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pán klinikák építésével, de például azzal is,
hogy élő és alkotó szegedi művészeknek meg, Az év elején megalakult Szegeden az 'Al- illető teret és aikalmat ad a város arra, hogy
földi Művészek
Egyesülete.
Ezt az alakulást legjobb tudásuk és tehetségük szerint tegyék
hosszú évek meddő küzdelmei, sikertelen kí- minél szebbé e falak között az életet, gazdasérletei előzték meg. A szegedi festők, szob- gabbá a kulturát és ezzel biztosabbá a hitet
rászok, építészek, grafikusok és iparművészek és reményt a föltáraadásban.
minden összetariás és szervezet nélkül, elhagyatva és eltemetve küzdöttek a létért, loholtak
a kenyérért. Nem volt egy olyan fórum, amely
megértse és megszeresse, amely buzdítsa és
támogassa őket. Mostoha gyermekei voltak a
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.)
hivatalos városnak és a közönségnek. Helyisé•guk sem volt, ahol piacot teremthettek volna Bukarestből jelentik: A nemzeti demokrata
.termékeiknek és nem volt egyesületük, amely- párt vasárnap Bukarestben kongresszust tarben a közös célok érdekében, a magyar kul- tott, amelyen Jorga professzor, a párt elnöke
feltünéstkeltő beszédet mondott. Jorga első'fura nevében összeállhattak volna.
sorban a nemzeti parasztpárttal
való közösIgaz, volt egy feledésbe merülő nevü, régi, séget hangoztatta, de meleg szimpátiával emöreg társulat, amelynek hivatása és kötelessége lékezett meg a liberális pártról és annak a relett volna a szegedi művészet apraját, nagy- ményének adott kifejezést, hogy a liberális
ját, a meg ind ul ókat és a megérkezőket erősíteni és gyarapítani, nekik helyet biztosítani
a nap alatt és levegőhöz juttatni őket, de hát
ez a hosszú múltra visszatekintő társulat esztendők óta téli álmát aludta és csak most,
Gyertyaszentelő táján mozdult meg ismét. Ez
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
a megmozdulás is azért történt, mert az év Parisból jelentik : Madridi rádió jelentés szeelején megalakult az uj szegedi' művészi egye- rint a spanyol fővárosban ma olyan hírek
sülés és a régi meg akarta mulatni, hógy az terjedlek el, hogy a portugál köztársaság
ö sokesztendős téli álma csupán tetszhalál, elnökét, Carmona tábornokot
hétfőu
délelőtt
amelyből van még ébredés. •
10 órakor Lisszabon
e gyik terén meggyilkol-

— Eppur si muove — egyelőre, ugy látszik,
megmozdult a szegedi közöny ós kényelem
földje, valami készülődik és ki tudja, mire
a tavasz palettája kibontja a határban az u j
színeket, talán a régóta és hiába várt művészeti ver sacrum is megnyílik végre, a maga
pompájával és diadalával.

Romániában koncentrációs kabinet alakul?
pártot újra szervezik és a párt u j politikai
metódusokat fog alkalmazni.
Jorgának ezzel a kijelentésével kapcsolatban politikai körökben olyan hírek terjedtek
el, hogy koncentrációs
kabinet van
alakulóban
Jorga és Maniu közreműködésével Presan tábornok elnöklete alatt. Egyelőre azonban se^i.
mi pozitívum nincs és azért ezt a fantasztikusnak látszó tervet fentartással kell fogadni.

Meggyilkolták a portugál ¡céltársaság elnökét?
ták és ezzel egyidejűleg a fővárosban kitört
a forradalom. A párisi portugál követségen
az újságírók érdeklődésére kijelentették, hogj
sem a köztársasági elnök, meggyilkolásáról,
sem psdiíi a forradalom kitöréséről semmiféle értesítést nem kaptak Lisszabonból.

A szegedi kultura szempontjából mindenesetre örvendetes, hogy annyi mulasztás, halogatás, huzódozás és hallgatás után végre
l í e r e s í c e d e l m i
mégis csak kezd történni valami, hogy a
szegedi művészi glóbusz is mozogni próbál,
hogy a palettás ós vésős lobogót emelgetik és
lengetik városunkban és nagyon kívánatos
lenne, hogy végre-valahára csakugyan meg(Budapesti
tudósilónk
tele fon jelentése.) kereskedelem és gyáripar felsőházi képviseleindulna a művészi élet a Tisza partján, mert
ami mostanában folyt, az inkább vegetálásnak A kereskedelmi kamarák felsőházi tagválasz- tét ne választás utján töltsék be, hanem az
kijelölése alapján
a
kormányzó
nevezhető. Pedig egész sor fiatal és javakor- tását, mint isméretes, a közigazgatási bíróság érdekeltségek
nevezze ki. A kormány ezt a
beli festünk, szobrászunk és egyéb képzőmű- különböző szabálytalanságok miatt megsem- életfogytiglan
vészünk dolgozik, termel és alkot ennek az misítette. A kereskedelmi és iparkamarák,» javaslatot elfogadta és a köziéi jövőben intézalföldi metropolisnak falai kőzött, amelyet valamint a GyOSz a közigazgatási bíróság kedni fog, hogy a felsőházi törvényt novellaember, világ, természet, istenek egyaránt mű- döntése után beadványt intéztek a kormány- ris uton módosítsák.
vészeti centrumnak teremtettek, ahol a ma- hoz, amelyben azt kérték, hogy a jövőben a
gyarság nagy és sajátos értékeinek kellene kivirulnia és gyümölcsöznie.
Már régen müvésztelepnek kellett volna létesülnie Szegeden, amelynek olyan áldott földje
és vize van, már régen műtermeket kellett
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) 18 fok volt. Constanza melleit a Feketevolna építeni városunkban, amely Tóth Molnár Józsefet, Károlyi
Lajost, Szöry Józsefet, Bukarestből jelentik: A fagyhullám Romániá- tenger befagyott, ugy, hogy a kikölőben
Heller Ödönt teremtette, hogy csali az elköl- ban egyre terjed. Az északi országrészekből horgonyozó haiók nem tudnak kifutni. Egv
gőzhafó
megkísérelte,
hogy
áttörje
tözötteket említsük, már régen a magyar ma reggel 23 fok hideget Jelentettek, Buka- francia
a leget, azonban
kormánytörést
szenvedett.
restben
hétfőn
délelőtt
a
legnagyobb
hideg
Münchent kellett volna itt megcsinálni, mint
ahogy Szolnokon, Nagybányán, Kecskeméten
magyai- Medant, Barbizont és Fontenebleaut
létesítettek. A szegedi művészet bábái között
9
azomban eddig, sajnos, még mindig elkallódott a gyerek és a képzőművészeti című alakulatok és társulatok teknőjéből rendszerint
kiöntötték a szegény művészeket.
tanácsülés előtt eme jogelvek elfogadása tekinteBudapest, februitr 6. M. T. I. Tifulescu román
Mindenesetre igen örvendetes és biztató je- külügyminiszter a külföldi sajtó előtt többizben tében nyilatkozzanak. A tanács kimondta azt is,
lenség, hogy most már maguk a művészek is olyan nyilatkozatot tett, hogy a magyar—román hogy eme nyilatkozatok birtokában fog a további
észrelértek és összefoglak és a maguk nevé- agrárpör a népszövetségi tanács szeptemberi ha- teendők felett határozni.
ben, a maguk érdekében, a maguk színeivel tározatával befejezést nyert.
A tanács a vitás kérdés további tárgyalását
igyekeznek tömörülni. A hivatalos város és
decemberi ülésszakának napirendjére tűrte ki.
A M. T. I. illetékes helyen erre vonatkozólag
a műpártoló közönség figyelmét ezzel legalább
A tanács decemberi ülésszakában azonban a
is fölhívják és mintegy életjelt adnak, hógy a következő felvilágosítást kapta:
A népszövetségi tanács szeptemberi hitározadöntést elhalasztotta márciusi ülésszakára.
lám. ha már odafönn olyan fontos és lényeA fentiekből nyilvánvaló, hogy a magyar—roges a kultúrfölény hirdetése és föntartásu í fával a fennáiió jogvita eldöntése céljából három
|
jogi
elvet
ajánlott
'elfogadásra
az
érdekelt
kormSmán
agrárvita a~^cpfzöve*R5g előtt nsffi ayert
akkor laiáíi iueleiin .is kíi%íic és lehelne valami! tenni az érdeky-l.vn éspedig nem csu- í uyeknak, felhívta őket arra, hogy a decemberi befpjezést. Ha tehát a-román külügyminiszter en-

A

és ipari
érdlekeltsége'k
felsőfpá&i
Képviselőit
e&eniul a Uormányzsó nevexi lei*

Constanza mellett befagyott a Fekete-tenger.

Tifulescu párisi utja a magyar-román birfokpör
és a félhivatalos cáfolat.
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nek ellenl.ez \il á!lit\a azt hirdeti, hogy a kérdés
a Népszövel,-;; által már eldöntetett, ugy ebből
arra lehet következtetni, hogy Titulescu ürügyet

keres arra, hogy a praktikus megoldást kereső
magyar javaslat elől a legridegebbea ekárkózhassék.

ElUé&SBült a törvénytervezet
as
öregségi
és baleset elleni
bistositásról.
Budapestről
jelentik: A népjóléti miniszter ' és igyekszik, megvédeni a magánalkalmazottak
ugy tervezi, hogy a jövő hétea miniszterta- érdekeit is. A magánalkalmazottak kötelező
nács elé viszi az öregségi és baleset elleni biz- biztosításáról és a kereskedők önkéntes biztosításról szóló törvényjavaslat tervezetét, a tosításáról lesz szó a javaslatban. A mezőmely már teljesen készen van és csak az utolsó gazdasági alkalmazottakat nem vonták bele
a biztosítottak kategóriájába, az ő részükre
simításokat végzik rajta.
A törvény jövő évi január 1-én lépne életbe külön törvényben fog intézkedés történni.
nW
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II Nemzeti Bank 11 százalékos osztalékot fizet.
Budapest, február C. A Magyar Nemzeti Bauk
ma délután tartotta Popovics Sándor elnöklésével IV. évi rendes közgyűlését. A főtanácsi jelentés letárgyalása után elfogadták az 1927, évi
zárószámadást és megadták a felmentvényt a főtanácsnak. Dr. Schober vezérigazgató előterjesztésére elfogadták az 1927. .évi nyereség felosztására vonatkozó főtanácsi javaslatot, mely szerint
a nyugdijalapnak a nyereség 5 százalékát,, a tartalékr:h^:nak 10 százalékot, a I , !; vagyon! erejének fokozására a rendes tartalékalapba további
2,974.000 pengő összeget utalnak át, amivel a
tartalékalap eléri az alaptőke 20 százalékát, az az
6,954.219 pengőt. Az államkincstár az alapszabélyszerü részesedésen felül külön másfélmillió
pengőt kap, amelyet a bankkal szemben fennálló
állami tartozások apasztására fordítanak. A nyereségnek ezek után fenmaradó részét' alapsza-

