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Patroklos holtteste fölött nem tombolt olyan
ádáz tusa, olyan elkeseredett küzdelem, mint
amilyen most kezd megindulni és dúlni a
magyar szobrászat és mükritika mezején Ady
Endre még eddig dísztelen sirja fölött. Arról
az emlékről van szó, arról a szobrászati és
építészeti alkotásról, amelyet a legnagyobb
magyar költő porladó szive fölé akarnak állítani, a főváros megbízásából, a Kerepesi
temetőben, ahol kilenc éve pihen Jókai Mór
közelében.
A föladat valóban nem mindennapi és inkább Ady Endre jelentőségét mutatja az a
körülmény is, hogy nyolcvannál több művész
száznál több tervvel vett részt a pályázaton.
A mai magyar szobrászatnak majdnem valamennyi régi és u j képviselője, hírnevesek és
ismeretlenek hozták el munkáikat és állították
ki a Műcsarnok összes termeiben. A konzervatív akadémikus iskola mesterei és tanítványai csakúgy képviselve voltak ezen az
olimpiai versenyen, mint a modern ekszpreszszionista irányzat hivei és harcosai. És az
eredmény az volt, hogy a bíráló bizottság,
amely szintén egészen vegyes összetételű elemekből állott, nem talált egyetlen egy olyan
pályamüvet sem, amelyet jó lélekkel és őszinte
meggyőződéssel méltónak érdemesített volna
arra, hogy hors concours hirdesse Ady Endre
sírján az örökkévaló költő dicsőségét .és a
fájdalmat, amelyet eljövendő nemzede^k is
érezni fognak a magyarság titkainak oly korán és oly tragikusan eltávozott énekese és
jósa hamvai fölött.
De ez az eredménytelen pályázat is csak
egyet bizonyít: Ady nagyságát és rendkivüliségét. Értékmérő ez az eredménytelenség, jelzi,
hogy a sokat bántott és sokat szenvedett vátesz
milyen magasan trónol, milyen megközelíthetetlen magányosságban uralkodik. Pedig a mai
magyar szobrászok uj nemzedéke sok kitűnő,
európai viszonylatban is értékes és érdemes
művészt számithat, büszkén és joggal, a tagjai közé. Különösen a kis plasztikában számos mesterrel dicsekedhetünk. De lám, amikor egy olyan egetverő és földetrázó zsenivel
kerül szembe ez a generáció, mint amilyen
a Vér és arany, az Illés szekerén, a Halottak
élén költője, akkor megtorpan a bátorság,
akkor megvonaglik a véső, akkor meghibban
a lendület, akkor megbicsaklik a képzelet
és akkor kiderül végképpen és tökéletesen,
hogy a zsenit csak a zseni tolmácsolhatja
hiánytalanul és hogy a magyar lira Ady Endréjéhez mérhető és fogható hatalma niucseu
ma a magyar szobrászatnak. A hangulatos és
finom Pásztor Jánosnak a valódi művészt jellemző önkritikájára vall, hogy nem vett részt
a föladat vállalásában, amely meghaladja a
mostani erőket. Zala György is igen bölcsen
óvakodott attól, hogy szárnyaló allegóriáival
kifejezni próbálja azt a magyar mitológiát,
amely az Ady-élet, az Ady-halál és az Adyköltészet csodálatos szépségét és nagyságát
teszi.
De hiszen a legritkább eset, hogy az emlék
ne csupán méltó, de stílusos is legyen ahoz,
akin 'k állították. Ilyen ritka találkozás történt, amikor a lángoló lelkű Izsó Miklós mintáz! a meg Debrecennek Csokonai Vitéz Mihályt, a magyar barokk képfaragó a magyar
barokk versirőt és ilyen szerencsés véletlen-

nek köszönhető Szegeden Dugonics András
nemesen egyszerű monumentuma, valamint
Vásárhelyi Pál és Dankó Pista emlékmüve.
Már például Rákóczi Ferenc lovasszobrán
alig érezhető valami a .magyar nemzeti fölkelés vezérlő fejedelméből, a szabadság hőséből, inkább egy osztrák birodalmi herceget
mutat nekünk. Hiszen még Petőfi Sándornak
se tudtak mélló ércet emelni az Eskü-téren
és Kossuth Lajost 1928-ban ugy vésték márványba, hogy nem az ő titánságát, de a mi
lörpeségünkiet jelentse a késő unokáknak.
Ady Endre sírjára is sok mindenféle csodát
akartak állítani a versengő mesterek és ina-

sok. utolsó bölényt és garaboncási, fczáraya?
géniuszt és szerelmes párt, csak éppen magát Adyt nem, birták megmutatni. Reviczky
sirja. a legjobb példa arra, hogyan lehet legegyszerűbben megoldani a kérdési. Rcvitaky
sirján ez az egy sor áll: A világ csak
hangulat.
És ebben az egy sorban az egész ember é.*
az egész költő. Ady sírjára tessék rávésni
ezeket az ércnél maradandóbb szavakat: Magyar nyarak bennem alusznak.
Ha ezek a szavak nem is adják Ady egész nagyságát, de
megsejtetik a veszteséget, amely elmúlásával
ért mindnyájunkat, akik e földön magyarul
és emberül érezünk és gondolkozunk!
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A Riviérán ü d ü l ő m a g y a r m i n i s z t e r e k
találkozást t e r v e z n e k T i t y l e s c y v a l !
„Illetékes hegyen" megcáfolták a hírt

(Budapesti
tudósítónk
telefon jelen' ése.) | jon a nők választójogának kiterjesztése csuLondonból jelentik: Az angol kormány m a
pán az önálló keresettel bíró nőkre vonatkominisztertanácson foglalkozott az uj választózik-e, vagy sem.
jogi törvénnyel. A javaslat értelmében váIlletékes helyen az esti órákban kijelentetlasztójogot kapnak a 21—30 éves asszonyok és
ték, hogy ez a hir minden
alapot
nélkülöz.
lányok. Egyelőre azonban különböző nézet- Pesthv Pál és Scitovszky Béla kizárólag
üdüeltérések merültek fel arra vonatkozólag, vaj- lés céljából
tartózkodnak San-Remoban.

Választójogot kapnak a 21 éves angol lányok
(Budapesti
tudósítónk>
telefon jelentése.")
a Magyarországot érdeklő ügyekben, főleg az
Párisból jelentik: A lapok pan-remoi jelentése
optánspörben vele tanácskozásokat folytassaszerint a magyar kormány két tagja, J'esthy
nak. Arról is van hir, hogy Scitovszky Béla
Pál igazságügyminiszter és Scitovszky
Béla
Mentoneban felkeresi Stresemann német külbelügyminiszter a Riviérán üdül. Híre jár,
ügyminisztert.
hogy találkozást
terveznek
Titulescuml,
hogy |

tanácselnök látogatása lírástíz P á l n á l
a schönebergl k o r h á z b a n
Csak formális t á r g y a l á s i í a r i a n a k s z o m b a t o n ?
1
(Budapesti
tudósilónk
telefonjelentése.)
Berlinből jelentik: Ma délután tették közzé
a schönebergi kórházban felvett orvosi hivata'os leletet Krantz Pál egészségi állapotáról.
A törvényszéki orvos megállapítása szerint
a vádlott kihallgatható,
azonban
hosszabb kihallgatása
egészségét
veszélyeztetné.
Dust törvényszéki tanácselnök, a tárgyalás

vezetője két államügyész kíséretében hivatalos látogatást tett a kórházban, hogy személyesen is meggyőződjék Krantz Pál egészségi állapotáról. Amennyiben Krantz Pál állapota
ma éjjel nem rosszabbodik, akkor
szombaton
a tárgyalást
megtartják,
amely aligha fog
tartani félóránál tovább és jellege tiszlán formalitás lesz.

ffl szerb demokraták megegyeztek a radikálisakkal, —
ismét Micsevles alakított kormányt
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Belgrádból jelentik: Kéthetes tanácskozás
után ma végre megoldódott a jugoszláv kormányválság. Davidovics
Lyuba, a demokrata
párt vezére ma megegyezett
Vukicsavics
miniszterelnökkel
olyan értelemben, hogy a párt
résztvesz a koalicióban és a kabinetben négy
tárrá' kap. A külügyminiszteri tárcát továbbra
Marinkovics
fogja vezetni. A kultuszmi
tori tárcái Grol Milán képviselő veszi át.

A demokrata párt hosszabb vita után hozzájárult a pártelnök és Vukicsevics dezignált
miniszterelnök megegyezéséhez. A radikális
párt még nem jelölte ki azokat a képviselő
tagjait, akik résztvesznek a kormányban. A
szlovén néppárt részéről Korosec Antal római
katolikus pap belügyminiszterként vesz részt
a koalíciós kormányban.
A miniszteri listát Vukicsevics nolnap terjeszti aláírás veáett a király elé.
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Nyári zivatar pusztító orkánnal
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.") kában voltak. Az eső 10 óráig tartott, a szélMa este 7 óra tájban a főváros felett félórás vihar még éjfélkor sem csendesedett le.
nyári zivatar vonult végig, azután óriási szélSzegedet
vész kerekedett, amely leverte a cimtáblákat,
is
záporeső
söpörte
végig az esti órákban.
az üzletek reklámtábláit és több sebesülést
Egy
óra
hosszáig
zuhogott
az eső és aizután,
okozott. A Váci-ut 117. számú háznál a szélszélvihar düvihar kidöntött
egy kerítést, amely az arra akárcsak Budapesten, hatalmas
haladó Hajdú
Jozefin kávéfőzőnőre zuhant, höngött a városban. Az orkán Szegeden is
akit eszméletlen állapotban szállítottak a kór- több helyütt leverte a cégtáblákat és néházba. Az orkán következtében többhelyen hány helyen leszaggatta az ablakszárnyakat
kéménytüz
támadt, a tűzoltók egész éjjel mun- j és az ablaküvegeket betörte. Az orkán 11 óraI' kor szűnt meg.

Másodszor fs felmenteftők Feleky Gézát azért a cikkért,
amiért a Világot betiltották

Budapest, február 17. Mini még emlékezetes,
a Világ 1926 április 29-iki számában jelent
meg a franküggyel kapcsolatban az a bécsi
tudósítás, ami miatt a lapot örökre
betiltották.
A bíróságok most két fórumon keresztül mondottak ítéletet a betiltás fölött és felmentették
dr. Feleky
Géza főszerkesztőt.
A bécsi rendőrség egy állítólagos hivatalos
jelentését közölte a Világ az olaszliszkai pénzhamisítással kapcsolatban. A cikkért dr. Feleky Géza, a lap főszerkesztője vállalta a felelősséget, noha csak a cáfoló kommentárt irta
a tudósítás után. A törvényszék a nemzetgyalázás vádja alól felmentette
dr. Felekyt és az
ügyész felebbezésc folytán ma került az ügy
a tábla Gadó-tanácsa elé, amely
helybenhagyta
a törvényszék
Ítéletét.
A felmentő ítéletet terjedelmesen indokolta
meg Gadó István táblai tanácselnök. Szemben
a törvényszék által követett joggyakorlattal, a
tábla arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
olyan simítások, javítások és módosítások, a
melyeket a szerkesztő végez a munkatárs Írásán, egyáltalában
nem szolgálnak
okul
arra,
hogy a bíróság a lapszerkesztőt
társszerző gya-

nánt felelősségre vonja. Ez csupán akkor következhetik be, ha a lapszerkesztő által irt
toldások önmagukban is alkalmasak arra,
hogy bűnvádi eljárás alapjául szolgáljanak.
Egyébként a megokolás szerint az összes
tanúvallomások egybehangzóan megállapítják,
hogy a Világ béesi tudósításán dr. Feleky
Géza semmit
nem változtatott.
Tehát vele
szemben a bűnvádi eljárásnak
semmiféle
alapja nincsen. Legfeljebb egy kérdést lehet vele
szemben felvetni, nevezetesen azt, hogy mivel a nyomozás kezdeti stádiumában magára
vállalta a sajtójogi felelősséget, a biróság tartozott mérlegelni azt, vájjon Feleky nem követett-e el bünpalástolást és bűnpártolást azzal, hogy egy nem általa irott cikkért vállalta a sajtójogi felelősséget? A biróság azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a
vádlott ezt a vétséget sem követte el, anjikor
a sajtójogi felelősség vállalása mellett a nyomozó közegekkel közölte azokat a tényeket,
amelyek lehetővé tették már akkor a szerző
személyének kiderítését.
A Világ betiltásával szemben tehát most két
fölmentő ítélet áll.

