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Jobboldali siker — baloldali győzelem
Vártunk huszonnégy óráig az ipartestületi
választások jelentőségének felmérésével. Megvártuk a pogány »Te Deum«-okat és profán
»Jubilatc Deo«.-kat, melyek a váratlan 6iker
megittasult lelkesedésében hangoznak fel a
szélső jobboldali politika őrhelyein. Ezekkel
a rikoltozásokkal, a jelszavak borral öntözött
máglyájáról elszálló szópernyékkel nem fogunk vitatkozni. Bennünk csak mosolyt kelt,
amikor az egyik sajtóorgánum, úgyis, mint
a szegedi közélet »felügyeleti hatósága«, miután pár héttel ezelőtt a szegedi királyi törvényszéket rótta meg, most a Város főispánjának küld intőcédulát, amiért az csak közvetlenül lapzárta előtt avatkozott be az iparosok választási harcába. Nekünk derűs látványosság az az olimpiai próbaverseny is,
amivel most két lap futtat az — ipartestületi
választás érdeméért. Az egyik nincs megelégedve azzal, hogy a másik a saját igazgatósági tagjáról mennyi jót irt. Pedig az a mai
vezércikkben ugyancsak könyökig vájkál a
szitkozódó szavakban. Az u j rezsim kilenc
hónapja alatt ma jelent meg az egységes párt
szegedi félhivatalosában az első »saját« vezércikk s az első vezércikkben fejcsóválva
olvassuk a szavakat: »kaján pofa«. A stilas
az ember. Amilyen a stilus, olyan az ember.
A magyar publicisztika hangjának emelkedettsége, méltósága és szolemnitása eddig nem
tűrte első hasábokon ezt a hangot. Az egységes párt reprezentánsa a nyilt-tér hangját
léptette elő vezércikké.
Ezek azonban csak a kísérő jelenségek,
a gomolygó füst az örömtüzek felett. Ha azonban a dolgok miért.jét keressük, ha arra keresünk választ, hogy mi duzzasztja ilyen gőgösre a győzelem vitorláit, akkor a tények
mást felelnek, mint az örvendezők.

Gyözelera-e az, amelyet a szavazásra
jogosultaknak egy hatodrésze helyesel ? Lehet-e többségről beszélni ott
ahonnan az ifi-hatodrész hiányzik?
Hái-omezerhatszáz szavazatból hatszáz szavazott a »többség« listájával. A régi időben,
amikor az önérzetnek még jutott szerep s amikor még nem collstockkal lehetett mérni az
az arcbőr vastagságát, nem fogadták volna el B
megválasztást azok, akikre a szavazásra jogosultaknak csupán egyhatodrész-töredéke szavazott.

Felvonultatták maguk mellett a hatalom tekintélyét, megkapták az engedélyt a röpcéduláik terjesztésökí, (a BaToldali ipai-osok röpcéduláinak terjesztőit őrizetbe vették), a hazafiság szentélyéből kiátkozta a szegedi Szilveszter pápa azokat, akik nem őket támogat-

ják s nem rájuk szavaznak, az éhes szájakon végighúzták a kormánykegy mézes madzagát és — ilyen felkészültség és ilyen uralmi
szervezettség mellett
egyedül a szociáldemokratáknak köszönhetik a választás sikerét.
A szocialistákról ugy beszéltek és ugy írtak
eddig, mint akik megmételyezik az iparosokat,
destruálják a konstruktiv munkát, nemzetköziek és hazafiatlanok, ellenségei a hazának és a kereszténységnek. S mo6t
azt a sikert, amit nekik, egyedül es
kizárólag a szociálfstáknak köszönhetnek, ugy ünneplik, mint a lózan

megfontolásnak, a „konstruktív" munkának, a keresztény és nemzeti politikai irányzatnak győzelmét.
Pedig ha ez az eredmény a keresztény és
nemzeti politikának
sikere, akkor — Peidl
Gyula megválasztása is az. Körmendy Má-

tyás ugyanazoknak köszönheti megválasztását,
mint Peidl Gyula. Legyenek hát egy kicsit
csöndesebbek, csavarják le az öröm lámpásait és legyenek illemtudók. Mert a legelemibb illemszabály arra kötelezné őket, hogy
köszönő
honba.