bályszerüen megosztják az államkincstár és a
részvényesek közt, ugy, hogy 100 aranykorona
névértékű részvényenkint 11 százalék, azaz 12.74
pengő osztalék kifizetése válik lehetővé.
A közgyűlés a főtanács tagjaivá Papp Eleket.
dr. Bernát Istvánt, Heinrich Gábort, gróf KhuenHéderváry Károlyt és dr. Scitovszky Tibort választotta meg. Póttaggá az elhunyt Koós Elemér,
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatója helyére Y'isnya Ernőt, a Pécsi Takarékpénztár elnökvezérigazgatóját választották meg. A főtanács a
közgyűlés után tartott ülésében Papp Elek és dr.
Bernát István főtanácsosokat a bank alelnökeivé
újból megválasztotta.
A bank a IV. üzletévre szóló osztalékot a IV.
számú szelvény beszolgáltatása ellenében összes
intézeteinél 1928 február 7-től kezdve fizeti kL
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Elsősorban a szegényeket kell Istápolni
és nem a kapitalizmust.
SáRdor Pál beszéde a Házban az életbiztosítások valorizációjának viíájában.
Budapest, február 6. Zsitvay Tibor elnök a J
Bud János pénzügyminiszter: Majd megmagva*
rázom.
képviselőház mai ülését féltizenegy órakor nyitotta meg és meleg szavakkal parentálta el a most
Sándor Pál: Annyiszor beszéltünk mi már ezekről a dolgokról, a szövetkezeti visszaélésekről.
elhunyt Szabó Imre szociáldemokratapárti képHigyje el a pénzügyminiszter ur, hogy minden
viselőt.
társaságnak van évi tartaléka, sőt titkos tartaléA valorizációs javaslat részletes tárgyalása sokaik is vannak. Én csináltam már bilanszokat és
rán a 10. §-nál Kéthly Anna határozati javaslatudom, mi az a titkos tartalék. (Derültség.)
tot nyújt be, hogy a Ház. szögezze le magát az
Sándor Pál: Elsősorban a szegényeket kell Iséletbiztosítások valorizációja mellett.
tápolni és nem a kapitalizmust. Furcsa, hogy én
Sándor Pál szólal fel ezután: E javaslatnak
a kapitalista beszélek így, de beszélnem kell,
legcsunyább és legvisszataszitóbb vonása, hogy
mert egyszer már vissza kell szorítani
a kapitalizmust túlságosan támogatja. Itt
az államnak és a kapitalizmusnak a pre>
a Házban elfeledkeznek milliókról, akikpotenciáját.
ről elsősorban kellett volna gondoskodni
s akiket támogatni kell. A kapitalizmus(Helyeslés a szociáldemokrata párion.) Ha a minak az volna a feladata, hogy az iránta
niszter ur 25 százalékkal valorizálja a biztosítási
megnyihánuló gyűlöletet csökkentse. Senkötvényeket, legfeljebb elpusztul egy pár biztokinek sem szabad hasznot huzal a nemsító intézet, de jön kétszer annyi a helyébe és
zeti szerencsétlenségből.
megmenti a miniszter ur ezzel a biztosítottak
millióit.
Az emberek évtizedeken át fizették a biztosító
Ezután Zsitvay Tibor elnök bemutatja az eltársaságnak, hogy mentesülve legyenek a nyomor
hunyt Szabó Imre helyébe behívott Bárdos Feés a gyermeknevelés gondja alól. Ezeket az emrenc szociáldemokrata képviselő megbízólevelét.
bereket nem lehet megfosztani jogos követelésüktől csak azért, hogy a biztositó társaságok fenGyörki Imre csatlakozik Kéthly Anna és Sándor
maradhassanak. Kit akar megvédeni a miniszter
Pál javaslatához.
ur? A kapitalistákat? De nem magyar kapitalisBródy Ernő: Most ismét ajándékot kap a biztákról van szó, hanem 90 százalék erejéig idetosítási kartell, amelynek egyébként semmi létjogogen tőkéről, amelyeknek a magyar szegényekért , sultsága sincsen. E kartell csak arra való, hogy
áldozatot kell hozniok. Minden biztositó társakifossza a biztosítási ágban azokat, akiknek volságnak van elegendő vagyona. Ki is mutatják azt,
taképpen az érdekeit kellene képviselnie: a bizhiszen érdekük kimutatni, mert ezzel érik el
tosítottakat. Elfogadja Sándor Pál javaslatát.
azt, hogy príma intézeteknek tartják őket. A
Propper Sándor: A biztosítottaknak ez a kikapitalizmus miirofaurusainak dobja oda a minisznullázása még jobban gyengíteni fogja a bizto;
ter ur és ezek érdekében viszi vesztőhelyre a
sitásokat, hiszen a múltban is nehéz volt a bizszerencsétlen biztosítottakat. Kérésem az, hogv ezetosításba belevinni az embereket. A pengő becsüket a paragrafusokat adják vissza a pénzügyi
lele forog kockán ebben a nemvalorizáló szakaszbizottságnak újból való letárgyalás céljából,
ban. Könnyelműen rászabadították a külföldi kapitalizmust a magyar biztosítottakra. Miért nem
Ezután felhívja a pénzügyminiszter figyelmét
engedi meg a kormány, hogy az intézetek magána német szaklapoknak ez ügyben irt lesújtó kriegyességet köthessenek feleikkel. Az ügy komolytikáira.
ságához méltó választ kérek a pénzü^yminisz— Szokása a miniszternek — úgymond Sándor
leríől.
Pál —, hogy nem ad statisztikát. De ebben az
Bud János pénzügyminiszter: Miért? Másképpen
ügyben méjís kellett volna statisztikát adnia. Mi
szokíarn talán?
szükség volt arra, hogy a miniszter ur 1,2 niiíüó
Propper Sándor: A múltkor a kiváló tanár ur,
pengőt »djOT 1-ér nappal ez?!&:
' - fi i Bizaki történetesen a pénzügyminiszteri székben ül,
tosító Szövetkezeiének á r ¿adófizetők pénzéből? Miazt mondotta, hogy mi csináltuk a bolsevizmust,vel magyarázza ezt a cs?lekedetét a pénzügymi(Nagy zaj a Ház minden oldalán.)
niszter yr?
" •

1928 február 7.
Bud János pénzügyminiszter (haragosan üt ke«
zével padjára és igy kiáll Propper felé): Nem tü*
röm ezeket a támadásokat, visszaadom még ezt!
Megfelelek rá! (Fokozódó zaj,)
i
Propper Sándor befejezi beszédét azzal, hogy,,
elfogadja Kéthly Anna és Sándor Pál indítványát*
Wolff Károly: A pénzügyi bizottságban kértei
a pénzügyminisztert, hogy statisztikai adatokat bocsásson rendelkezésre. Ez máig sem történt meg.
Ma is fentartja ezt az óhajtását, mert a javaslat
elbírálásánál igen fontos például, hogy hány szá«
zalék ereiéig valorizál a törvényjavaslat. Kétség«
telen az, amit Sándor Pál mondott, hogy itt vég«
zetes hiba történt.
Felkiáltások a szocialistáknál: Ott van az Ad«
ria, 'a Newyork-palota.
Wolff Károly: A kartellek csak a termelésűéi
jogosultak, a fogyasztóknál nem. Elfogadja Sán*
(lor Pál módosító javaslatát.
Az elnök ezután öt percre felfüggeszti az ülést
és délután két órakor nyitotta meg újból és indítványozta, hogy a Ház legközelebbi ülését holnap
délelőtt 10 órakor tartsa, napirendjén a valorizációs javaslat részletes vitájának folytatásával
Az ülés két órakor ért véget.

Kedden mond le
a szerb kormány.
Belgrád, február 6. Politikai körökben biztosra veszik, hogy az adójavaslat elfogadása
után, lehét legkésőbb holnap a kormány
benyújtja

lemondását.

wwmmmam

Sfresem&ni! a Riviérára utazol!.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése:)
Berlinből jelentik: Stresemann
birodalmi
külügyminiszter ma este többhetes
tartózkodásra a francia Riviérára utazott, ahonnan
március elején egyenesen Genfbe utazik a
Népszövetség tavaszi ülésszakára

A hercegprímás Budapesten.
Budapest, február 6. A Budapesten lelkészIsedő papság hétfői konferenciáján a központi
szemináriumban dr. Serédi Jusztinián bibores
hercegprímás is megjelent, aki ezúttal jelent
meg először a fővárosi papság körében.

On^flkosság az Orosházi Népbank összeomlása miatt.
CBudapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Orosházáról jelentik: Az Orosházi Népbank
felszámolása most van folyamatban. Az eljárást hétfőn egy tragikus esemény zavarta
meg, amennyiben az egyik igazgatósági tagnak, Bárányi
Istvánnak apja, idősebb Bara~
mji István istállójában felakasztotta magát és
mire észrevették, meghalt. Idősebb Bárányi
István fiáért kezességet vállalt és erre 21 hold
földje ment rá. Az anyagi katasztrófát nem
tudta elviselni és ezért vált meg az élettől.

Lippay György — betegszabadságon.
Haíhavl szabadságra meni a tankerületi
főigazgató.
Mint értesülünk, dr. Lippay György tankerületi
kir. főigazgató betegségére való tekintettel, julius hó végéig szabadságra ment. Szabadsága alatt
a szegedi tankerület főigazgatói teendőinek ellátásával dr. Kaufmann György, a szegedi állami
reálgimnázium igazgatója bízatott meg, aki a tankerület ideiglenes vezetését már átvette és a szegedi középiskolák hivatalos látogatását már meg
is kezdte. Kaufmann bízatott meg a tankerületbe tartozó autonóm intézetek: a hódmezővásárhelyi, békési, békéscsabai és szarvasi középiskolák meglátogatásával, illetve azokban az intézetekben az állami főfelügyelet gyakorlásával. A
szegedi állami reálgimnáziumot
dr. Kaufmann
György igazgató főigazgatói elfoglaltságának tartama alalc dr. Korber Ernő Károly reálgimnáziumi tanár vezeti.
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A. márciusi
Uössgyülés fog
'G ssin&áss &ászi$£es£eléséneR
kérdésében.
f