„A végrehajtó sohasem kérdi a vallási,
csak a jogoknál kíváncsiak a vallásra"
Gél Jenő és Bródy Ernő támadása a numerus clausus ellen — Ilyen törvény
helyeit a tehetségek harcoljanak egymással
Budapest, február 17. A képviselőház mai ülése
Zsttvay elnök jelentésével kezdődött, aki bejelentette a Háznak, hogy Pékár Qyula, a külügyi
bizottság elnöke írásbeli jelentést terjesztett elő
arról, hogy a külügyi bizottság legutóbbi üléséről, amely titkos volt, egyik lapban és egy pozsonyi újságban Moser Ernő nyilatkozata cimen
közlemény jelent meg, amely az ülés titkosságát
IHuzóriussá teszi. Kéri tehát a Ház elnökét, intézkedjék, hogy a külügyi bizoltsági ülések titkosságáról szóló rendelkezéseknek érvényt szerezzenek. Javaslatot tesz, hogy utasítsa a Ház a men'"Imi bizottságot az ügy megvizsgálására.

a lényeg, hanem a végrehajtási utasítás. Nagyon
elhibázott dolog a tanszabadságot összekeverni a
zsidókérdéssel, kiskorúság jele az, hogy a nemzet
valamelyik osztályát ki akarják zárai a kultúrából. Nem lehet szempont a diplomák csökkentése.
A kultuszminiszter épületeket emel külföldön és
belföldön a tudománynak. Ne rontsa el ezt a
munkáját azzal, hogy gátakat emel az egyetemeken.

A numerus clausus vitában az első szónok Gál
Jenő, aki a tanácskozóképesség megállapítását kéri.
A jegyző megállapítja, hogy csak 32 képviselő
ran Jelen.
Az elnök az ülést felfüggeszti.
Szünet után Gál Jenő foglalkozik Pakats felszólalásával, majd Gaál Gaszton beszédével, amelylyel azonban nem tud mindenben egyetérteni, mert
voltak benne olyan elcsúszások, amelyekre kénytelen lesz visszatérni. Figyelemreméltó az, hogy egy
szocialista szónok, Maiasiís Géza ajkáról hangzott
el a felszólítás, arra keli törekedni, hogy az elválasztó vonalak m e g s z ü l n e k és hogy az egész
társadalom egységes legyen.
— A fejlődést csak ott lehet elkezdeni, ahol
Magyarország a háborút mege'oző években állott.
A milleniumi időkre gondolok, arra a dicsőséges
korszakra, amelyet Magyarországon a liberalizmus,
a társadalmi egyenlőség fénykora jelentett. Ha
pedig ez igy van, akkor olyan törvényjavaslat,
amely elszigetelő törekvést képvisel, nem állhat
meg a helyén. A miniszter ur azt mondja, hogy
a felekezeti megkülönböztetés az eddigi faji megi-'ülönböztelés után haladást jelent.

— Azt mondotta Gaál Gaszton, hogy a zsidók
nem szeretik a testi munkát. Vájjon a miniszterek, államtitkárok, miniszteri tanácsosok és más
magasrangu államhivatalnokok kőzött hány zsidó van? Megvan-e a számarány? Nézzék csak
meg, hány zsidó zsákhordó munkás dolgozik a
Dunaparton.
Petrovácz Gyula: Nagyon kevés!
Gál Jenő: Menjen csak le a Dunapartra és
meglátja, hogy négyszer-ötször annyian vannak
a zsidó zsákhordók, mint amennyi számarányuk
szerint ebben a munkakörben őket megilletné. Nem
méltó a magyar nemzet tradícióihoz a másodosztályú magyar állampolgárok megállapítása és
az a tény, hogy valaki, mert zsidó, nem ¡járhat
az egyetemre. A haza védelmében összeölelve taIáttuk a keresztény és zsidó katonákat és az anyap
áldozatok kifejtésében sem tesznek különbséget
a zsidó és nemzsidó között. Ne csak a hősi halmiakról, de hősi életekről Is lehessen megemlékezni ebben az országban.
Petrovácczal polemizál ezután Gál Jenő és ezt
mondja:
— Nem sok politikai érettségről tesz bizonyságot, amikor biológiai alapon próbált beszélni
erről a kérdésről. A magyar kulturának az érdeke, hogy a válaszfalakat lerombolják és oemhojó válaszfalakat enwljenek,

Nem

Is törvény, hanem

tulajdonképpen

magyarárat a mai Javaslat.
Hovatovább ott tartunk^ hogy c № is a törvény

Egyetlen nemzet kultúrájának sem árthat
az, ha minden iskolájának a kapuja tárva-nyitva van.

tripie-sec,
cherry-brandY»
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Serédi hercegprímásról szólí
uiun és azt mondta, hogy a főpásztor az apostolok utóda. A prímás cselekedetei az igazi Caritás cselekedetei és
nem a Kontra Aladárok szemfényvesztése. A kultuszminiszter akkor lehet a jövő embere, ha be*'
látja, hogy nem lehet ilyen javaslattal raegay«.
morjtani a nemzetet és nem engedi a tanszabad
ságot megfertőzni.
Most éles vita fejlődött ki a Wolff-párt és G í l
Jenő között, amikor a demokratapárti szónok a
zsidóvallásu szellemi kiválóságokról beszélt. Kontw
Aladár felé fordulva ezt mondotta Gál Jenő:
— Ne akarjanak önök jobb hazafiak lenni,
mint a magyar hercegprímás, Kontra Aladár ne
legyen jobb pap, mint Antal Géza és Haypá'

Benő.
— Azt mondják, konszolidációs időkben élünk
és voltaképen forradalmi korszafc^ • vagyunk
A kuiíuszkormánynak nincsen ereje megzabolázni azt a fiatalságot, amely sztrájkol a tanulás ellen.

^

Nem a sztrájkoló diákok hirdetik a magyar kulturfölényt, hanem a dolgozó diákok. A külföldön
tanuló magyar zsidó diákok levélpapírján Csőn*
ká-Magyarország térképe van és ez a
felírás:
Hungáriám Integram.
— Nem tudom, hogy mennek ki Amerikába, a
szabadság hazájába a Kossuth-szobor leleplezésére és mii mondhatnak olt azok, akik a numerus
clausus hívei. Nyissa meg a kultuszminiszter az
•iskolák kapuit és nemcsak néhány árvalányhajas
ifjú fogja köszönteni, hanem az egész magyar nép.
(Taps a baloldalon.)
A következő szónok Wolíf Károly, aki hosszabb
beszédet mondott a numerus clausus mellett. Kijelenti, hogy a zsidó bevándorlással szemben védekezni kell az államnak. Nem a budapesti urak
ellen beszél, mondotta, akik nemzethüség szempontjából vitán felül állanak, de az ide szabadult
gettő-e'eraek ellen. A Népszövetségről beszél azután, ahb! hetven zsidó ül. Kijelenti, hogy a
corpus juris szerint elismeri, hogy a zsidóság
nem faj. De csak papíron. Pathetikus hangon
mondja ezután Wolff Károly, hogy ő keresztény
és nemzeti demokráciát akar. Kijelenti, hogy 8
elismeri azoknak a zsidóknak jogát, akiknek már a nagyapja is itt élt, de azokét
nem, akik lopva szűrődtek be Magyarországba.
Beszédét ezzel fejezi be:
— Innen üzenem a magyar ifjúságnak, hogy
csak előre, a küzdelemre a kenyérért, mert az
egész magyar közvélemény a keresztény magyar
ifjúság mellett áll.
A vita következő szónoka Bródy Ernő, azt han*
goztatja, hogy a magyar zsidóság minden tagja
a nemzetnek h ü fia. A 48-as egyetemi ifjúságról
beszél és a magyar ifjúság érdekében mondja^
hogy ne zárkózzanak el a verseny elől. Más ország is vesztett háborút, még sem nyúltak a szabadságjogokhoz. Csak nálunk akarják megnyirbálni. Franciaországban is van numerus clausus,
de ott
a tehetségek versenyeznek egymással.
Ez a javaslat a szülök kiváltságos helyzete alapján kívánja az ifjakat felvenni az egyetemre. A
közalkalmazottaknak kivételes helyzetük van, de
mi van a fixfizetésüekkel, a munkásokkal, akiket teljesen kihagytak a javaslatból.
Esztergályos János: Bolsi-kiskatasztert csinálnak.
Bródy: A végrehajtó sohasem kérdi a vallást,
csak a jogoknál kíváncsiak a vallásra. Mindenkinek teljesen magánügye, hogy melyik templomban imádja az Istent. Kossuth Lajos szellemét
követem akkor — fejezi be beszédét —, mikor
ezt a javaslatot nem fogadom el.
A parlament
előtt tartja.

legközelebbi

ülését kedden

dél-

A ftlsí megfojtotta
az alvé öregasszonyt
(Budapesti
tudósítónk
telefonj ele ntése.')
Ma délután öt órakor az Üllői-ut 3. számú
ház egyik lakásában halva találták
Rónay
Józsefnét, egy 72 éves gombkötő asszonyt. A'
szoba sűrű füsttel volt fele. Kiderült, hogy a
iQkist egész télen nem fűtötték, a füst a szomszéd szobából szivárgott be és megfojtotta
a
délutáni
álmát
élvező öregasszonyt.
,
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Kölcsey ucca 1. szám,
dosabban felszerelt ároraktárral

belilgymigfiszter ezerpengös költség¥etési tételekre
kér felvilágosítást a várostól

fl kormány

szorosabbra vonja a városi ta^ácssk hatáskörét?

