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A halottak szabadsága.
Német lapok Allerlei rovatukban érdekes
apróságot közölnek. Érdekes apróság, de benne vagyunk mindnyájan, mindenestül.
Lengyelország és Litvánia között még mindig áll a véres farsang nagy bálja. (Álarcos
bál: senki nem tudta, ki a partnere és miért
éjtszakázott a vériszamos asztal mellett.) A
litvánok fővárosa: Vilna még lengyel megszállás alatt áll s a mostani, az ideiglenes
fővárosuk: Kovnó és Vilna között már nyolc
éve megszakadt a vasúti összeköttetés, a kétórás utat nyolc év óta nem lette meg vonal.
Rég benőtte már a bozót a vasúti sinekel.
Most, egyetlen órára mégis helyreállt a forgalom a két szomszéd város között. Egyetlen órára helyreállt ezzel a békeállapot a
két ország között is, melyek a békekötés után
kezdték meg egymás elleni harcukat, ¡ melynek azóta nincs mulása<. A begyöpösödött
síneken most mégis elindult az első vonat.
Vilnában meghalt Litvánia megalapítója, Basonovitsas s a lengyel kormány megengedte
a litvánoknak, hogy akik meg akarnak jelenni nemzeti államuk megalapítójának végtisztességén. azok számára elindíthassák a vonatot a Viína—kovnói uton.
Egy órára elült a háború s a begyöpösödött
sineken helyreállt a forgalom. Amikor nemzeti hőst, országalapitót kellett temetni.
Ricsit fájdalmasan keserű a mai élei szimbólumát keresni ebben a kis »forgalmi « történetben. De mintha a mi életünket példázná
a füvei benőtt sinpár, a békével kezdődő
háború, a megszakadt érintkezés, az élet előtt
lezárt s csak a halolt előtt felnyíló sorompó.
Akiket azelőtt egymáshoz melegített érdek,
gondolat, sors, eleveelrendeltetés, a szolidaritás hite, vagy a meggyőződés parancsa,
azok között megszakadtak a legkitaposottabb
utak is, örvénybe siilyedtek az ösvények s
ködbevesztek még az utat jelző jegenyék is.
Elszakadtunk egymástól, eleresztettük az egymás kezét s ebben az örvénylő forgatagban,
ezen a véres álarcos bálon ki találja meg
újra rég elvesztett párját. K i tudja, mit takar a szó, mit rejt a gondolat s nem tőrrel
fenyeget-e a simogató gesztus?
»Hóval lepte bé a tél« — mintahogy a
magyar trubadur dalolta — az utakat, amelyeken valaha mégis csak megtalálhattuk egymást. F ü lepte be a síneket s a kilométerkövek fölé is bozót nőtt: a társas élet harmóniája az egyéni tragédiák sejtjeire zúzódott szét. Felbomlott a társadalmi élet, meglazultak a nemzeti egységek, szembefordultak
az osztályok és feloldódott minden társadalmi
egység köteléke. Olyan messze sodródtunk
egymástól, mint amilyen messze a középkorban voltunk. A szomszédunk idegenné vált
s minden idegen ellenségünkké. A geográfia
elvégzése helyett m i magunk akartuk újra
megfesteni Európa hegy- és vízrajzi térképét.
S nem gondoltunk arra: hiába rajzolunk hegyet az alföldek helyébe, a föld türemlése
nem fog engedelmeskedni a ceruzának. A
passzát szelek megtartják irányukat, hiába
állítunk elébük vitorlákat.

meg kell halni« — énekelhetjük mi is, mint
nélkül betölthetne célját a Népszövetség, ha
Mimi a harmadik felvonásban. Meg kell halni, meg tudná valósítani a közlekedés szabadsámert csak halotti menetek előtt tárulnak fel
gát. Egy u j nemzetközi útügyi törvény kelújra a ködbeveszett utak, csak a halál bor- lene, mely azt parancsolná: föl minden sozalmas jelenlétében eszmélünk rá eszméiellen
rompót, helyreállítani minden utat, szabad
cselekedeteinkre. Élőnek nincs kegyeleni, az i a közlekedés ember, áru, gondolat számára,
élőtől félni kell, az élő kenyeret akar és araa sineken és országutakon induljon meg végre
nyat, elégedettséget és napsütést, óh, minden
a korlátozás nélküli forgalom s az idegpályák
élő ellenség. Csak a halottak kapnak pardont, ulján is álljon helyre a közlekedés régi rendje.
csak a halottak kapnak vízumot, szabad közEl kell hordani minden törmeléket, ami az
lekedést, különvonatot. Csak a halottak kap- emberi szolidaritásnak, az egymásrautaltság
nak szabadságot.
belátásának és akarásának országútjain és
idegpályáin a szabad forgalom akadálya volt.
Minden békeankét és leszerelési konferencia

Egy szegedi
ügyvéd adatai
alapján
k e d d e n este letartóztattál*.
Nagy
István
törvénysséKi
bírót.
Példátlan
botrány
a budapesti
törvényszék
1cényszeregyezségi
ügyei leörül. — A vádalc szerint
Nagy biró vagyont
szerzett
és
megegyezett
az ü g y v é d e k k e l . — 18 ügyvéd a
rendőrségen.
ötven
f>at Kénysxeregyexség
ügyében
folytatfáit
le a
nyomoxást.
Budapest, március 15. Nagy feltűnést keltett a fővárosban, hogy ma délelőtt dr. Nagy
István tőrvényszéki birót, aki a kényszeregyezségi ügyek bírája, 20 másik személlyel együtt
előállították a rendőrségre. Azzal gyanúsítják,
hogy a vagyonfelügyelői állások kihasználására szövetkezelt és ilv módon nagy vagyont
szerzett. Állítólag Nagy István biró a vagyonfelügyelőknek óriási munkadijat állapított
meg, amelyeket azután azok a bíróval megfeleztek. Az ügyben a tábla fegyelmi tanácsa
már hónapokon keresztül vizsgálatot folyta-

tott, azonban semmi okot nem találtak, ami
miatt el lehetett volna járni a biró ellen.
Ezért átadták az iratokat a rendőrségnek,
amely teljes agilitással fogott hozzá ezen rejtélyes ügy kinyomozásához. A rendőrség az
általa összegyűjtött adatokat Sztrache Gusztáv főügyésznek referálta, aki a tárgyi bizonyítékok alapján
hivatalos hatalommal
való visszaélés,
zsarolás és megvesztegetés
büntette
cimén indította meg az eljárást Nagy
István és társai ellen.

Vitéz Boíond-Perhács B é l a

adatai.

zalékát a maga számára kötötte ki.
Dr. Nagy István törvényszéki biró és tár- |
sainak leleplezéséhez az adatokat részijén vi- i
Ezeket az adatokat Petőcz táblabiró közölte
téz Botojxd Béla szegedi származású ügyvéd
Sztrache Gusztáv iigyszségi elnökkel, aki megszolgáltatta. Botond, családi néven Perhács
bízta IL főkapitányság bűnügyi osztályának
Béla, szegedi mérnök fia, özvegy édesanyja
vezetőjét, hogy inditson azonnal nyomozást
és egy-két családtagja m a is Szegeden él. dr. Nagy István ellen zsarolás, hivatalos haPerhács Béla a piaristák szegedi főgimnáziu- talommal
való visszaélés büntette cimén.
mában érettségizett, ügyvédi diplomát szerzett,
Ma azután
a háborúban súlyosan megrokkant. Trafikja
e l ő á l l i l o l l á k
van a Deák-téren és ügyvédi irodát tart fent
Mindenki, akinek dolga volt vele, puritán
dr. Nagy István törvényszéki birót és tizengondolkozású, igen komoly és intelligens em- két ügyvédet, névszerint dr. Bogyó Istvánt,
bernek ismeri. Állítólag Perhács szolgáltatott
dr. Gonda Györgyöt, dr. Sellő Vilmost, dr.
adatokat arra nézve, hogy dr. Nagy István, Márk Sándort, dr. Kieszár Jenőt, dr. Balla
két könyvszakértővel, Gazda Györggyel és Józsefet, dr. Szilárd Imrét, dr. Herczfeld SaSzántó Bélával, a Metró Bank volt igazgató- mut, dr. Csillag Jenőt, dr. Pajzs Elemért,
jával olyan módon játszott össze, amelynek dr. Simonovils Pált, dr. Vajda Ernőt, továbbá
következtében állandóan
ezeket nevezte ki
Benyovits Huszár Imrét, Nagy Valér igazkönyvszakértőkül. A további adatok arról szól- gatót, aki bátyja Nagy Istvánnak, Lubik Juci
lak, hogy a könyvszakértőknek megállapított magántiszlviselőnőt, Nagy István barátnőjét.
túlzottan nagy tiszteletdíjon a törvényszéki
A rendőrségen az előállítottak kihallgatását
biró osztozkodott a
könyvszakértőkkel.
azonnal megkezdték és egész napon át folytatták. Az összes előállítottakat külön-külön
szobákba helyezték el. A legfontosabb valA nyomozás.
lomást dr. Sellő Vilmostól várják. Az utóbbi
Dr. Nagy Islván ügyében Petőcz Gyula
időben
dr. Sellő Vilmos és dr. Nagy István
táblabíró, vizsgálóbiztos közel négy héten keresztül szakadatlan munkát folytatott, mig vé- között, akik jóbarátok voltak, a kapcsolat vagül is komoly tárgyi bizonyítékokkal alátá- lamilyen okból kifolyóan megszakadt és megmasztott tanúvallomások állottak rendelkezé- lehetős feszüli viszony állt be közöttük.

örök végzetünk-e, hogy csak halottak előtt
támadnak fel a halott utak'? Mintha az élet
csak gyilkolni tudna, megállítani a mozgást, sére. Ezek arról szóltak, hogy dr. Nagy Istelroncsolni a vérnek és idegnek pályáit s ván
ügyvédekkel
szövetkezett a vagyontilosra állítani a szemafort a két ember köfelügyelői
kinevezések
körül
és a
zötti távolság bejárhatatlan utjain. Halott forvagyonfelügyelői
tisztségért járó őszgalom a bozóttal benőtt sinek fölött, — ez
szegnek a felét, vagy bizongos száa béke nyolcadik évének ajándéka'? » óh hát

Az előállítás hire
a b u d a p e s t i t ö r v é n y

s z é k e n

óriási konsternációt keltett és a legnagyobb
megdöbbenéssel fogadták. Dr. Nagy István
egyébként két hónap óta volt felfüggesztve
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állásától
és azóta nem ls járt be a törvényszékre. Hivatali szobájának ajtaja le van zárva és ügyeit h á r o m birótársának osztották ki.
N a g y Iütvání
l e t a r t ó z t a t á s b a

e l ő z e t e s
h e l y e z t é k .

Katona Rezső és Bartlia Gyula rendőrfőtanácsosok, az intellektuális osztály vezetői, akik
a nyomozás irányitói, Sztraclie Gyula ügyészségi elnökhöz mentek és jelentést tettek a
m a i kihallgatások eredményéről. E jelentések
a l a p j á n rendelte el Sztrache Gusztáv dr. Nagy
István előzetes letartóztatásba
helyezését.
D é l u t á n és az est folyamán a rendőrséget
egész sereg kereskedő kereste fel, akik vallomást tettek azokról a kényszeregyezségi ügyeikről, amelyek az ő személyükkel kapcsolatban voltak folyamatban a törvényszéken. 56
ilyen eset van, amelyekben a rendőrség a
nyomozást folytatja.
A késő esti órákban Nagy Valér, dr. Balla
Imre, dr. Ilerczfcld Samu, dr. Pajzs Elemér,
dr. Benyovits Imre elhagyták
a főkapitányság épületét.
Nagy Istvánné egyébként m a nyilatkozott
és kijelentette, hogy másfélmilliárdos vagyon u k a t a tőzsdén szerezték. Szerinte fér je megközelíthetetlen volt és ártatlan. Tudott férjének L u b i k Jucival való barátságáról, de ezt
h a m a r likvidálta és nem volt veszélyes ügy.
Nagyné még elmondotta, hogy férje igen takarékos
ember, a k i nem költött .sohasem
sokat nőkre. Nyugodtan várja férje visszatérését.

1927 március 13.

A z olvasó rovata
Nyilt levél a strandfürdőről
dr. Somogyi Szilveszter polgármester urboz