dönteni
fentaríúsa

szóbelileg létre is jött már az egyezség, amely
szerint az örökösök nyolcvanötezer
pengőért
hajlandók
lettek volna eladni a városnak, illetve a megyéspüspöknek
a húszmilliárdra
tartott ingatlant.
Az adásvételi szerződés megHit tárgyal
a titkos
tanácsülés?
— A bíróság
elé
kerülnek kötésére a tiszti ügyészség kapott megbízatást,
aki tárgyalt is a felekkel, a tárgyalás alapján
az ufabb
kisajátítási
ügyek.
megszövegezte a szerződést és várta az örö(A
Délmagyarország
munkatársától.')
A' A jelek szerint a békés megegyezés már nem kösöket, hogy azt aláírják. Az örökösök azonVárosházán ismét divatba jöttek a zárt, titkos sikerült és így a legnagyobb valószínűség ban többé nem jelentkeztek, amiből a vátanácsülések, amelyek azonban külsőségeik- szerint birói uton kell a városnak eljárnia. rosházán azt következtették, hogy megbánták
ben is eltérnek egyéb testületek, vagy hatósá- A Wiedermann-örökösökkel folytatott eddigi és stornírozták az üzletet.
gok titkos tanácskozásaitól. Ha Töneky tanács, tárgyalásoknak van viszont néhány igen érdeHetek multak el, mig végre jelentkezett a
felnök rendeli el a zárt tárgyalast, akkor a kes részlete.
mérnöki hivatalban dr. Tóth Imre az örökötörvényszéki szolgák a hallgató közönséget és
A tárgyalás még Wiedermann József életé- sök képviseletében és bejelentette, hogy az
Bz újságírókat távolítják el a tárgyalóterem- ben indult meg. Wiedermann az első szóra örökösök megbecsültették ingatlanuk értékét
ből, ha viszont a tanácsnak támad kedve a hajlandónak nyilatkozott a békés egyezségre és a becslés eredménye alapján már csak
titkosságra, akkor a tanácskozóteremből ön- és két földszintes házáért nem kevesebb, mint a korábban
megállapított
összeg kétszereséért
magát rekeszti ki és a nyilvánosságot, az új- húszmilliárd
koronát,
. egymillióhatszázezer hajlandók eladni a két földszintes házat —
ságírókat hagyja benn. Hétfőn is igv történt. pengőt kért a várostól- Az alkudozás hihetet- a megyéspüspök urnák. A városházán erre
¡Tizenegy óra után néhány perccel a polgár- lenül szélesre elnyúlt fronton kezdődött meg, közölték dr. Tóth Imiével, hogy sem a város,
mester összesúgott a mellette ülő referens- amennyiben a város képviselői a húszmilliárd- sem a megyéspüspök ezen az alapon nem
tanácsnokkal, majd a következő pillanatban, ra tartott ingatlanért kerek egymilliárd ko- tárgyal tovább az örökösökkel, hanem a két
¡szinte adott jelre, felemelkedett helyéről a ronát, nyolcvanezer pengőt ajánlottak fel. házat majd birói uton sajátítják ki.
tanács valamennyi tagja és eltűnt az egész Közben Wiedermann József meghalt és a két
A tárgyalások igy végleg megszakadtak. Hatanács a polgármesteri szoba párnázott aj- ingatlan örököseire szállt, akik tovább folytat- sonló a helyzet különben a Tukacs-féle házzal
Jaja mögött. Á polgármester szobájából a ta- ták a várossal az alkudozást. Először az ap- is, amelynek tulajdonosai nem is közölték a
nácsterembe nem is tért vissza egyetlen sze- juk által kért egymillióhatszázezer pengő he- várossal, hogy mennyit kérnek érte. így valónátor sem, hanem egy óra felé a polgármesteri lyett mindössze egymillió pengőt, tizenkét és színűleg birói útra terelődik a három épület
hivatalon keresztül térlek vissza hivatalaikba. félmilliárd koronát kértek örökségükért, a vá- kisajátítása.
A titkos tanácsülés tárgyáról a polgármes- ros azonban továbbra is változatlanul tartotta
A tanács a párnázott ajtók mögött ennek
ter érdeklődésünkre csak annyit mondott, fenn ajánlatát. A horribilis követelés fokozato- a kisajátítási eljárásnak az eshetőségeivel foghogy a tanács a rögtöni segélynyújtás
plakát- san morzsolódott le és néhány héttel ezelőtt lalkozott.
'jairmk kötelező kifüggesztéséről
és a színházról beszélgetett. A belügyminiszteri rendelet
(áttanulmányozása után megállapította a tatnács, hogy a hárompengős plakátokat miniden olyan városi hivatalszobában is ki kell
függeszteni, ahol négynél több tisztviselő dolgozik, vagy ahol a közönség nagyobb számban Megcáfolja Jövő évre tervezeti nyugalomba vonulásán a k hírét.
fordul meg. Ezért volt az ülés titkos. A színházi vonatkozású tanácskozásról pedig csak
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A' aktív szolgálatban tartani, akkor jövő év feba következőket mondotta:
Különben
Délmagyarország
legutóbbi számában részlete- ruár elsején nyugdíjba is vonulok.
— Foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy sen beszámoltunk a szinház körül a város- nem, Igaz, hogy ha akarnék, már most is
mikor döntsük cl
házán elterjedt hírekről, amelyek szerint Fo- nyugdíjba vonulhattam volna, mert van egy
dor Jenő polgármesterhelyettes a jövő szezon- hadi évem, amelyet szolgálati időmbe csak
a házikezelés
ban már nem vállalkozik a házikezeléses vá- akkor számithat a város, ha én kérem. Eddig
•sorsát. A tanács megállapította, hogy ebben rosi szinház adminisztratív igazgatására, mert még nem kértem, de lehet, hogy nem is fogom
laz ügyben már a márciusi közgyűlés elé kell — mint helyettes polgármesternek és mint a kérni, mert — mint mondottam — egyelőre
javaslatot terjesztenie, hogy a közgyűlés ide- gazdasági ügyosztály vezetőjének — ennek a nem is gondolok a nvugalombavonuiásra.
jében eldönthesse, a jövő szezonban fenn tisztségének a betöltésére nem maradna meg- Semmi okom sinc° rá. hogy elhagyjam po¡kívánja-e tartani a házikezelés rendszerét, felelő ideje. Fodor Jenő állítólagos elhatá- zíciómat.
vagy sem.
rozását sok helyen összefüggésbe hozták és
A Fodor Jenő távozásáról szóló hirek al áriA titkos üléssel kapcsolatban mást nem plauzibilisebbé tették azzal a korábbi, még ját különben sikerűit megállapítanunk. A polínondott a polgármester, pedig nyilvánvaló, polgármesterhelyettessé történt megválasztása gármesterhelvettes-választás
idején,
Fodor
hogy ennyiért nem volt érdemes visszavonul- előtt hangoztatott elhatározásával, hogy szol- Jenő barátai, bizonyára
az ő tudta
nélkül,
nia a tanácsnak a párnázott, a nvilvánosság- gálatban c:ak addig marad, amig kitölti tel- azzal is korteskedtek a városi városatya tisztanentes ajtók mögé.
jes szolgálati idejét, illetve amikor teljes fize- viselők körében, hogy Fodor Jenő legfeljebb
Érdeklődésünkre más forrásból megtudtuk, téssel vonulhat nyugalomba. Ez az idő pedig egy esztendeig marad még szolgálatbau, amihogy a tanács a zárt ajtók mögött egészben a jövő esztendő januárjában
kor kitölti teljes szolgálati idejét, nyugalomba
bekövetkezik.
éiv.'f'kes
A polgármesternek ebben az ügyben adott vonul, hogy átadja helyét a fiataloknak. A
nyilatkozata ha nem is erősítette meg a hirek polgármesterhelyettes mostani nyilatkozata
kisajátítási ügyeket
valóságát, de nagymértékben valószínűsítette kétségtelenné teszi, hogy ennek a felelőtlen
'tárgyalt, amelyek a Templom-tér rendezésével
kortesfogásnak
semmiféle komoly alapja nem
vannak összefüggésben. A közgyűlés, mint em- a feltevéseket. A kérdés, mint közöltük, nem volt.
lékezetes, amikor elhatározta, hogy a kultusz- érte meglepetéssel a polgármestert, sőt váA szinház intendánsi állásának betöltése igy
miniszter kívánságára és tervei szerint ren- laszából kiderült az is, hogy a kérdéssel már tulajdonképen tárgytalanná vált, azért mégis
foglalkozott
és
minden
eshetőségre
elkészülve
dezi a fogadalmi templom környékét, kisajámegkérdeztük dr. Pálfy József tanácsnoktól,
títási jogot kért a kereskedelmi minisztertől ki is szemelte már Fodor Jenő színházi utó- a polgármester esetleges intendáns-jelöltjétől,
dát
dr.
Pálfv
József
tanácsnok
személyében,
azokra a Templom-téri telkekre és házalíra,
hogy elvállaluá-e a városi szinhílz.adminisztamelyek beleesnek a tér rendezési vonalába. mint aki erre mindenkinél alkalmasabb. Ez rálását. Dr. Pálfy József kijelentette, hogy abEzek közé tartozott az az épülettömb is, ame- a megoldás a városban mindenütt általános ban az esetben, ha sor kerülne rá, szívesen
lyet a Zrinyi-ucca, a Templom-tér, az Eötvös- tetszéssel találkozott.
elvállalná ezt a megbízatást is, az ismeretes
A Délmagyarország
munkatársa hétfőn felucca és a Gizella-tér határol. Ebben a tömbkörülmények között azonban erről nem leben van dr. Tóth Béla főjegyző háza, ame- kereste hivatalában Fodor Jenő polgármes- het beszélni.
lyet a város már békés egyezség alapján meg- terhelyettest, aki a távozásáról, illetve lemonvásárolt a tulajdonosoktól
százhuszonötezer dásáról kolportált hírekkel kapcsolatban a
pengőért. Itt van Wiedermann József örökö- következőket mondotta:
seinek két földszintes háza és a Tukacs-örö— Eszemben sincs semuz, hogy
nyugalomba
kösök földszintes lakóháza is, amelyeknek vonuljak, sem az, hogy lemondjak
a szinház
megszerzése még nem sikerült.
adminisztratív
ügyeinek
intézéséről.
Ezt a N a g y m o s g é k o n y s á g u e m b e r i
B,t"
megbízatást
a
polgármestertől,
illetve
a váA rendezési terv szerint ezeknek a házaknak a helyén épül majd fel a szabályozási ros tanácsától kaptam és addig, amig ugy a
polgármester, mint a tanács bizalmát birom,
vonalban
megtartom tisztségemet. Ami a nyugdijbavoa püspöki palota,
nulásom tervét illeti, annak csupán annyi
Sz épületek megszerzésének, illetve kisajátítá- alapja van, hogy a jövő év januárjában kitöl- a legújabb művészi módon készítek
sának költsége tehát a megyéspüspök pénz- tőm teljes szolgálati időmet és tényleg teljes és behelyezek.
Található vagyok:
tárát fogja terhelni, a kisajátítás formaságai- fizetéssel vonulhatnék nyugalomba. Ha érnak lebonyolítását azonban a város hatósága vényben marad az a kormányrendelet, amely
szerint azok a köztisztviselők, akik kitöltötték
vállalta magára.
látszerésznél, IV., Kecekeméti ucca 14.
Ennek a három öreg, földszintes épületnek teljes szolgálati idejüket, azonnal nyugdijaM kisajátítása nehéz feladatot jelent a városra. zandók és ha a közgyűlés sem kiván tovább Müiler Károly szemmüvész.

Fodor Jenő nem kíván megválnü
a s^fntiLá^ veaseté&étöl.

Bodapesíen tartózkodom
február h ó 9~áől 14~ig<
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AlegQalt
Ax idegen

ax öngyilkos

légtóba
akart
ffétfön Rajnaiban

diók.

beállni.
— Tlxnapi
haláltusa
f>alt meg Bo&autek
Ottó.

(A Délmaggarország
munkatársától.')
'X
kis lévai diák, aki január utolsó napjainak
egyikén a Szeged-állomás rendőrőrszobájában
főbelőlle magái, hétfőre virradóra kiszenvedett a közkórházban.
Bohautek Oltó — amint ülőlap kiderült —
az idegen légióba akart beállni. Ezért szököft
meg a lévai gimnáziumból, ahol a félévi
bizonyítványába már négy elégtelen kalkulust
jegyeztek be szigorú professzorai. A kaland*
vágyó kis diák meg sem várta a félévi bizonyítvány kiosztását. A lévai házigazdája rés z é r e elküldölt koszipénzt magához vette,
ellopta szállásadójának revolverét és nekivágott a nagyvilágnak.
A magyar haláron ullevéi nélkül szökött át.
B u d a p e s t , majd Szeged voli szökésének úti r á n y a . A m a g y a r városokon keresztül könnyen
u t a z h a t o t t . A k i s Bohaulek Ottó kifogástalanul
b e s z é l t m a g y a r u l é s így a hatóságok akadályt I
nem gördítettek utazása elé. Szegeden azon- .
b a n váratlan n e h é z s é g e k gördüllek

cse§

után

szeppent kis cseh diák további utazása elé.
Az állomáson tartózkodó rendőröknek feltűnt
gyanús viselkedése és igazoltatták. A kis
diák az igazoltatás alkalmával hamis nevet
mondott be. A rendőrök bekísérték az állomási rendőrőrszobára, ahol megmotozták.
Elszedték iratait s az egyik rendőr hozzáfogott az iratok átvizsgálásához. Ezt az alkalmat használta ki Bohautek Oltó, a 15 éves
cseh gimnázista és egy óvatlan pillanatban
kirántotta

revolverét

és főbelStte

magát.