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Néhány nappal ezelőtt érkezett le a belügyminiszternek a város idei költségvetésére vonatkozó rendelete, amely a belügyminisztériumban még decemberben tartott szóbeli tárgyalások eredményeit tartalmazza. A rendelet lényege az, hogy a belügyminiszter a nótadót
negyvenhat százalékra szállította le és több
kérdésben felvilágosító jelentést kért a várostól. Többek között megkérdezte-leiratában azt
is, hogy a színház
házikezelésbe
vételére vonatkozólag
van-e közgyűlési
határozat
ós a tanács ezt a határozatot felterjesztette-e kormányhatósági jóváhagyás végett.
A belügyminiszteri, rendelet végrehajtását a
tanács Scutléty
Sándor főszám vevőre bízta,
aki már meg is tette a szükséges intézkedéseket. Hivatalos átiratokat intézett az egyes
tanácsi ügyosztályokhoz és felvilágosítást kért
azokra a költségvetési tételekre, amelyek iránt
a belügyminisztérium érdeklődést tanúsított,
így például a kulturügyoszlálynál az iránt érdeklődött a főszámvevő, hogy a tűzoltóság
gyermekzenekara számára költségvetésbe iktatott ezerpengős segélvrc az önkéntes tűz- ,

oltótestület 2üü0 pengős segélyére és a Somogyi-telepi önkéntes tűzoltók 3000 pengős
segélyére van-« jóváhagyott közgyűlési határozat. Felkéri a főszámvevő a tanácsot, hogy
a belügyminiszter rendelete értelmében abban az esetben, ha ilyen határozat nem lenne,
terjesszen a legközelebbi közgyűlés elé a tanács megfelelő javaslatot és azt mielőbb terjessze fel jóváhagyás végett a kormányhoz.
Közli a főszámvevő a tanáccsal azt is, hogy
a belügyminiszter
a kultúrpalota
tatarozására
előirt 20.000 pengős összegre is
felvilágosító
jelentést,
pontos, részletes terveket és részletes költségvetést kért. '
A városházán ez a részletekre kiterjedő kormányhatósági intézkedés nagy feltűnést
keltett
és azt következtetik belőle, hogy a
tanács
hatáskörét
a kormány
a jövőben
még szorosabbra vonja. Erősen megköti ugyanis a városi hatóság kezét az, ha nem dolgozhatja ki
előzetesen a munkaprogramot, mert egy évvel korábban a mérnöki hivatal semmiesetre
sem készítheti el a következő évek tatarozási
munkálatainak részletes költségvetését.

A motorbicikli elgázolt egy 8 éves kisleányt
(A üélmagyarország

munkatársától.)

Pén-

teken délután négy órakor súlyosabb kimenetelű motorbicikll-szerencsétlenség történt
Banda Juliska 8 éves kisleány hazatelé tartott az iskolából. Amikor a Brüsszeli-körut
és a Vásárhelyi'sugárut sarkára ért, át akarl
menni az egyik oldalról a másikra. Ekkor
száguldott ott el egy molor, amely a túlsó
sarokra igyekvő kisleányt elkapta és keresztül gázolt rajta.

A rémült sikoltozásra, majd a kétségbeesett
jajgatásokra nagy tömeg verődött össze a
baleset színhelyén. Értesítették a mentőket,
akik autóval robogtak ki az elgázolás helyére
és a súlyosan megsérült kisleányt beszállították a közkórházba.
A baleset részleteiről a rendőrség a telvilágositásokat megtagadta azzal az indokolással, hogy a motorbicikli tulajdonosa katonatiszt.

Egyházi háborúság a görögkeleti lelkész
városi segélye körül
A püspök álláspontja szerint a lelkész győzött az egyházközséggel szemben
(A Délmartyarország
munkatársától.)
Érde- | megfelelő 1500 pengő. Ez d tétel az eredeti
kes háborúság tört ki az év elején a szegedi j költségvetésben csak ezer pengő volt, de kégörögkeleti szerb egyházközség és a görög- sőbb a közgyűlés száz százalékkal felemelte
keleti lelkész között a városi szubvenció kö- az összes egyházi segélyeket, ezt is, később
rül. A város törvényhatósági bizottsága által viszont az egyházközségek elnökeivel történt
megszavazott segélyre ugyanis ugy az egy- megállapodás alapján huszonöt százalékkal
házközség, mint a lelkész bejelentették igé- redukálták, hogy az alsóvárosi egyházközség
nyüket. A lelkész azzal érvelt, hogy a hábo- is kaphasson a megtakarításból megfelelő öszrú előtt a város az ő számára fizetett min- szeget.
den évben ezerháromszáz aranykoronát, ezzel
A segélyért a görögkeleti
egyházközség
is,
szemben az egyházközség külön felekezeti se- meg a lelkész is jelentkezett,
a város azongélyt sohasem kapott, hanem a város külön- ban, vitás lévén a kérdés, felfüggesztette
a
A vita hetek óta tart és a
féle címeken utalt ki számára meghatározott segély kifizetését.
összegeket, például tanítói segély cimén 840, felek nem tudtak megegyezni. A lelkész végül
Zubkovics
templomépitési segély cimén 500, tüzifasegély is felettes egyházi hatóságához, dr.
cimén pedig harminchat métermázsa fa ér- György püspökhöz forduli igazságért. Zubkovics püspök most levelet irt a város tanácsátékének megfelelő összeget minden évben.
Az egyházközség álláspontja ezzel szemben hoz, köszönetet mondott azért, hogy a város
az volt, hogy a háború óta megváltozott a a lelkész 1884-ben megállapított segélyét száz
valorizálta.
Azután kifejtette, hogy
helyzet, a város hatósága a segélyt egyház- szásalékig
erre
a
segélyre
az
egyházközség
nem reflek
községi segély cimen iktatta az idei költségtálhat, mert negyvennégy esztendővel ezelőlt
vetésbe, ami kétségtelenné teszi, hogy ezt az
a közgyűlés ezt a segélyt kifejezetten a papösszeget teljes egészében az egyházközségnek
nak szavazta meg. Az egyházközségnek másra
szánta, nem pedig a papnak. Az idei költségnincs joga, mint a költségvetésbe beilleszvetésben a görögkeleti egyház segélyezésével
tett 558 pengőre. A püspök természetesen
kapcsolatban két tétel szerepel, az egyik öt- örömmel venné, ha a város az egyházközség
százötvennyolc pengő kifejezetten egyházi sesegélyét is valorizálná.
gély, a másik pedig a háború előtti ezerháA város hatósága Zubkovics püspök leveléromszáz aranykorona valorizált értékének
vel, amely a lelkész álláspontját
igazolja, teljesen elintézettnek tekinti a kérdést és így a
lelkész a segélyt akadálytalanul felveheti a
részletre is G y ő r i B é l á n á l
fitt
városi főpénztárban.
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Két hitközségnél kell adót fizetni
az egy vallású polgárnak!
Tekintetes Szerkesztőség! Szíveskedjék egy szegény adófizető polgár alábbi sorait az adófizetés
méltányos behajtásáról nagybecsű lapjában közölni: Január folyamán a városi adóhivatal 4.80
pengőről szóló zálogosítást kézbesittetett nekem.
Az adóhivatalnál érdeklődve, hogy milyen cimen
kell ezt az összeget kifizetnem, a kerületvezető
azon felvilágosítást adta, hogy római katolikus
adó cimén, hololt éa más vallású vigvok. A kerűletvezető előtt erre kijeleutcttem, hogy mint más
vallású, nem vagyok köteles ezen kiróll adót
kifizetni és az éppen nálam lévő hitközségi adókönyvemmel igazoltam is előtte, hogy a megfelelő
adót már hónapokkal ezelőtt kifizettem hitközségem irodájában. Erre ő azon kijelentést tette,
hogy neki semmi köze a doia^hoz és utasított,
hogy reklamáljak a plébáaia hivaiaioát és töröltessem követelésüket, ha az nem jogos.
Három napou át ezután egyik plébánia hivataltól a másikig jártam, mivel egyik helyen sem
találták előjegyezve, végre a rókusi plébánián
megígérték, hogy majd töröltetik ezt a követelést.
Dacára kijelentésüknek, illetve Ígéretüknek, legnagyobb meglepetésemre, megjelent nálam a végrehajtó és miután igazam tudatában ellenszegültem, hogy a lefoglalt tárgyat elvigyék, rendőri
segítséggel hurcolta el azt. Most már csak azt
szeretném tudni, hogy mennyiben vagyok én ebben hibás és kö'eles vagyok-e a rossz gazdasági
helyzetben két különböző hitközségnél is adót
fizetni, amikor amúgy is alig nyögünk már Я
sokféle adó terhétől.
Mély tisztelettel: Egy adófiz?tő polgár«

Az építkezések és a járdák
Tekintetes Szerkesztőség! B. lapjuk nagy nyilvánossága utján szeretném az illetékesek figyelmét
felhívni egy olyan panaszra, amely bizonyára rajtam kívül is sokaknak okozott már kellemetlenséget. Panaszom oka az, hogy az építkezéseknél
— amelyeknek egyébként természetesen én
is
ugyaaugy örülök, mint mindenki más — a gyalogjárókat természetszerűleg eltorlaszolják, azonban nem goudoskodnak arról, hagy а járó-kelőknek legalább valami ideiglenes járdaféle biztosíttassék. Kirívó példája ennek a Markovics Ivánuccai úgynevezett Winkler-féle telepen most folyamaiban lévő házlebontás. A gyalogjárdát a szokásos módon itt is elzárták és ha az ember ezt
figyelmen kívül hagyja, ki van téve annak, hogy
nem is egy tégla, hanem mindjárt egy egész
fal zuhan a fejére; viszont a másik oldal az
ottani klinikai építkezés miatt teljességgel megközelíthetetlen, nincs tehát más megoldás, minthogy az ember belemásszon a kocsiút nem is
bokán, hanem azon felül érő sarába. Pedig erre
nem volna szükség! Eunek elkerüléséhez azonban
egy kis figyelem szükséges: néhány tégla és esetleg 2—3 palló lerakása. Ezzel adva volna a módja
nekünk, a szomszédságban lakóknak, akikre nézve elkerülhetetlen, hogy a bontás szinheJye előtt
naponta négyszer is elmenjünk, hogy ez bosszankodás és kellemetlenség nélkül történhessék.
Tisztelettel: Egy ezomsf';;! lakó.

KERÉKPÁROK
világszerte ismeri legjobb „ D ü r k o p p " ,
„Lucifer", AiaerlcAn",
„Síey e r " stb egvedüli árusitóia. Gyári
áraic.

