pénztárjegyek
kisebb mértékű, a ludikölcsönök azonban 6 - 8 százalékos árveszteséget szenvedtek. A valuta- é s devizapiacon Brüsszel és Párig egy árnyaltttal gyengébbek,
Milánó egy kissé barátságosabb, javult egy kissé
Bakarest és London is.

Olesó őszi árak!
Uradalmi Trapista sajt . . . kgr. 32000
Teljes zsíros Trapista sajt
.
, 40.000
Stauffer zsíros Trapista sajt .
. 45.000
Ilmiczy legjobb sajt . . . .
, 52.000
Ementáli, legjobb magyar sajt
„ 68 000
Mecseki tea-vaj, naponta friss
. 66.000
Finom húsáruk — Prágai gyógysonka. eis

Legjobb minőség Glücknél szeged.
•V*

Filss pácolt h a l a k m e g é r k e z t e k . f

(

Szánt hó-Sándor

kerékpár, varrógép áruháza Szeged, Kis u. 2 (KisD,-palota.

MEGNYÍLT

A valata- é s devisafor*alom záróárfolyamal.
falaiák t Angol font 346100-348100, belga frank
,900-1980 cseh korona 2111—2121, dán korona
18935 18995,
dinár 1256 1266, dollár 7 1 0 5 0 /1350, francia frank 1995—2075, hollandi forint 2 8 5 4 0 28690, aloty 7810 - 8010, lei 361-375, léva 5 1 5 522, Ura 2655-2735, márka 16970-17030, osztrák
tchillina 10.056—10.096 norvég korona 15620-15670,
svájci Frank 138C0-13850, svéd korona 19070-19130.
Devizák i Amsterdam 28565-28665, Belgrád 1260—
1265.50, Berlin 16985-17035, Bukarest deviza lei 3 6 2 Í75, Brfiuuel 1910 1970, Kopenhága 18935 -18995,
O M 15620-15670, London 346100-347100, Milánó
2655 -2715, Newyork 71330-71530 Páris 1985- 2045,
Pr*ga
2112—2119,
Szófia 516-522, Stockholm
19070-19130, Varsó 7810 - 8010, Bécs 10.066-10.096,
Ifirícb 13789-13829, szabad külföldi lei 366 - 3761
Zürichi t ő z t d * Nyitási
Pária 1465, London
2510.25, Nawyoik 517.50. árüsszel 140750, Milánt
19.40,
Amsterdam 207.25,
Berlin 123.20, Wien
2.0073.10, Siéfia 3.75, Prága 15.3250, Varsó 5 8 . - ,
&&dapest 0.0072.45, Belgrád 9.15, Bukarest 2.65.
£ irtat i
PáiU 14.65, Lonaoa 2510.-, Newvork
S1750, gTOctzel 14.0750, Milánó 19.45, Amsterdam
207.25, K*Tün 123.20, Wien 0.007310, Szófia 3.75,
Prága 15.3250, Vaia* 5 8 , - , Budapest §£072.45, Beliríd 9.15, Bukarsst 265.
Az irányzat kenyérmagvakban barátságos, egyebekben tartott, a forgalom közepes.
Hivatalos árfolyamok: 75-ös tiszt vidéki buza 3 4 7 5 5525, fel ötiszai 3425-3475, fehérmegyei és pestvidéki
3425-3450, egyéb 3425 - 3450, 76 os tiszavidéki buza
3525-3550, ísteőtlsxai 3475-3500, fehérmegyei éa

a Fortuna könyvkötészet
és papirfeldolgozó vállalat

S c e g e d , Püspök u c c a 11.

Telefon 13-70.

Mindennemű könyvkötő munkák u. m.i üzleti
könyvek, irodalmi és iskola-kötések, kartotékot dobotok és mindennemű szakmába vágó munka a lesjutányosabban és leggyorsabban készül.
492

íriét méter nagy ferem s a 2
lal k i a d ó . Táncteremnek, női divatteremaek irodának különösen alkalmas. Lakodalomnak, bálaknak é s
egyéb alkalmi dolgodnak is kiadó. Tudakozódni lehet
Szeged, Tisza Lajos körút 59, az üzletben.
761

Uzletáthelyezés
a már beérkezett és nagy
raktáron lévő angol

miatt

választékban
szövetekből

leszállított áron
készítek öltönyöketőszi
és télikabátokat
e l s ő r e n d ű
k i v i t e l b e n

GOMBOS ISTVÁN

szabómester
Szeged, Gróf-palota. Telefonszám 1100.758

10

DBLMAQYAR0RSZAC11

csau®

Makó r. t. város hirdetményei
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18.380/926.