M é l t ó s á g o s U r a m ! Néhány hónappal ezelőtt jelent meg a sajtó hasábjain azon hír.
hogy Méltóságod egy nagyszabású strandfürdő felépítését határozta el, fokozni akarván elsősorban
a város jövedelmeit és megvalósítani minden szegedi polgár régi vágyát, hogy idegenforgalom,
élet jöjjön ebbe a haldokló városba. Ki is küldte
Méltóságod tanulmányútra az arra hivatott városi szakközegeket, akik hazajőve, terveiket benyújtották Méltóságodnak, mire Méltóságod, mint
jó kereskedő és fináncember, költségvetést készíttetett magának a strandfürdő jövedelmezőségéről és látva, hogy az minden tűzpróbán keresztül is rentábilis vállalatnak ígérkezik, kimondta
Méltóságod azt, hogy egy felveeendő kölcsönből
felépítteti a városi strandfürdőt, egy csapásra több
legyet ütvén.
Minden városi polgár 100 százalékig biztosra
vette a terv megvalósulását, mert ismerjük Méltóságod természetét. Egy pillanatig sem kételkedtünk abban, hogy Méltóságod ezen, valóban élet5 6
k e r e s k e d ő .
revaló és a város fejlődését minden iránybau
szolgáló tervét, párt és álláskülönbség nélkül tá(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
mogatni fogja Szeged minden polgára. Lelki szeEste 9 óra m á r elmúlt, amikor a főkapimeink előtt felvonult már a Tisza partján épült
tányságon befejezték a kihallgatásokat. Azután
hatalmas fürdő, ahol nyaranta sokszáz
vidéki
család keres üdülést a városi lakosság melleit,
itthagyva városunkban pénzüket, amire ez a leH i v a t a l o s Jelentés.
csúszott forgalmú város bizony nagyon rászorult.
rendőrség főkapitányi hivatala nyomozást telt foA M T I j e l e n t i h i v a t a l o s a n : Dr. Nagy
Előre örültünk már annak, hogy hány száz szelyamatba, amely nyomozás szükségkép kiterjedt
István budapesti kir. törvényszéki biró ellen 1926.
gedi család fog keresetet találni a nyári hónapon
azokra a személyekre, akik a felmerült adatok
december havában annak a gyanúja miatt, hogy
át ebben az uj üzemben és egy merész, de megszerint a dr. Nagy István terhére rótt visszaélémint a kényszeregyezségi ügyek egyik előadója,
valósítható kép tünt fel lelki szemeink előtt, mely
sekben részeseknek mutatkoznak. Figyelemmel a
az ügyek intézése közben sulvos szabálytalanságoSzegedet, mint f ü r d ő v á r o s t mutatta be. Nyufenforogni látszó bűncselekményeknek és külökat követelt el, fegyelmi eljárás tétetett folyamatba
godtan aludtunk, nem fejtettünk ki propagandát,
nösen a birói pártatlanság ellen vétőkre a törés ennek során állásától fölfüggesztetett.
nem korteskedtünk a terv mellett, mert tudtuk,
vény által kiszabott büntetések súlyára, dr. Nagy
A fegyelmi eljárás folyamán nyomatékos gyanú
ha »ön velünk, kí ellenünk«. Amint ezt a közelIstván ellen az e l ő z e t e s l e t a r t ó z t a t á s elmerült fel arra, hogy a nevezett törvényszéki
múltban tapasztaltuk, amikor száz viharon kereszr e n d e l t e t e t t . Az ügyben részeseknek mubiró a már jelzett ügykörben b ü n t e t ő j o g i
tül is megvalósította az egyetem, a kisvasút stb.
tatkozó
többi
személlyel
szemben
a
nyomozás
f e l e l ő s s é g g e l j á r ó súlyos visszaélétervét, amelynek sok-sok ellenzője akadt. Ha neugyancsak folyamatban tartatik,
letartóztatásuk
s e k e t k ö v e t e t t e l . Ezért a budapesti kir,
tán gondoltunk is arra, hogy lesz a strandfürdőtárgyában döntés még nem történt.
ügyészség megkeresésére a székesfővárosi államnek néhány ellenzője, azt Méltóságod néhány kézlegyintéssel elhallgattatja, mint azt a múltban
mindenkor megtette az ellenzék nagyobb táborával.
De, mini derült égből a villámcsapás, ugy halott
reánk a mult közgyűlés, ahol Méltóságod minPária, március 15. A kamara mai ülésén Briand
gyonának védelméről volna szó.
den javaslat nélkül terjesztette elő ezen tervéi,
kijelentette, hogy a kinai helyzet tárgyában a
London, március 15. Az ideérkező jelentésekcsendesen kijelentve azt, hogy Méltóságod n e m
francia álláspont változatlan. A kormány azt tartkel elleniében a Daily Express sanghaii tudósij a v a s o l j a a strandfürdő építését. Ámulat és
ja, hogy a nemzetnek nem érdeke Kina belső zalója ugy értesül, hogy a Kuo-Ming-Tang pártban
csodálat nyilvánult meg Méltóságod eme Pálforvaraiba
avatkozni. Franciaország semmi módon
a kommunisták kerekedtek felül és Csang-Kai-Sek
dulása folytán.
sem fog Kina belső ügyeiben interveniálni, kitábornokot elmozdították.
Tudjuk, hogy a pénzügyi bizottság egyetlen
véve ha francia állampolgárok életének és vatagja ellene szavazott a tervnek, mert azt előbb
»erkölcstelennek», később »luxusíntézménynek« minősítette. Magában ez még nem engedte következtetni azt, hogy a Méltóságod által előzetes megfontolás, meggondolás és tanulmányozás utján jónak talált tervet egyszerűen el fogják ejteni. Hol
magyar egyesület vezetője mondott üdvözlő beRóma, március 15. Klebelsberg Kunó gróf kulkérjünk választ erre a csodára? Az első eset
szédet.
A
hölgyek
virágcsokorral
kedveskedtek
a
tuszminiszter és felesége, Svaáb Gyula h államvolt talán, hogy még az ellenzék is pártolta Mélminiszter feleségének. A kultuszminiszter és fetitkár és Haas Aladár dr. miniszteri osztálytanátóságod álláspontját, minthogy azt komoly meglesége ezután a szőnyegekkel és virággal pazarul
csos kíséretében ma reggel 7 óra 25 perckor Rófontolás után nem is lehetett nem pártolni és
disziletl királyi várótermen áthaladva, gépkocsiba
mába érkezett. Fogadására a pályaudvaron megíme, egy szó, egy megjegyzés elegendő ahhoz,
szállt és az E x p r e s s-szállodába hajtatott, ahol
jelentek az olasz kultuszminiszter és államtitkára,
hogy Méltóságod leszereljen. Hát mégis csak van
a
miniszter
és
a
kísérete
számára
lakosztályt
tartovábbá Róma városának kormányzója, a quiríuj a nap alatt, mert ez a megnyilvánulás Méltoltak fenn.
náli és vatikáni magyar követség tisztviselői, stb.
tóságod részéről valóban u j !
Klebelsberg kultuszminiszter frissen és jókedvűen
A kultuszminiszter délután 5 órakor látogatást
Arról már hallottunk, hogy a városok autonószállt ki az olasz kormány részéről rendelkezésére
lett F e cl é 1 e olasz közoktatásügyi miniszternél,
miáját korlátozzák, no de talán nem a pénzügyi
bocsájtotl szalonkocsiból, a fogadására megjeleni
majd a Palazzo Vcnéziában felkereste B o d bizottság egyik tagja által! Vagy mégis engedett
előkelőségekkel néhány szól váltott, majd a marer o államtitkárt és C o l a s a n t i helyettes álMéltóságod a 48-ból és ezúttal türi, hogy a vágyar kolónia nevében Mádi Kovács Béla, a római
lamtitkárt.
rost k í v ü l r ő l i g a z g a s s á k ! Hol van a megszokott energia, mellyel Méltóságod egy-egy termmtmtmtmfm^mtmtitmmmtitmMm/mfmm
wwn
vét védeni szokta, igaz, mindenkor a város javát
tartván szemelőtt. De kétségtelen, hogy ezúttal is
a város érdekében javasolta Méltóságod a strand
felépítését.
Bukarest, március 15. Jassyból jelentik: A ka- 1 inozla a négy embert, akik már minden készületei
Méltóságod talán rájött arra, hogy a strand ermeglellek a lőszerraktár levegőberöpitésére. A nyotonai ügyészséget bizalmas uton arról értesítetkölcstelen luxus intézmény; (Budapesten
most
mozás eredményéről csak annyi szivárgott ki.
ték, hogy a dorohoji helyőrség lőszerraktára elépül sokmilliárddal a második nagy strand), amely
hogy a letartóztatott gyanúsítottak oroszok.
len merényletet tervez négy gyanús ember, aki ti»csak az erotikát neveli«, Méltóságod talán már
tokban érkezeti a városba Az ügyészség kinyoa jövő idényre nem engedélyez sem a túlsó,
sem az innenső parton egyetlen szabadfürdőt,
egyetlen regattái, egyetlen strandot sem, mert el;
végre ami erkölcstelen és erotikus a túlsó parton,
az nem lehet erény az innensőn sem.
Méltóságod erélvességétől várjuk, hogy
azon
A világháború
után.
meggyőződésének, melynek alapján a strandfürdő
Paris, március 15. A szenátus ma az 1926, évi
utat. 3,266.000 hektár területet tisztítottuk meg
felépítését nem javasolta a közgyűlésnek, érvényt
pólhileleket tárgyalta, amelyeket a bizottság 1150
a lövedékektől és tettek megmüvelhetővé. Ez az szerez a közeljövőben és nem engedélyez sem
millió frankban állapított meg. A főelőadó jelenújjáépítés S-l milliárdba került.
Tiszán innen, sem Tiszán tul, egyetlen szabadtette, hogy a költségvetés a világháború óta előfürdői, egyetlen .strandhelyet sem.
ször végződik egymilliárdnál nagyobb
bevételi
Mély tisztelettel: Egy szegedi polgár.
többlettel. A főelőadó ezután szólt azokról az
erőfeszítésekről, melyeket Franciaország a háZ W I C K L KÖTÖTT ÁRU
ború óta az elpuszlitott vidékek újjáépítésére tett.
FINOM
MEXE4
Újjáépítettek 356.000 házat, 157.000 mezőgazdaBiidwaiss. március 15 H a r d t m u t h
Ferenc
TAJIT<
sági épületei, 11,000 középületet, 8.200 gyárat, 7.000
nagyiparos, az ismeri ceruzagyár
tulajdonosa,
FESTO-C. 4.
iskolái, 53,900 kilométer utal, 4.800 műépitményl.
tegnap 57 éves korában influenzában meghalt.
H E T I P I A C K O R T I S Z A LA J O G K Ö R Ű T .
2 400 kilométer vasutal, 15.000 kilométer hajózási

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
D r . Nagy István törvényszéki birónak és
a délelőtt folyamán a rendőrségre előállított
társainak kihallgatása a késő éjszakai órákig
elhúzódott. A zárt ajtók mögött lefolytatott
kihallgatások eredményéről hírek nem igen
szivárogtak ki, abból azonban, hogy dr. Nagy
István törvényszéki biró ellen az előzetes letartóztatást
elrendelték,
arra kell következtetni, hogy a fcníorgó súlyos gyanuokokat a
rendőrségnek bizonyítékokkal is sikerült alátámasztani.
A dr. Nagy Istvánnal egyidejűleg előállítottak sorsáról döntés még nem történt, azok
a késő éjszakai ó r á k b a n is a rendőrségen
v a n n a k és ellenük a nyomozás a kiadott hivatalos jelentés szerint folyamatban van.

Franciaország nem avalkoztk be Kína belügyeibe.

A levegőbe akartak röpíteni egy román lőszerraktárt.

356.000

üász, 7000 isicola,

S2ÜO gyár

Hardtmuth meghalt.
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MÁRCIUS

15.

Március idusa
mindig gyufiólencse marad".
99

Hatalmas lömeg -vett részt a Kossulh-szobor előtti
ünnepély er».
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Sze-

ged város polgársága, hiven a régi hagyományokhoz, ebben az évben is méltó módon
ünnepelte meg március idusát. Az ünneplésben résztveit mindenki és erre a napra
legalább 1818 szelleme elsimította a társadalmi ellentéleket, egyesitelte érzésben, gondolatban az embereket.
Az ünnepély a fogadalmi templomban kezdődött délelőtt tiz órakor, ahol Várhelyi József pápai prelátus mondott zenés misét fényes papi segédlettel. Az istentiszteleten megjelent dr. Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester vezetésével a város tanácsa, az egyetemi ifjúság, a zászlók
alall felvonult népkörök és társadalmi egyesületek, a vitézi szék vitéz Fegyveres tábornok vezetésével, a helyőrség tisztikara és sok
százan a város polgárai közül. A hatalmas
tömeg nagyrésze nem is fért be a templom
hajójába, kint a Templom-téren várta be a
mise végét. A misén a templomi énekkar működött közre Kőnig Péter vezényletével.
Mise után a hatalmas tömeg menetté alakult és a vasutas zenekar kíséretével a Somogyi* és a Kárász-uccán keresztül a Klauzál-térre vonult a Kossuth-szoborhoz. A teret teljesen betöltötte a lömeg.
A Kossuth-szobornál az ünnepélyt a dalárda nyitotta meg, amely Kőnig Péter dirigálásával a Himnuszt énekelte el. Ezután Főidényi László színművész szavalta el bensőséges tűzzel a Talpra magyart.
Dr. Vass Béla egyetemi hallgató az egyetemi ifjúság nevében tartott lelkesitő beszédet. Kijelentette, hogy a magyar ifjúság mindig azt teszi, amit 1848 márciusában tett,
ugyanazon a nyomon halad, amelyet a márciusi ifjúság örök időkre kijelölt számára.
A dalárda énekelte el ezután Csornák Elemér karnagy dirigálásával a Hiszekegyei,
majd i'aúl Sándor egyetemi hallgató szavalt.
Az ünnepi beszédet dr. Sőreghy Mátyás tartotta. Méltatta 1818 nagy eredményeit, a testvériséget, a nemzeti önállóságot, a sajtószabadságot. 1818 nagy jelentőségét abban látja,
hogy akkor tudta meg a nemzet, hogy a
zsarnokság, az elnyomatás
ladoznak az egész világon.

korhadt falai omÉppen ezért már-

cius idusa a magyarság számára mindig gyűjtőlencse marad, amelyen keresztül 1818 éltető tüzsugarai áradnak az utódok felé.
A hatásos ünnepi beszéd után a dalárda
Szózata zárta be az ünnepélyt. Sokáig tartott, amig a téren összegyűlt hatalmas tömeg a legnagyobb csendben és rendben szétoszlott.

Á templomokban.
Az evangélikus templomban kedden esle
hat órakor ünnepelték meg a március 15-ikét.
A zsúfolásig megtelt templomban az ünnepség a Himnusszal kezdődött. Tátray Károly
lelkész imádkozott, Mohay Gábor a Talpra
magyart szavalta el. Az ünnepi beszédet Szabó
Gábor tábori lelkész mondotta, méltatva a
nap jelentőségét. Patay Mária Cserzy Béla
hazafias versét szavalta el. Az ünnepi záróbeszédet Muráti György mondotta, el, majd
az ünnepély a Szózat eléneklésével ért véget.
Ünnepséggel áldozott a zsidó ifjúság is március 15. emlékének. Délelőtt fél 11 órakor az
uj zsinagógában istentisztelet volt, amelyen
dr. Frankéi rabbi hazafias érzéstől áthatolt
beszédében fejtegette a nap jelentőségét. A
prédikáció előtt és utána a gyermekkórus
hazafias dalokat adolt elő orgonakisérettel.

A Központi Társadalmi Kör
is megünnepelte a szabadság évfordulóját hangulatos társasvacsora keretében a Boldogasszony-sugáruli
Nyáry-féle
vendéglőben
Büchler Jakab elnök üdvözölte a kör tagjait,
utána Klement Antal tanár tartott ünnepi bebeszédet. Beszéde közben érkezett meg dr.
.Somogyi polgármester, akit éljenzéssel fo-

gadtak. Az ünnepi beszéd ulán kis diákok
szavaltak el néhány hazafias költeményt, majd
a polgármester tartott beszédet. Kijelentette,
hogy az 1818 március idusának ünneplése
ma már nem olyan jelentőségű, mint volt a
háború előtt, mert a negyvennyolcas vívmányok, a függetlenség, a nemzeti kormány elve
megvalósult. Azért a szabadság ünnepe mégis
ünnep marad, mert összeforrt a magyarságnak a jövőbe vetett hitével. Az elveszett országot azonban nem lehet a mai viszonyok
között fegyverrel visszaszerezni. Döngetni kell

Trianont, de a magyarságban rejlő jó tulajdonságok kifejlesztésével és a rossz tulajdonságok kiküszöbölésével. Arra a szabadságra
emeli poharát, amelyben minden becsületes,
munkás magyar ember megtalálja boldogulását. A polgármester nagyhatású beszéde
után dr. Kószó István mondott beszédet.
Sok szülő jelenlétében szép keretek között
ünnepelte meg március 15-ikét a Szillérisugáruli népiskola. A tanulók szavaltak és
hazafias énekeket énekellek. A me^nyity
és bezáró beszédet Fenyi'cssg Jenő igazgató^
az ünnepi beszédet pedig Barabás Jenő tanító
tartotta.
A Turul bajtársi szövetség március 15-iki
táborozást« tartott a Tisza nagytermében,
ahol mintegy 200-an jelentek meg a fehér
asztaloknál. Az ünnepi beszédei Tóth Károly
rektor mondotta, Virág Ferenc és Regdon
Károly szavaltak. Az egyetemi énekkart Csornák Elemér vezényelte, majd a késői órákig
tarló tánc következett.