A

golyó halántékát fúrta á t Haldokoloa szállították be a közkórházba. Kihallgatni már
nem is lehetett többé. Halálos ágyához megérkezett
szüleinek
minden í felvilágosítást
megtagadott arra vonatkozólag, hogy miért
követeti el öngyilkosságot.
Tíz napig vívódott élet és halál között a
közkórházban. Szüleinek karjaiban halt meg
a kis cseh diák, aki gyerekfővel az idegen
légióba akart beállani s ez „ismeretlen tartoa m e g - I mány" vándora Je!l.

Dolóres Del Rió
r a g y o g ó

f i l m j e

Ha ifi siere!!®!?, jé! vigyázz!!!
(Carmen)

csütörtöktől a Belvárosiban.

S^iileillt. aidot fizet
és meglial
magyar lc.eresRed3.cl99
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Illése. — K e d v e z m é n y e s l\iíell a k i s k e r e s k e d ő k n e k !

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A Szegedi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa
vasárnap délelőtt tartotta ülését a kereskedelmi
és iparkamarában. A nagytanács ülésének programján nem kisebb fontosságú ké-dések szerepeltek, mint a kiskereskedelmi hitel, az egyfázisú
forgalmi adó bevezetése és a füszerkereskedők
vasárnapi munkaszünete.
A nagytanács ülését Varga Mihály elnök nyitotta meg.
— A kereskedelem mai áldatlan, szomorú helyzetét mindannyian érezzük — mondotta —, látjuk azt, hogy azzal a rendszerrel, amellyel ma a
kereskedelmet kezelik, a kereskedelem lerongyolódik, elszegényedik, boldogulni nem tud. Sok
teher nyomja a legális kereskedelmet. Nem tud
versenyezni azokkal a szervekkel, amelyek állami
támogatásban részesülnek, kevesebb adót fizetnek
és igy kedvezőbb helyzetbe' jutnak, mint a magukra hagyatott kereskedők. Látjuk azt is, hogy
a rettenetes adók s azoknak kiméletlen behajtása
milyen eredményeket szülnek. Kidőlnek a régi
jó kereskedők, napról-^apra több a fizetésképtelenség. Keressük a kiutat ebből az áldatlan helyzetből. Azonnal sürgős segiteégre van szükség,
A klsken • ' n • oiesá hürlbez kell juttatni
és rá kell térni az egvíázisu foríalmi adórendszerre.
A nagy tetszessel fogadott elnöki megnyitó után
a szövetség ugyvezető-elnoke, Vériéi Miksa emelkedett szólásra és alapos beszédben mutatott annak a szükségességére, hogy a magyar társadalom egyik legértékesebb rétege, a kiskereskedelem milyen válságos órákat él át.
— A körülöttünk lévő társadalmi osztályok —
fejtette ki — a kormányzat részéről megfelelő
segélyben részesülnek. Kedvezményes hilelt kapott a mezőgazdaság, az iparosság hitelakciója
is teljes sikerrel kecsegtet; egyes alkalmi csoportok a fogyasztási hitelek egész sorozatát építették ki, csak éppen a kereskedelem áll minden
támasz nélkül. Meg kell mozdítani a kormányzat illetékes tényezőjét, hogy a kiskereskedelemnek kedvezményes hitellel siessen a segítségére.
— Ezt a segítséget a gyakorlatban ugy gondolom, hogy

get bocsásson a kiskereskedelem rendelkezésére
a meglévő pénzintézetek utján kamatmentesen,
csekély 1—2 százalékos adminisztrációs költség
mellett és a szétosztást a kamara végezné el
községenkint és szakmánkinti csoportok kölcsönös
szavatossága mellett.
Indítványozza, hogy enuek a kérdésnek megbeszélésére hívják össze a szakosztályok elnökeit
és erről a megmozdulásról az összes társintézményeket értesítsék és csatlakozásra felhívják.
Vértes Miksa általános helyesléssel fogadott javaslatát és indítványát a nagytanács egvhangulag
elfogadta.
Dr. Kertész Béla ismertette ezután >a legantiszociálisabb és legigazságtalanabb adórendszert«,
a forgalmi adót.
— Minden államban leépítették már ezt az
adónemet, csupán nálunk vau még meg. Az igaz,
hogy a kulcsot leszállították, mégis azt látjuk,
hogy a

csí ülésében tárgyalta az általános forgalmi adó
jelenleg érvényes rendszere ellen felmerülő panaszokat és elhatározta, hogy ezen adónem sürgős reformja iránt az ország összes érdekkép«
viseleteit egybekapcsoló mozgalmat indít.
í
A forgalmi adó mai államháztartásunk tévesen
felépített rendszerének tengelye. Ez a Iegantiszoüálisabb, legigazságtalanabb adónem ma mindent megbéhitó nyűggel nehezedik gazdasági életünkre. Katasztrofális, hogy a pénzügyi kormányzat legnagyobb jövedelmét éppen attól az
adónemtől várja, amely mai alakjában és rendszerében állandósítja az évek óta duló gazdasági és fogyasztási válságot, elsorvasztja az ipar
és kereskedelem alanyait, tönkreteszi a magángazdaságokat és ezzel végeredményében önmagát, az adónem hozadékát semmisiti meg. Németország, Ausztria és Csehország hamarosau
észrevették, hogy az általános forgalmi adó a
magángazdaságok pusztulására vezet s a szanálás eredményes befejezése után gyors ütembea
le is építették, illetve a fázisos forgalmi adórendszer életbeléptetésével terheit könnyítették.
Nálunk a leépítést a pénzügyi kormányzat lassu
ütemben kezdette meg és oly ütemben folytatja, hogy annak eredményeit a mindent elpusztító
gazdasági válságban csak igen kevés adóalany
fogja már élvezhetni.
Egész közgazdasági életünk a kereskedelem
megmentésének érdekében a forgalmi adózás
terén gyors és eredményes intézkedést sürget,
A reform tovább nem halasztható és a megoldás a fázisos forgalmi adó rendszerének életbeléptetése. Ez a megoldás az egyetlen, amely
amellett, hogy a kincstár számára az eddigivel azonos bevételt biztosítja, megszabadítja a
gazdasági életet eddigi béklyóitól, az adóalanyök százezreit a lerovás zaklatásaitól és "közéletünket a forgalmi adózás körül felburjánzott
visszaélésektől.
A Szegedi Kereskedők Szövetsége a gazdasági életünk jelen válságos óráiban sürgős kérelemmel fordul a pénzügyi
kormáuvzathoz,
amelytől a kereskedelem megmentése érdekében
gyors intézkedéseket kér. Határozatát az OMKE
utján terjeszti fel a pénzügyi kormányzathoz*
csatlakozásra felhívja a szegedi kereskedelmi
és iparkamarát és hasonló mozgalom megindítása
céljából sürgős átirattal fordul az ország összes
kereskedelmi érdekképviseleteihez.
— Anatol Francé szerint az emberiség történetét
három szóban kL lehet fejezni. Az emberek szülelnek, élaek, meghalnak . . . A magyar kereskedők születnek, adót fizetnek, meghalnak!
Boda Bertalan az igazságtalan átaláuyozást tette
szóvá, majd Szegő' Árpád cs Paul Adolf. Solti
Pál hozzászólása után Varga Mihály reflektált az
elhangzottakra, majd dr. Kertész Béla határozati
javaslatát egyhangúan elfogadták.

Dr. Landesberg Jenő a füszerkereskedők zár.
órájának megállapilására és a teljes vasárnapi
munkaszünet elrendelésére vonatkozólag bemutatta
a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak átiratát.
— Arról van szó — mondotta dr. Landesberg
Jenő —, hogy az alkalmazottak az este fél 8
órás záróra bevezetését szeretnék és vasárnap
2 százalékos kulcs mellett is ugyanannyi
teljes munkaszünetet. Az a vélemény alakult ki,
a bevétel, mint a 3 százalékosnál volt,
hogy a mai helyzet fentartásával a kereskedelmi
holott a kereskedelem forgjlma egyharmadrészére
alkalmazottaknak meg kellene adui a teljes vasárcsökkent. Természetes, hogy ennyire redukálódott
napi munkaszünetet. A kereskedő szövetség ezt az
forgalom mellett éles verseny fejlődött ki, a ke- ügyet nyílt kérdésnek hagyta, hogy maguk a
reskedő még az önköltségi áron alul is kénytefüszerkereskedők határozzanak abban.
len eladni portékáját.
Boda Bertalan, Danner János kívánatosnak tartják a munkaszünetet, de olyan formában, hogy
A forgalmi adó valóságos vagyonadó jelminden fűszer- és élelmiszerkereskedőre egyforlegéi öltötte fel
mán kiterjesztessék, mig Solü Pál a munkaszünet
a kiskereskedővel szemben és ennek az lesz a
bevezetése ellen szólalt fel, mert ha ezt a várokövetkezménye, hogy a kereskedelem el
fogsokban keresztül is lehat vinni, a falukban nem,
pusztulni.
mertte.mezőgazdasággal foglalkozó lakosság va— A magyar kereskedelemnek ebben a válságos
sárnap szerzi be leginkább szükségleteit.
óráiban csak egyetlen mentőeszköz áll a renTöbb hozzászólás után Varga Mihály eluök azt
delkezésre: áttérés az egyfázisú forgalmi adóijavasolta, hogy a záróra ügyében rövidesen hívrendszerre (Ugy van, ugy van! Nagy éljenzés és
ják össze a füszerkereskedőket gyűlésre.
taps.), amely megszünteti a kirovások és behajA nagytanács ezt a javaslatot elfogadta és a
tások körül tapasztalt visszaéléseket.
záróra ügyében február 19-re névre szóló megKözbeszólás: Ez a legfontosabb! (Viharos taDS
hívókkal fogják összehívni az összes fűszer- és
és éljenzés.)
Dr. Kertész Béla a következő határozati javas, élelmiszerkereskedőket.
Végül szóvátették, hogy Papp Ferenc tűzoltólatot terjesztette be:
főparancsnok a népjóléti miniszter rendeletére hi— A Szegedi Kereskedők Szövetsége 1928.
vatkozással, mentőplakátokat helyeztet el az üza koriti<i;iyzal UK^Liclö készpénz összeévi február lió 5. napján megtartott nagytanáletekben. A szövetség megállapította, hogy ezeknek a plakátoknak a kifüggesztése csak azokban
az üzletekben kötelező, amelyekben legalább öt
alkalmazott van,
e d l e K
t a l á l k o g ó
H e l y e . 48 ^ Az ülés. ezütáu véget ért, •>

Kóser éttermei Budapest, Teréz körút 4.

február*?."
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Tobzódó síllustalanság —
az egyetemi épületek síilusa.
Építészeti „egyenruházati Iniézet"-ben készültek a
tervek. — Senki sem -védi meg a -várost a stílustalan
építkezésektől.
„ (A Délmagyarország
munkatársától.)
Lassankint kibontakoznak a feldúlt Palánk netyén épülő úgynevezett egyetemi városrész
körvonalai. Azok a szegediek és vidékiek, akik
arrafelé tévednek és van valami kis érzékük
pz építészeti esztétika, az építészeti stilus iránt,
mélységes megdöbbenéssel
konstatálják, hogy
Ilyen támadás még talán soha és sehoi sem
Ért várost, mint ami átt, a Tisza partján készül »Szeged szép városa;; ellen. Amig az
állványtömkeleg eltakarta az épülő klinikákat, ezt a merényletet csak azok észlelhették,
lakik belenéztek az egyetemet építő Korb Flóris által szignált tervrajzokba, de — mint a
következmények mutatják — az illetékesek
(vagy nem észleltek semmit, vagy pedig nem
vonták le az észleltekből a feltétlenül levonandó következményeket: uem akadályozták meg,
hogy

és végzetes slilustalanságot.
A legszomorúbb ebben a dologban az, hogy
már segíteni sem lehet a bajon, illetve nem
lehet teljesen korrigálni a hibát. A felelősség
óriási súllyal hárul a város hatóságára, amely
kiadta az épitési engedélyt ezekre az építkezésekre és elmulasztotta a gondosság legelemibb
követelményeinek betartását is. Ha magánember epit, hetekig vizsgálgatják a bemutatott
tervrajzokat és a legapróbb hibákat is korrigálják. Most egyetemi építkezésről volt szó,

az engedélyt a tanács vagy látatlanba adta ki,
vagy pedig már akkor kérték, amikor az ép,illet tető alá került.
?
Az egyetemi városrész hallatlan Ízléstelenségét még fokozottabban kiemeli majd a művészi tervek alapján kiépítendő Templom-tér,
amely az egyetemi városrész közvetlen tőszómszédságában díszíti majd a várost. Mennyivel
indokoltabb
lett volna, ha az egyetemi városr
rész építésére hirdet o kultuszminiszter
eszmei ttfi-vpályázatot (bár az árkádos Templomtér kiképzésénei* is csak örülni lehet), dehát
ezt a problémát minden ujabb kisajátítás nélkül lehetett volna megoldani, a városnak sem
került volna ujabb áldozatába és igy — nem
gondolt rá senki. Sem a kultuszminiszter, sem
a város hatósága. Kisajátítás, városi áldozat
nélkül, nem érdemes törődni az esztétikával.