A n a g y o b b i«adóiíla*»á«®l
m i i txuStors.
Október 2, szombat.
A város tulajdonát képező ugynevszett kasznárlak
épületanyagainak eladásira megtartott zárt ajánlati
(A vftroint* utáni számi iauliéMbas»t.)
versenytárgyalás kielégüő eredménnyel nem járt, ennélSuiapett
560. (2 kw.) 9.30, 12 é s 15 órakor i
fogva az épületanyagok eladására nyilvános szóbeli
Hirek, fcöigudaság. 13 és 17: Időjárás. 16: A Sioárverést rendelünk el s az árverés megtartására határciálls Misszió Társulat etóadása. 17.15: Az Operaidőül f. évi október hó 2 (szombat) napjának délelőtti
10 óráját a városház kistanac-terméoe kitüzzük.
b á l lenekarábői alakult kamarazenekar hangversenye. 1830: Kovács Mária felolvasási: a A biederAz árverés leltételei ugyanazok, mist az e tárgyban
már közhírré tett zárt, írásbeli versenytárgyalás felmayer". 19: P. Bscgha Béla konferenciája a belvárosi plébániatemplomban a Katolikus Férfiak tételei voltak, azzal a változtatással, hogy az épületLigájának. 1945: Hangverseny. Közreműködnek: anyagok kikiáltási ára 60 millió korona, amin alól az
épületanyagok eladatni nem fognak.
Kerner JenP, Teleki Síndor, Kubányi Gjtörgy, HeA részletes faltételek a mérnöki hivatalban meggedűs Tibor és Kurina Siml cigányzenekarával. tekinthetők és az árverés alkalmával fel fognak olvastatni.
21.25: A Melles magyar vonósnégyes hatig verseMakó város tanácsának 1926. évi szeptember hó 30 án
nye, G / . Acaél Márths hasgvrseayénehesnő köz- tartott üléséből.
reműködésével. 1 Beethoven: Op 18 G dur. 2.
D r . N í k e l s s k y J e n ő s . k.,
s ) Brahms: F e l d e i r j s s m W : b) D:r Musensohr;
polgármester.
c) Kodály: Három dal a z „E <elszó"-ból. Énekli: mis
Gy. Aczél Mártba. 3. Dohnányi: A dur vonósnégyes.
Béta 531. (7 kw.) és 582.5. (1 5 kw.) 16.15 órakor: Ifjúsági szieptd. D j b Jüan és Faust. Grabbe
tragédiája 4 felvonásban. 19 45: Lengyel vér, opirctt
3 felvonásban. Utáni jazsband
Berlin 504. (10 kw.) é s 571. (4 5 kw.) 1630: Bugyi Mihály gépgyárában október hó elején aslfőrIskola éa autószerelői tanfolyam nyílik mag,
Hangverseny. 21: Als dle Postkuische fuhr. Rádiöamely tökéletes elméleti és gya orlati kiképzést fog
ssinjáiék. 22 30 - 2 4 30; Tánczene
A gyár tágas tanterme, külön az iskola célBoroszló
418. (10 kw ) 1630 órakor: H ng- nyújtani,
jára beszerzett gazdag fénykép-, rajz- és modellgyüjverseny. 20.10: A szép Gilathea, vigopera egy
teménye a tanuló munkáját végtelen megkönnyíti.
lel vonásban. 22 30—24: Tánczene.
Lipcse 452. (9 kw.) 1 6 3 0 - 1 7 . 1 5 é s 17.30—18: Jelentkezés a tanfolyamra folyó hó 15 tői Szegeden,
Vaaasszentpéter u:ca 3.
572
Hingverseny. 1830: Egészségügyi előadás. 19 45:
Eífiadás Szent Ferencről. 20.30: Vig est, utána
tánczene.
Königsberg 463. (1.5 kw.) 16 órakor: G ieg hangverseny. 20.10: Am Teetiscb, vigjíték 3 felvonásban 21.45: Hangverseny.
elegáns berendezéssel, nagy vevőkfirrel, más villalat
München 485. (5 kw.) és 204.1. (1.5 kw.) 12 30: miatt kedvező fizetési feltételekkel e D A D Ó . 773
Zene. 16 30: Hangverseay. 20; Müncheni e s \ 22,30: Bővebbet Spernyák Miklós Szeged, Zrínyi ucca 10. sz.
Tánczene.
Róma 425. (12 kw.) 17 órakor: Hirek, tőzsde.
17 30 Jazzbacd. 2125: Hangverseny.
London 365. 16.30 órakor: T á r c r e n e . 2010:
Pfaff v a r r ó g é p
Gyermekkocsi
Előadás. 21: Hangverseny. 22: Szonáta-est. 2245:
részletfizetésre
7
Zongora hangverseny. 23 30: Táncrene.