A m u n k á s s á g ünnepe.
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Lélek-

emelő ünnepség színhelye volt kedden a
Munkásotthon, amelynek nagytermét zsúfolásig megtöltő munkásság ünnepelte március
idusának emlékét. Az ünnepség az Általános
Munkás Dalkör énekével kezdődött, amely
a Munka dalát adla elő bensőséges átérzéssel
Hoffmann Endre karnagy vezénylete melleit.
Majd az ősz Peslalics István lépett a színpadra és elszavalta Petőfinek Egy gondolat
bánt engemet cimii versét. Az ünnepi l)eszédet Czibula Anlal mondotta, aki keresetlen,
de mély hatást kellő szavakkal Táncsics Mi-

Hóviharok

hály életét, küzdelmeit, szenvedéseit ismertette a munkássággal. Táncsics voll a magyar
munkásság első harcosa, ő szerkesztette az
első munkáslapot, a Munkások Újságját. Eleven erővel rajzolta meg Czibula annak a kornak a képét, amelyben Táncsics élt és megkapőan ecsetelte a sok szenvedést, a hosszú
évek bőrtönét. A közvetlen előadás után perceken ál tapsollak Czibula Antalt. Olejnyik
József szavalta el nagyhalást kellően ezután
A nép nevében című Petőfi-költeményt. Március idusának bensőséges ünnepéi a munkásdalárda munkásdalokkal fejezte be.

és felßösszalcadasoK
orsszágfoan.

Róma, március 15. Közép- és Északolaszországban heves hóviharok és felhőszakadások dühöngenek. A Firenze mögött levő hegyekben nagy viharok voltak. A Po folyó a

Olassz-

legutóbbi esőzések következtében néhány nap.
óta ismét árad és egyes helyeken a viz már
elöntötte a földeket. Északapuliában ugyancsak hóesés volt.

Megszakadlak a tárgyalások
a szegedi építőmunkások és a munkaadók között.
A munkaadók szerinl meglassítják az egyetemi építkezések tempóját, ha a munkások 120 filléres órabért követelnek.
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Né-

hány héttel ezelőtt tárgyalások indultak meg
a szegedi építőmunkások és a Szegedi Munkaadók Szövetsége között. Az építőmunkások
ugyanis azt a kívánságukat közölték a munka«
adókkal, hogy kollektív szerződést kötnének
a most folyó évre. Hivatkoztak arra, hogy
az egyetemi és a városi építkezések következtében lizévi

keserves

pangás

és munka-

nélküliség ulán végre konjunktúrája támadt
az építőmunkának. A liz meddő esztendő
alatt a szegedi építőmunkások nagyrésze
kénytelen volt kivándorolni, akik itt maradtak,
azok teljesen eladósodtak, mert keresetük
egészen minimális volt. A mostani kedvező
viszonyokat szeretnék felhasználni arra, hogy
kárpótlást találjanak súlyos veszteségeikért.
Éppen ezért olyan kollekliv szerződéstervezetet állítottak össze, amely szerint a speciális
építőmunkások niakszimáiis órabére 120 fillér
lenne.

órabérek. Hivatkoztak arra is, hogy Szegeden
az építkezések túlnyomó nagyrésze állami és
városi építkezés. Az egyetemi épitési bizottság határozata abban az eselben, ha az építkezés során a munkabérek indokolatlanul
emelkednének, az építkezés

tempóját

lassí-

tanák, aminek viszont az lenne a következménye, hogy ez egyetemi építkezések több
évre elnyúlnának. A rövidlejáratú megoldásba
sem mehetnek bele a munkaadók, mert nekik
is egész évre kelleti megtenniök ajánlatukat.
A munkások kívánságával szemben felajánlottak május elsejéig 80, májustól julius elsejéig 84, julius elseje ulánra pedig 88 filléres
órabéreket.
A munkások képviselői ezt az ajánlatot
nem fogadták el és igy a tárgyalások egyelőre megszakadtak.

A

Léner-kvarleíi

A munkások és munkaadók között megindul! tárgyalásokon résztvett Batitz Gyula volt i i f a b b s i k e r e
nemzetgyűlési képviselő is, aki közölte a
London, március 15. A I.éner-vonósnégyes nagy
munkaadókkal, hogy a munkások hajlandók
sikereket aratóit hat estés Beethoven-ciklusával.
rövidebb időre szóló megállapodást is kötni,
de az egész évre szóló szerződést csak akkor Az Evening Standard Joachim négyeséhez hairják alá, ha a munkaadók megadják a 120 sonlítja a Léner négyest, a Westminster Gazette:
és a Daily Telegraph« pedig elragadtatásai ir
filléres makszimális munkabéreket.
A munkaadók a munkások kívánságát teljesithetetlennek jelentették ki. A tárgyalások
során kijelentették, hogy a 120 filléres órabérek, amelyek hatvanszázalékos emelésnek
felelnek meg, az építkezési

költségeket

8—10

százalékkal drágítanák meg. Hivatkoztak arra,
hegy a háború előtt az építőmunkások órabére 60—65 fillér volt, legutóbb pedig 76
fillér. A fővárosban 69—76—80 filléresek az

Londonban.

a magyar vonósnégyesről. A londoni zeneakadémia meghivla Léneréket, hogy az intézet tanárai és növendékei előtt terlsanak mintaelőadást
Beelhoven interpretálásáról. A négyes március hó
27-én tartja bucsuhangversenyét az Albert-haliban,
Zichy-Rubidó Iván báró londoni magyar követ
és a Portiandi herceg védnöksége alatt az
Alexandra-királyné nevét viselő kórház-alap javára.
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A Kedvesé&ex
indult
Sxobra,
Érsekújváron
fogtála el a cse&ete.
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelent é s e . Pozsonyból jelentik: Érsekújvár pályaudvarára hétfőn reggel befutott magyar tehervonat
egyik kocsijában egy alvó magyar közkatonát talállak oldalfegyverrel és teljes felszereléssel. Érsekújváron, amely a trianoni határtól (¡0 kilométerre fekszik, az eset óriási feltűnést keltett. A ka-

szabad-e annak történni, hogy beteg nőket,
fiatalokat és időseket, együttesen levetkőztetnek, ötösével engedik be az orvoshoz, ahol
várakoztatják és a többiek jelenlétében vizs-

tona, mikor felébredt, elmondotta, hogy Szobra
igyekezett a kedveséhez, nem volt pénze, se szabadságlevele, azérl szállt fel tehervonalra. Útközben elaludt és így nem vehette észre, hogy a vonal túlhaladta a magyar határt. A katonát az
érsekújvári kaszárnyába szállították, a kiadatási
eljárás megindult.

I

A husiparosok és a kamara elnöke megfelebbezíék
a belügyminiszterhez a vágóhídi dijakat.
(A

üélrnagyarország

munkatársától.)

hallgassa meg majd az érdekelteket és vizsgálja meg a helyzetet.

Több

alkalommal beszámolt a Délmagyarország arról a lehetetlen helyzetről, hogy mintegy harminc százalékkal kívánták felemelni a vágóhídi dijakat. A vágóhídi dijak indokolatlan
felemelése ellen ugy a kamara, mint a Délmagyarországi Husipari Szövetség erős akciót
kezdett, aminek eredményeképen a februári
közgyűlés energikus felszólalásokra a tanács
állal javasolt 30 százalék helyett csak --

A felebbezés részletesen megindokolja, hogy
a vágóhídi dijak 17 százalékos emelése teljesen indokolatlan. Leszögezi a felebbezés, hogy
1926-ban a vágóhid bevétele 191.092 pengő,
Gyönyörű
kiadása pedig 115.609 pengő volt. A tiszta
bevétel tehát n mull

évben %5A83 pengő

volt.

Az 1927. évi költségvetés, amelyet a felemelt
dijak alapján készítettek el. 202.000 pengőt
17 százalékos emelést szavazott meg.
irányzott elő, amiből 75 ezer pengőt fordíAz érdekeltek azonban ezt az emelést is tanának beruházási célokra. A felebbezés megindokolatlannak és tul magasnak tartották. állapítja, hogy a felemelt költségvetés tételei
Most a belügyminiszterhez megfelebbezték a litlzollak és olyan kiadási telelek is fordulközgyűlés határozatát. A felebbezést Wiátnak elő, amelyek cl is maradhatnak, de amemér Fülöp és az érdekelt husiparosok adták lyek egyszerűen bevételekként szerepelhetnek.
be együttesen a belügyminiszterhez. Értesü- A felebbezés kimutatja még, hogy a vágóliid
lésünk szerint egyébként a kamara hasonló költségvetése a dijak
felemelése nélkül is
felterjesztést intéz a kereskedelmi és a bel- egyensúlyban
marad.
ügyminiszterhez, amelyben azt kéri, hogy a
vágóhid költségvetésének felülvizsgálatára miAz érdekellek nagy érdeklődéssel nézik a
niszteri megbizoll utazzon ie Szegedre, aki felebbezés sorsát.
MWWMWWWWWWWWMW

mmmtmtmmmtmm/mmmm

Gál Franciska vendégjátékaira
jegyek a D É L M A G Y A R O R S Z Á G jegyirodájában
Aradi ucca 8.
Telefon : 3-06.

Teljes autonómiát a munkásbiztositónak.
mi fáj. Csak ilyen módon lehetett volna és
lehelne elkerülni annak még a látszatát is,
hogy ennek az intézménynek megalapítóit és
fentartóit nem akarják kizárni az ügyek intézéséből.

Bizonyára sokan emlékeznek még azokra
az időkre, amikor a munkásbizlositó eszméje
felvetődölt, majd elméleti viták után az akkori törvényhozás elé került. Nagy lelkesedéssel és szeretettel alapították meg munkások és
munkaadók ezt az első igazán szociális intézményt. amelyet a sértetlen önkormányzat ideje alatt állandóan fejlesztettek. Jött azonban
a politikai reakció, amely rátette kezét erre az
intézményre is és ma már a munkásbizlositó
bizony legalább olyan mértékben adóhivatal,
mint aminő mértékben segélyezi orvossal,
gyógyszerrel és táppénzzel a beteg munkásokat.

A teljes autonómia visszaadása
nélkül a kedélyek soha nem fognak lecsillapodni

OSIVAEVA

Gombos
82

István.

Tartósságban,
m in őségben, ár ban
felülmúlhatatlanok

tavaszi
újdonságok
megérkeztek

u i 4
D e l - K a harisnyák

fogalommá

( Z e m p l é n

váltak.

v á r m e g y e ) .

Timsós, vasgálícos és kénes vízével, nagykiterjedésű évszázados lomb- és fenyőerdejével, szél- és pormentes élenydus
magaslati klímájával teljesen pótolja a
szegény hazánktól elszakított magaslati
gyógyfürdőket.
Keresztény és rituális éttermeiben elismert
ízletesen lehet étkezni.
Erdőbénye fürdő vasúti megállón az érkező vendégeket autó várja.
Bővebb felvilágositást május 15 ig Olaszliszkán, később Erdőbénye fürdőben ad a
Fürdőigazgatóság.

J738
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Kerékpár, gyermekkocsi,
varrógép,

és a tisztviselők soha nem l'ognak ugy bánni
a felekkel, mint akik tudatában vannak annak, hogy nem a felek vannak ő értük, hanem ők vannak a felekért.
A népjóléti miniszter ur katolikus pap is.
Rettenetes az a bürokrácia, amely a tntin- Az ő keresztény szivéhez is szólnak ezek
kásbizlosílól is hatalmába kerítette. A munka- a sorok. Szabad-e tűrni, hogy a munkások
adók és munkások keserves filléreiből össze- filléreiből palotát építsenek, hatalmas összehordott pénzből százmilliókat eladminisztrál- geket évenkint megtakarítsanak, amikor a munnak. A munkás, aki pénztári lag és évi jö- kásság 90 százaléka vizes pincelakásokban
vedelmének állag egylizcnketted részét járu- lakik, amikor a betegek jelentékeny százalék címén a munkásbizlosilónak fizeti, ha lékára egy-kétperces felülvizsgálat után kibeleg. olykor prívátorvost kénytelen igénybe mondják a nembeteg verdiktet, csak azért,
venni, felülvizsgálatok utján megfosztják jo- mert az idén az össztagoknak nagyobb szágos láppénzétől és állandóan a bürokratiz- zaléka beleg, mint tavaly volt és a láppénzzel,
mus legkülönbözőbb akadályaival kénytelen meg a patikával takarékoskodni kell. Nem
megküzdeni. Vass József népjóléti miniszter lenne-e szükség inkább löbb orvosra, hiszen
ha most egy munkás pénteken délben roszelkészítette a munkásbizlositó reformjáról
szóló törvényjavaslatot. Nagyon jó lett volna, szul lesz és szombaton délelőtt például félha megkérdezte volna az intézmény fenlar- tízkor jelentkezik, akkor már meg se nézik,
tóil: a munkaadókai és munkásokat is, hogy mert csak reggel nyolc órakor van betegmik a tapasztalataik, mit kívánnak, mit tar- felvétel, vasárnap viszont nincs rendelés, tetanának jónak, szóval, ha gyökeres hozzá- hát a súlyos betegnek, akiért a munkaadó
szólást engedett volna azoknak is, akik a és munkás esetleg évekig fizette a járulékot és j
munkásbiztositóval való állandó és közvetlen aki pénteken lelt beleg, olykor hétfőn dél- !
érintkezés folytán tudják, hogy hol fáj és előtfig kell várnia, amíg orvoshoz jut. Meg '

OSSI

Tudom, hogy a munkásbizlositó ügyéből és
reformjából is politikumot csinálnak. Ez
azonban annál fájdalmasabb a munkásra és a
szociális érzékit munkaadóra. Még se szabadna
teljesen tétlenül várni, hogy egy uj törvénnyel
az isten tudja, milyen hosszú időre befütyüljenek az autonómiának. Sorompóba kellene
állni minden testületnek, amely átlátja az
itt elmondott igazságokat. Követelnie kell az
autonómiát a Munkaadók Szövetségének, az
ipartestületnek, a kereskedelmi és iparkamarának, a munkásság- egyesületeinek, szóval
mindazoknak, amelyek a tnunkásbiztositót szociális jellegében akarnák továbbfejleszteni és
nagyon jól tudják, hogy ez csak a teljes autonómia melleit lehetséges.

alkatrészek nagyon olcsón részletre is.
Elvállalja ezek javítását .óiállással
721
¥/ w műszerész Szeged, Csekonics ucca 5,
I v f l l U U d 1 . valda divatáruházzal szemben. 721

Kerékpárok kedvező részletre beszerezhetők

eféü

mim

Opel
német
kerékpárok
egyedflU képviselője, Hunlop
gummik és alkatrészek nagy
raktára
Eredeti

Javító mUhely.