& képzőművészet! társulat választmánya elfogadta
dr. Gyoritza Sándor lemondását.
Állandó kiállítás' helyiségről, miicsarnokról, a tavaszi tárlatról folyt a vita a választmányi ülésen.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A1
Szegedi Képzőművészeti Társulat, amely hoszszabb idő óta semmiféle tevékenységet nem
fejtett ki, újból aktivitásba lépett. Az egyesület most taggyüjtési akciót indított, ezenkívül elhatározta, hogy ismét megkezdi a renda hajdani Szeged szivét.
szeres tárlatok rendezését és ezekkel kapA legsúlyosabb támadás a város képét a csolatban tagjai között képeket sorsol ki. A
DMKE-palota mellett éri. Ezt az aránylag elég képsorsolás a békeévekben nagy közkedveltmutatós palotát a város egyetemi internátus ségnek örvendett Szegeden és nem kis mércéljaira vásárolta meg, a kultuszminiszter pe- tékben járult hozzá ahoz, hogy a képzőművéÜig uj fronlot építtetett a palota keleti olda- szeti társulat népszerű intézménnyé vált Szelán lévő tűzfal elé, amely a női klinikára néz. geden. Hétfőn délután ülést tartott a képzőMár az épület megtoldásának építészeti meg- művészeti társulat választmánya.
oldása is
Back Bernát elnök nyitotta meg az ülést,
amelyen dr. Gaál Endre, dr. Tóth Károly, dr.
abszurditás.
Menyhárt Gáspár, dr. Regdon Károly, Pfeifer
Az uj homlokzat vonala a középen éppen
Elek, dr. Korpássy Gyula, dr. Tóth Béla, Láugy megtörik, mint ahogyan a tűzfal megtört.
pősi Hegedűs és még többen jelentek meg a
A tűzfal törése a telek szabálytalan formája
választmányi tagok közül. A titkári t?endőket
miatt indokolt volt, de a homlokzat megtörését
ideiglenesen ellátó dr. Korpássy Gyula ítélőa világon semmi sem indokolja, hiszen a teltáblai biró bejelentette, hogy dr. Gyuritza
kek kisajátításával a régi telekhatárok megSándor, a társulat eddigi igazgatója, aki ezt a
szűntek és az uj homlokzat előtt szabad tértisztséget több évtizeden át viselte, egészségi
ség terül most el. amely egészen a női kliniokokból lemondott.
A választmány Gyuritza
káig terjed. A homlokzat vonalát tehát minden
lemondását nagy sajnálattal vette tudomásul
nehézség nélkül kiegyenesíthették volna a zseés elhatározta, hogy dr. Gyuritza érdemeinek
niális tervezők.
méltó megörökítésére a közgyűlésnek megUgyanennél az építkezésnél még két súlyos felelő javaslatot tesz. A megüresedett igazépítészeti baklövés is található. Az egyik az, gatói tisztség elfogadására a választmány dr.
hogy az uj homlokzat középső részét az ügy- Tóth Károly egyetemi professzort, felsőházi
nevezett
tagot kérte fel.
Korb-íéle szabadalmazott klinikai
Dr. Tóth Károlyt Back Bernát néhány szóstílusban
val üdvözölte. Meg van győződve róla, hogy
képezték ki. a DMKE-palola homlokzatának dr. Tóth Károly segíteni fog abban a nagy
tagozatait pedig ugv-ahogy csak az uj hom- munkában, amelynek célja Szegedet kulturlokzat két szélére vitték át. így tehát jelemás központtá emelni.
Dr. Tóth Károly köszönetei mondott meglesz az uj DMKE-palota egyetemi homlokzata és nem hisszük, hogy akadjon széles e választásáért.
— Tartozom azzal Szeged városának —
világon olyan értelmes laikus, pláne szakember, aki elfogadná Korb Flóris indokolását, mondotta az uj igazgató —, hogy e megtiszaki — mint mondta — azért választotta ezt teltetés elől ne térjek ki. Nagy cél szolgálatáa megoldást, hogy a DMKE-palota egyetemi ban áll az egyesület, megteremteni az országjellegét dokumentálja a klinikai stilus alkal- ban laz egészséges decentralizációt. Erős demazásával. Még kifogásolhatóbb az uj épület- centralizációt követelünk, természetesen nem
rész északi és nyugati frontjának megoldása. a főváros fejlődését akadályozva, ellenkezőleg
A DMKE-palota ablaksorát csak a legfelső azt biztosítva és ezért vállalom a tisztséget,
emeleten vitte át a tervező, de alatta kietlenül amelynek célja, hogy Szeged kulturáját kisima falfelület marad minden megszakítás, emelje.
minden fal nyílás nélkül. Semmivel sem enyEzután azt hangoztatta dr. Tóth Károly,
hítették ezt a hallatlan ízléstelenséget. Ha el- hogy mennyire fontos a sajtó
közreműködését
készül a DMKE uj frontja teljesen, minden ide- megnyerni. Ez legyen a társulat clsö feladata.
gen tudni fogja magyarázat nélkül is, hogy itt, A nemzet kulturális kincseit itt, Szegedeu
a Tisza Lajos-köruton kezdődik az egyetemi kell megismertetni a közönséggel. Le kell
városrész.
Ennek a városrésznek a jellege megnyiBELVAR OSI_MO ZI
latkozik minden egyetemi épületen, talán legFebruár 7., 8-in, kedden és szerdán
kevésbé még a legkorábban tető alá hozott
•lliililini'lli 'IIPl li Csak 16 éven felülieknek!
gyermekklinikán, ahol — ugylátszik — a váH A R R Y
L I E D T K E főszereplésévé':
ros vezetői még érvényesíteni tudták vala10 felvonásban.
mennyire esztétikai igényeiket. A többi épüA z e s k ü Szinjáiék
Azonkívül:
leten azonban egész kíméletlenséggel érvényelegújabb filmje:
sült a klinikai építkezések egyenruházati
szabászatának tervei. A homlokzatok vetekednek
CseiélJünK
asszonyi.
7 Elvonásban.
a legkietlenebb raktárépületek stílusával, ha
Előadások keale e 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 Érakor.
ugyan stílusnak lehet nevezni ezt az általános

a stílustalan, az ormótlan homlokzatú épületekkel végérvényesen és visszavonhatatlanul
ffinkretegyék a város legszebb
részét,

Várkonyi Mihály
wmmmmm

hozni a gazdag budapesti anyagot, de a közönség elé kell tárni a magánkezekben levő
értékes műalkotásokat is. Művésztelepet kell
létesíteni, aminő Szolnokon is van és bizonyos, hogy ennek a tervnek a megvalósítását a város is minden erejével elő fogja
mozdítani.
A választmány ezután elhatározta, hogy a
titkári tisztség betöltésére dr. Petykó János
miniszteri titkárt, az egyetem tanács jegyzőjét kérik fel.
A húsvéti tárlat ugy eben a választmány tudomásul vette, hogy a fővárosban Back Bernát
és dr. Tóth Károly fognak eljárni. Nagy vitát provokált az, hogy a tárlat céljaira eddig
még nem találtak alkalmas helyiséget, mert
a város a kultúrpalota termeit nem nélkülözheti hosszabb időre.
Dr. Gaál Endre kulturtanácsnok kijelentette,
hogy a muzeumban tényleg nincs hely. Legsürgősebb teendőnek tartaná a kulturszenátor, ha az egyesület minden erővel megmozdítaná az állandó kiállitő-csarnok építésének
az ügyét, amelynek tervei már elkészültek.
Nagyon szívesen látná, ha ez a kiállítási helyiség a Rákóczy-téren épülne lel.
Dr. Korpássy
Gyula szerint műcsarnokot
kellene építeni a Stefánia felső részében.
A tavaszi tárlattal kapcsolatosan. szóbakerült
még az iparkamara és az ügyvédi kamara
nagyterme, de a választmány végül is Back
Bernát javaslatát fogadta el, amely szerint
felkéri a várost, hogy most kivételesen mégis
engedje át a képzőművészeti társulat tavaszi
kiállítására a kultúrpalotát.
Nagy feltűnést keltett a választmány tagjai
között dr. Korpássy Gyula bejelentése, amely
szerint a kultuszminiszter, bár
méltányolja
az egyesület kulturális céljait, de államsegélyt
nem adhat, mert arra nincsen fedezet.
Dr. Menyhárt Gáspár: A rosszul
informált
minisztertől
a jól informálandó
miniszterhez,
fogunk
fordulni.
A választmány el is határozta, hogy újból
megkérik a segélyt és egyben meghívják a
kultuszminisztert a kiállítás vernisagera, továbbá arra is megkérik, hogy rendszeresítsen
a költségvetésben a társulat részére állandó
évi államsegélyt.
A taggyüjtés minél eredményesebbé tétele
érdekében kimondotta a választmány, hogy a
birtokában levő hat képet kisorsolja. A sorsolásban minden tag résztvehet, aki tagsági
diját 1927 december 31-ig kifizette, vagy min-
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Február 7-<n, kedden

Bamum cirkusz
Cirkusz-film 7 felvonásban.
Azonkívül E
m
j
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Főszerep«: Viola
Dana.
J g g ^
főszereplésével:

M i p a c s é k Sk f a r m o n .
Cowboy kalandok 6 felvonásban.

Előadísok kezdeie fél 5, féi 7 ós fél 3, vasár- és Ünnepnap
fé; 3, fél 5, fél 7 és fél 9 érakor kezdődnek.

ü
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den uj tag, aki egyévi tagdiját (12 pengőt), az
egyesület pénztárába befizette.
Ezzel a képzőművészeti társulat választmányi ülése véget ért.