Hirdetmény.
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a Bugyi gépgyárban 11

Női kalapüzlet
Hlerkur- kerékpár
D É R Y

Feleifc. szerkesztő i PÁSZTOR JÓZSEF,
•yonatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hírlapit Nyomdavállilat Rt. könyvnyomdájában, Szeged.

gépáruház, Szegedi

Gummik, alkatrészek nagybani árban. Árjegyzék ingyen

B
p A r o k

luxus kivitelben, nagy választékban
VBrrógépek, s p o r t k o c s i k 584
n r - i f n j . . . Szeged, Hid u 1. Gummik
W O l l r e l B r alkatrészek nagybani áron

S z e g e d , KArAss u c c a 1.

Holtzer S. és Fiai
ceg

detail üzlete

652

S z e g e d , Kelemen é s Hid ucca
sarok. — A főpostával szemben.

Kávéhoz
Esfélyekre
Uzsonna és
Zsurokra
közismert kiváló mlnSaégfi

hab-tejszín
belvárosi fiókokban, előzetes rendelés nélkül napközben is, külvárosi fiókokban előző napi rendelésre kapható a

Központi Tejcsarnok r.*t.
fióklejcsarnokaiban.

713

4

P

f l i e l

Remek bátorok legolcsóbban kaphatók Spt'zernél,
Szeged, Tábor ucca 3. 3

Lakás

Hárfa pedálos, kereszthu*
ros Siegl zongora, vitrinek,
sublótok,ebédlőszőnyegek,
kredencek, politúros szekrények, ágyak asztalok,
szék k, varrógép, sodronybetétek és matracok stb.
mind ntgyon olcsón eladók. — Bizományi üzlet
Szeged,
Szentháromság
ucca 2.
H2

Úrinő 253.000 koronáért
laktst kaphat fűtés, világítással Szeged, Párisi körut 22.
Bútorozott uccai szobi kiadó. Szeged, Horthy Miklós ucca 7, I. 5.
1
Szerényen bútorozott szoba
kiadó józanéletü férfinak.
Szeged, Alföldi ucca 3.
Butoroiott szoba, féregmentes, kiadó 1 2 diáknak. — Szeged, Hétvezér
ucca 3.
Elegánsan bútorozott szoba
egy, eset eg kettő kiadó.
Szeged, Zákány ucca 3. 1

Olajfestmények hírneves festőktől jutínyoaan
eladók Tfi hnál, Szeged.
Alföldi ucca 4.
H2

Csuda olcsón eladó keveset használt modern hálószoba és ebédlószoba,
ebédlőkredenc, ebédlőasztal, székek, konyhabsrendezés, szekrény, ágy, íróasztal, ottomán, mosdó,
karnis, éjjeli szekrény,
villanylámpák, fél fehér
háló. — Szeged, Jókai
ucc 3
H2

Szegeden, Somogyi ucca
11, 1. 5. alatt idős házaspárnál egy szép uccai szoba
úriembernek vagy urinőnek, esetleg ellátással kiadó.

Ötezer száraz vályog eladó
Szegőnél, Szeged, Osztrovszky ucca 12
1

Egy udvari szoba külön
bejárattal két uri ember
réBzére ágyruha nélkül kiadó, esetleg teljes ellátással Vass Ferencnénél.
Szeged,
Sxentháromság
ucca 19.
2

elsőrendű kivitelben mélyen leszállított árban kaptiató 185
Sí Inger L. raktárában Szeged,
Rákóczi tir, tűzoltó laktanyával
szemben.

Éves
bizonyítványokkal
jobb leány gyermekekhez
ajánlkozik, esetleg házvezetőnőnek .Azonnalra"
jeligére.

Valódi angol és
legfinomabb cseh Torfához

a

.Cimbalom", .Bizalmas*.
.Gyors munkaerő", »Lia",
.Abszolút perfekt", ,Discréció",
„Modern 21 ".
.Szorgalmas", .Bizalmas
állás", .Szelíd lelkű", ,Jól
megfizetem" jeligés levelek átvehetők a kiadóban.