Kelemen
Sxegeű.

Kúrúsx

Márton

ucca
16., Dugonics
Telefon »3-22.

tér.
497

Amerikai Royal legújabb rendszerit Pilaszter
í r ó g é p 1 évi
részletre kapható. Amerikai
irógép szellagokCarbonok
beszerzési for
rása, használt
írógépek nagy választékban. Javító műhely.

S z á n t hé-Sándor*
Uríkpár, varrógip áruháza Steged, Kis u. 2 (KisD.-paloio
B A T A I L E regénye:

MATHOT

Lolotte, a meztelen asszony

A hárem szüze«Szeretve a késhegyik

Peírovich Szvetiszláv

HUGUETTE

DUFEOS

illusztris művészgárda

exetaiiv filmekkel peotektöl

£

EO\

a Belvárosi M o z i b a n .

a férfi főszerepben:

péntektől a K o r z ó M o z i b a n .

A szegedi cukorgyár.

IT H

Irla: Wimmer Fülöp.
Napilapjaink hasábjain egy idő óta rövid
időközönként különféle aláírásokkal cikkek
jelennek meg, amelyek mind egy Szegeden
létesítendő cukorgyár eszméjével foglalkozva
ezen alapítást minden irányban nagyon előnyösnek állították oda.
Mivel ugy fogom fel elnöki lisztemet a
kereskedelmi és iparkamarában, hogy egyenes
kötelességem az ily ipari alapilások ügyével
minél behatóbban foglalkozni, e cikkeket is
mind figyelemmel olvastam. Eddig azonban
nem reagáltam reájuk, mivel információim és
meggyőződésem szerint a cikkírók mind tévedésben vannak, nincsenek kellően orientálva, amennyiben egy cukorgyár létesítése itt
Szegeden ma a legkülönfélébb okokból reménvteljes várakozással éppenséggel nem járhat.
Mivel azonban egy tegnap megjelent cikk
most már szemrehányásokat tesz városunk
illetékes köreinek, hogy a szóbanforgó eszmét fel nem karolják, helyénvalónak látom a
következő, azt hiszem, teljesen helyes információimat a nyilvánosság elé terjeszteni.
"Kezdeni a termeléssel, megengedve azt, hogy
a szegcdi földek sovány és részben homokos
területein a répa megteremne ugyan, de
mennyiségileg alig kielégítő módon és általános tudomás szerint a cukorrépa az intenzív
mezőgazdasági kultura terménye, a répamivelés tehát elsősorban csak elv gazdaságokban űzhető sikerrel, amelyek egyébként is az
intenzív gazdálkodás elvei szerint kezelletnck és amelyekben a répamivelés előfeltételei biztosítva vannak.
Ezek szerint a város állal állandóan bérbe
kiadott több mint 40.000 hold föld cukorrépatermelésre nem igen mondható alkalmasnak,
úgyhogy egy cukorgyár üzeméhez szükséges
cca 5000 kai. hold megfelelő répatermelés
Szeged és Szeged vidékén alig volna biztosítható és mint ezt bizonyító tényre, rámutatok
arra, hogy az ide elég közel fekvő mezőhegyesi
cukorgyár évtizedek óta több izben és állandóan kísérelte meg, hogy itt cukorrépatermelésre szerződéseket kössön, teljesen eredménytelenül.
Áttérve ezután a szorosan vett gyári üzemtől
várható eredményre, tényként konstatálom,
hogy Csonkamagyarországon 13 cukorgyár
van üzemben, amelyek dacára annak, hogy
a békében fennállott termelőképességüknek
alig 50 százalékát termelik, termésüknek felét
külföldre kell, hogy kivigyék, mivel a belföldi szükséglet a termelt 15—16.000 vagonnak
kb. csak a felét teszi ki, a belföldön el nem helyezhető cukor kivitele pedig az összes cukorgyárakra, az egész európai erőltetett versenynél fogva nyereséggel alig jár. E tekintetben
egy Szegeden létesítendő gyár pedig még kedvezőtlenebb helyzetben volna, mert a leginkább Fiúmén és Trieszten át folytatandó cukorexportra nézve Szeged fuvar szempontjából
az összes gyáraknál legkedvezőtlenebben fekszik.
Ez az oka tehát annak, hogy komoly hozzáértő körök az eszmét fel nem karolják, mivel
az, sajnos, legalább a mai viszonyok között
nem egészséges és eredménnyel nem kecsegtet.

Tavaszi kalapujdonságok.
Selyem Georgette lóször a legtzlésesebb kivitelben,
meglepő
jutányos
árban
Kap/jatóK.
KalapAtalakitások modellek után elsőrendűen késztl'nek

özv. Iricz Dezsőnénéi, Oroszlán-ucca 3.
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SZAPPAN
SZAPPAI
SZAPPAN

a vezető szappanmárkák,
garantáltan tiszta nyersanyagokból.

Kérje mindenütt,
mert jobbal, gazdaságosabbat
messze földön nem talál.

Bl 17

Komplikációk a tűzoltókaszárnya körül.
A tűzoltók nem akarnak hallani a kaszárnyáról.
(A Délmagyarország
munkatársától)
Né* • tózkodnia és igy csak nincs tűzvész esetén
hány héttel ezelőtt közölte a Délmagyarország, azonnal kéznél.
hogy a város tanácsa Papp Ferenc lüzoltóA tűzoltókaszárnya felépítésének ezenkívül
főparancsnok előterjesztésére foglalkozott a pénzügyi akadályai is vannak. A város kasztűzoltókaszárnya felépíttetésének gondolatával. száját túlságosan igénybevették azok a munA terv az volt, hogy a tűzoltólaktanya erősebb kálatok, amelyeket a közgyűlés már eddig elfalu melléképüleleire emeleteket vonnak és az rendelt, igy uj épületek emelésére már nem
emeleti helyiségekből lakásokat készítenek a igen juthat belőle. Lehet, hogy ez lesz az oka
tüzoltólegénység számára. A tüzoltófőparancs- annak, hogy a tiltakozó tűzoltók nem erednok előterjesztését azzal indokolta meg, hogy ménytelenül védekeznek a kaszárnya-épités
a szabadnapos tűzoltókat tűzvész esetén na- terve ellen.
gyon nehéz összegyűjteni, mert szerteszét
Papp Ferenc tűzoltóparancsnok érdeklődélaknak a városban, sőt igen sokan kint épí- sűnkre kijelentelte, hogy a tűzoltók kifogása
tettek maguknak házat a Somogyi-telepen, igy csak látszólag állja meg a helyét. A valósága tűzről nem is értesülhetnek, vagy pedig ban a kaszárnyai lakás csak az öregebb, a
csak későn jelenhetnek meg a helyszínen, husz-huszonöt éve szolgáló tűzoltók szemhogy résztvegyenek az oltás munkájában. pontjából lehet sérelmes, mert a fiatalabb
Kifejtette előterjesztésében Papp Ferenc azt tűzoltók közül igen kevés julott még abba a
is, hogy a városnak tulajdonképen nem iskellemes helyzetbe, hogy saját háza, kertje
kerülne pénzébe a tűzoltókaszárnya felépítése, legyen, vagy ilyen magánházat bérelhessen.
mert az építési költségeket bőségesen amortizálná azoknak a tűzoltóknak a lakbére, akik
— Igy a kaszárnya választóvíz lesz, az öretermészetbeni lakást kapnának a kaszárnyá- gebb tűzoltók vagy nyugdíjba mennek miatta,
ban, tehát lakbérre nem lenne joguk.
vagy más beosztást kérnek a várostól. Ez
pedig
a tűzoltás érdekét szolgálja, mert a
A tanácsnak első pillanatban tetszett a terv,
gyakorlati
tapasztalatok tanúsága szerint husz
a mérnökség utasítást is kapott a tervek és

a költségvetés elkészítésére, most azonban évi szolgálat éppen elég a tüzoltólegénységváratlanul súlyos akadályok merültek fel. A nek. Már régen harcolok azért, hogy a tűzhivatásos tüzoltólegénység nagyrésze ugyanis oltókat huszévi szolgálat után más munkakörben helyezze el a város, mert nálunk
hallani sem akar a kaszárnyai
életről. Sok
tűzoltó saját házában, vagy béreli magánház- tökéletes munkát már nem produkálhatnak,
ban lakik és a kis, városszéli házak kertjében másutt viszont még nagyon jól használhatók.
A tűzoltólaktanya felépítéséért minden erőmgazdálkodik. A kert megtermi a család zöld
ségszűkségletét, sőt a piacra is jut belőle, mel sikra szállok és remélem, hogy sikerül
foglalkozhatnak ezenkívül sertés-, baromfi- és is kiverekednem. Kiszámíthatatlan az az előny,
tehéntartással is, tehát megpótolhatják vala- amit elérünk vele. Igaz, hogy a szabadnapos
hogy a kicsire szabott tűzoltói fizetéseket is. tűzoltók eltávozhatnak lakásukról, de nagyobb
Ezekre a tűzoltókra katasztrófát jelentene a a valószínűsége mégis annak, hogy tűz esetén
természetbeni lakás, a tűzoltókaszárnya. Ezek több szabadnapos tűzoltó vehet részt a muna tűzoltók azzal is érvelnek, hogy a kaszár- kában, mint igy.
nyai elhelyezés sem biztosítja fellétlenül azt
az előnyt, amelyre a főparancsnok számit,
mert hiszen a szabadnapos tűzoltónak nem
kell feltétlenül lakásán, a kaszárnyában tar-
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Telefon ll—85,

Má cius 16-án, szerdái

sportnadrágo
gylri érőn
S O O S n n D , Szeged, tsko'a ucca II.
73

KOrZÓ MOZÍ

Telefon U -85

Március 16., 17 én, 8ze dán és csütörtökön

RAMON NOYARRÚ B E N
f ő s z e r e p l é s é v e l
arab
Azonkívül:

Orvosi köpenyek,

történet

A L I
8 felvonásban.

PÁRBAJ A PUSZTÁN (A szerelem korbácsa)
Blascó I b a n e z regénye filmen 10 fel .rónádban.
Főszereplő ;

ANTONIÓ MORENÓ.

PÜNKÖSDI

PRINC.

Szerelmi e x p r e s s S S O S S I OSWALDA

Vígjáték 8 fe von sban.

felAariáaob kmdetr 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5 7 és 9 órakor.

Előadások kez ele 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

* terem kellemesen fDtve van.

Azonkívül:

Fószeup ö : R i c h á r d

Dix.

A terem kellemesen fittye vsn.
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RUDOLF VALENTINO

WtT/1(Z

Szerda. Róni. kat. Geréb pk. Protestáns. Henriette. Nap kel G óra
13 perckor, nyugszik G óra 16 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emslet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. sz.
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József,
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy
György, Boldogasszony-sugárut.
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien ;
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz).
Telefon: 40—3—22.
Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria részér«,
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.)
Telefon: Serie 62—5—95.
— Hősök einlékszobra Alsóközponton. Alsóközponton
m á r régebben
mozgalom indult meg,
hogy az elesett hősök emlékének méltó emléket
állitsanak. A mozgalom szervezői a terv megvalósilása érdekében gyűjtést rendezlek. A gyűjtés eddig mintegy 100 millió koronát eredményezett, amelyből m á r lehetővé válik a szobor
megrendelése. A szoborbizottság már több neves
szobrászművésztől kért ajánlatot és az eddigi tervek szerint Alsóközponton a nyár folyamán felállítják a hősök emlékszobrát.

SEJK

FIA

BANKY VILMA

— Szegedi képek az athéni kamarában. Az
athéni kereskedelmi kamara néhány hét előtt megkereséssel fordult a szegedi kereskedelmi és iparkamarához, hogy ülésterme számára propaganda
célból Szeged városának néhány szebb fényképét
küldje meg. A kérdés teljesítése érdekében a szegedi kamara a városi tanácshoz fordult, amely
készséggel bocsájtotta a képeket elküldés céljából rendelkezésre. Most érkezett meg az athéni
kamara köszönő levele, mely szerint a képek
közül egyet Simos, volt kereskedelemügyi miniszter, a kamara elnöke saját szalonjában helyeztetett el, mig a többi képeket Budapest és
Debrecen fényképeivel egyetemben a kamara
üléstermében függesztették ki. Érdekes azonban
az athéni kamara levelének utolsó passzusa, mely
szerint arról értesültek, hogy Szegednek van egy
Széchenyi-lér nevü része, amely Európa legszebb
lerei közé tartozik és igy azt a kérést intézik a
szegedi kamarához, hogy pótlólag ennek a térnek egy látképét küldje meg.
x Eljegv/.és.
H o r v á t h Juliskát
eljegyezle
L i c l i t o c r Lajos. Minden külön érlesilés helyeit.

— Monstrepörök a szegedi törvényszék előtt. Beszámolt a D é l m a g y a r o r s z á g arról, hogy az
utóbbi időben egyre több liltott műtéti pör kerül
a szegedi törvényszék elé. A bíróságot nemsokára
több ilyen pör fogja foglalkoztatni, még pedig
számos olyan, amelyekben a vádlott o r v o s. Igy
nemrégiben Hódmezővásárhelyen, majd legutóbb
Makón jöttek rá a hatóságok olyan esetekre, amikor egy orvos hivatásszerűen űzte a magzatelhajtás. — A bűnügyek közül két ügyet április
hónapra már ki is tűzött a szegedi törvényszék.
Az egyik makói pörnek külön érdekessége az,
hogy a főtárgyalásra 72 tanút idéznek meg.
x Ma nagy halestély a Stefániában.

x A Roykó-féle világhírű
bajuszpedrő mindenütt kapható.