GYERMEKKOCSIK
nagy választékban. iego csóbb érőn
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„Tudós egyetemi tanírok
lobban örültek a csonka теш toronynak,
mint az egész teiactalmi lempRomnak", —

szerü kápolnává képeznék ki. Az egész átalakítás megfelelne a műemlék követelményeinek és nem kerülne többe kilenoezer pengőnél.
A bizottság egyik tagja megjegyezte, hogy a
nyolcszögletű torony erősen rontja a templom
hatását.
-«• Én csak azt mondhatom — szólt csen— Pedig
a
Templom-tér
rendezésére
tartott tervpályázaton tudós egyetemi
tanárok
desen a kulturszenátor —, hogy Schulelc ereörültek
ennek az öreg toronynak
—
deti terve egyszerűbb
volt, de sokkal
szebb. jobban
mondotta a polgármester —. mint az egész
Berzenczey
Domokos műszaki főtanácsos
fogadalmi
templomnak.
bejelentette a bizottságnak, hogy dr. SebesA bizottság ezután a legapróbb részletekig
tyén Károly kidolgozta a nyolcszögletű torony berendezésének a tervét, amely szerint i letárgyalta a munkaprogramot, amely szerint
a torony külső részének alsó felét repkény- ebben az évben a belső munkálatokra 374.000,
nyel futtatnák be, belsejében pincét ásatnának, a külső munkálatokra pedig 182.000 pengő
amelyben a régi templom kriptáiból kikerült jut. A programot a bizottság kisebb módocsontokat helyeznék. A földszinti részét egy- sításokat elfogadta.

mondotta a polgármester a templom-épitőblzottság ülésén

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Pénteken délután négy órakor ülést tartott a polgármester elnökletével a fogadalmi templomépitőbizottság. Az ülésen többek között megjelent dr. Glattfelder
Gyula megyéspüspök és
Foerk Ernő műegyetemi tanár, a templom
tervezője és épitője is.
A polgármester az ülés megnyitása után
bejelentette, hogy a legutóbbi ülés határozata
értelmében Foerk Ernő kidolgozta azt a munkaprogramot, amely ebben az évben hatszázezer pengő keretében megvalósítható. Mint ismeretes, a bizottság legutóbb olyan javaslatot
terjesztett a tanács elé, hogy a templomalap
jövedelmén kivül és ennek a jövedelemnek a
terhére vegyen fel olyan nagy összeget, hogy
ebben az évben hatszázezer pengőt kelthessenek a templom továbbépítésére, mert 1929ben, az árvíz ötvenedik évfordulóján csak igy
adható át használatnak a templom főhajója.
Foerk Ernő részletesen ismertette a kibővített munkaprogramot, amely szerint ebben
az évben elkészülne
a főoltár
•— ennek a
költségét, mint ismeretes, a megyéspüspök vállalta magára —, a mozaik kupola, a főoltár
mögötti reliefek, a templom belső bútorzata
és még számos kisebb belső munka.
Nagyobb vita támadt az oltárkérdés
körül.
Foerk Ernő többféle megoldásra dolgozott ki
tervet és tervei két csoportra oszlanak. Az
egyik megoldás szerint magas, fehér márványból alkotott főoltár készülne, amely azonban a háttér hatalmas méretei miatt nem érvényesülhet eléggé, a másik megoldás szerint
drága, színes anyagból
alacsonyabb
oltári építenének, de föléje oszlopokon nyugvó cibórium
kerülne, amely monumentálisabbá tenné az
oltár hatását.'
A püspök a második megoldás mellett foglalt állást, a polgármester és Munfyán
István,
a belvárosi egyházközség világi elnöke viszont
a nagyobb oltárt kívánták. A többség azonban a püspök álláspontját fogadta el.
— Én megígértem
annak idején, hogy szép
lesz a templom
külseje
— mondotta Foerk
Ernő — é» Ígéretemet
be is tartottam.
A
templom szép lett. Most megígérem, hogy
szép lesz a templom
belseje is, ha rám bízzák az urak a megoldást. Meg fognak győződni
róla, hogy igéretemet most is betartom.
— Mit szólsz hozzá Bandi — kérdezte a
polgármester Gaál Endre kulturtanácsnoktól
te beleszülettél már a templom terv. kbe.

» I g a z o l t a s s á k le, a l a p o s a n Igazoltassák l e ! «
A rendőrkapitány ellen megszüntették az eljárást, — az újságírót elítélték
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A'
szegedi törvényszék Vt7<2-tanácsa pénteken tárgyalta Gábor Arnold sajtó utján elkövetett rágalmazási pőrét. Gábor a
Délmagyarország
elmúlt évi augusztus 27-iki számában »Személyes szabadság
megsértésével
és hivatalos hatalommal
való visszaéléssel vádolnak egy rendőrkapitányt'/
címmel cikket irt. A cikk előzményeihez tartozik, hogy Vásárhelyen egy
futballmérkőzés alkalmával súlyos incidens
játszódott le a közönség és a mérkőzésre kirendelt rendőrök között. A mérkőzésen megjelent Deák Viktor rendőrkapitány is, aki parancsot adott a detektiveknek egy szegedi joghallgató leigazoltatására a következő szavak
kíséretében:
— Igazoltassák le. Alaposan
igazoltassák le!
A szegedi joghallgatót a detektívek bevitték
a rendőrőrszobára. Az alapos igazoltatás után
a szabadlábra helyezett joghallgató látleletet
vétetett fel az igazoltatás
közben elszenvedett
sérüléseiről, majd személyes
szabadság megsértése cimén feljelentette
a
rendőrkapitányt
és a <£«ff&fitteket.

A feljelentés folytán meg is indult az eljárás
a rendőrkapitány és a detektívek ellen és a
törvényszék Vz'Zd-lanácsa a mult év október
15-ére tűzte ki ebben az ügyben a főtárgyalást. Az ügyészség
azonban
Deák
Viktor
rendőrkapitány
ellen nem vállalta
el e vád
képviseletét.
A törvényszék azonban a tanuknak kikézbesitett idézőjén »Deák Viktor és
társai ügyében« cim alatt tüntette fel a bűnügyet Gábor Arnold pedig inkriminált cikkében a tanuknak
kikézbesitett
idézőlevél
alapján arról számolt be, hogy Deák Viktor rendőrkapitány
ellen is megindult az eljárás. Később azonban, amikor meggyőződött arról,
hogy az ügyészség ellene nem vállalta a vádat,
a Délmagyarország
hasábjain
sajnálkozását
fejezte ki a jóhiszemű tévedés miatt.
Gábort pénteken vonta felelősségre a térvényszék Vild-tanácsa. A törvényszék Gábort
sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén bü.nősnek mondotta ki és ezért 120 pengő pénzbüntetésre
ítélte, de az ítélet
végrehajtását
felfüggesztette.
Az ítélet ellen a véd felebbezést jelentett be.

A községi esküdt @s@ts a faultéval
Az esküdt Kikergette a tanteremből a tamilét és fát hordatott az u d ш т п a gyerekekkel — „A tanitó a község
cselédje és itt én vagyok az m l "
(A
Délmagyarország
munkatársától.')
¡AJ
csongrádmegyei Fábiánsebestyén községből,
amely a szegedi 'anfelOgyelőség hatáskörébe
tartozik, páratlanul

éraekes

tanügyi

botránvt

jelentettek. A község Iskoláfát Vécsei Pál
fanitó vezelf, akinek pedagógiai munkásságával mindenki meg voll elégedve. Néhány
nappal ezelőtt történt azután, hogy az iskolában tanítás közben, kopogtatás nélkül, bottal
a kezében belépett Farkas László községi
esküdt. Vécsei tanító az esküdttől udvariasan
érdeklődött a váratlan látogatás okáról. Farkas
ekkor — a tanító és a növendékek egybehangzó kijelentése szerint — hangosan rászólt
a tanitóra és kérdőre vonia, hogy miért nem
rakatta

be az iskola

udvarán

lévő

tűzifát

az

istállóba. A taniló ekkor arra kérte az esküdlet, hogy hagyja a dolgot a tanítás ulánl
időre, amikor majd intézkedik. Az esküdi
azonban nem tágított és követelte a tanítótól,

és itt én vagyok

az ur t

A tanitó az esküdt fenyegető fellépésére
kiment a tanteremből. Ezután Farkas felállította a gyerekeket a padból és kikergette
őket az iskolaudvarra.
Ott a gyerekekkel
először kihordatta a szalmát az istállóból,
mafd a helyére berakatta a lüzifát. Azután,
mini aki a dolgát ¡ól végezte, eltávozott.
Vécsei fanitó az esetről jelentést felt a
községi elöljáróságnak, a csendőrségnek és
a szegedi lanfelügyelőségnek
Az eljárás
megindult Farkns László közepol e«küdt ellen.
— Változékony idö. A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánkban, miként Ivözépeurópában, általában változékony idő uralkodik. A hőmérséklet a nyugati részeken mindenütt meghaladta a
10 fokot, Sopronban 15 fok volt a maximum. Az
éjjeli hőmérséklet azonban alig változott. A lecsapódások csökkentek. Jóslat: Változékony szeles
idő hősülvedéssel és időnkint csapadékkal.

hogy az előadást
azonnal
hagyfa
abba, a
növendékeket
nyomban
rendelje
ki az udAtíCE TEüQV*
tVAW PETftüVlCli

Petrovlcf)
és Paul

Saveílsxláv,
Wegener

Alice

Terry

aagy fflmjo:

A VARÁZSLÓ

varra, azokkal dobassa ki az istállóból a
szalmát és rakassa helyére a fát. Vécsei
tanitó annyira felháborodott az esküdt magatartásán, hogy kiutasította a tanteremből,
ahol , ő az ur" és ő felelős a történtekért.
Farkas László ekkor — a tanitó és a növendékek állítása szerint — felemelte botiát
és rákiáltott

a

tanítóra!

— Mars kit A tanitó

a község cselédje

TlizezüstUzését
F. I M n á r B é l í n é

aranyműves végzi, Kölcsey ucca 7. s«.
Arany és ezüst éUszereli készítését és
javítását legolcsóbban vállalom.
2<w
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Iff £andru-l$iinügy
Egy rendőrtiszt

nölcet

Kanadlúhan

tartott fogságban,
eltUnteK

Montreál, február 17. A kanadai rendőrség
porzalmas bűncselekmény nyomára jutott
most, amely a hasfölmetsző
Jack és Landru
Eseteire emlékeztet. A vádlott egy
Coulombe
nevű egykori rendőrtisztviselő, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolt
egy koldust és
egy Bessy Dalcy nevű fiatal leányt. A koldus holttestét teljesen feldarabolva találták
meg annak a háznak a tetején, amelyben
Coulombe lakik. Coulombe elfogatása után
blarátnője, Blanche Larendeau
a rendőrség
előtt érdekes vallomást tett. Előadta, hogy
nemrégiben nagynénje látogatására Montrealba jött.
A pályaudvar közelében eltévesztette útját.
Közben találkozott Coulombeval, aki ajánlkozott, hogy majd utbaigazitja. Elmentek Coulombe háza előtt s a férfi akkor felajánlotta
a nőnek, hogy jöjjön be hozzá, igyék valami
frissítőt. Alighogy a nő a házba lépett,
Coulombe bezárta mögötte a kaput és elvette
tőle minden ruháját. Kct hónapig tartotta ma-

aU13c

nyomtalanul

gánál fogva a nőt teljesen meztelenül és halállal fenyegette arra az esetre, ha meg akarna
szökni. Előadta még a nő, hogy nem tud semmit Bessy Daley esetéről, megöletéséről, csak
azt tudja, hogy egy alkalommal nagy borzalommal látta, amint Coulombe feldarabolt
női
hullát éget el a kályhában.
A rendőri nyomozás megállapította, hogy ebben az időben több
más fiatal leány is járt Coulombe házában és
attór kezdve, hogy hozzá mentek látogatóba,
nyomuk veszett. Ezenkívül még egy bankár
és felesége meggyilkolásával is gyanúsítják
Coulombet.
Nyomozás közben váratlan fordulat állott
be az ügyben. Miközben a detektívek Bessy
Daley feldarabolt holttestének nyomait keresték, hirtelen megjelent a nyomozó
hatóságoknál Bessy Daley. Ekkor kiderült, hogy nem
Bessyt, hanem Lucy nővérét
gyilkolta meg
Coulombe. A rendőrorvosoknak az a véleményük, hogy Coulombe elmebeteg.
•wwwiwwiawwiwiMM^^