levelel küldjenek

— a Munkásott-

Ugyanezzel az elfogulatlansággal meg kell
azonban mondani véleményünket a magunk
tábora felé is.
A komolytalanság, a szervezetlenség, a legjelentéktelenebb helyi, szempontoknak a legjelentékenyebb országos szempontok fölé való
helyezése buktatta el ezt a választási harcot. Mi nem akarunk igazságot tenni abban
a sokáig lappangó s a legveszélyesebb időpontban kiélesedő vitában, ami a baloldali
iparosok polgári és szociáldemokrata tagjai kőzött szakadást idézett elő. Peccatur intra et
extra muros. Vétkeztek a falakon kívül és
belül egyaránt. Nemcsak helyi szempontból
fölmérhetetlen, de országos politika szempontjából is megbecsülhetetlen eredmény lett volna a választási siker. A koncepciózus vezetés, a szereplő 'személyeken túltekintő érielem nem engedte volna azt meg, hogy jelentéktelen személyi kérdéseken, csip-csup jelölteken s még a legvicinálisabb szempontokat sem betöltő kérdéseken múljon olyan
eredménynek sikere, melynek helyi hatása
fölmérhetetlen s országos hatása
gos lett oolna.

is visszhan-

A szervezetlen, a választási taktikában járatlan, a polgármesteri bollával
kiátkozott, a két fronton támadott s
hatásági intézkedésekkel akciójában
megbénított baloldali peigári iparosok
olyan eredményt produkáltak ezen a
választáson, mely minden elismerésre
és tisztelete méltó.
A szociáldemokrata párt határozatával és akciójával megfogyatkozottan és megtörten is
mindössze hatvan szavazattal kaptak kevesebbet, mint a hatalom, az uralom, a tekintély, a demagógia aktivitásával és a — szociáldemokrata párt passzivitásával támogatott
jobboldal.
1 siker nem lett az övék, de övék a
győzelem.
Valóban nem érdemelték meg, hogy egy taktikai hibán elcsússzanak. A hiba az volt, hogy
nem mentek el szövetségeseikkel szemben az
engedékenységnek addig a fokáig, ameddig
az iparosbéke megteremtésének utján ellenfeleikkel szemben is elmentek. Súlyos taktikai hibát követlek el s egyedül ennek a
taktikai ballépésnek az eredménye, hogy csak
a győzelem az övék, de a siker nem

De
súlyos taktikai hibát követeli el a
szociáldemokrata párt is.
A szegedi, — de nemcsak a szegedi, — iparosok kezdők még a politika sikamlós parkettjén és labirintusos útvesztőin. Nekik el

lehet még nézni, ha csak a célt nézik s az
eszközök jelentőségében tévednek. De a szociáldemokraták a Iegtanultabb politikusok,
akik a legöntudatosabban és legcéltudatosabban cselekszenek és — mulasztanak. Nekik
nem volt szabad itélőszéket

tartani szövetsé-

gestársaik felett, amikor azok helyes irányban,
ha nem is mindig helyes uton haladtak. Nekik nem lett volna szabad áldozatul dobni
ennek a mozgalomnak helyi súlyát és országos jelentőségét. Be akarták bizonyítani az erejüket? Ezzel az erővel mindenki számolt éf
számol bizonyítás nélkül is.
Nem választhatták volna azonban a
bzonyifásnak azt a módját, mely leginagyobb, legkérlelbetetlenebb és legkonokabb politikai ellenfeleiknek juttatja a sikerl.
Ök maguk bizonyára tisztában vannak ennek a »sikernek« jelentőségével, ám számolni
kell annak a tömegnek ítéletével, hangoltságával és kormányozhatóságával is, amelyik
csak az eredményt látja s nem vizseália az
eredmény tényezőit.
A srociáldemokrata párt nem állhatott volna oda szekerét tolni a szélső
jobboldali tö ekvéseknek, a polgármesteri bullának, a főispáni encikllkának s a Szegedi Ul Nemzedék akcióiénak.
Soha semmi körülmények közótt a szegedi
szociáldemokratáknak nem lehet azonos céljuk, azonos törekvésük a — Szegedi Uj Nemzedékkel,
Az akcióban nem fontos az egyéni érvényesülés. Az sem fontos, hogy a baloldali
iparosok közül valóra vált-e valakinek az aspirá.iója. vagy nem. Nem a baloldali iparosok, de a baloldali gondolat szenvedett vereséget, nem Körmendy Mátijás győzőtde
az
nszitő, a szélsőséges, a minden szociáldemokratában »hazátlan bitang«-ot, minden liberális polgárban a hazának és kereszténységnek
ellenségét üvöltő mentalitás S h a nem is ez

győzött, ez erősödött. Mert legyünk tisztában
azzal: az ébredők kivesznek, kipusztulnak, de
az ébredők mentalitása egyre jobban terjeszkedik el. a magyar közélet minden társadalmi
és állami intézményében. Ezzel a közszellemmel áll szemben a szociáldemokrata párt, sokkal inkább, mint bármikor az ébredőkkel állt
s most ennek a közszellemnek