640

Tiszaujlaki
B1 21

— Vitorlás csónakon — Amerikába. Berlinből
irják: A jövő héten Müller Pál kis vitorlás csónakjával, amely 6.2 méter hosszú és 1 és egynegyed méter széles, az Óceánra száll, hogy áthajózzon
rajta Amerikába. Magával visz 100 liter ivóvizet,
32 liter petróleumot, valamint legszükösebb menynyiségü élelmiszert.

x Széna, szalma, here minden mennyiségben kapható a Damjanich uccai szénatelepen (gázgyár mellett).
681

•y Milyen lesz az ingó jelzálog törvény? Végre a
— Aki akar kedvezményes havi részletfizetésre,
kép\isélőház elé került az ingó jelzálogról szóló
avagy negyedévi
törlesztésre u j házat építeni,
törvénytervezet, mely az ipari és kiskereskedelmi
telket venni, házat venni, vagy hozzá és ráépíteni,
hitel terén óhajt előnyös változásokat eredméaz kérje az alakulóban lévő szindikátus számínyezni. A törvény alapján üzemi felszerelést, függő
tási táblázatának, szabályzalának nyomtatás alatt
termést, állatállományt, anyagkészletet és ami a
lévő példányát. Nyomtatvány és postadíj fejé— Fenyő Miksa előadása a kamarában. Fenyő
kiskereskedők szempontjából igen l'ontos, áruben 70 fillért küldjön be postabélyegekben 8
Miksa a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsékészleteket is le tehet kötni. Ezutáii a zálogba
napon belül. Olvasható címet írjon. Lakbér és
gének igazgatója március 19-én, szombaton este
adott dolgokat nem kell a hitelezőknek átadni,
birói letiltás nélkül. Köz- és magántisztviselők,
7 órakor »A genfi világgazdasági konferencia előhanem az adós tovább is használhatja azokal.
vasutasok, honvédség, csendőrség,
folyamőrség,
készítése« címmel előadást tarl a kereskedelmi
Ez uz intézmény valószínűleg ösztönözni fogja a
vámőrség, pénzügyőrség, orvosok, lelkészek, taés iparkamarában. Az előadás nyilvános, ventőkét arra, hogy rövidlejáratú jelzálogkölcsönöknítók, vitézi lelkesek, egyesületek, sőt bari és heti
dégeket szivesen tál a kereskedelmi és iparkaben keressen elhelyezést. A nyilvántartási könyvbe
fizetéses munkások, kik lakbért nem kapnak, sőt
mara elnöksége.
való bejegyzés előtt hatósági
bizonyítvánnyal,
[Kilgári egyének is társulhatnak. A nyomtatványok,
vagy közjegyzői okiratiul kell igazolni, hogy a zá— Cserkészközgyülés. A Magyar Cserkészszöminden érdeklődőre fontosak s igy egyénenkint kü-',
logtárgy megvan, mennyit ér és hogy azt ki, lön kérendők. Alakulóban lévő házvételi és építési 4
vetség V. kerülete március 20-án tartja évi renhol és milyen módon őrzi. Az elzálogosító a
des közgyűlését az egyetem biológiai tantermészindikátus, Szilágyi János cimén Kaposvár, Hon-'
zálogtárgy birtokában maradhat és azt u rendes
ben (Tisza Lajos-körul G. sz. I. em.), melyre az
véd-ucca 20.
$
gazdálkodás szabályai szerint tovább használhatja,
alapító, pártoló és az intéző bizottsági tagokai
x
Simonsbrot
Kocsisnál.
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másrészt azonban kötelessége a zálogtárgyat fenmeghívja az elnökség.
lartani és súlyos büntetés terhe alalt tartózkodnia
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti:
kell
minden visszaéléstől, amely a hitelező kieléMaitól
£)irek.
\
Hazánkban az idő változékony, esők főleg még
gítési jogát csorbíthatná. Ingó jelzálog joggal lenyugaton vollak és a hőmérséklet kissé alacsohel biztosítani nem csak a pénzintézetek és hi- Március 15-ikél a szokott lelkesedéssel ünnenyabb lett. Jóslat: Egyelőre még változékony idő,
pelte meg Makó városa. A katolikus templomtelszövetkezetek követeléseit, hanem minden olyan
kevés csapadékkal, majd lulnyomóan száraz deban tartott ünnepi istentisztelet után délelőtt 10
követelési,
amely
termelési
cikkek
beszerzésével
rült idő, éjjeli fagygyal.
órakor díszközgyűlést tartott a város képviselőlugg össze. A javaslat megengedi, hogy a kisipa— Szeged—Pelsőc. A postahivataltól veit érictestülete, melyen G o r c s a Péter h. polgármesrosok jelzálogul leköthessék az egy személy kesülésünk szerint f. év április 1-én megnyílik Szeter megnyitó beszéde után V ö r ö s Lajos reresetének folytatásához szükséges tárgyakon felül
ged—Plesivec (Pelsőc) közölt a lávbeszélő forformátus lelkész méltatta szép beszédben a nap
lévő valamennyi felszerelési tárgyaikat. A közölgalom. Egyszerű beszélgetés dija 3.50 pengő.
jelentőségét. A Túrán Dalkör éneke fejezte be u
tekből is látható, hogy ez a törvény ugy a kisdíszközgyűlést, mely után a Kossuth-szoborhoz
— Szűkülés a bölcsészeti szakosztályban. Szeripar, mint a kiskereskedelem szempontjából rendvonult az ünneplő közönség. Itt dr. T a m á s y
dán délután G órakor az egyetemi archaeologiai
kívül nagy jelentőségű s általános kihatása megAndrás ügyvéd volt az ünnepi szónok és a Peinlézet tantermében
(Leszámoló-palota, I I I . 37.) lesz a hitelviszonyok javulására.
tőfi Dalkör énekelt. Délután 3 órakor népgyűlés
tartandó szakülésen dr. V a r g a Sándor, a berlini Collegium Hungaricum tagja tart előadást:
x Szegedi Útmutató a legújabb telefon- volt a városháza előtt, melyen S i e b I g Béla
A mai filozófia válsága, Maier Henrik, valóságkönyvvel kapható minden könyvkereskedés- állomásfőnök szavalata után H. S z a b ó Imre tartott magas színvonalú és nagyhatású ünnepi beszéfilozófiájának megvilágításában cimen. Belépés díjben.
det. A Makói Dalárda éneke fejezte be a hataltalan. Érdeklődőket szivesen lát az elnökség.
— A Képes Krónika legújabb, 11-ik száma a
mas tömeg előtt lefolyt népgyűlést. Délután 6
— Gál Franciska vendégjátékaira jegyek a Dólmagyar irodalom reprezentánsainak adott találórakor a Belvárosi Református Kör tartotta meg
magvurorszúg jegyirodájában (Aradi-uccu 8., telekozót. Novellát, verset irtak Kosáryné Réz Lola,
szokásos márciusi ünnepélyét az ó-templomban.
fon 3-00.).
Harsányi Lajos, Nyáry Andor, Pásztor József,
Az elnöki megnyitót T h u r z ó Ferenc tanár, az
— Jégeső. Csongrádról jelentik: Szombat délSzekula Jenő, Zoltán Vilmos, Telmányi Sándor,
ünnepi szónoklatot P i g a 11 József lelkész tarután Sövényházán, Pusztaszer és Levelény körBecássy Judit, Bozzay Margit és folytatódik Endtotta. Márciusi ünnepélyt tartottak az összes iskonyékén tiz percig tartó jégeső volt, apró, de sűrű
rődy Béla pompás regénye, az »Ixogén sugár*.
lákban, este pedig ünnepi lársasvacsora volt a
borsónagyságu jég esett. A márciusi esőzésnek
Ezenkivül a képanyag ismét felöleli a világaktuaKaszinóban és a Kereskedők Egyletében.
a gazdák nem örülnek, mert a nedves időjárás
lilások minden nevezetességét, a mélynyomásos
A makói járásbíróság u j elnöke, — mint azt
akadályozza a tavaszi mag elvetését.
melléklet pedig külön érdekessége az u j számnak.
már jeleztük —, B r o m m e r Ödön járásbirósági
x Díjmentes oktatást ad vevőinek himzésben,
z Dreherben ma délelőtt finom balleves. 478
alelnök lelt, akinek kinevezése most jelent meg a
tömésben és varrásban újonnan berendezett perhivatalos lapban. Brommer Ödön látta el Gremanens tanfolyamain a Singer-varrógép részv. társ.
csek Ede nyugalombavonulása óta a járásbíróFigyeljen minta-készítményeinkre kirakatainkban.
ság elnöki leendőit és kinevezése osztatlan öröSzeged, Kárász-ucca 1.
5
telttel fél 8, 9 <s délután 2 órakor
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met kelt városszerte, alio! Brommer Ödönben a
hivatása magaslatán álló, igazságos és j ó birót
x Kelcli Erzsi tavaszi modellkollekciójának betisztelik és becsülik már évek óta.
mutatását megkezdte női divattermében, Vár-u. 7.

Wolf-féle finom péksütemény

Boda Bertalannál is kapható.
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— Felakasztotta magát egy nyolcadikos diákleány. Szolnokról jelentik: Tegnap este Karcagon Aradi Emil lakásának kamrájában felakasztotta magát J a n k ó Gizella 19 éves diákleány,
a kareagi leánygimnázium 8. osztályos növendéke.
Az öngyilkos diákleánv két levelet hagyott hátra,
anyjának irt levelében meghagyta, hogy sirjára
soha ne tegyenek virágot.
— Adomány. N. N. liz pengőt küldött be szerkesztőségünkbe Komlósi János súlyos beteg és
nagy nyomorban lévő szobafestő családja részére.
A nemes adományt rendeltetési helyére (Dermabarakk 3.) juttatjuk.
x Olcsó fürdőkádak, takaréklüzhelyek Fo-

g d Edénél, Szeged, Takaréktár-ucca 8. 582
— »A művészi meglátás mibenléte«:. Dr. Rejőd Tiborc, a Központi Sajtóvállalat igazgatója
kedden esté 9 órakor az »Árpád« szabadkőtnives
páholy nagytermében »A művészi meglátás mibenléte s címén előadást tartott. Az előadó lelkész,
akit a közelmúltban neveztek ki Milánó egyik
plébánosának, olaszországi útjáról visszatérve, oltani megfigyeléseit és tapasztalatait vetített képek
bemutatásával illusztrálta és magyarázta meg. »Az
álombeli Velencéről« megtartott első előadása után
dr. Rejőd Tiborc kedden este nagyobbrészt hölgyekből és papokból álló hallgatósága előtt magyarázta meg, hogy a festményen, szobron hogyan
kell meglátni a szépet és a művész lelkét. SoJiasem a forma, a reális hűség a fontos — mondotta —, hanem a lényeg, a történés, a cselekmény, a művész elképzelt mondanivalója a fontos. Majd vetített képekkel bemutatta az olaszországi képtárak műremekeit, megmagyarázva az
egyes képek tartalmát és ezzel azf, hogy mit
kell különösen a vallásos képekben nézni, ha
a szemlélő teljesen át akarja magát adni a kép
hatásának.

x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában vegyen. (Szeged, Dugonics-tér 11.) 128
— Megjelent a Szinházi Étet Csókról-csókra
ttzáma. A Magyar Színház nagysikerű újdonságáról ad számot e- héten fneze Sándor lapja, a
»Színházi Élei«. Közli a darab tartalmát, mutatványt ad Heltai Jenő ragyogó verseiből és pompás fényképfelvételekben hozza az operett legérdekesebb jeleneleit. Kotlamelléklet
Maurice
Yvain a Csókról-csókra komponistájának legújabb
slágere.

Vásárhelyi
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Vásárhely népe, régi szokásához híven, az idén
ís lelkesen ünnepelte meg m á r c i u s i d u s á n a k évfordulóját. Az ünnepet istentiszteletek előzték meg, délelőtt tiz órakor a Feketesas előtti
térségen, meg a Kossuth-szobor előtt volt a tulajdonképpeni emlékezés. Mindkét helyen az egyesitett vásárhelyi és iparos-dalárdák hazafias dalokat énekeltek, az ünnepi beszédet pedig M á rt o n Árpád református lelkész mondotta, aki a
t e s t v é r i s z e r e t e t r e , mint a leghatásosabb
irredentizmusra és az igaz magyarságra hivta fel
a hallgatóság figyelmét, ffju K ö r t v é l y e s s y
Károly joghallgató Petőfi »Talpra magyar«-ját szavalta el lendülettel. Az ünneplő közönség ezután
a Kossuth-szoborhoz vonult, ahol dr. S o ó s István polgármester lelkes szavak kíséretében helyezte el a város közönségének díszes babérkoszorúját.
A református gimnázium ifjúsági ünnepe délelőtt tizenegy órakor kezdődött a Feketesas nagytermében, melyet a zsúfolásig megtöltött az érdeklődő közönség. Ünnepi beszéd, ének és szavalatok szerepeltek a műsoron.
A társadalmi egyesületek ünnepe közül meszsze kimagaslott a 48-as Bercsényi-olvasókör hétfőn este és a tabáni első olvasó népkör kedden
este tartott impozáns ünnepe. Mindkét helyen
sokan gyűltek össze, hogy meghallgassák K u n
Béla képviselő ünnepi beszédét.
Dr. Soós István polgármester az első kerületben
az A) jelzésű anyakönyvek vezetőjévé dr. Faragó
Mihály számvevőt, helyettesévé Vörös Bálintot,
a B) jelzésű anyakönyvek vezetőjévé Veres B.
Mihályt, helyettesévé Tóth Dániel állami tanítókat
s a C) jelzésű anyakönyvek vezetőjévé Szabó
Gyula, helyettesévé pedig Balog Sándor állami
.tanitókat nevezte ki.