I I 1 &
Szombat. Róm. kath. Simon pk.
MM M&m Protestáns Konrád. Nap kél 7óra
3 perckor, nyugszik 5 óra 26 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 I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közút szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61.
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos kőrút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31, (Tel,
1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep.
— Az iskolaszéki tagság nem összeférhetetlen a
biról állással. Ismeretes, hogy a közgyűlés nemrégen kiegészítette az iskolaszéket és megválasztotta többek között dr. M u n t y á n István táblai
tanácselnököt és dr. J u h á s z István táblabírót is.
A választás ellen M i h á j l o v i cs Dezső felebbezést jelentett be a közigazgatási bírósághoz azon
az alapon, hogy az iskolaszéki tagság nem fér
össze a birói függetlenség elvével. A közigazgatási bíróság döntéséről most értesítette a város
hatóságát. A bíróság a panaszt elutasította és
kimondotta, hogy az iskolaszéki tagság semmiféle
tekintetben sem befolyásolhatja a birói függetlenséget.
— Tonelli Sándor előadásai. A békéscsabai ipartestület, amely a mult évben teljesen átalakította székházát, elhatározta, hogy a testületi élet
élénkítésére az idei téli szezonban ismeretterjesztő előadási ciklust rendez és dr. T o n e l l i Sándor kamarai főtitkárt meghívta, hogy szombaton
este felolvasás megtartását vállalja el. Tonelli
főtitkár előadását »Tapasztalatok idegen országokban« címmel tartja meg. Hasonlóan meghívta a
kamara főtitkárát a jövő hét folyamára az orosházi ipartestület is.
— Textilipari előadás. »A textilipar fejlődése
különös tekintettel a hazai viszonyokra* címmel
19-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja meg
S z e m m á r y László, a budapesti textilszakiskola
tanára előadását a textiltechnológusok egyesülete
szegedi fiókjának felolvasó ülésén a kereskedelmi
és iparkamara előadótermében. Márciusban dr.
T h i r r i n g Oszkár miniszteri tanácsos tart előadást az egyesületben a magyar textilipar racionalizálásáról.
x Hágiban szombaton záróra reggel 4 óráig. 599

Fanomét

vllégillm!

Kelet lángokban.
TOrMnet a miszliSus Keleten 10 kivonásban
FSsiereplő L O N C H A N E Y .
Aioakivül'

Fox

fiiradó.

Előadások Kezdete 5, 7. 9, »»Mr- es ünnepnap 3.5.7 a 9 érikor.

EMZETI SZALLOBM
(a HiuiBária-Bsgyszáüá vezetése alatt)

KSzpenf i fekvés: iézsef ¥mi i
a HemzeSi Színházzal szemköz?.

Minden Müűm kényelem.
Polgári

árak.

KltUnö

étterem.

Dreöer sörcsarmolc.

p.20

A Szegedi Kereskedők
Szövetsége nagygyűlése
A Szegedi Kereskedők Szövetsége legutóbbi
ülésén ugy határozott, hogy a vasérnapi munkaszünetnek a fűszer-, csemege- és élelmiszerszakmában történő bevezetése tárgyában meghallgatja az ez ügyben határozni jogosult legközelebbről érdekelt kereskedőket is. E célb ó l 19-én, vasárnap
délelőtt fél 11 órakor a
kereskedelmi
és iparkamara
gyüléstermében
nagygyűlést
tart, amelyen
véglegesen
állási
foglal a szövetség
a fűszercsemege'
és
élelmiszerkereskedelem
vasárnapi
zárórája

— A szegedi kereskedelmi és iparkamara tanulmányul! ösztöndíjai. A szegedi kamara két, egyenkint 400 pengős pályadijat irt ki junius 30-iki
ügyében. Tekintettel a tárgy fontosságára, ezhatáridővel olyan felsőipariskolát, vagy középfokú
úton is felkéri a szövetség ugy a nagytanács
kereskedelmi intézetet végzett ifjú iparosok, vagy
kereskedők támogatására, akik szakmájukban való
tagjait, mint az érdekelt fűszer', csemege- és
tőkéletesbedés céljából valamely külföldi szakokélelmiszerkereskedőket, hogy a nagygyűlésen
tatási intézetet kívánnak látogatni, vagy valamely
okvetlenül jelenfenek meg, mert a szövetség
külföldi üzletben kívánnak elhelyezkedni. A kérezen a nagygyűlésen e kérdésben minden
vények a vonatkozó okmányok kíséretében a jelközött
állástfoglal.
zett határidőig a szegedi kereskedelmi és ipar- j körűiménvek
kamara elnökségénél nyújtandók be. Ezenkívül
a kamara még egy 500 pengős tanulmányuti segélyt irt ki március 31-iki határidővel olyan önA magyar hivatalos politika mostanában szíálló iparos, vagy kereskedő, vagy ilyennek alkalmazottja részére, aki a kamarai kerület valamely
vesen orientálódik Anglia felé. A britt birodalom
speciális cikkének (paprika, tarhonya, hagyma, ciérdeklődése is fokozódni kezd Magyarország iránt,
rok, stb.) esetleg gyártmányának Jugoszláviában,
de sokan a szigetországban arra sem érdemesítik
vagy Romániában való elhelyezési
lehetőségeit
ezt a kis országot, hogy geográfiai viszonyaival
óhajtja tanulmányozni. A pályadijat elnyerő egyén
annyira tisztában legyenek, amennyire az általános
tanulmányutjának eredményéről irásos jelentést
tartozik tenni a kamaránál. A kérvények a vonatműveltség szempontjából talán Angliában is szükkozó okmányok kíséretében az eddigi működés
ség van.
ismertetése mellett a jelzett határidőig a kamara
Vájjon mit szólnának ahoz a ködös Albionban,
elnökségénél nyújtandó be.
ha
egy magyar nebuló — nem felnőtt emberi —
x Hágiban szombaton záróra reggel 4 óráig. 599
azt
mondaná, hogy Manchester, vagy Liverpool
x G. B. L. béli selyemharisnyák minden színben
Spanyolországban
van?
Lampei és Hegyinél,
536
Már pedig most egy l o n d o n i v i l á g c é g g e l
— Szombaton reggel kivégzik az adonyi gyilkost. Székesfehérvárról jelentik: A törvényszék
ilyen eset történt. Az I n t e r n a t i o n a l E x p o r t
Horváth Gyula tanácselnök vezetésével kihirdette
R e w i e w levelet intézett egyik szegedi üzletfeléS t e i r e r János molnársegéd előtt a halálos Ítéhez,
a következő címzéssel:
letet, aki tavaly Adouy községben megölte és
Messr
kirabolta Müller Vilmos kocsmárost és nejét. MiX. Y.
|
után a kormányzó a kegyelmi kérvényt elutasította,
Szeged
a
gyilkost
szombaton
r e g g e l fela k a s z t j á k a törvényszéki fogház udvarán. Az
Czeho-S'ovakia.
ítélet kihirdetése után a 3-as számú cellát siraTehát S z e g e d némely angolok szerint C s e h lomházzá alakították át. Gold Károly állami ítélets z l o v á k i á b a n van és nem az összevagdalt
végrehajtó m a reggel Székesfehérvárra érkezett
és jelentkezett Keller Károly vezető ügyésznél.
kis magyar földön.

Szeged, Czeho-Slovakia

x Húshagyó kedden a Munkásotthon tánciskolájában jelmezes est. Jazz-band. Vasárnap táncgyakorló vendég-est.
591
x Dreherben záróra ma reggel 4.
606

x 6 olcsó brokálcipö sápot rendezünk. Leszállított egységár 15 P 50 f. Del-Ka-Hwigárin rt.
fiókja, Kárász-ucca 14.

x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben,
tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamain a Singer-varrógép
részv.társ. Figyeljen mintakészitményeinkre kirakatainkban. Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mellett.)
9

x Armenfauo Ede március 4-iki nagyszabású akadémiáján számos kiváló pesti vívón kívül biztosan résztvesznek dr. Gombos Sándor, Petschauer
Attila Európa-bajnokok. Ezenkívül a
gyermekvívók és a mester hölgyvivó tanítványai is bemutatkoznak.
593

KORZO
Február 18, 19-én, szombaton és vasárnap
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Február 18., 19.éii, szombaton és vasárnap

Szibériai farkasok
Orosz dráma 8 felvcníshan. — F^szerenlük
A L M A R U B E N S és E D M U N D
I O W E .
Azunkivüi:

B E b e r é é s a s a t s t é t e s R d i f é k
Fux burleszk 5 levonásban.
;2ások kezdete
él 9, vasár í j ünnep.:ap
tél 3, lét 5, léi 7 és tél 3 úrakor

M O X I

j

g
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Február 19-ín, vasárnap

A

halálbérc.

Dráma 7 felvonásban.

Főszereplő: W I L L I A M
A rnkivUU

BOYD.

£ efiry e s c s á r d a
ViEiá év 8 feivcnicban.

tloaaasok k.zdíte: 2, i, b, 8 óia«jr.
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LEGÚJABB, DIVAT .
Ideges emberednél és iclkileieknét az
enyhe természetes »Ferenc József keserüviz
jó emésztést, tiszta fejet és nyugodt alvást
teremt. Világhírű idegorvosok véleménye alapján a Ferenc József viz használata az agy
és a gerincvelő súlyos megbctegéseinél is kiválóan ajánlható. Kapható gyógyszertárakban,
drogériákban és fűszerüzletekben.
B.t
E g y m e g l e p e t é s , egy uj felöltö,
a billiárdgolvó é s f i z d a r a b tojás
s z o m o r ú története
Sokat mulatnak Szegeden most azon a kedves
histórián, ami csütörtökön történt az egyik szegedi kávéházban.
X. Y. p o m p á s u j á t m e n e t i
kabátjáb a n élvezte a tavaszias napsütést. Sétálgatott a
Tisza Lajos-köruton, ott, ahol a
baromfipiac
van és afeletti örömében, hogy a tojás ára leszállott az egetverő magasságból, b. nejét megörvendezlelni, tiz darab szép friss tojást vásárolt
az egyik kofanéninél. A tojásokat X. ur gyengéden
elhelyezte felöltője zsebében és megnyugtató érzésekkel ballagott tova. Útközben gratulált önmagának a pazar gondosságért, amivel majd nagy
örömet szerez otthon. Eképpen elmélkedve, egy
kávéház elé ért, ahol ujabb ötlet merült fel agyában, gondolván, hogy az olcsó tojásvásár örömére
megiszik egy piccolóáldomásl.
X. ur berobogott a kávéházba. Abban a pillanatban, amikor belépett az ajtón, h a t a l m a s ivelésben r ö p ü l t feléje e g y fehér bill i á r d g o l y ó és bár ha a fejéi nem is találta
el, de a n n á l n a g y o b b e r ő v e l
ütődött
f e l ö l t ő j e z s e b é h e z , amelyben a
feleségderitő kincset rejtegette.
Furcsa zizegés, csörömpölés kövelte a lojások
és a billiárdgolyó líólliziöját. X. ur elsáppadt,
odakapott a zsebéhez, amelyben a lojásokat a
vors kegyetlen szeszély« rántotlává vál oztattn. Lón
nagy felháborodás, káromkodás, veszekedés. Sfirün
hallatszott a k á r t é r í t é s , amelyet X. ur hol
a karambolászótól, hol a főúrtól, hol a tn'njrlonostól követelt.
Alig lehetett lecsillapítani. A végén már nem
is bánta uj kabátját, egyre sopánkodott:
— Egyszer akarlani életemben meglepni a feleségemet s ime így teszik semmivé a legszebb
ideákat is.
— Felhívás a városi nyugdíjasokhoz. Szeged
város nyugdija;- hivatalnokai és alkalmazottai
egyesületének választmánya február 19-én, vasárnap délelőtt 0 órakor az egyesület helyiségében
'Stefánia-Kioszk *: rendes választmányi ülést tart,
amelyre az összes választmányi tagokat és az
érdeklődőkéi ezúton is meghívja az elnökség.
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„Mikor a kollégák bed ütik a színészt"
Büntetés 50 pengő, kártérítés 4 0 0 pengő
(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 »Színházi Ujság-ban még a mult év
elején »Mikor a kollégák bedütik a színészt« cimmel cikk jelent meg, amely B é v é s z Béla nyíregyházai színész komikus esetét irta meg. A cikk
előzményeihez tartozik, hogy a nyíregyházai színészek elhatározták, hogy Bévész Bélát megviccelik. Ezért a szegedi színház titkárának, A n g y a l
Dezsőnek a nevében szerződtetési ajániatot küldtek Bévésznek, aki aznap a legboldogabb ember volt Nyíregyházán. Bévész azonnal válaszolt
a szegedi színház titkárának, két fényképet is
küldött és csatolta a nyíregyházai szinikritikákat.
Hogy a vicc teljes legyen, a kollégák Angyalt is
értesítették, aki Bévésznek önmagáról irt elismerő
levelét visszaküldte a nyíregyházai kollégáknak.
A levél közben elkerült a szegedi »Színházi Újság -hoz, amelyben U r György
nyilvánosságra