szállította pasz-

szivitásával a sikert, a választási győzelmet,
az eredmény tekintélyét és a többség hitét.
És még nem is mult el tiz esztendő sem Orgovány óta 6 nem mult el öt éve sem annal$,
hogy az internáló táborokat feloszlatták.
Ennek a választási harcnak tanulsága azonban többet ér, mint amennyit a kudarc árt.
Lesznek

még

választások

Szegeden s akár-

hogyan rögzit a polgármesteri akarat járszalagján a törvénytelenül összeállított közgyűlés
s akárhogyan is rögzíti a törvényességhez a
közgyűlést a belügyminiszter, mégis csak meglesz a törvényhatósági választás is egyszer. A
baloldali gondolat, a progresszív világnézet,
a jelszavak uralmát detronizáló konstruktív,
nemzetépítő munkának politikája csak ugy
remélhet itt győzelmet, ha
munkás és polgár összetart.
A széthúzás, akárkinek hibájából következett
is be, csak a közös ellenfélnek használ »Az
eszmék barrikádjain- össze kell találkozni pol.

DÉLMAGYARORSZAG
járnak és munkásnak s akik eddig a magasságig fel tudtak emelkedni, azokat nem fürészelheti szét egymástól se hatalmi vetélkedés, se
személyi tekintet.
Ebből a választási harcból is magunkkal
vihetjük a jól végzett munka tudatát s a
győzelemhez segitő tanulságokat. Nekünk nem

sürgős az állások

1928 május I f ,

és tisztségek elfoglalása, m i

nem az elfoglalt tisztségek számával mérjük a
győzelmet. A mi szemünkben a két front ostroma közben leadott 554 polgári iparos-szavazat az igazi, a váratlanul nagyarányú győ-

zelem. A pozíciók elfoglalása nem sürgős. Mi
várhatunk. »Az idők malma nekünk őröl.«

Mobile tábornok kedden
délután
elindult asz Essaki
Sarkra
(Budapesti

tudónlónk

telefonjelentése.)

1 óra 20 perckor

startolt az Itáliával

az Északi

1\ingsbayból jelentik: Nobile tábornok a ked- j Sarkra.
vező időjárásra való tekintettel ma délután 1

Borzalmas kettős szerencsétlenség
a makó szegedi személyvonatnál

Kedden éjszaka a személyvonat összeroncsolta a makói
postakocsist és levágta a postás kezét
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Ked-

ajtaját.

Ebben a pillanatban Vig elvágódott és

papiroson adja meg a nyomozásnak eredményét,
kék és sárga papiroson azért, nehogy a pénzügyigazgatóság referenseinek figyelmét elkerüljék
ezek a nyomozási adatok. De példákat és tudok
felhozni ennek az adatgyűjtő osztálynak a működéséről.
X. Y. személyi ad;itai (olvassa): eetélyeket ad,
sokat költ, barátnőt tart. (Viharos derültség az
egész Házban.)
— Felhívom a közvélemény figyelmét arra, hogy
akihez szép nők járnak, annak az lesz a
sorsa, hogy felemelik az adóját.
Fábián Béla: Az egyenesadó emelése először
vidéken történt. Egyes vidékeken Í M százalékos
emelések voltak. A forgalmi adónál megállapították,
hogy a behajtók százalékot kapnak. De már nemcsak a forgalmi adónál fizetnek ilyen százalékot,
hanem az egyenesadóknál is.
Nagy felzúdulás a Ház minden oldalán.
Fábián Béla: Még a községi jegyzők is kapnak
jutalékot, még pedig kétféle arányban, aszerint,
hogy behajlották-e az előirt összegeket, vagy több
adó folyt-e be. Állítom, hogy a kisgazdák is kénytelenek bankkölcsönt felvenni, hogy adót tudjanak
fizetni. (Nagy helyeslés a Ház minden oldalán.)
Fábián Béla: Budapesten két hónap alatt 39.924
esetbeu rendeltek el zálogolást. Pest környékén,
Pesterzsébeten 30.000 adóvégrehajtás volt. Ez azt
jelenti, hogy
minden adóalanyi négyszer végrehajtottak.

den éjszaka félórás késéssel futott be Sze- a még mozgásban levő vonat kerekei alá keged-állomásra a mezőhegyes—makói személy- rült, amelyek borzalmasan összeroncsolták a De nem elég az árverés sem, igen sok esetben
vonat. A szokatlan késést egy
megdöbbents
szerencsétlenség idézte elő, amely a m a k ó i p á .

szerencsétlen embert

iyaudvaron játszódott le féltizenegy órakor.
A mezőhegyest személyvonat postát is visz
magával és szokás szerint a makói postahiva-

gódik, utánakapott, de ö is elesett és a vonat
a kezét vágta el, valamint súlyos
zuzóáásokat
szenvedett a lábán.
A szerencsétlenség színhelyére dr. Diósszi-

talból kimentek a mozgóposta elé Kiss

And-

rás postás és Vig János postakocsis. Ugy látszik, hogy a két postás gyorsan cl akarta végezni munkáját, hogy mielőbb hazatérhessen.
Amikor befutott a vonat a makói pályaudvarra, Vig János meg sem várta, mig a kocsik megállanak, hanem azonnal odaugrott a
morgópostához