Könyvelt

Müvészzet

Nagy József könyve Platonról és Kantról. A
mai magyar filozófia egyik legelőkelőbb szellemének müve jelent meg K é t f i l o z ó f u s címSzerdán : G a á l F r a n c i s k a vendégfelléptével :
mel. Az emberi gondolkozás két vezető alakjáról
Darázsfészek. (Bérletszünet.)
fest ez a könyv elmélyült portrét és kettőjük
Csütörtökön: G a á l
F r a n c i s k a vendégfelmunkásságán á l két különböző világ képét veléptével: Nem nősülök. (Bérletszünet.)
titi elénk. Platón az antik világ szellemét tükrözi
Pénteken: G a á l F r a n c i s k a vendégfelléptévissza, szemben Kant modern világképével. Két
vel: A Noszty fiu esete Tóth Marival. (Bérletkimerítő essayében Nagy József végig vezeti ugy
szünet.)
Platón, mint Kant szellemi kifejlődését. Ahogy
Szombaton délután ifjúsági előadás: Az erdészSokrates tanításain gazdagodva kialakult Plafonleány.
ban a maga különös, de a görög kulturára olySzombaton este: A Cirkuszhercegnő.
annyira jellemző világképe s ahogy Kant szelVasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Kiss
leme fejlődik a kritikai probléma felbukkanáés Kis.
sáig s azontúl a maga rendszerének felépítéséig:
Vasárnap este: Aranylakodalom.
erről ad világos, mindenkit érdeklő s amellett
Hétfőn: Díszelőadás Várhelyi József tiszteletére:
újszerű képet Nagy József könyve. Külön ki
Constantin abbé.
kell emelni müvének ama fejezetét, mely Kantnak
a magyar szellemi életben való hatásaival fogSzínházjegyet a Délmagyarország Jegyirodájában telefonon is lehet rendefnt. A jegyeket kí- lalkozik. A mü mindenképen nagy nyeresége a
magyar filozófiai irodalomnak. — Ára kötve 4
vánatra házhoz küldjük.
pengő 50 fillér.
Gabányi János: A megbilincselt ember. Olysói
Március idusa a színházban. Üres páholyok és
és héthársi G a b á n y i János tábornok, az ismert
félig üres földszint, a karzaton lelkesedő tömeg:
kiváló katonai és történetíró, termékeny munigy fest a nézőtér 1927. március tizenötödikén. A
kásságának ujabb gyümölcsével lép most az olvaszínpadon az Aranylakodalmat adják, Rákosi Viksók elé: müve ezúttal regény. Még pedig kitűtor és Beöthy László kedves, ügyes alkalmi danően, színesen, lendületesen megirt, tartalmában
rabját, amelyet a szabadságharc félszázados évfordulójára írlak. Kölönös hangulat fogja el az és a háttér fölrajzolásában meglepően nagykoncepcióju, szellemében jólesően egészséges és erőembert: a közönség egy része várja, hogy Krausz
teljes regény. Az iró mintegy három évtizeden
bácsi, a zsidó negyvennyolcas mikor árulja el
a hazát, de Krausz bácsi nem olvasott kurzus- vezeti végig az olvasót, amelyeknek közepében véres virágként piroslik a világháború öt borzalmas
lapokat és jobb magyarnak mutatkozik, mint például az egykori muszkavezetők. A március ti- esztendeje — s ez emberöltönyi időn át hősei eltűnnek és fölmerülnek, a milliő a film gyorsasázenötödikét ábrázoló kép végén
fölzendül a
gával változik, csak egyetlen hős áll rendületlenül
Marseillaise gyújtó dallama és — csodák csodája
és meginogva, elbukva s föllámadásra várva: Ma—, a lomboló közönség háromszor is megujrázgyarország, a megbilincselt ember. Magyarország
tatja. A szabadságot emlegetik egyre a darabban,
sorsának utolsó évtizedeit mélyebben és szebben
hittel, tűzzel, rajongással, mint ahogy ma az életkevesen irták meg: az átélség nagyobb plasztiben a diktatúrát szokták. Az egész szezon folyacitásával senki. A hős tábornok a maga elé tűzött
mán nem emlegették annyit a szabadságot, mint
ezen a szent estén. És az előadás végén fölhang- irói feladatot is bravúrosan oldolta meg: munkája
első sorától az utolsóig élvezetes és felemelő olzott Kölcsey fönséges Himnusza és mint egy ember állott föl az egész színház. Hiába, ez a mi vasmány, melyet ifjú és öreg egyaránt kezébe
vehet. A szerző rég elhunyt atyja, az egykori szaigazi nemzeti imádságunk, csak kár, hogy ma
badsághős, emlékezetének ajánlja müvét, mely irói
más nóta járja. De legalább van mégis egy nap,
értékén felül hazafias szempontból is pozitív éramikor emlékezni szabad a szabadságra, egyenlőségre, testvériségre, Petőfire és Táncsics Mi- ték: a nemzetközi lelkiismeret megmozditására különösen alkalmas. Az Athenaeumnál készült szép
hályra. A színészek olyan hévvel játszottak, némelyimü ára 6.50 pengő.
ket el is ragadta ez a hév és bizony a Nemzeti Dalba
is belejavított. De hiszen a mai politikusok is ezt
— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délmacsinálják.
gyarország kiadóhivatalában a legszebb és legBárányi János olaszországi hangversenyei. B a- értékesebb magyar könyvek.
r a n y i János szegedi zongoraművész nemrégen
tért vissza Olaszországból, ahol hangversenykörA Délmagyarországol, Szeged egyetlen llberiutjában érintette Velencét, Milánót, Rómát, mindenütt a legteljesebb elismerést aratva. A Corriere
11a napilapját támogatja, aki nyomtatványszükségdélia Sera és a többi nagy olasz lapok melegen
letét a Délmagyarország-nyomdában (Löw Lipótdicsérik technikáját, finom billentését, különösen
a modernek és magyarok müveinek kiváló inter- neca 1».) szerzi be. Telefon 18—M.
pretálását és hírt adnak arról a lelkes ünneplésről, amelyben a szegedi művészt részesítette 759
KitUnÖ
az olasz közönség. Rómában az ünneplők és lelUradalmi
Trappista
sajt . . .
kg. 3 * —
kes tapsolók sorában ült a svéd király is, MilánóTavaszi
gyenge
liptói
túró . . , 3-60
ban pedig megjelentek a magyar kolónia és a Szardínia, jó minőség . . . .
1 doboz O-SO
magyar követség tagjai.
Sajtok,
szardíniák
legolcsóbban

A szegedi városi színház műsora:

Gál Franciska vendégjátékaira jegyek a Délmagyarország jegyirodájában (Aradi-ucca 8., telefon 3-06.).

A szinházi iroda hirei.
Gaál Franciska vendégszereplése. A Vígszínházban ebben a szezonban csak két darab szerepelt
a játékrenden, és pedig a Noszty fiu esete Tóth
Marival és a Nem nősülök, amelyek majdnem
kétszáz, egymást követő este műsorát képezték.
Mindkét színjáték vezető női szerepét
Gaál
Franciska játszotta, aki most, hogy a Vígszínházban uj darab kerül színre, eleget igyekszik tenni
— minden más szinház invitje dacára — a szegedi színház meghívásának és szerdán megkezdi
nálunk érdekkel várt és három estére terjedő
vendégjátékának sorozatát a Darázsfészek-ben, a
melyet a Belvárosi Színházban szintén ő vitt
diadalra. A pompás vígjátéknak még egy vendégszereplője lesz, T u r a y Ida, a Belvárosi Szinház tagja, aki Beke Aliz szerepét, Sally Boydot
fogja ábrázolni. Gaál Franciska csütörtökön a
Nem nősülök, pénteken pedig a Noszty fiu esete
Tóth Marival vezető női szerepét személyesiti.

A minisztériumok lassú ügykezelését semmi sem
jellemzi jobban, mint a külföldi kölcsön ügye.
Annak idején, mint emlékezetes, a városok csak
•ugy vehettek fel külföldi kölcsönt, ha azt hasznos
beruházásokra fordítják. Vásárhelyen már a tervek is készen vannak, afelett is határoztak, hogy
kivel építtet a város, de az ügy felebbezés alatt
van és a belügyminisztérium azt még nem intézte
cl. Most, hogy a város külön főispánt kapott,
dr. S o ó s fstván polgármester felkérte, hogy a
minisztériumban sürgesse ki a felebbezés elintézését. Egyrészt, mert tavasz van és már lehetne építkezni, másrészt pedig, mert a drága
|
kamat egyre többet harapdál le a tőkéből.

Modell

selyemkalapok
már \ 2 . pengőért

BERÉNYI KALAPSZALONban Kelemen-ucca 7.
Átalakítások m o d e l l e k

517
után.

GLtlCKNÉL. TELEFON 901.

Hirdeímény.
Vb. P a t k ó s Mihály makói kereskedő csődügyében közhírré teszem, hogy a csődleltárban 1-189
és 210-260 tétel alatt felvett füszerüzleti berendezés és felszerelés, fűszer- és festékáruk, úgyszintén ecetgyári berendezési tárgyak (az erjesztő kádak kivételével), a csődválasztmány határozata értelmében zárt ajánlati verseny utján értékesíttetnek.
Az ajánlatok 1927. évi március hó 21-ikének
déli 12 órájáig nyújtandók be alulírott tömeggondnoknál az 5916 P. 62 fillér becsérték 10 százalékát tevő bánatpénz egyidejű átadása mellett.
A csődválasztmány a beérkezett ajánlatok felett 1927. évi március hó 2f-én délután 3 órakor a csődtömeggondnok irodájában határoz s
belátása szerint az ajánlattevők között szóbeli
árlejtést is elrendelhet.
Vevő tartozik a vételárat 3 nap alatt készpénzben a tömeggondnoknál lefizetni s egyben az
ügylet utáni bélyegilletéket és a forgalmi adót
viselni.
Eladás alá kerülő fenti ingóságok alulírott tömeggondnok (Makó, Hunyadi-ucca 19.) közbenjöttével megtekinthetők.
Makó, 1927. március 15.
Markovich Iván
ügyvéd,
m!49
_ v
csőd tömeggondnok, [

п

Щ 7«Я щрч*

DÉLMAGYARORSZÁG

1927 március 16.

A DÉLMAGYARORSZÁG állandóan gyarapodó kölcsönkönyvtárában
havi dij előfizetőknek I pengő, tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér,
heti előfizetőknek 16 fillér.

Sport
A Bástya húsvéti programja: vasárnap
Kispesttel kupadöntő, hétfőn Szabadkán
Sand—Bástya. A vasárnapi Bástya—33
meccs után tárgyalások indultak meg a Bástya húsvéti programjára vonatkozólag. Ismeretes, hogy a PLSz kötelezte a Magyar
Kupában résztvevő csapatokat, hogy mérkőzéseiket március 25 ig játszák ie. A Bástya
túlzsúfolt programja azonban kizárta ezt a
megoldást. Most azután Budapesten létrejött
a megegyezés Kispest és Bástya között, mely
szerint a Magyar Kupa elődöntő mérkőzésüket húsvét vasárnap játszák le Szegeden.
Húsvét hétfőjén a Bástya Szabadkára rándul
át és otl a Sanddal játszik barátságos mérkőzést. A március 25-iki Kinizsi-Bástya
mérkőzés birója minden valószínűség szerint

'Radió
A nagyobb
mai

leadóállomások
műsora.

Berlinben 20.10-kor Drótostót, Frankfurt
ban 20.15-kor Varázskeringő, Königsbergben 20.10-kor: Ilebbel: .Mária Magdaléna.

Makó r. t. város hirdetményei
ad 346-1927. sz.

Árverési hirdetmény
a vereskereszt melletti földek haszonbérbeadására.

A város tulajdonát képező vereskereszt melletti
szántóföldek és gödrök haszonbérbeadására 1927.
Budapest 555.(1. 9.30 és 12: Ilirek, közgazdaság.
évi március h ó 18. napján délelőtt 11 órakor
13: Időjárás- és vízállásjelentés. 15: Hírek, közárverés fog tartatni a helyszínen.
gazdaság. 16: Kálmán bácsi mesél а gyermekekA haszonbérleti idő tartama 1927. évi október
nek. 17: időjárás- és vízállásjelentés. 17.15: Szimhó l-ig terjedő idő.
fonikus zenekari hangverseny a Zeneművészeti
Az árverésen megígért haszonbér az árverés alFőiskola kupolaterméből. Vezényel Unger Ernő.
kalmával azonnal kifizetendő.
Közreműködik: Nedelkovits Anna
hangversenyRészletes feltételek a gazdasági hivatalban megénekesnő. 19: Dr. Bandat Horst: »A parányok
tudhatók.
világa.с 19.45: Részletek régi klasszikusokból. ElőMakó, 1927 március 11.
adják: Péchy Blanka és Baló Elemér.
Utána
Gorcsa,
friss hírek. 21: Hires énekesek lemezei, külön
ml46
h polgá mester,e célra szolgáló gramofon készüléken. 22: Dunapalota-nagyszállóból Bachmann jazz-band. — Ber5067—1927. sz.
lin 483.9, 566. Königswusterhausen 1300. Stettin
Boronkay
G á b o r lesz, akit Langjelder
Ferenc,
252.1. 13.30: Harangjáték. 15.30: Asszonyok órája.
a Bástya budapesti képviselője kér fel a
t6.30: Gyermekóra. 17: Ifjúsági hangverseny. 19.05:
meccs levezetésére.
A német sajtó fejlődésének iránya. 20.tO: л DrótosVivéakadémia. Armentano Ede, a magyar tót, operett Leltártól. 22.30: Tánczene. — Bern 411. a landori erdőrészlet köztes müvelésre való haszonbérbeadása tárgyában.
vivósport régi harcosa, vasárnap délelőtt 11 16: Zenekari hangverseny. 16.30: Gyermekmesék.
A város tulajdonát képező landori földeknek az
órakor a Belvárosi Mozi helyiségében nagy- 20.30: Hangverseny. — Breslau 322.6. Gletwitz 250.
szabású vivóakadémiát rendez, amelyen hires 16.30: Szemelvények ismert operákból. 18 és 19: 1926. évben lölgymakkal bevetett, erdősilett tekülföldi mesterek és a régi lanilványok mér- Előadás. 20.15: »Der Ilerr Senator«, vígjáték. — rület 400 négyszögöles részletekben, három évi
időtartamra árverés utján haszonbérbe fog adatni.
Briinn 441.2. 12.15: A rádió házizenekar hangverkőznek a ntaestro tiszteletére. Az akadémiára
senye. 19.15: Átvitel a brünni nemzeti színházból.
Az árverés határidejéül 1927. évi március h ó
részvételüket bejelentették Falcetto Ettore »Die Teufelswands«. Opera 3 felv. — Frankfurt
19. napjának délelőtt 9 óráját tűzöm ki azzal,
milánói olasz mester, 7 uranelli mester (Buda- a/M 428.6. Cassel 272.7. 15.30: Gyermekóra. 16.30: liogy az árverés a helyszínen fog megtartatni.
pest), Hollós
Ö d ö n é s Hajdú
JáROS, t o v á b b á
Régi operettekből szemelvények. 20.15: »VarázsUgyanez alkalommal eladásra kerül a HadárPetschauer,
Schenker
és még számos amatőr
keringő«, operett Strauss Oszkártól. — Hamburg
féle őrháznál beraktározott, mult évi termésű két
394.7. Breinen 400 Hannover 297. Kiet 254. 14.05:
vivó.
kazal sarjuszéna, nyomban a fenti földterület haA brémai Norag-zenekar hangversenye.
16.15:
Különvonat a Nemzeti mérkőzésre. Mint ismeszonbérbeadására megtartandó árverés befejeztéHangverseny.
20: Rödenbeck -Kvartett
hangretes, a Bástya csapata 27-én Budapesten a N e mvel.
versenye. 21: Énekquartett hangverseny. 21: Citz e t i ellen játszik ligabajnoki mérkőzést. TekinMakó, 1927. március 11.
terahangverseny. Utána
hangversenyálvitel. —
tettel arra a nagy érdeklődésre, ami a vasárnapi
Gorcsa,
33-as elleni mérkőzés iránt megnyilvánult, aBás- I Kobenliavn 337. Sorö 1150. 18: Harangjáték. 20:
m147
h. polgármester
tya vezetősége elhatározta, hogy' a fontos buda- j illeimdel dalosegyesület hangversenye. 21.45: Zepesti meccsre különvonatot indít. Részvételi díj: , nekari hangverseny. — Königsberg 303. Danzig
oda és visszautazás tribün ülőjeggyel 12 pengő, " 27Й.7. 11.30: Szórakoztató zene. 13.15: Hirek. 16.30:
ad. 24852/1926. sz.
állóhellyel l f pengő. Előjegyzések
eszközölhe- • Szórakoztató zene. 20.10: »Maria Magdaléna«, három felvonásban Ilebbel Frigyestől. 21.45: Tánctők a Tisza-szálló portásánál, a SzAK klubszobázeneátvitel. — Langenberg 468.8. Dorlmund 283.
jában, a Kereskedelmi Bankban, a Kelemen-uccai
Felhívom a lakosságot, hogy az udvarokon,
Münstrr 241.9. 13.30: Hangverseny. 14.30: HázíaszMegváltó-gyógyszertárban és Szántó Gábor Aradikertekben, gyümölcsösökben és szántóföldeken lészonyok iskolája. 16: Vidám óra. 17: Köln: Könnyű
uccai irodájában.
vő gyümölcsfáit a hernyófészkektől, petéktől, vazene. 20.30: »Das Grabmal des unbekanten SolA Bástya májusban Aradon játszik. A Bástya
lamin! a fán megszáradt multévi termésű gyüdalen«, tragédia három felvonásban. 22.30: Táncosztrák, jugoszláv és román meccsei után május
mölcsöktől legkésőbb folyó év március 31-ig tiszzene. — Leipzig 365.8. Dresden 294.1. 12: Déli
10-én Aradra látogat el, ahol az ottani két matítsa meg, a száraz leveleket,
hernyófészkeket
hangverseny. 20.15: »König Nikola«, színjáték hágyar csapattal, az AAC és az AMTE kombináltja
égesse el.
rom felvonásban. 22.15: Tánczene. — Milánó 315.8.
ellen játszik barátságos mérkőzést.
A vértetüvel fertőzőit fák még a rügyfakadás
16.15: Szórakoztató zene. 20.45: »La Giocondac,
Vasárnap fúlják le a mezei bajnokságot. Néhány
előtt, megfelelő kálrányos oldallal kezelendők, az
opera Ponchiellitől. 22.45: Jazz-band. — München
jelentéktelen cross countrv verseny után vasárerősen fertőzött fák pedig legkésőbb március h ó
535.7. Nürnberg 329.7. 12.30: Ének- és zongoranap már nagyszabású mezei verseny lesz Sze31-ig kivágandók és elégetendők.
hangverseny.
16:
Roscnbcrger-Quartctt
hangvergeden, melynek keretében dől el a MASz déli
Az almamoly, gyümölcspenész és varasodás elsenye. 17.20: Ének- és zongorahangverseny. 20:
kerületének .szenior és ifjúsági bajnoksága. A csaleni védekezés a in. kir. földművelésügyi miSzavalatok, ének- és zenekari hangverseny. —
patversenyben négy komoly esélyes pálvázó van:
niszter ur által kiadott 96950/1924. sz. rendelete
Nápoly 333.3. 17.10: Szórakoztató zene. 21: Hanga Szak, a SzVSE,'az SzTK és az MTÉ. Favorit
értelmében színién kötelező a lakosságra.
verseny., Rosalla Marini énekesnő közreműködéáltalában a SzAK csapata, amely legalább paEzen utóbbi betegségek ellen a fák léli gonsével.
Prága 348.9. 12.15: Hangverseny. 16.30:
píron verhetetlennek látszik, a második helyért
dozásával, tisztántartásával, a kéregvar lekaparásáHangverseny. 20.08: Tarkaesl. — Róma 449. 13.30:
a Vasutasok fognak küzdeni az SzTK-val.
val és a varasodolt ágak lemetszésével, valamint
Jazzband. 17.15: Hangverseny. 21: Színházi átvitel.
a léli (rügyfakadás előtti) permetezéssel kell véStockholm 454.5. 18.30: Hangverseny. 19.50: Szimujak és használlak Megdekezni.
fonikus hangverseny. 21.45: Tánczene. — Stuttlepő olcsó árban Nagy
A védekezés mikénti kivitelére és a követendő
gart
379.7.
Freiburgi
B.
577.
16.15:
Hangverseny.
választékban. Kedvező
eljárásra a városi gazdasági hivatal és a főkertész
20: Szemelvények а XVI., XVII. és XVIII. század
részletfizetésig is, már 1C0 pengőtől kaphatók.
kellő útbaigazításokat ad.
z.
zeneirodalmából. Toulouse 389.6. 12.45: Hangverírógép
Rt.
К И " " tér 8. s133
A védekezés foganatosításait a város kül- és belseny. 20.30: »Gillelte de Narbonne«, operelle 3
területén i>ontosan fogom ellenőriztetni és a mufelvonásban. — Wien 517.2 és 577. 16.15: Hanglasztók ellen az 1891. évi XII. t. c. értelmében
verseny. 17.05: Gyermekmesék. 20: Tarka-est. Maa legszigorúbb eljárást teszem folyamatba, az irgyar népdalok és csárdások, előadja Kuppi József
tási és védekezési eljárást pedig a mulasztók tercigányzenekara. 21: G. Thibaud hegedűművész
hére hatósági uton fogom elvégeztetni.
hangversenyének átvitele а Konzerl-Hausból. 21.45:
Makó, 1927. március 10.
Vidám esti hangverseny., előadja a Ganglaber-zeGorcsa,
nekar — Zürich 494. 15: Hangverseny. 20: Ezio
ml48
h. polgármester.
Innocenlini (bariton), olasz ének-estje. — Utána
a házi zenekar táncestje. 22: Jazz-band.