hozta Bévész beugratását.
A cikk megjelenése után Bévész sajtó utján elkövetett becsületsértés cimén sajtópört indított a
cikk irója ellen. A szegedi törvényszék V i l d tanácsa előtt megtartott főtárgyaláson U r György
bizonyilékokat terjesztett elő annak igazolására,
hogy Bévész Béla mint szinész, még a nyíregyházai
színtársulat nívójának sem felel meg, noha levelében azt állította magáról, hogy ő az ország
legnagyobb kvalitású bősszerelmese. A törvényszék azonban a bizonyítást nem rendelte el és
U r Györgyöt sajtó utján elkövetett becsületsértésért 50 pengő pénzbüntetésre ítélte.
A tábla a pénteki tárgyalásán a törvényszék
Ítéletét h e l y b e n h a g y t a , ezenfelül nem vagyoni kár cimén 400 pengő megfizetésére köle.
lezte a vádlottat, akinek védője semmiségi panaszt jelentett be a Kuriáhóz.

fizetik és betanítják őket, a;;után kezdődjöu a —
k o m é d i a . A szereplők majd mind b e m u t a t k o z n a k . Szövegük ilyenkor mint valami gör ö g k ó r u s hangzik. A darab ö t fe 1 v o n á s o s.
Elég gyakoriak
az ilyenfajta
szójátékai:
. . . mindig azt hittem, hogy arról csak a férfiak
t e h e t n e k , én csak akkor t e h e t e m meg a
magamét, amikor ők már m e g t e t t é k a magukét
Nem tudjuk elképzelni, hogy a dogmatikusok
minden hajaszála — azokról, akiknek hajuk sincs, s nem hinném, hogy olyan t e h e t ő s vagyok,
hogy magáért itt t e h e t n é k valamit.
nem beszélünk — égnek ne álljon, amikor ezt a
Senkise könyörögjön kegyelemért. Nem arról
darabot elolvassák vagy ' végignézik. Próbáljuk
van szó, mintha ez a dráma nagyon rossz tenne.
meg a rendelkezésünkre álló rövid i d ő alatt és
Hanem arról, hogy az egészből kiemelt ilyen
léren tiszta képet meg véleményt alkotni és adni
idézetekkel az embert el lehet kergetni
egész
róla.
Szatymazig is. Most februárban, amikor nem akar
Mért kerül Hajlong kisasszony a teaházba, amimár tél lenni, de nincs még tavasz, odakint konek szenvedéseit és karrierjét köszönheti? Mert a '
romsötét van és szakad az eső. Tehát az idézetepapája előbb tönkremegy, aztán öngyilkos lesz,
ket nem folytatjuk. Véleményt mondani azona kedves mamája pedig akként vél magáról is,
ban mégis illik. Tehát. U j ars poeticák azt tanímeg a lányáról is a legalaposabban gondoskodni,
tanák erről a darabról, hogy n é p m e s e drámai
hogy az utóbbit jópénzért eladja Tong urnák,
formában elbeszélve. Képzőművészettel, foglalkoa teaház-tulajdonosnak. No de ez természetes.
zók azt mondanák, hogy tessék elképzelni öt
Például önmagát őnagysága hiába akarta volna
darab jókora vásznat, valamennyin bizarr szinek,
eladni. Ebből az üzletbői nem lett volna se pénz,
egészen határán a d a d a i z m u s n a k . Izgalmas,
se dráma. Sokkal komplikállabb már a helyzet
de csak t e l j e s e n k i t ű n ő előadásban. Tisztán
Ling úrral. Hajlong kisasszonyka tisztelt fivérélátni, hogy h o n n a n j ö t t , de nem tudni, hogy
vel. Ez a fiatalember az első felvonásban bemerre megy és h o v a é r . Nekünk minden küjön a teaházba, ott erkölcsi prédikációt tart a
lönössége és különcködése mellett is é r d e k e s
mamájának meg a húgának, akin ugyancsak erés előadás alatt egész este kutatgattuk, ugyan
kölcsi okok miatt végigvág, megszűnik azonban
van-e és lesz-e valami köze a z u j d r á m á h o z ?
minden erkölcsi skrupulusa, amikor
megtudja,
A színház szerelte volna kiaknázni a darab
hogy a kedves mama pénzt kap a lányáért, amelybőségesen kínálkozó színpadi hatásait, de nem
ből neki is juttatnak. Ugyanez a fiatalember
tudta. Egy p á r primitív kulissza kevés hatást
megjelenik a második felvonásban mint valami
bebiztosiió külsőségnek. P á r t o s Klárinak HajFehér Liliom vagy a j ő Isten tudja miféle szövetség kiküldöttje, akinek az a hivatása, hogy
tong szerepében teljes sikere volt. Illúziót keltő
meggyilkolja Má urat, a könyörtelen adóbérlőt,
megjelenése, a szöveg szépségét és zenéjét felaki miatt apja öngyilkos lelt és aki most a huga
fogó érzéke és vi: : -aadó képessége m a nagyban
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munszerelmetes férjecskéje. Nem tudjuk, hogy az alatt* segítették. A legsikerültebb k í n a i figurát B ókaközvetítő közli: Á l l á s t k a p h a t : 1 kádár
az idő alatt, ami az első felvonástól a másodin a i Imrétől kaptuk. F ő i d é n y i László erőtelhelyben) 18—20 pengő hclibér, 1 nyerges 50 filkig eltelt — szünetnek elég kiadós volt — m i jesen deklamált. J á v o r az ötödik felvonásban
lér órabér, 1 papucsos páronkint 80—96 fillér
minden történhetett a Ling ifjúval. Az bizonyos,
sokkal jobb volt, mint az elsőben. Kegyetlenség
Kisújszállás; 3 léglaverőcsalád Sárospalak; 1 né- hogy az első felvonásba^ annak a pénznek egy
volt U t i Gizál vergődni hagyni az egyáltalán
met neveiőnö 48 pengő havi fizelés és ellátás;
részévet távozott, amit a teaházas derék márnája
nem neki való szereppel. Igaz, hogy a társulat
3 mindenes főzőnő 32—40 pengő fizetés, lakás,
kezeihez a huga testéért leolvasott és a másoteljesen hiányos és hogy az igazgatót, ha nem a
élelmezés. Á l l á s t k e r e s : Acs, asztalos, bádodik felvonásban mint olyan dzseullmén tér viszliázikezeléses színház élén állana, már régen rágos, bognár, betonmunkás, borbély, cipész, csizsza, akinek rongyokra szakadt a ruhája, de a
kényszeritették volna a kiegészítésre. Bilicsi, Hermadia, cukrász, fagépmunkás, faesztergálvos, gélelke a tömegekért lángol, igazságról és emberczeg, Oláh, Egyed és Koháry vetlek még részt .
pész, fűtő, hentes, irodai alkalmazott, kádár, kárszeretetről álmodik és aki fáradhatatlanul szónoaz előadásban.
pitos, kazánkovács, kályhás, kelmefestő, kéménykolja a világmegváltó eszméket. Az embernek a
A nézőtér tele volt és tapsolt. A közönség megseprő, kertész, kereskedősegéd (fűszer, vas, röbecsületes Edgár j u t eszébe, Learnek ez a h ü
tette kötelességét. A közönség előadás után hazavidáru stb.}, kocsifényező, kovács, kőműves, kőbarátja a viharban. De eszébe jut a mi legujabbmehetett.
k. s.
faragó, kötszövő, kötélgyártó, könyvkötő, kövező,
kori történetünkből I l l y János is, aki szintén
épületlakatos, géplakatos, mázoló, fényező, molnár,
szövetségeknek volt a tagja és megbízottja és most
mészáros, műszerész, órás, pincér, rézműves, sütő,
A színházi iroda hirei
keresik különböző bűntettekért. Általában, szokása
szíjgyártó, szakács, szabó (férfi, női), szobafestő,
Klabundnak. a darab Írójának, hogy ugy cibálja
A
krétakör.
Klaubund kínai színjátéka ma az u j
szövő, vasesztergályos, villanyszerelő, vízvezetékaz embereket szilire be és onnan ki, mint a
A. bérletben és hétfőn bérletszünetben kerül színre.
szerelő, kifutó, kocsis, konyhalegény, napszámos,
teljesen
leegyszerüsitett.technikáju
Mu délután ifjtisági előadás: Romeo és Júlia.
őr, szolga, háztartási alkalmazott.
színpadon — például Shakspere idejében — a
Vasárnap dé'tilán mérsékelt helyárakkal: Medíszleteket ráncigálták. Kellékét hamis tanu. Klax llúgiban szombaton záróra reggel 4 óráig. 599
sék az írógépről.
bund nem sokat teketóriázik. Előttünk a szin:
x Báli frakkingek és nyakkendők Lampel és
Vasárnap esle: A templom egere.
a tárgyalóterem' és benne a hallgatóság. Hamar
Hegyinél.
536
előrántanak a karzatról két jómadarat és az utolsó
x Megnyílt az u j Nemzeti Szálló Budapesten.
Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodája kípillanatban, közvetlenül a tárgyalás előtt, meg- '
Ideálisan központi helyen, a Nemzeti Színházzal
vánságra házhoz küld.
szemközt, a József körút 4. szám alatt megnyílt
az u j Nemzeti Szálló. Kellemes szobái, szolid
A btfrárak emelkedése dacára
árai, jóizü konyhája és Dréher-sörcsarnoka máris
kedveltté lellek. Teljes garancia a jövőre, liojy a
(Klauzál tér)
az
Hungária Nagyszálló igazgatósága vezeli ezt a polgári hotelt is.
B. 20
nagy raktára miatt leszállította árait:
x Bach. ' .denburg diókoksz legjobb.
29b
x Príma minőségű széna és szalma minden meuynyiségben kapható a Szencsi Ferenc telepén, a
447
E g y e s p á r o k 8 P-től.
Pamjaflich .ucca végén,
. . '
.
330