1928 február 7.
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Kedd. Róm. kath. Homuald. Pro' * testáns Tódor. Nap kél 7 óra 20
perckor, nyugszik 5 óra f) perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt
10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig,! d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9.
(Tel. 352.) Moldván
L,, Újszeged, Vedres ucca
I . (Tel. 816.) iN'yilasy Ágoston, Szilléri sugárut 11.
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
Tc .icsváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.)
Zahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien,
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz),
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterein és hirdetési képviselet Ausztria részére:
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (österr. Anzeigen A.-G.).
Telefon: Serie 62-5-95.
M M

Ötvenegy métermázsa
telekkönyv érkezik Szegedre.
Befejezték a határmenii telekkönyvek kicseréléséi.
(A D é l in a g y a r o r s z á g m u n k a t á r' s á t ó 1)
A Drlmagyarország már besz;ftiolt arról, hogy a
jugoszláv és a magyar kormányok megegyeztek
a megszállás következtében elcsatolt területek telekkönyveinek kölcsönös kicserélésében. Mindkét
allam részéről külön delegációk már hónapokkal
ezelőtt megkezdték a kicserélési munkálatokat. A
Szegedre érkezett szerb delegáció hétfőn délelőtt
befejezte munkáját. A szegedi telekkönyvi hivatalból 37 ládába csomagolt telekkönyvet adtak át
a jugoszláv megbízottaknak, akik kedden délután
utaznak vissza Szabadkára.
Ezzel egyidőben a szerb megszállott területen
működő magyar delegátusok is befejezték munkájukat és ,"il métermázsa telekkönyvet indítottak ulnak Szegedre.
A telekkönyvek kölcsönös kicserélése általános
megelégedést keltett, fokéul az úgynevezett »ujszegedi háromszög' községeinek lakossági körében, mert c községek birtokviszonyai már évek
óta rendezetlenek a telekkönyvek hiánya miatt.
A telekkönyveket a s/.egcdi telekkönyvi hivatal
néhány nap múlva már az érdeklődők rendelkezésére bocsátja. A telekkönyvi hivatal az érdekelt
lakosságnak külön hirdetményekkel hozza tudomására, hogy a telekkönyvek megérkeztek és megtekinthetők.

V l l á g h l r U

Ganzmotor
szegedi
vezérképviselete

\r

Fonyé

Soma

villamossági szaküzletében
S z e g e d . R i i l c s e y u c c a 4.
( i o n z-I é l e v l t l e m o s t á g l részv.

Állandó

móíor

421

társ.

raktár

eredeti gyári árnkfn M o t o r o k , d i n a m ó k bármely
araranemie, erflálvileii és világilAsi beicndczísck cpitísr.

•wa

Ora ¡¿karbantartási vállalat
A#iks&áf® Kálmán ucca 6. |

¡VÉRTESI

c l p 6 s z a l o n ] á l a z u ) Csonqr^dl-pnlotéba, Horváth
MlhAly u c c a helyezte ót.

FEN VKÉPEsT
|

fc.liyiakf'i^aj

s m m

nél készíttesse. 24»

Műterme Széchenyi fér, Korzó Mozival szemben.

PERSH.

omiíüködő mosószer.
József

cíonél
380
S z e g e d . T e l e f o n 1S-IO

kerékpár,

gramofonok,

gyermekkocsik, gumi és szerelékek részletre is. Nagy favltómtiQely
í 59
SZANTO SÁNDOR gépraktára Kiss Dávidb™* palota, Kiss ucca. Séphimzéstanilás inaven,

flz Izraelita családok szíves figyelmébe!
Értesítem a t. izraelita családokat, hogy a mai naptól kezdődőiig a

barches sütést

MI

is bevezettem. Naponta friss sütés. A megrendeléseket, — melyek telefonon is eszközölhetők. — házhoz
szállítom. Egyúttal szíves figyelmüket felhívom elsőrendű fehér és benYérsü((í(lé»jre. valamint a

soroksári módra ő s z ü l i rozskenyeremre.
ít^ger

Kiváló tisztelettel
Kílvária ucca 21. Isielon 1—74,

János,

— A polgármester újra sürgeti a hárommillió
ppngö's u j városi kölcsön jóváhagyását. A polgármester a jövő héten Budapestre utazik, hogy a
pénzügyminisztériumban és a belügyminisztériumban megsürgesse a hárommillió pengős uj városi
kölcsön engedélyezését. Ebből a kölcsönből, mint
ismeretes, a város a Szent György-uccai uj városi
bérpalota és az Öthalom-uccai munkásház építési
költségeit kívánja fedezni, valamint a kisvasút
motoros mozdonyainak, a hid rekonstrukciójának
az árát és az egyetemi kisajátítások költségeit
is. A kölcsön engedélyezését már hat hónappal
ezelőtt kérte a közgyűlés és eddig már nagyon sokszor megsürgette a kormányhatósági engedélyt
a tanács, azonban eredménytelenül. A kölcsön
engedélyezése különösen azért sürgős, mert az
uj bérházak építését a jövő hónapban már meg
kellene kezdeni.
— Az ijfazságügj miniszter szabadságon. Budapestről jelentik: Pesthy Pál igazságügy-miniszter
szombaton 2—3 heti üdülésre Olaszországba utazik.
— Előadás a Munkásotthonban. Dr. Balla Izidor
orvos kedden este hét órakor a Munkásotthonban
»Szociális egészségügyi mozgalmak« cimmel előadást tart. Belépti díj nincsen.
— 55 darab u| Courths-Mahler a Délnngvarországí kölcsönkönyvtárában.
— Az elöljárósági ügyosztály intézi az építési
jigyeket. Balogh Károly tanácsnok halála után,
mint emlékezetes, a közgyűlés a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan megszüntette a katonai és
építési tanácsi ügyosztályt, amelynek V. ügyosztály volt a hivatalos címe. A katonai ügyek
intézése a második, az elöljáróság! ügyosztályhoz
kerültek, az építési ügyek intézését pedig a polgármester a mérnöki hivatalra bizta azzal, hogy
a tanácsüléseken a műszaki főtanácsos volt ezeknek az ügyeknek a referense is. Most rájöttek
a városházán, hogy ez a rendszer sehogyan sem
egyeztethető össze a szervezeti szabályokkal, amelyek szerint a tanácsi ülésekeu csak tanácstag, vagy
pedig tanácstag helyettese lehet előadó. A tanács
ezért megváltoztatta az eddigi rendszert, az építési
ügyeket is az előljárósági ügyosztályhoz lette át
és így a jövőben Berzenczey Domokos műszaki
főtanácsos helyett dr. Pálfy József tanácsnok fogja
az építési ügyeket a tanácsban előadni.

Megrendelhető

PeferneSly

Sehol olcsóbban!
Varrógép,

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenlése:
Hazánkban az éjjeli kiderülés következtében is
erősen lehűlt az idő. Többhejyütt —10 fok Celsiusra sülyedt a hőmérő. Jóslat: Nyugatról borulás és enyhülés várható lecsapódásokkal.

Fehér

ördögök

a flalAlléglA leslvérfiimje péntektől a K o r z ó t »
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— öngyilkos akart lenni — egyhónapi fogházra Ítélték. H o r v á t h Ferenc sándorfalvai lakos hétfőn lopás vádjával állott dr. A p c z y Ernő
törvényszéki bíró előtt. A vád szerint Horváth
a mult év julius havában ellopta barátjának, Kovács Lászlónak revolverét. A hétfői főtárgyaláson Horváth azzal védekezett, hogy öngyilkos
akart lenni és azért volt szüksége a revolvoyre.
Közben azonban munkát kapott és igy letett az
öngyilkosság gondolatáról. A revolvert azonban
már nem akarta visszaadni, mert nem tudta,
hogy nem lesz-e még rá szüksége. A törvényszék
egyhónapi fogházra ítélte az élettel megbékélt
öngyilkosjelöltet, aki meg is nyugodott az ítéletben.
x Az arany, ezüst a legjobb tőkebefektetés! Kaphatja mindenki részletre is Tóth órásnál.
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— Tüz. Papp János Hajnal-ucca 5. szám alatti
lakása kigyulladt. A kivonult tűzoltók a tüzet
azonnal lokalizálták, A
jelentéktelen, ^r^.,,.,

Amikor arrsziup fakó, szürkéssárga és tekintete bágyadt, amikor szomorú, nyomott
hangulat és felfúvódás kinozza, amikor nehéz
álmok, epepangás, gyomorfájás és fejnyomás
gyötri, olyankor tanácsos néhány napon át
reggel éhgyomorra 1—1 pohár természetes
»Ferenc József.: keseriivizet inni. Az ó- és
újvilág orvosai azért rendelik a Ferenc Józsel
vizet oly gyakran, mert ez sok esetben a
rosszullét okát gyorsan megszünteti és az egész
szervezetet felfrissíti. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletékben. B.l
— Vasárnap — négy öngyilkosság. Vasárnap
négy öngyilkosságról számolt be a rendőrségi krónika. Reggel Borys József cigányzenész felesége
bánatában, mert férjével összeveszett, zsirszódát
ivott. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Déíután a rókusi temetőben Szentgyörgyi Imre állásnélküli boltiszolga nyomorában zsirszódát ivott.
Kétségbeesett jajgatására csak néhány óra múlva
lettek figyelmesek a járó-kelők. Ugyancsak a délutáni órákban Révész Imréné 64 éves háztartásbeli asszony sósavat ivott. Sándorfalván pedig
Szabó Ferenc 24 éves legény szerelmi bánatában
revolvert fogolt magára. A golyó halántékát fúrta
át és azonnal kiszenvedett. Levelet hagyott hátra,
amelyben bejelentette, hogy nem tud választottja
nélkül élni és ezért hal meg. A sáudorfalvai öngyilkosságot hétfőn délelőtt jelentették a szegedi
ügyészségnek.

Fehér

ördögök

a HalMWgfA f?>i!vérfl]m)e pén!eUI6! 4

K o r i A b a n . l

— Rucsuest. Megható szép ünnepség keretében
búcsúztatták el a Magyar-Francia tisztviselői kar.
társukat, Gaskó Gyulát, kit igazgatósága foutosabb
teendők végzésére Budapestre helyezett át. A kartársak nevében Elek Elemér cégjegyző mondott
megható szép beszédet méltatván a távozó 26 év
alatt szerzett érdemeit, mely után Institóris Gyula
titkár a jelenlevő Fischer Lipót igazgató egészségére ürítette poharát. A bucsuest a legjobb hangulatban a hajnali órákig tartott.
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x Bach. Tűzifa száraz, olcsó és jó.
29
— .Megkezdődtek a döntő küzdelmek Szeged
sakkbajnokságáért. A hétfő esti fordulón R o s e n b e r g nyert K m c t y ó ellen, S z á n t a y L i e b m a n n ellen, G ö r ö g B i h a r i ellen, dr. Lőw i n g e r ellen, K ö v e s s y S o ó k y ellen, K o n r á d Z w i c k 1 ellen. Függőben maradt a P a.u í r S a l a m o n játszma.
— Elütötte az autó. Hétfőn délelőtt 11 órakor
a Zrinyi-uccában II a j d u Imre magánzót, amint
áthaladt az úttesten, egy ismeretlen autó elütötte.
A kihívott mentők a súlyos fejsérüléseket szenvedő magánzót beszállították a közkórházba. A
rendőri nyomozás most az ismeretlen autó soffőrje kilétét igyekszik megállapítani.
x Ezüst koronáért 10 fillért fizet Tóth órás.

Fehér

ördögök

I a Hel6i!égi6 teslv£r01in)e pénteki«! a

S

K o n ö b n n .