Árverési hirdetmény

Hirdetmény.

írógépek,

S I N G E R

varrógépek
rég

bevált jó

minőségben

JíedveztS
fitetési

feltételek

S I N RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
G E R VA K R Ó C é P
Szeged,
K á r á s z u c c a 1. sz.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában,
Szeged.

Kereskedésbe

pénztárkezelőnő
762
felvétetik.
Gépíró, üzleti gyakorlattal rendelkező előnyben. Ajánlatok
fizetisi Igények feli ültetésével ,Bizalmi állás• jel. kiadóba.

legolcsóbb gyári beszerzési forrása

Fischer János Fiai

767

sirkögyára

S z e g e d , K á l v á r i a u c c a 3.
K e d v e z ő fizetési feltélelek.

Varrógép,
Rerélcpár
113
gyermeKKocsi
gramofon
részletfizetésre is
DÉRiy
gépáruöáxban
Sxeged.

Kis ucca,
/aviló

•нашаáfa Nagy

Keleti-palota.
т!Ще1у.
яшшшш*-
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DELM AGYARORSZÁG

1927 március 13.

Meghívó
és

Bánky
Vilma
utolsó
nagy
filmje

a Thcrapia Laboratórium és Dobozgyár Rt.
1927. évi március hó 26-án, d. e. 9 órakor
Budapesten (IV., Deák Ferenc-u. 1. II. cm.
73.) tartandó

rendes

közgyűlésére.

Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése az 1924-ik üzletévről.
2. Az 1924-ik évi zárszámadások megvizsgálása, az évi mérleg megállapítása és határozathozatal az üzleteredmény tárgyában.
3. Határozathozatal az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak adandó felmentvény tárgyában. 4. A felügyelőbizottság kiegészítése.
5. Az igazgatóság és fel ügyelőbizottság jelentése az 1925-ik üzletévről. 6. Az 1925. évi
számadások megvizsgálása, az évi mérleg megállapítása és határozathozatal a veszteség elővitele iránt. 7. Határozathozatal az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak adandó
felmentvény tárgyában. 8. Határozathozatal
a társaság felszámolásának kimondása iránt
és a felszámolók választása. 9. Határozat a
társaság felszámolásának kimondása miatt a
részvénytársaság igazgatósági tagjainak, igazgatósági megbízatásuktól való felmentésíi és
ilynemű megbízatásuk megszűntének a K. T.
cégjegyzékbe való bejegyeztetés tekintetében.
10. Esetleges indítványok és bejelentések.
Azon részvényesek, akik a
közgyűlésen
részvenni szándékoznak, a le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket legalább 3
nappal a közgyűlés előtt a Pénzintézeti Központ pénztáránál (Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 1.) letenni tartoznak. (Alapszabálv

lői segélyalap 381.083.05 K. Hitelezők 1 milliárd 829.246.360.32 K. Elfogadvány 275 millió K. összesen 2 milliárd 305.778.812.86 K.
Eredményszámla

1925 december

31-én.

Veszteség: 1924. évről áthozott veszteség 41
millió 729.339.85 K. Jutalékok és költségek
59.883.617,— K. Munkabérek és tiszti fizetések 305.001.726.72 K. Adók, illetékek és kamatok 17.657.710,— K. Összesen 427.272.393.57
K. Nyereség: Üzemi eredmények 286.121.021.08
K. Veszteség 141.151.369.49 K. összesen 427
millió 272.393.57 K.
Az

igazgatóság.

Megvizsgálta és helyesnek találta
A

felügyelőbizottság.

női divatlerme Szeged, Somogyi ucca 7. sz.

Elsőrendű munka.

Jutányos árak!

Szeged sz. kir. város tanácsától.
6388—1927. szám .

Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi szegényház, népkonyha, közkórház
és árvaház részére 1927. évi április hó 1-től
1927. évi június hó 30-ig terjedő 3 hónapra
szükséges kenyér, liszt és zsemlye szállításának vállalati uton leendő biztosítása iránt

folyó évi március hó 26-án, délelőtt 10 ftrakar
az I. tanácsi ügyosztályban (városi bérház
I. emelet) tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen
és időben nyilvánosan felbontatni fognak.
16. §.)
Budapest, 1927. március hó.
A szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett ajánlatok
Az IGAZGATÓSÁG.
240 pengő óvadékképes értéknek tanácsi leMérlegszámla 192b december 31-én. Vagyon:
tétbe helyezését igazoló letéti nyugtával láIngatlan 14.385.236.50 K. Gép és gvárfelsze- tandók el és az árlejtés napjának délelőtti
relés 411.112.751.32 K. Árukészlet 322.195.509 10 órájáig a tanácsi iktatóhivatalba (VárosK. Félkészáru-készlet 37.000.000,— K. Nyers- háza, földszint) nyújtandók be.
anvagkészlet 466.817.667.— K. Váltókészlet
Az óvadékok Szeged sz. kir. város tanácsi
10.504.107.- K. Értékpapír készlet 5.650.400- letétpénztáránál helyezendők el és az árlejK. Irodaberendezés 17.686.313.— K. Fogat és tést megelőző nap déli 12 órájáig fogadtatfelszerelés 22.653.460.— K. Üzemanyagkészlet nak el.
2.552.470,— K. Pénztárkészlet 828.114.— K.Uj
A vállalati feltételek a fenti ügyosztályban a
építkezések 611.694.314,— K. Óvadékok 345 ezer
hivatalos órák alatt betekinthetők és 50 fillér
K. Átmeneti adósok 8.846.90Ó.— K. Átmeneti forköltség megtérítése ellenében rendelkezésre álgalmi adó 4.485.956,— K. Adósok 127.192.311
lanak.
K 07. Ládakészlet 15.950.000.— K. Veszteség
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges dön41.729.339.85 K. Összesen 2 milliárd 422.900.148
K 74 f. Teher: Részvénytőke 100.000.000,— tésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fentartja magának azon joK. Elfogadványok 309.890.310,— K. Tartalékgot,
hogy a beérkezett ajánlatok között az
alap 96.506.460,— K. Értékcsökkenési alap
4.644.909.49 K. Tisztviselői segélvalap 381.083 ajánlott árakra tekintet nélkül, szabadon váK 05 f. Idegen elfogadványok 23,167.768. - K. laszthasson, vagy az összes ajánlatokat melHitelezők 1.888.009.618.20 K. összesen 2 mil- lőzze és a szállítást más uton biztosítsa.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1927. évi
liárd 422.900.148.74 K.
március hó 14-én tartott ütéséből.
Eredményszámla

192b. december

31-én.

Veszteség: Csomagolási költségek 16.483.661,—
K. Biztosítási költségek 11.516.306,— K. Házbérköltségek 7.109.291.40 K. Fűtés és világítási
költség 33.422.900 — K. Biztosított igazgatósági
jutalék 446.512,— K. Általános
költségek
118.522.927.66 K. Üzemköltségek 24.960.197.10
K. Kocsifuvarozási költségek 25.140.687.— K.
Tiszti fizetések 99.281.226,— K. Tiszti lakbérek 57.099.682— K. Tiszti fizetési pótlékok 109.430.364 — K. Kereseti adó 3.764.702
K. Betegsegélyző dijak 36.531.837,- K. Autófuvarozási költségek 5.903.152— K. Takarékkorona agiószámla 10.563.251.10 K. Budapesti fióktelep költségei 71.181.601.— K.
Váltókamat számla 9.749.170,- K. Üzemi
munkabérek 43.118.493.44 K. Adószámla
1.637.273,- K. összesen 688.863.266.70 K.
N vereség: Áruszámla 173.725.605.25 K. Anvagszámla 341.828.012.60 K. Téglaszámla 102
millió 243.560— K. Kőlcsön-láda és rekeszszámla 18.532.130,- K. Kiállítási bérszámla
7.804.319,- K. Veszteség 14.729.339.85 K.
Összesen 688.863.266.70 K.
Az

igazgatóság.

Megvizsgálta és helyesnek találta
A
Mérlegszámla

felügyelőbizottság.

1925. december

31-én.

Va-

gyon: Pénztár 13.301.545,— K. Felszerelések
1 milliárd 121.696.095.82 K. Készlet 281 millió 263.106,— K. Adósok 748.366.696.55 K.
Veszteség 111.151.369.49 K. Összesen 2 milliárd
305.778.812.86 K. Teher: Részvénytőke 100
millió K. Tartalékalap 96.506.460,- K. Értékcsökkenési alap 4 6t4.909.49 K. Tisztvise-

Dr. Somogyi Szilveszter,
763

polgármester.

Felhívjuk a vásárló közönség
figyelmét, hogy raktárunkra érkeztek eredeti
angol
és
legfinomabb cse& gyártmányú

férfi szövetek
öltöny,
felöltő,
átmeneti Kabátok
és
nadrág
K ü l ö n l e g e s s é g e k .

sporí-öSíöny
újdonságok
Fenti
áruK
olcsó
sxabott
áraK
mellett
Kap&atóK.

HoltzerLFiai

699
cég detail üzlete
Szeged, HWIu. és Kelemen u. sarok.

10

DÉLMAG YARORSZ AG

ApKMUrdeMsck: 10 szóin 30
fiittr, minden lovébbi szó 3
Hite . — Nagy belükkel szedeti
szavak kétszeresen számittHtn ;k.

A P R Ó H I R D E T É S E K .

Bizalmi állás, Makó—Szeded, Orvos, Azonnnl, A
maga megértője, Állandó,
Polgarleány, Bizalom, Mielőbb, 23 éves, Lcquano,
Együtt gazdálkodunk, Német, Perfekt, Jegyző, SürRŐS jeligés levelek átvehetők a kiadóban.