A

Krétakör

Alföldi

C i p ő

női lack cipő 20 P-iől

Á r u h á z

férfi barna magas 22 P-lőI
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Elővételben 10 °/«kedvezménnyel válthatók a Budai 53 -Bástya ligamérkőzés legyei
Délmacfyarosfszág

J e g y i r o d a .
megy, mert szűken vagyunk. Most sussexiekkel vagyunk együtt, akik már régóta kint vannak és nagyszerűen értik az ügyet. Minden
munkát ránk tolnak, de később mi igy fogunk
csinálni a fiatalabbakkal.

a

Franz Ludwig premierje
a Bástyában
Sportkörükben nagy érdeklődéssel fogadták
a Bástya csapatösszeállítását. Különösen a csatársor összeállítása keltett meglehetős feltűnést, mert arra kevesen számítottak, hogy
Becket azonnal támadósorba állítják az első
ligamérkőzésre. A kitűnő hátvédet valószínűleg góllövési képessége protezsálta be a
csatársorba és első komoly csatárténykedését általános bizalom kiséri.
Természetesen nagy érdeklődéssel várják az
uj osztrák játékos, Franz Ludwig
bemutatkozását is, aki a halfsor egyik erősségének Ígérkezik.
A Budai 33-asok kapuját Gallovich
védi,
a csapat egyébként komplett felállításban szerepel.
A mérkőzést a Szegeden ritkán szereplő
fiú jós József vezeti.
ÍS2SRB

Világhírű

Ganz
motor
szegedi
vezérképviselete

r

Fonyó

Soma

421
villamossági szaküzletében
Szeged, Kölcsey ucca 4.
C a n z - l í l c villamossági részv. társ.

Állandó

m ó í o r

r a l t l á r

eredeti gyári árak' n Móloiok, dinamók bármely
áramnemre eríá vitelt ét viláil'ásl íwerdez sek #piKs<\

Köhögés, rekedíség, hurat

ellen

bevélt szer a

27

Máramarosf Havasi
Thea
Jenő

tapható Gergely
Szent Rókus gyógyszertárában, dobozonként 70 filiir.
Különleges amerikai rendszerű

IRODABÚTOROK
készítését vállaljuk, ezekbői raktárt tartunk
W

I

R

T

U

é s
R E N G E Y
írógép szaküzlet
254
Szeged, Horváth Miháiy ucca 7 . sz. Telefon 1 2 - 2 1 .

Kitíinö fajborok
kihordásra:

Kadar 110, Rizling

120,

6

*2

Mézédes 1-20 likért

Hegedűs Kálmán Lajos sugárut 23. szám.

^ a a i T t i ^ G raacocse
fby>Ml&.V.1Í!

Tfntt^"

103
— Most meg áttérek a lövfczárkokra, ahogy
megígértem. A legfeltűnőbb rajtuk az, hogy
nagyon keskenyek. Olyanok, mint valami
negatív fal. öriási repedések a földben... De
talán ügyesebb lesz, ha előbb elmondom,
hogyan kerültem oda. Kora hajnalban indultunk el a rezerva-állásból, megrakodva minden elképzelhető holmival, én a rendes felszerelésen kívül még egy vödör vizet is vittem,
a fiuk legnagyobbrésze meg tűzifát és tartalékkenyeret is cipelt. Egy darabig az országúton mentünk, azután átvágtunk a földeken,
végre elértük a cikkcakkos közlekedő árkot,
amely az első vonalba vezet. Ezek az árkok
embermagasságnál mélyebbek, az ember nem
lát semmit, amig megy bennük. Sáros, sötét
útvesztő. Libasorban vergődtünk keresztül rajtuk, egyik ember a másik mögött. Hébe-hóba
valaki elcsúszik az esőtócsában vagy puha
sárba lép vagy belebotlik az előtte menőbe.
Ilyenkor nagy káromkodás hallatszik és elakad az egész menet. Talán egy óra hosszat
bandukoltunk igy, de nekünk elybá tünt,
mintha órákig tartana. Végre kiértünk a
második vonalba. Homokzsákokat láttam és
fejem fölött a csillagos eget. Innen már gerendákkal befödött alagutszerü árokban mentünk tovább. Tapogatózni kellett a sötétben,
azt hittük, hogy már nem lesz vége soha.
De végül találkoztunk azokkal, akiknek a
leváltására jöttünk.

— Most pedig bizonyára a németekről, a
srapnellekről és a rohamról szeretnétek hallani. Sajnálom, még nem szolgálhatok vele.
Egyelőre még nem láttam eleven németet.
Srapnel-ropogást csak messziről hallottam és
rohamban még nem vettem részt. Szóval még
nem estem át a tűzkeresztségen, még el sem
sütöttem a puskámat. Ellenben besároztam
magamat nyakig és dolgoztam, mint egy
bivaly. Van munka rogyásig. Javítjuk a sáncot, amit csak óvatosan lehet csinálni, cipeljük hátulról az eleséget, vizet hozunk és
lassan toljuk a vonalat rézsútosan előre. Az
étkezés és mosogatás rengeteg időbe kerül.
Teát főzünk az egyik nagy odúban és széthordjuk a szakaszokhoz, üstben, amelynek a
két fülén rudat dugunk keresztül, borotválkozunk, tisztálkodunk, mindez nagyon lassan

:Dunlop gummiJc.
Javító

(Folyt, köv.)

A

nagyobb

leatiótSlIomásolk
mttsora

mai

Budapest 557.5. 9.30, 12 és 15: Hirek. közgazdaság. 17: A Kisfaludy Társaság előadása. 20: Ottó
Schulhoff bécsi zongoraművész
hangversenye.
20.45: A »Langer női kvartett« hangversenye. 21.45:
Pertis Jenő és cigányzenekarának hangversenye. —
Bécs 577, 517.2. 11: Zene. 17: Délutáni akadémia.
20: J. Lanner »Alt-Wien« cimü opereítelőadás.
:Utánu "jazz-zene. — Berlin 483.9. 16.30: Szórakoztató zene. 20.11: Karnevál. 22.30: Tánczene. —
Frankfurt 428.6. 13: Hangverseny. 16.30: Hangverseny. 22: Tánctanfolyam, utána tánczene. —
Hamburg 394.7. 16.15: Zenekari hangverseny. 17:
Hangverseny északi
zeneszerzők müveiből. 20:
Strauss-hangversenyest. 22: Vidám farsangi est.
— És maga a tűzvonal? Ugyanolyan árok, 23.30: Tánczene. — Laugsnbsrg 468.8. 13.05: Hangcsak homokzsákokból készült sánc is van a | verseny, 18: Zenekari hangverseny. 20.20: Vidám
tetejében és lőrések vannak rajta, vasúti talp- • est. — Leipzig 365.8. 11.50: Hangverseny. 22.15:
fákkal megtámasztva. Az árokból kisebb- Szórakoztató és tánczene. — Milano 549. 17.05:
Hangverseny. 23: Kamarazene. — München. 14.30:
nagyobb kamrák nyílnak, jiémelyik egészen
Gramofonzene. 19.30: Hangverseny. 21: Farsang.
lakályos. Ahol én alszom, ott asztal is van,
22.20: Tánczene. — Nápoly 333.3. 17: Clara Spinelti
valóságos földalatti szobácska, még ajtót is hangversenyénekesnő hangversenye. — Prága 448.9.
szereztek hozzá valami közeli házromból. 11: Gramofonzene. 12.05: Hangverseny.
15.15:
Kályha is van benne és vizeshordó. A mögöt- Schubert-hangverseny. 19.15: Szórakoztató zene,
tünk levő házrom mellett nagyszerű kut van, 22.05: Hangversenyátvitel. — Bóma 450. 13.30:
ahová külön közlekedő árkot ástak. Egész Rádió-trió. 17.30: Délutáni hangverseny.
20.45:
nap jönnek-mennek vizért. Azelőtt szivattyú Szemelvények Demenico Cimaroso operájából. —
is volt a kúthoz, de egy gránát szétrombolta, Zürich 588. 12.32: Gramofonzene. 17.10: A kéziharmónikaklub hangversenye.
azóta kötéllel merítik a vizet.

£»nxeaeV; óía
a ve&ető

— De mégis akartok valamit tudni a németekről, ugye? Ezen a ponton körülbelül negyed
mértföldnyi távolságra vannak tőlünk. Ha az
ember kinéz a lőrésen, alacsony kőfalat lát
odaát, de kő helyett homokzsákból van összerakva. A németek fehér és fekete zsákokat
használnak keverve ugy, hogy nem lehet látni,
hogy a fekete folt zsák-e vagy lőrés. A m i
embereink nem voltak olyan okosak, csupa
fehér zsákot kaptunk, a hadügvminisztérium
szereti az egyformaságot. Talán csinosabb,
rendesebb, de elárnlja„'hol vannak a lőréseink.

ÍP8LISJ- OÉPZSiR!
¡'•den cépbez megfeic'Ö >fg|oM»
minőségben.

i..<;güica.6t>b

Ilujfr

müßely.

m

Kelemen Márton

'orráa j

Vilmos

gépoísjo . gyári lerakat a
segéd, Mikszáth Kálmán ucca 9.
(Papritjpiac sarplO
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„dfuhcisfl -liszt

gyógykenyér_ sütéshez kapható.
601
lisztkereskedő
Kárász u. 14. Telefon 6—78.

Sfécsi Izsó

Irégép&k. Portabei írógépek

világmár&a
Alkatrésxelc.

beszerzés;

Kedvesö
résxlet-

ftss e í é s .
Szegeti, Kérdsz eeea i b .

Apróhirdetések
• ertéktüUfl«:
A

i
(levlraforflnlom
m i ó t ai V
' . ée

zéróárfolyamai:

ValaMkt
3.48 3 53
27,85-28.00
74.50-79,80
tára
LM''
30 30—30^50
MfrKa
1!>2 90-253 50
13620 136.70
Ortr. MÚL
80.35 80 70
569.35 571!35
NorV. k»r 151.95 -152.55
Ä 6 5 - 2 2 85
St. «renk
109^0-110.20
229.75- 230.75
ST« k*f
153.20 153.80
64 10— 64,40
i

De v i l i k :
229.90230.60
1003 1006
и.
136 30 136 70
Hm M
_..—
7950-79.70
152£7'5.1533T5
152 05 - 153.45
idM
27.84-1,-27.924,
ni
30264,-заэ&'л
571 30-572.90

r-fcli
22.43»|4-22,53»,
Ж
16.924,-16^7«,
&Mtt
4.1 ÍM, 4.14-,
StóekEofe- 1?332'|,153721,
Vtnd

64 10

64 30

80.43'V 80.68%
109.88'!,-110.18*1.
kei!. 1«
Я 49 3.53
Madrid
96.90 - 97.40

irányzat:
Az irányiat ked»«lldrn volt. A *pefettlácíó eladásai
bQvefireziében í z irnivó Ír— 2 százalékkal csökként.
Nébáry favorizált papir kiiwbb árnyereség;e telt sxeít.
A forgalom szOk kerete* között moign't. A fix kamatozású papírok piaci °yerujébb volt. A valutapiacon
Madrid lanyhább volt, epyéb változás nem történt.
Zürichi
r.VÜá» •
го 43 50
25.34 25
5.1997
72 37,50
27.54
209.27 50
124,07.50
0.0073.22.50
3 75
15.41
58 30

fßri»J
London í
Ncwjwk'
Srüsaíel»
Milánó'
Amsterdam
lóriin
Bécs
Szófia,'

Pr&gp"

VarwS-

P 9C 85

Budaput

Belgrád
Bukarest

mep.i"'r:f<'",

Kereskedő

Tanuló felvétetik Brauswetter János órásnál.