— Motorkerékpár és szekér karambolja. P r u n k
Károly Rózsa-uccai lakos motorkerékpárjával hétfőn délután a Mars-téren összeütközött egy szekérrel. A mentők Prunkot könnyebb sérülésével
beszállították a közkórházba.
x Szeuet, kokszot házhoz szállít Braun fatelep,
Rigó ucca 4.
247b
— Panaszok az első segélynyújtás kötelező piaká'-ja körűi. Gombos István szabómester és \Vagner Ferenc kereskedő az iparosok, illetve a ke.
reskedők nevében előterjesztést tettek a kamarahoz, melyben elpanaszolták, hogy az első segélynyújtás plakátját, amelynek megvásárlására és kifüggesztésére külön miniszteri rendelet kötelezi
az iparosokat és kereskedőket, a szegedi tűzoltóparancsnokság indokolatlan szigorúsággal árusil«
ja. Az iparosokat és a kereskedőket arra kötelezi a tűzoltóság, hogy a lepedönagyságu pia«
kátból, amelynek darabonkinti ára három psngS,
bár előállítási költsége tizenhat-husz fillérnél uen»
lehet több, mindjárt két darabot vásároljanak
akkor is, hacsak egyetlen olyan helyiségük is van/
amelyben a rendelet szerint ki kell függeszteniük a plakátot. A kamara vezetősége érintkezésbe lépett ebben az ügyben a város hatóságával. A polgármester dr. Pálfy József tanácsnokot
bizta meg az ügy elintézésével. Pálfy József most
közölte a kamarával, hogy a tűzoltóparancsnok
tévesen értelmezte a rendeletet, mert azoknak
a kereskedőknek és iparosoknak, akiknek csak
egy olyan helyiségük van, amelyben ki kell függeszteni a plakátot, csak egy plakátot kell megvásárolniok.

I
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és igen n a g y választékban kaphatók

autó, motorkerékpár

Bástya—Zrinyi-KfiC 5:0 (3:0).
A Bástya második tréningmérkőzését is
könnyen, megerőltetés nélkül nyerte. Ezutíal
a Zrinyi-KAC volt az ellenfele, amelyet Varga
2, Wahl. Solti és Beck góljaival győzött le.
A Bástyában kimagaslóan jó formát árult el
Kronenterger, a Zrinyi-KAC legjobb embere
Biró volt. A Bástya a következő felállításban
játszott:
Acht—Beck, Kronenberger—Tóth, (Emmerling), Wéber, (Tóth), Simóka—Ábrahám Pomacsek, Varga, Wahl, Solti.
Szegedi b i r k ó z ó t Félegyházán, Nagyszerű eredményekkel szerepelt a Kiskunfélegyházára kiránd u l t néhány szegedi ifjúsági birkózó, kik közül
különösen a fiatal nehézsúlyú Kurzweil eredménye
b i z t a t a jövőre szép kilátással, mint a súlycsoportjának győztese került ki az országos versenyből. Tóth a könnyüsulyhan csak pontozással
lett második, inig Futó a negyedik helyre került.
A két első az MTE fiatal gárdájából, mig Futó a
SzAK szineiben indult. Résztvettek még Szegedről az MTE szineiben: Kurzweil, Nagy János,
Györkey Sándor, kik szintén szépen megállták
a helvüket.

és kerékpár

TludgeJames-

Állandó

és

raktáron

A Szegedi Kenderfonógyár R?. igazgatósága folyó
4-én ülést tartott,

amelyen

megállapította a

utalás után március 1-éu részvényenkint 3 p e n g ő
20 fillér osztalékot fizet.
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hangversenye
Harmóniánál.

Bárányi Lilly Bacfi°esfje M m . 6.
a szSaliázi Iroda hire!.
Mesék az Írógépről. Ma este huszouegyedszer.
.4 templom egere. Fodor László páratlati sikert
aratott vigjátéka ezen a héten még szerdán és
pénteken szerepel a szinház műsorában.
Csütörtökön délután rendkivül mérsékelt helyárakkal: A cirkuszhtrcegnö.
Csütörtökön: Horneo és Juiia. A Shakespeareciklus második előadását premierbérletben tartja
a szinház. Ezzel a bérleti előadással záródik a
szezon első huszonötös premierbérlet-sorozata.
A diadalmas asszony. Csajkovszky remek muzsikáju operettjének szombati felújítására nagy
ambícióval, pompás szereposztásban és ragyogó
kiállításban készül az operett-együttes.

és motormellett ls.
•A Szekulesz és Vésziis >
K í g y ó u c c a 1. s z .

KÖZGAZDASÁG
dotációk, valamint az értékcsökkenési alapba való

Dohnányl holnapi (szerda esti)
órakor a Tiszában. Kevés jegy

Berliet-gyárimányu

Awáé és Gépkereskedelmi VálSaSaí

mérleget és elhatározta, hogy az alapszabálvszerü

8

Triumí-

Micöelin pneumatikok
és olaf ok. ^ Kerékpárok
kerékpárok
igen kedvező
részletfizetés

hó

Müvésszet*

alkatrészek

28.75-29.00
Rozs, psítvJd.
Árpa fafearmény I. 27.50-2S.00
Árpa takarmány II. 27.03-27.50
Buiafeorpa
21.75 22.00
Repce
50. - 5 2 . Tengeri uj
24.25 24.40
24 00 24,25
esyéb
Lóhere nagy
155.00- 175.00
arankamentes
t . u w n a . maevar 205.00-230.00.

A valuta' és devizaforgalom

»úróárlolvamal;

Rendeljen próbára j ^ é f / e S n é J

Devizák:
. . j n i t e r 2 3 0 10-230.80
fárto
22.42'/,—22.5? |s
••'ríjí
16.52* |. —16.97' I,
Belgrfrí
10-T31! -r.06'1,
4.11|, -4.14'|,
Berlin
136.í7 | -1£6 6 7 ' , Siófia
StoekKoIa 153.32'/.»K3 7 r / .
Bnk. dfv. tef
- .—
Varió
6410-64.30
Brüsere?
'9.55 79.80
Btee
80.45 80.70
KopenMea 15290-1*3^0
Zűrleti
IC9.90-11C.20
Osl«
151 90 152.30
Szab. keit. lt'
3 48-3.52
London
27 82»!<-27.90íU
Madrid
97.25 - 97.75
Mitání
"020-20.30
Neryart
571 25 572 85

összes fiókjaiban
a legjobb minőségben

vafas
kifli,
zsemlye,
kalács,

barleess,
te & ér40 i l l l . . . .
félfeőérés
soroksárixozskeny
ér kapható
M H P "
illá"!

Páris
London »
Ne-wyork
Erüs6Zf!

Milánó

Arnsterdanr

megszabadítanak ezen
fájdalmaktól és életkedved visszatér.
Kérdezze meg
orvosát

Minden gyógyszertárban kapható.

Telefon 9-58.

La!
3.47-3.52
Lévl
—
Llr«
30 30-30.50
Märt»
IS6.15 136.65
Oztr, ícKH.
8^35-80.70
Norr. kor. 151 >0 152.40
Sr. frank
lt 9 95 110.35
Svéd kor,
153.25
85

Züricb:

i

Lóhere naev
arankás 135.00.145.00

Valutát;
Tagol Icát
27.83-27 98
Selgffr.
79.50- 79.80
Cieh ker
IS.89 16.97
Dán kor
1*280 * 53 40
Dinár
10.01 '0.Ó6
Dollir
E6920 '71.20
Fr. frt'nK
22 80 -23.00
Coll. forb; ¿29,95-230.95
Zlotj
64.10-6140

A z irányzat lanyha volt a mai t ö z i d í n , A forgalom
rendkivül csekély. A fix papírod piaca üzlelíe'en és a
va'utapiac egyenlőtlen irányzatú volt.

ha mulatság közben fejfájás, vagj
migrén gyötör. A

28 65-28.75
3200 33.50
30.00 3f 50
27.50-27.70
27.50 27.60
22.50-23.50

pótolja a porosz szenet.^

értéktőzsde.

Irányzat:

Vége a jókedvnek,

egyéb
Sörárpa
egyéb
Zab f.
közép
Köles

Berlin
Bécs t
Szófia
Prága
Varsó
Budapest
Belgrád
Bukarest

J

2C.41 75
25 32
5.19.8750
72 39
27.49=0
209.35
1T4.00
0.0073.25
3.74.50
15.41
58.20
P

90.90

9.14
3,19

7~Ő rl

20 41'/,

ÜZLETI

2532.25

5.19 85
72.40
27 49
20937.50
12400
0.0073.25
3.74.50
15.41
58 20
P 90.90
9.13.P0
3,18.50

Gabonatőzsde:
A z irányzat jól tzrtotf, a forgalom csekély. f n őes-es
lisztirak változatlanolr.
Hivatalos árfolyamok:
Buza
77 ke.
78 (re.
79 k » ,
Tiezav. 31.40-31.65 31 7C-31.9ei 32.00 32.15
Faszai 31 35-31 55 31.60-31.85 31.90-32.05
Fm.
31.05 31.20 31.30-31.55 31 55-31.75
Pv.
31.25 31.50 31 50- ?1.75 31.75-^1.65
Bácska! 31.25 31.50 31.60 31.75 31.75-31.95
Dunántuli 5Ó.30'30t5Ű 30.8531,10 31.15-31,35

80 b«.
32 15-3220
3205-32.15
31.70-31.85
31.S0 32.05
31.90 32.05
31;30.31.45

k
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' Budflppsl .557.3. 9.30, 12 és 15: Hírek, közgazdaság. 11: Ultraphon-hangvcrseny. 17: Magyar operetthangverseny. 1. Huszka: Lili bárónő, megnyitó. 2. L e h á r : Drótostót, egyveleg. 3. K á l m á n : Cigányprímás, egyveleg. 4. Huszka: Arauyvirág, megnyitó. 20.15: Előadás a Stúdióból. Kömives Kelemen. Színjáték 3 fölvonásban. 22.45: Pontos időjelzés, liirek. Utána: Pcrlis .Tenö és cigányzenekarának hangversenye. — Barcelona 344.8. J 15.30: Rádió trió hangversenye. 18.10: Rádiókvintett hangversenye.
21.20: Énekhaugverseny. 22.05: Zeuekari
hangverseny. 22.20: Zongorahangverseny. — Bécs
,517.2, 577. 11: Hangverseny. 1G.15: Zenekari hangverseny. 20.05: Operaelőadás. Verdi: Traviata. —.
Berlin 483.9, 5tí0. 16: Tánczene. 20.30: Operctthangverseny. — Breslau 322«. 16.30: Szórakoztató hangverseny. 19.30: Szimfonikus hangverseny.
22.30:
Gramofonhangverseny. — Bern 411. 13: Gramofonlemezhangverseuy. Tánczene. 16: Zenekari hangverseny. 20: Áz orosz balalajka zenekar hangversenye. 21.20: Zenekari hangverseny. 22.05: Tánczene. — Britnn 441.2. 12.15: Gramofonlemczhangverseny, 21: Zenekari hangverseny. — Frankfurt
428.6. 12.30: Déli hangverseny. 16.30: llá/.izenckari
hangverseny régi operettekből. — Katovic 422. 19
ó r a 30 perc: Gounod: Faust cirnü opera előadásának közvetítése. 22.30: Tánczene. — Könijlsberg
329.7. Danzi-í 272. 16.20: Ni na Lützov (szoprán)
bangversenyénekesnő hangversenye. 17.20: Mandolinhangverseny. 20.05: Zenekari hangversény. 22:
Modern tánczene. — " П а ю 365.8. Vigentino 549.
17.05: Zenekari hangverseny. 17.50: Gyermekdalok. 21: Zenekari hangverseny az olasz trió közreműködésével. 23: Jazz-band. — München 535.7.
11.15: Gramofonzene. 16: Szórakoztató zene. 16
óra 45: Könnyű zene. 20: Kamarazene. — Pozsony
390. 18.15: Zenekari hangverseny. 28: Prágából:
Vígjáték. — Prága 318.9. 11: Gramofonlemezhangverseny. 12: Zenekari hangverseny. 16.30: Zenekari hangverseny. 19.15: Szórakoztató zene. 20:
'Vígjáték. 22.20: Tánczene. — R ó m a 450. 17.30:
iZeuckari hangverseny. 20.15: Zenekari hangverseny. — Stntlgart 379 7. 12.30: Gramofonzene. 16
óra 15 pere: Tíanfverseny. 20: Operaelőadás
a
•Stúdióból. — Zürich 588." 12.30: Hangverseny. 15:
Zenekari hangverseny. 16: Tánczene. 21: Olasz
operaáriák és duettek. 22.10: Crramofonlcmezliangverseny.
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kilátásokról. Végre ideje volt indulni az állómásra.
Az öreg állomásfelügyelő rögtön átlátta a 1
helyzetet cs részvéttel nézte a búcsúzkodó
apa és fiu kézfogását.
— Sok szerencsét Hugh! — kiáltott Mr.
Britling a vonat után.
— Minden jót, fiatalúr, — mondia az öreg
vasutas.
Megvárta mig a vonat eltűnik a síneken,
azután Mr. Britling felé fordult:
— Hej, hej! Sok búcsúzás van mostanában,j
amióta ez a háború kitört. Sokan elmentek •
ám, de ki tudja, hányan jönnek vissza?