Hat gimnáziumot végiett
fiatalember szerény díjazásért irodai vagy ehhes
hasonló munkákra vállalkozna. — Beszél németül,
románul. .Szeíény 504"
jeligére a kiadóban

ujak és használtak I. rendtl tölgy dongákból 5ooo literig készea kaphatók
L e n d á c z k y Sándor kádármester,
nél Szeged, Maros u. 42. Telefon 12 87. n i

( E u r ú p

teafll
M J c a l o l d a l ) é s az a t f i b b l
e y U ) > « h e l y e >
fessa: Araold Júzset, Petőfi Sándor sugárut 33. Barna-tö 2(JC | e
ikenyitérB. S u u Zoltán, Kossuth Lajos sugárut ül. Csend, jfózs
Jjzde, O l i t l l a tér B. Csonka lErzsi-tözsde, Mikszáth Kálmán u c c a i.
rriedmxnn ítsserkereskedés, Vásárhelyi sugárut 13. Frúzsa u n a .
Bécsi körű) 18. Hlrschl Manó, Brasszell körút 10. Hungária AnlíÍBWíam Batthyány tt. Sí. Kelemen Ferencné, Kálvária tér b. Kiskunon,
r ó z s a á g az •feágárusitó bódéban. Magyar Hirdetó Iroda, Iskola u. 20,
Fa»p-iózsde, Kálvin tér 8. Thália könyvkereskedés, Kárász ucca 11.
ftjiriihirdeütek
telefon utján nem rendelhetők és elóre fizetendők

Estin, Mis

KE5.* H O R D Ó K

A legolcsóbb szabott árak.

ilsek fe a l t a t ó k * k i a d ó h i v a t a l b a n

Bútorozott tiszta szoba
es.tleg konyhahasználattal
olcsón kiidó. —> Szegid.
Iskola ucca 18
H

e r l i n i S t o c k - m o t o r o k .
Német
B e d e n
n O I« s f é r f i
kerék.

gyártmányú divat éssportöltöny-szövetek, télikabát,
mikádó és raglán-kelmék
nagy választékban érkeztek raktárunkra.

APHŐHiRDETÉSEK

H szttig K B O O k a r o a , oinden további szA 3 D o korona. V a s t ) .
2 « b b t * l ! U t nyomott szavak kétszeresen számíttatnak, Aprúhirdí-

Cserépkályhák
átrakását,
tisztítását, Javítását, valamint Meteor-kályhák és
tüyhelyek rendbehozáaát
jutányos áron vállalom.
Szeged, Szentháromsgí ucca 49.

Fix fizetés és magas jutalékkal plnzbeszedő kerestetik. Ajánl.tok „Fix fizetés" jeligére a kiadóhivatalba kétetnek.
Cipőfelsőrész készítését,
valamint javítások tűzését
elvállalom. Balogh, Szeged, Valéria tér 6.
2
Szobaleányt és szakácsnőt
keres azonnalra Szeged,
Attila u.ca 11. sz., földszint.

Slalfti
Paradicsomos
üvegeket
még mindig lehet kanni
6oo koronás árban 125
választékban Szeged, Polgár ucca 23. sz.
2

B O T O R

ajádékul zománc
Menyasszonyi
edény és konyhafelszere-

lési kirakatom kiváló gazdag választékát becses figyelmébe ajánlom. Szántó József zománcedény
áruháza Szeged, belvárosi huscsarnok mellett
419

Csodául!]) BÚTOROK
hálók, ebédlök, uriszobák. garnitúrák mesés kivitelben, fizetési könnyítésekkel, szenzációs
olcsó árban. 481

WIESNER, Szeged, Aradi u. 6

MObutor l e r a k a t ,

twlezéi
Pajti Édes 1 Meleghangú
sorait köszönöm. Ugy érzem, mintha Pajtim lelke
vezstte volna a tollat a
papíron. Nagyon kedvesen irt, hálás vagyok érte.
Sokat gondolok Magára
Édes, akkor is velem volt.
Sok szeretettel csókolom
Bogárkája.

KBlftalftlik
Belváros szivében levő 5
szobás lakásomat üzletemhez szükséges 6 j millió
kamatmentes kölcsön ellenében átengedném. Ajánlatokat .Modern 21" jeligére a kiadóba kérek.
Háztulajdonost keresek kezesül kölcsön felviteléhez,
kinek ezért havi apanaget
adnék a kölcsön visszafizetéséig, esetleg az illetőt üzletembe csendes társul is veszem. Ajánlatokat
.Betáblázható" jeligére a
kiadóba kérek.

Csdnakoli

téli Kgondozását Jutányos áron
vállalom.
740
Mazidel csónakgyár Szeged,
Csekonics ucca 11). Telefon 4-73.

Részletfizetésre
szállítok kárpitosmunkáira;
BALOG SÁNDOR '
S z e g a d , Kossuth Lajos
•ugárat 6.

Teisian bss