Kiadó több kis lakás és
bútorozott szoba a nagy
állomásnál. Ságby, Szeged,
Topolya sor 7.
13
Bármely ipari célra, műhelynek, vagy
raktárnak
rendkívül
alkalmas nagy
száraz helyiség,
lakással
azonnalra kapható. Kötélüzlet, Szeged, Mérei ucca
6/c. sz.
6

BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Belvárosban elegánsan bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést 23
Lépcsőházi,
vagy
kapualatti bejáratú csinos, discrét bútorozott szobát keresek.
Ajánlatot
»Azonnalra< jeligére.
Urileány keres Belvárosban
elegáns különbejáratu bútorozott szobát. «Rózsa« jeligérc a kiadóba.
Szerényen bútorozott szoba
villanyvilágítással
kiadó.
Szeged, Lechner tér 4. 16
Tiszti bútorozott
szoba,
külön bejárattal, 2 személy
részére, azonnal
kiadó,
esetleg ellátással is. Ipar
ucca 18., fogadalmi templomnál.
1G
Uri emberek, uri fiuk szép
tiszta szobát
kaphatnak,
esetleg
teljes
ellátással.
Szeged, Deák Ferenc ucca
18. em.
Bútorozott szobában fiatal
iparosnak egy ágy kiadó.
Szeged, Kórház ucca 21.
Szerény külön bútorozott
szoba munkásnőknek vagy
férfiaknak kiadó. Szeged,
Maros ucca 8.
13
Bútorozott
szoba
kiadó
villanyvilágítással
házaspárnak is, esetleg konyhabasználattal, Szeged, Zrínyi
ucca 14., e. 3.
12

Lakás - Üzlet
Két-három szobás
lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján^
23
Keresek
megvételre 2—3
szobás lakást
lelépéssel,
vagy lelépés nélkül aranybérért.
Polgár ucca 14.,
I.ázár.

Foglalkozás
Szerény feltételek
mellett
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.
23
Bármily irodában iskolázott, szerény
fiatalember
alkalmazást keres. »Gyakornok jeligére.
Jóházból
való
gyermekleányt felveszek. Aki már
volt gyermekek
mellett,
előnyben. Auszterweil, Szeged, Brüsszeli körút 28. 15

Elsőrendű fűszer- és csemegekereskedősegéd
esetleg irodai állást is keres
azonnalra. Cím:
Mihalik
Pál, Gazdasági lelep 6. 3

Eladó házak között válogathat tetszése szerint, egy
apróhirdetés utján.
23

Kifutófiu, ki lóval is tud
bánni, felvétetik.
Szeged,
Madách ucca 5.
16

Használt jókarban levő bognár gyalupad
kerestetik
megvételre. Ciin ifj. Kovács
Antal bognármcster, Kislemplom-tanya.
12

Szimpatikus jó megjelenésű
intelligens özvegy háztartás
vezetésbe, főzés, varrás, német nyelvben
gyakorolt,
gyermekszerető, állást keres. Ozv. Rabcrerné, Szeged, Bihari u. 4., I. e. H

Házhoz szállítjuk
Önnek
a
vevőt,
bérlőt.
alkalmaxottat,
sxobauraí

Soffőr, ki a javitást érti,
álást keres bárhova. Kjfh
István, Szeged, Nádor u.
14. szám.
12

Ennyibe
kerül
egy
ÍOsxavas
a p r ó h i r d e t é s
a D é l m a g y a r o r s x ti g ban.
130 hold tanyásföld eladó.
Értekezni lehet Purjesz JáÉnos ügyvéddel Szentesen.

lasztékát becses figyelmébe ajánlom. Szinté MZMT zománcedény
áruháza Szeged, belvárosi huscsarnok mell
neUett
123

BÚTOR

Bejárónőt felveszek. Vitéz
ucca 17., emeleten.
16

csóbban S P I T Z E R S Á N D O R

Saját készítésű keminyta és
festett hálók, egyes igyak, szekrények és mflbutornk legol-

Fiatal, gyermektelen házasKülönbejáratu uccai szoba
üresen kiadó, Szeged, At- pár elmenne kisebb házba
házmesternek, lehetőleg máMindenkinél magasabb éren
tila u. 4. fötdsz. bal. 13
jus l-re. Szíves megkeresés
veszek férfi használt
Somogyi-telep 8. u. 450.
Egy szoba, konyha, kamra
l'odorné.
Ugyanott
egy
kiadó, Szeged, Petőfi Sánmegbízható
ügyes leány
dor sugárut közelében. Tuszobalánynak, vagy szadakozódni
Szentháromság
ucca 13., 11-től l-ig az kácsnénak elmenne azonKovács
Szeged, Bolnalra.
üzletben.
12
dogasszony sugárut 22 124

ru/fanemüí

fehérneműt

Tiszteletei érteeitp-n a ragyéidemü krzöiaíget, hoiy
sütödémet megnyitottam, ahr 1 napon a friss házikenyér és
fehér sütemények kaphatók. Napmifa reg<e 8 cs derntan
fe> 3 KŐI kenyérsütéseket és házi sütéseket elfogadok.
Ké'cm a n<gye u n n i ft?ö '* g * ivei« tmogaiásAt,
maradok tmteielte! B a r a n y j S â m l O f

Márton Ferenc
épilésí vállalkozó
készil elsőrendű

465

kivileiben:

sírkövei, sirkeretel sírboltokat,
mUkőlábazalol és lépcsőket.

Eladó 80 drb akácszálfa
(szerszámfa) ózv. Sánlánénál, Feketeszél 266. szám.
Kalmár-iskolánál.
12

adolt r a j z , v a l a m i n t saját lerv szerint.

Szolid árak.
Beton- és m ű k ő I p a r t e l e p :

Szegeű,

"Debreceni

ucca 29,

Hívó teleion: 13—48.

'íarló ucca 7. számú ház
szabadkézből eladó és azonnal elfoglalható.
13
Egy darab
hatlégkörnyomásu vontatós kazán, Hoffherr-Schantz
elevátoros
cséplőszekrénnyel jó állapotban azonnal eladó. Megtekinthető Rónay Béla örökösei gazdaságában Kiszomboron.
12
Orosházától 8 km.-rc, a
vásárhelyi
határban
a
pusztaközpont mellett 77
kishold föld, melyből cirka
20 hold szántó, a többi
elsőrendű legelő, szabadkézből eladó. Ért Csáky
Sándor földbirtokosnál Hmvásárhely, Kállay u. 37. a.
kedden, pénteken és vasárnap a déli órákban. 12
Sárkány ucca 4. számú ház.
elfoglalható lakásokkal szabadkézből eladó.
16

Eladó a rókusi állomás
előtt egy kis üzlet. Megtudható Szeged,
Földmives ucca 5. sz. a.
16
Kotormán Sándornál orosházi Pusztaközponton 435.
szám alatt 100 mázsa jő
minőségű széna eladó. 12

98—99 s z á z a l é k o s

a

legolcsóbb

szőlőfürtös

Hungirija

napi áron kapható és előjegyezhető

Csenderits

Imre

kereskedőnél, Tisza Lajos-körut
Telefon 566.

Püpökbazár.
605

Eredeti

erfurti

nemesitett

veteményés virágmag
különlegességek:
Petúnia, Pálma,
Kakfus, Daliak,
Crysanthemmok

Mihályi A d o l f n á l

kaphatók.

Mindennemű gYÜmölcsvédelmi szerek. 664

Két jómegjelenésü diplomás
úriember szórakozás céljából megismerkedne fiatal
uri
leányokkal.
Jelige
»Extra vagon.«
Fiatal, gazdag urileány, aki
társaságában nem
találja
meg azt, akit keres, ezúton
keresi oly fiatalember ismeretségét, aki nem a pénbouem őt szeretné meg.
»Érdek nélkül« jelige.

HÁZASSÁG
Fiatal úriember
urileány
ismeretségét keresi házasság
céljából.
Leveleket
• Szivárvány« jeligére a kiadóba.

KÜLÖNfÉtÉfC
Húsvéti orth. kóser kosztra
előjegyzést elfogadok. Blauné, Szeged, Somogyi u. 20.,
étkezde.
2
Kecskeméten
haszonbérbe
kiadó 32 hold szántóföld.
Értekezés III.,
Munkácsy
u. 3. sz. a.
12

Részletfizetésre §

szállítok ká<-oit«smunkálut
Balog Sándor Szeged, Kossuth Lajos sugá ut 0. TeL 965.

Meglepő

Szeged, Peketcsas acca 19 143

Szatymazon az állomás közelében 1000
négyszögöl
szőlőföld eladó;
nyaralóhelynek igen alkalmas. Tudakolható Szeged, Kormányos ucca 12.
13

Szoba- és konyhabútorok,
szobafestő szerszám eladó.
Szeged, Pálfi ucca 80. 13

Pesü fiatalember csinos és
intelligens fiatal hölgy ismeretségét keresi. Leveleket
kiadóba »Charles« jeligére.

Cselló olcsón eladó. Szeged,
Tisza Lajos körút 32., I.
emelet 1.
13

Egy erős használt kerékpár
olcsón eladó, Szeged, Vár
ucca 7. sz. A volt Holczerféle üzlet
13

Ház eladó. Szeged, Petres
ucca 14. Rókusi állomásnál.
13

LEVELEZÉS
Levelezhet szórakozás céljából a Délmagyarország
apróhirdetései utján. 23

Mübutor hálók, ebédlők, nri szobák. . S L A V O N I A * kesénf(hálók

tO füzér feketeföldi paprika eladó. Tápé 205. Tud.
vasárnap egész nap. 13

Egy kisfias tehén és három
öl szalma eladó Szőregen,
Árpád u. 709.
13

Ipari és kereskedelmi célokat
szelgAM apróhirdetések : 10
Sióig 50 fillér, m rden továbhi
i z ó 5 blér с с э е с э е с э е с э

Kontrafékes kerékpár jutányosán eladó. Szeged, Csaba ucca 49.
13

Stráfkocsi, 30 mm. liordképességü, erős, eladó. Szeged, Kálvária u. 20.
13

Vállal :

u) épületet és átalakítási munkákat

3 kis hold szőlőnek való
homokföld eladó a Zákánykapitányságban. Tud. Szeged, Remény ucca 53. 13

Eladó egy jó kisfias tehén.
Szeged, Kisfaludi u. 39. 13 Eladó 14 hónapos Úszta
fajbika, fiatat tehén (8 li- Két igásló eladó Bach Jenő
fettanyattzonyl ajádékui zomaro
és Testvérek cégnél, Szeter teje van). Szeged, Hoed' ny és konyhafeszartged, Szent István tér. 13
mok ucca 16.
13
létl kirakatom kiváló gazdag vá-

Szoptatásra kisdedet, esetleg nagyobbnak gondozását
vállalom. Tudakozódni Szeged, Hajnal ucca 28. 3

!

Udvari épület, nagy telekkel sürgősen eladó vagy
felsővárosival vagy rókuuival elcserélendő. Szeged,
Répás ucca 21.
13

Jókarban
levő
KERÉKPAHT keresek megvételre.
Ladányi, Szeged, Zrínyi u.
2. szám.

30 fillérért.

Tanyásbérest keresek felnőtt és tiz-tizenkét éves
fiával. Jelentkezni lehet vasárnap, Szeged, Vidra u.
3., III. em. 10.
13

Sütöde ^megnyitás

Szentesen, Bercsényi ucca
144. számú ház, mely gazdálkodónak is alkalmas, elköltözés miatt szabadkézből
eladó.
12

•^штттятттттттттттттт

Hosszú blzonyttványu jobb
mindenes főzőnő felvétetik
Szeged, Mikszáth u. 24.,
fakereskedés.
12

Jómegjelcnésü
intelligens
fiatalember, könyvelésben,
levelezésben, magyar, német, román nyelvekben perfekt,
alkalmazást keres.
Esetleg akvizíciós munkára.
Szíves
megkeresést »23
éves< jeligére a kiadóba
kér.
3

ADÁS-VÉTEL

Kifutófiu vagy tanoncnak
leány felvételik. Szász, Szeged, Kelemen u. 7.
10

Varrónő olcsón ajánlkozik
házakhoz ugy felső mint
fehérnemű varráshoz. Szeged, Kistisza ucca 11. sz.,
Gregusné.

Kapás vagy lakó felvétetik
domaszéki szőlőbe. Tudakozódni Szeged,
Csongrádi
sugárut 23.
13

Jobb főzni tudó mindenest
keresek egy 3 tagu családhoz. Jelentkezhetni Gyertyámos u. 6., I. c. 1. 16

Gyermekszerető, főzni tudó
Eérfi és női fehérneműt
mindenesleány
felvétetik,
olcsón készít, horgolást és
Szeged, Tisza Lajos körút
hímzést
vállal Gulyásné,
38., I. emelet bal.
12
Szeged, Pozsonyi I. u. 3.,
földszint.
2

butoripartelepén szerezhetők he
Szened, Margit úrra 12
296

villanyos megálló mellett.

1927 március 16.

Schaffer Testvéreknél

Csongrádon a vashid mellett levő 15 hold területnyi
halastó hosszabb időre telesbe vagy haszonbérbe kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
13
Újszegeden, a hídfőhöz közel 200 négyszögöl gyümölcsös kis épülettel, villanynyal bérbeadó. Érdeklődni lehet Tisza Lajos körút
72. sz.
16

Egy használt kontrafékes
strapa kerékpár eladó. —
Röszkei ucca 11.
13

A szentesi Tanczik-örökösök téglatelepe, tégla, cserépgyártásra összes felszereléssel kiadó. Értekezni lehet Szentes, Rákóczi Ferenc ucca 51. sz.
12

Eladó 10 jó erős méhcsalád. Megtekinthető Tárkány
Sz. Ferencnél 2086 1. szám
alatt az ördöngösi kapu
mellett Tégláson.
11

A Bercsényi-telepen
levő,
szép nemes gyümölcsfákkal
is beültetett szőlőin haszonbérbe, vagy felesbe kiadó.
Zioldos ucca 4.
11

Német és angol

kerékpárok,

varrógép gramofon, sportkocsik,
gummik, alhat-

£?ee,srész- Wolf gépáruházában

ffi:

Nigv javitómühf ly
Tisztviselők, vasutasok és
csendörségnek 5 százalék engedmény.
572

Tapétáz
gyorsan és pontosan Szabó, Oroszlán u. 6.

A surance Corporation

angol biztosító társaság,

London.
Alapiitatott 1720-ban.
összes nyilt tartalék . Fst. 15,863 127
1925 ös évi díjbevétel . Fst. 6089807

S z e g e d i f ő U g y n ö k s é g e
Szeged, Kállay Albert ucca 6, a Szeged-Alföldi
Takarékpénztár helyiségében.
Telefon 386.

Ágazaiok :

TDz, Jég, betöréses lopás, szavatossági, üzemszünetelés!, auto összbiztosilási, üveg, szállítmányozás,
baleset, óvadék sikkasztás, hűtlen kezelés, állatbiztosítás stb.
606