Mr. Britling lenyűgözött gondolatai akkor
mozdultak csak meg, amikor lefeküdt. Az
volt az érzése, mintha csak most fedezte volna
fel, mintha csak most kezdené megismerni
a fiát. Az utóbbi években már többször elfogta
(Folyt. köv.)- j
ez az érzés, amely más szülőknél is gyakran
előfordul. Hugh, akit eddig gyermeknek tartott, ugy beszélt vele, mint egy férfi, mint
felnőtt a felnőttel. És Mr. Britling csak most
vette észre igazán, hogy Hugh milyen csinos,
karcsú, kedves fiu. Végtelen finomság voll
Napi
8-10
pengőt
a mozdulataiban, a szemében, a bőrén, a hangkeresgetnek
!
jában. Finoman
iveit szemöldöke egészen
könnyen eladható olcsó kéolyan volt, mint az anyjáé. És ez a zsenge, Belvárosban elegánsan bú- pek eladásával szorgalma^
üde, ragyogó ifju olyan komolyan, olyan böl- torozott szobát kaphat ol- fiatal emberek. Képzettség,
nem szükséges.
csen beszélt, mint valami sokszőr megtépá- csó árért, ba felad egy gyakorlat
Jelentkezés 8—10-ig igazol- : |
30 filléres apróhirdetést.
zott, lapasztalt férfi
ványokkal. Feketesas ucca!
13.," Vadász-kürt szálloda, j
Okos a fiu.
Egy kis uceai bútorozott
25. szoba.
szoba,
kiadó.
Aradi
u.
5.,
A maga fejével gondolkozik. Nem önzőéi,
II. 7.
de nem is könnyelműen. Mint egy férfi, aki
Selbständige, p e r f e k t e
felelősséget érez önmagáért és a tetteiért. Nem különbejáratu szép szobi deutsche Korrespondentin
ungar.
adja a hőst, nem regényeskedik. Tisztán látja kiadó. Klauzál tér 5., I. Sprachkenntnisse:
franz. langj. Praxis sucht
a helyzetét. Ha minden kortárca ilyen, akkor cm. 2
Posten. »Erstklassige Refeez az u j nemzedék többet ér, mint az előző. Két egymásba nyiló elegán renzen? an die Redakt. des
Mr. Britlinget hirtelen elöntötte a keserű- san berendezett bútorozott Blattes.
szoba, esetleg külön fürdőség. Szégyen és gyalázat, hogy a nagyszerű
Manikűrös leányt felveszek
szoba használattal, kiadó.
fiuk kimennek a halál elébe, inig a negyven- Polgár u. 1., I . cm. 4. ajtó. Ilovits fodrász. Bors palota.
éves férfiak kényelmesen otthon maradnak.
Az apák, akik már leélték az életüket, akik
Gép-és
gyorstrónőt
már kivették a részükei mindenből, akik
felvesz
szobás
lakást
eléggé tapasztaltak, otthon hidakat őriznek, Két-három
Markovtcs
míg a fiaik, a zsenge, ártatlan, tapasztalatlan lelépés nélkül kaphat egy mérnök. Tisza Lajos köts.
30 filléres apróhirdetés utut 34.
gyerekek szörnyű lövészárkokban várják a ján.
pusztulást. A háború után aggokból, kisgyereElegáns három szobás tiszÉTE
kekből és nyomorékokból fog állni a világ.
ta, confortos lakás, jutáUgy érezte magát, mintha egy gyáva, lihegő, nyosán átadó. Fodor, MéEladó házak között váló»
kövér, otromba állat volna, amely Mary éle-* rey ucca 6c., I. cm. 2.
gathat tetszés szerint egy;'
apróhirdetés utján.
tének egyetlen, drága hajtása mögé bújik a
Két
sxobás
viharban vonaglott a gyötrő megaláfcásban. teljes konfortos lakás le- Széchenyi tér közelében,
Milyen ostobán vezetik a világot!
lépéssel átadó. siModern« jeKossuth ucca 18. számú
teljesen modern jóépitésü
A. keserűsége haragra fordult. Nem tudott ligére a kiadóba.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
ágyban maradni. Felkelt és mászkálni kez- Egy szoba konyhás lakást
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
dett a szobában, beleütközve asztalba, székbe uagy szobájut keresek már- m e l y b e n 2 n a g y , k ü l ö n á l l ó
Hirlap. és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában,
a sötétségben. Nem társadalom ez, hanem cius l-re. Címem Goldmanu konfortos l a k á s v a u , szára a
Szeged.
állatkert, bolondok háza. Könyörtelenül ki- József Makó, Héderváry u. pincékkel,szép n a g y f á k k a l
1/1. szám.
parkírozott kurttel *6 ezer
küldjük ezeket a drága fiukat a veszedelembe,
L e g f ő b b
pengőért eladó- Megvea tűzvonal ba, hebehurgyán, rosszul felszeüzlelheiyíség
hető a tulajdonostól v a g y
relve, minden támogatás nélkül. Ebben az az .EMKE'-kávéhJi mellett — D á v i d ingatlaniroda á l t a l ,
a bázban) május
Kossuth Lajos surávut 9 ,
országban aggastyánok és lusta, kedélyesen (ugyanabban
legolcsóbb GlUcknél.
">06
1-ére kiadó. Tudakozódni ugyan10 t 1
'7(1
vigyorgó, hájas, tehetetlen középkorú embe- ott I. emelet jobbra, délelőtt 11 telefonon
T R A P I S T A , Z S Í R O S , k l g r . P. 3- —<j
él 1 óra 1 öllit'.
1.36 red uralkodnak. Tűrhetetlen! Maga is szerényTelefon 90!.
l inóm cbéiiK'ir.i'o -, muba*
W
o
t
j
y
o
b
l
»
kedik, hátravonul, mindent rábíz a dorbézoló,
goni könyvszekrény cs it*
Jobb lesz. mint az ui.
*
lobb lesz mint a z « 1 , ven ügyvédekre, a nagyszájú politikai spekuleány szoba eladó, tr-»
üzíefheSyíség liér
Böhm Sándornég
lánsokra, az üresfejű, gőgös tisztekre és hiva- a K e l e m e n ucoában m á j u s deklödni
bizományi üzletében.
|
^ ^ S i ó c l p ő f é t
talnokokra.' Lemészárolják Anglia ifjúságát! 1-ro k i a d ó . T u d a k o z ó d n i
lehet
Scheinberger é s
A vének a klubban ülnek és háborút kevernek
I.USKIHER megcsinálta. Korona ucca 15. Telefon 19—73.
Hajlított háló bútorok;
Popper cégnél.
1.37
konybaberendezések
alkalmi
a fiatalok rovására.
á r o n eladók Heimann mflae»
— Fiam! — zokogta hirtelen a sötétségbe.
I Í B 7 I F I I 1 . 9 C 7 9 C 5 I 7 kicsinyben és w a ^ o n tab snál, Horthy Miklós ucca 2,
Foglalkozás
i » 9 & I l M i í l a t a l f l l t tételben házhoz szállítva
Soha még nem érezte igy az angol bűnöket.
Kulturpzlotáná1
143
Szerény
feltételek
mellett
Nem is lehet remélni semmit. Nincs itt se
Eegolcsóbhan beszerezhető
Hegedű
erő, se fantázia a győzelem előkészítésére. gép- és gyorsírók ajánlkoz- Stradivárius, »Czecho Sic*
nak egy 30 filléres apró8 1 1
Mein 8. Vilmos R T A K ^
^ Leverhettük volna az ellenséget a tengeren, hirdetésre.
vákia<, .kitűnő hangú, k í J
játszott, fölszereléssel
ni
leverhettük volna őket a levegőben, de a vének
40 pengőért sürgő«
csak ülnek az Íróasztalnál jóllakottan, lomhán, Mérlegképes k ö n y v e l é s tokkal
sen eladó. Feketesas u. 13,
sikeres tanítását szavatosálmosan és uein csinálnak semmit és rázzák a ság mellett vállalom. Jeli- Vadász-kürt szálloda. 25.'
szoba, Festő.
I
fejüket cs ravasz arcot vágnak és morognak, ge: »Alapos kiképzés«.
ha valaki fel akarja rázni őket. A sajtó vinyI S h a v i részletre
254
Egyetemi hallgató, középnyog, mint egy majomketrec. A politikai zseb- iskolás diákok correpetáKÜLÖNFÉLÉK
W I R T H
é s R E N G E Y
tolvajok harácsolnak és örülnek a zavarosnak. lását jutányos áron vállalírógép, irodaberondező és mechanikai vállalata
Nincs ebben a háborúban lendület, dráma, ja. Német francia. Leve- Magántanulókat
Szeged, Horváth Mihály ucca 7 . s z . Teleion 12—21.
becsület. Egyetlen reményünk a végkimerülés. tek Sorger, Püspök u. 12. közismerten legilkereaebben kft.
síit «1« mindenféle vizsgái«
Az angol stratégia vért cserél vérért és abban
nartqó. Felvl ágositás SzentMérlegképes
bízik, hogy az angol vérkád mélyebb, mint
biri msáe ucca 59. alatt.
1 10
könyvelő nagy gyakorlattal állási
a német, lesz még benne, mikor a másik változtatna, esetleg őrakönyve- Fedeztetni lehet f a j k a n n a l .
angol uri szabóságát
léseket vállalna. Szíves megkemár kiürült.
Kórház ucca 22., esetleg
Tisza Lajos körút 37. szám alatt, a refor.Tökéletes munkaerő* jeleladó.
És ebbe a vérkádba merítik a fiatal, rciést
igére a kiadóba kér.
512
mátus palotában újból megkezdte. 382 mosolygó Iíughotl
Az Alföld legnagyobb
Utazó, k i 30 éve állandó-
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REMINGTON Írógépek

Géppel fát fürészelek.

Telefon 15-53,
í . a k á s : Kálvária u c c a 33.

5,6

N a g y .

IX.

Reggel Mr. Britling arca fakó volt az éjszakai gyötrődéstől, míg Hughé üde és friss
az egészséges alvástól. Sétálgattak a kertben.
Mr. Britling reménykedő hangon beszélt a

an uton van, több nyelvel
beszél, minden szakmát, kü
lönösen paprika, fűszer, ter
ményt, azonnalra állást keres. > Paprika' jeligére a
kiadóba.

táblaüveg

raktára

Körösi Géza
Üvegezést vállalata Mére»
uccs8. Te'efon 9-57. 1 6