3,

Perfekt német, magyar,
levelező elintézi napi postáját. Sz. meghívások Lelkiismeretes jelige alatt a
kiadóban.

Iparos 25, Jó otthon, Állandó, Rendes, 6000 pengő, Intcligent, Fözönö, Szőke és barna jeligére levél van a kiadóban.

3 S E

BÚTOROZOTT

Eladó házak között válo.
gathat tetszés szerint egy
apróhirdetés utján.

Belvárosban elegánsan bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.

Eladó
üzlet
a Kárász
uccdban
rendkívül elegáns, kirakatos portállal és bármilyen
előkelő üzletnek alkalmas
berendezéssel.
Vételhez
8000 pengő szükséges.
Bővebbet
Mézeméi.
Horthy Miklós ucca 2.,
Kultúrpalotánál.
öO

Csinosan bútorozott kis
szoba nő részére kiádó. —
Korona ucca 15., 3. lépcsőház, I. emelet 10.
Elsőrendű 2 ágyas csendes
különbejáratu

BuíorosoH

szoba

Madó
Francia ucca 1. sz.

Egy márvány lapos kredenc eladó. Remény u. 45

Különbejáratu bútorozott
szoba fürdőszobával kiadó.
Korona u. 5., em. jobbra

Menyasszonyi ajándéknak

zománcetfények,
alpacca evőeszközök,

Különbejáratu bútorozott
szoba belvárosban kerestetik. — Ajánlatokat Halmos
fodrászhoz.

konyhafel*jserelé«ek, dísztárgyak
nagy választékban
K o h n J e n ő edénvflzteliben, Tisza Lajos körút 55. 509

üárt.'il
20 44
25 34.50
5.19.97.50
72,37.50
27.54
209 25
12406
0,0073.20
3.75.50
15.41
58 30

Lakas~

9 13.25
3.20

i Gabonatőzsde:
Az irányzat 161 tartott, takarménj cikkekben
gos, a forgalom csekély.

baráteá-

liivalalos árfolyamok:
77 kg.
78
fcg.
79 kg
80 к».
Buza
Tisza v. 31.35-31.60 31.65-31.95 32.00-32.20 3210-3230
F..tí*iál 31.25-31.50 31.55-31,85 31.90-32.10 3200-32.20
31.05 31.20 31.30-31.55 31 55-31.75 31.80-31.95
F'm,
31.20 31.45 3150-31.75 31.75-31.95 31 85 3205
Pv.
iíácskp- 31.20-31 45 31.50-31.75 31.75-31.95 31.85 32.05
Oupántoli 30.30-30.50 30.85 31.10 31.10-31.35 31,30-31.45
•íoze, neetvW.
29,50-29.65 «¡yéb
29.40 29.? 0
Árpa 'aftaimány l. 28.25-28.75 sörárDa
34 00 35,09
A»pa takarmány II. 27.50' 28,00
egyéb 31.00-32.09
22.C0 22 25 Zab I.
24.10 28 35
£.и<акофв
52 — 54,közép
27 83 28.00
líepco'
35,25-25 50 Köles
22 5C- 23.55
Tendert
25.00-25.25
e,yéb
Lóhere C3(iv
! ''¡here паст \
125.00-150.00
arsnkaraut^
aranká* 105.00.120.00
lu-r.nn, miirfnr 200.00-225.00
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nvoinalolt A kiadótulajdonos
Délmagyarorszá£
Hírlap-és Nvomdavállalal Rt. könyvnyomdájában.
képviseletek:

AUSZTRIA:
Bécsi szerkesztőség:
Wien, II.,
Taborslrasse
7. (Wr. Auslandskorrespondenz).
Telefon: 40—3—32. Bécsi
kiadóhivatal,
olvasóterem
és hirdetési
képviselet
Ausztria
részére:
Wien,
I., Wildpretmarkt
1. (Osterr.
Anzeigen A.G.).
Telefon:
Serie 63-5-95.
JUGOSZLÁVIA: Interreklam
d. d. Zagreb, 1. 78, Marovska-ulica
38.
Telefon:
31—65. NEMETORSZAG:
Ala Anzeigen
A.C.,
Berlin
NW6,
Am Zirkus 9. Telefon: Korden
7607/12.
SVÁJC:
OrellFüssli-Annoncen
A.-G.,
Zürich,
Sonnenquai 10. Telefon: Hott. 6700.

Alsóvároson, Rókus külső részén
és Kálvária ut körül lakó

újságkihordók
felvételnek.
Jelentkezni a kiadóhivatalban
Aradi ucca 8.

Két uj hálószoba bútor eladó. Birn festéküzlet, —
Szent István tér 6.

Üzlet

Két-három szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.

Teljesen uj Sfngervarrógép
5 fiókos, sSlvesztös, o'.cson meg*
vehető Szabó és Várkonylníl.
Vár occa 7.
609

"Portálon
üzlethelyiség átadó. Dugonics tér 1. Kötöttfiruház.

Többféle antik bútorok, tükörasztal tükörrel eladók.
Széchenyi tér 5., II. bal.

z as

P 90 87.50

9.1125
319,50

Külföldi

2 hétig, Állandó, Naturalista, ör"/!:!:ű egymásé, Jó

Szerény feltételek mellett
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.

Versenytárgyalási IwgfeMny.
Szeged sz. kir. város részére 1928. évi január
hó 1-től 1928. évi december hó 31-ig szükséges
asztalos munkáknak vállalati utón kendő biztosítása céljából
1928. évi március hó 2 - * n riéteföí! 10 órakor
az I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház
I. emelet) zárt ajánlati versenytárgyalás fog
tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen
és időben nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt,
sértetlen borítékban elhelyezett 240 P óvadékképes értéknek a tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával ellátott ajánlatok a tanácsi iktató hivatalba (Városháza
földszint) nyujtandók be és az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig fogadtatnak el. Az
ajánlati borítékra ajánlat levő neve is ráírandó.
Elkésve érkezett, megfelelő bánatpénz letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával el
nem látott, szabálylalan. avagy utóajánlatok
figyelembe vétetni nem fognak.
A vállalati feltételek oldalankin» 10 f.
költség megtérítése ellenében az I. lanácai
ügyosztályban a hivatalos órák alatt rendelkezésre állanak.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fentartja magának azon'
jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az
ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon választhasson, vagv az összes ajánlatokat mellőzze és a vállalatot más uton biztosítsa.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1928 február 17-én tartott üléséből.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

V15
a1.1 Ü , .

MERKUR'

kerékpár

hálószobák, d ófa faragott uriszuba és eh"dl6 bu'orok, ló
kivitelűek, oicsón megvehetők
K o c s i s müasztalosnál, Fodor
ucca 23. szán.
610

Irodlstantt

PFAFF varrógép,
gyermekkocsi
rp"!7i k i f i z e t é s r e

Gedói rokkant házhely átadó. Tudakolható: Róka u.
2., III. 8.

Zongorák,

Deutsches Fräulein wird
zu einen 3 Jährigen Buben
gesucht. Zu erfragen bei
Halmos Friseuer, Klauzál
tőr 3.

planlnók,
elsőrangú
• gyártmányok, u. m . :
fagust, Ftfrster, Hntfmann,
Stingl, MuSlca zongorák
Kizárólag
EHGEC
zongoraraktáríban. Takaréktár ucca 8, kaphatók
kedvező fizetési felfelelek
mellett. HansoUsok. lavlfísek j u t á n y o s á r b a n .
Telefon 237.
528

Anyagi garanciával rende ke '6
intellfjters iparos

bízaimi állást keres.
Felügyelő, raktárnok, vapy pénzbeszed\ — Szíves
megk resés'
„Reprezentál!-'» lelgfre a kia-'óhivitalOa kérek.
607

javítást,

R É S I Y
«nmmlk. slkafrészaV nanvhan' *rban. ftrienvzéh ingyen.

Tűzifái, szenei,* kokszot,
lisztéi, korpái SsSESMJS
HIENEH,

Párisi körút 44. sz. Telefon 480 és 1700,

Husfogyasztó közönség f i g y e l m é b e ! ! ! 8
Hentes ÓS mészáros üzletemben napoata friss disznő,
marha, bárány, borjú húsok, valamint friss hentesáruk
állnak a t. közönség rendelkezésére. Pontos és figyelmes
kiszolgálási Kérem a husfogyasztó közönségpártfogásál.
Hogy
Mátyás
hentes és mészáros, Üstökös ucca 13.

KÜLÖNFÉLÉK

áthúzást

VI lá a os,

jutányosán végez Steiner
Józsefné, Kölcsey ucca
12, Tisza Lajos körút és
Feketesas ucca sarok. 474

száraz, 18 méteres raktárhelyiség, műhelynek is
alkalmas, kiadó. Bocskay
ucca 10.
614

Ápolónő, kitűnő bizonyítványokkal privát betegekhez" ajánlkozik, vidékre is
megyek, éjjel is elmegyek,
bármikor. Kapu melletti ablaknál kopogni. Weinbergerné, Alföldi ucca 1.

R Vidra ucca 6. szám alatt
nyílik meg a

iohb lesz. mint az uj,

5205—1928 tan. sz.

M U b u l o r o k ,

hosszú gyakorlattal, az irodai munkákban, gépírásban
gyorsírásban teljeseu jártas, állást keres. Megkereséseket >Szorgalom< jeligére a kiadóba kérek.

Ernyő

Szeged sz. kir. város tanácsától.

Szent l-tván étkezde
és kávémérés.

Szíves pártfogást kér a
tulajdonos.
604
*

lóba ¡esz, mint az uí.

haréglhÓClpŐiél
LUSTEINER megcsinálja. g orona ncca 15 Te'efon 19—73.

I Tűzifa eladási hirdetmény.
A Felsőtorontáli Armentesitő és Beivizszabályozó Társulat Ujszeqcd melletti
védlölt^sén nagyobb mennyiségfl száraz tűzdorongta Ölenként is nagyon jutányosán el»

SINGEK

varrógépek
r é g beváll j ó minőségben

¡itetési

fettételek

S1NGER.VA8RÓGÍP
REsr
p.s-.r/a

N
{«1

Szeged, Kárász-ucca L
йвиЦьир. f -л
¡Л.

I R O D A I vagy hasonló célra

605

j adó. Felvilágosifást telefonon is ad az igazi gatóság, Boldogasszony sugárut 17/a szám.
Telefon 14-99.

2 szoba, eSősxoba és

Az laazaatáság.

I azonnal bérbeadó. Tudak. lehet 4—as <-Worui*imn41.

I 589

mellékhelyiség

ut 51. ez^házbaa