és fel akarta

rántani

a kocsi

S/re sem ann
,Esefleges
lan

kaiasxírófa

Kiss András is súlyosan

megsérült, mert amikor látta, hogy Vig elvá-

lágyi Sámuel főorvos sietett ki, aki még életben találta Vig Jánost, azonban felépüléséhez
semmi remény sincsen. Kiss Andrást dr. Diós-

szilágyi részesítette első segélyben, majd a
szerencsétlenség két áldozatát a makói kórházba szállították. A vizsgálat még az éjszaka
folyamán megindult

betegsége

a világbéke
sxemponífá&ói
Járna",
— Irfák

köDe/kfiményekkel

(Budapesti t u d ó s i l ó n k telefonjelentése.) Berlinből jelentik: Stresemann külügyminiszter állapotában ma délelőtt folyamán üémi javulás állott be, amennyiben a láz tovább csökkent. Az orvosok azonban számolnak azzal, hogy a
beteg hőmérséklete ismét emelkedni fog. A miniszter ma sem vett táplálékot magához. A betegség által előidézett szívgyengeség — a déli órákban elterjedt rémhírekkel ellentétben — nem fokozódott. A kezelő orvosok azon vannak, hogy
tompítsák a fájdalmakat és ismét normális működésbe hozzák a veséket.

belát&aiaiVárlsban

Párisból jelentik: A párisi-sajtó a legnagyobb
érdeklődéssel kiséri Stresemann betegségének lefolyását. A lapok a legkülönbözőbb kommentárokat
közlik a betegség okairól és némely lap azt is
írja, hogy a német külügyminiszter hastífuszt kapott. Az összes lapok pártkülönbség nélkül a
legnagyobb részvét hangján irnak és megemlítik,
hogy ha esetleges katasztrófa, vagy Stresemannak
a politikai élettől való visszavonulása következne
be, az a világbéke szempontjából beláthatatlan
következményekkel járna.

Az elleniek erélyesen támadta a kormány!
a lehetetlen adórendszer miatt
„Akihez szép nők Járnak, annak felemelik az adójéí"
Budapest, május 15. A képviselőház mai ülésén a pénzügyi tárca költségvetését tárgyalták.
Temcsváry Imre előadó ismertette a költségvetést.
Az általános vita első szónoka Ka bók Lajos.
Mikor szólásra emelkedik. Szilágyi Lajos az elnök
felé kiált:
*
— Hol van a miniszter?
Felkiáltások a szocialistáknál: Minisztert kérünk!
Jánossy Gábor: A miniszter ur adókönnyítésen
dolgozik!
Esztergályos János (Jáuossv felé): A hét legjobb
vicce ez, képviselő ur!
Ezután Kabók Lajos megkezdi beszédét és aggodalmát fejezi ki a tárca költségvetésével szemben, mert ugy látja, hogy az idén
igazságtalan adórendszer alapján szerkesztették meg a költségvetést.
Országszerte ipari és kereskedelmi pangás van,
nem lehet a forgalom növekedéséről beszélni. Még
a teljes anarchia beállta előtt kellene igazságosabb
adórendszert bevezetni. Ma ott tart az ország,
hogy egy keíesőre 16*) oengő közvetlen adó sttlyosodik.
Kiss István után nagy érdeklődés közepette emel-

kedett szólásra Fábián Béla Részletesén foglalkozik a januári beszéde után elrendelt fegyelmi
vizsgálatokkal.
— Felszólalásaimnak eredménye volt az is, hogy
a pénzügyi fogalmazói kar ülést tartott — mondotta — és ezen az ülésen egyhangú határozatot hózótt a pénzügy» fogalmazói kar, amely szerint követeli a titkos Jutalékok megszüntetését,
mert azt magára nézve lealacsonyitónak tartja
és akkor kijelentés történt, hogy egyáltalában nem
akarnak semmiféle jutalékokban részesülni.
Az adó-adrotnisztrácié hibáival kiván fóglalktízni és megállapítja, hogy az adminisztráció fogyatékossága ma sokkal kirívóbb, mint a múltban
volt. Mankó van a magángazdaságban és

értesitik, hogy iparjogukat vonják meg.
Gál Jenő: Egészen oroszos minta.
Fábián Béla felmutat egy orvosi bizonyítványt,
amelyben egy orvos kéri vissza egy kisiparos
lefoglalt és elszállított díványát, amelyet "égcsőhurutban súlyosan megbetegedett gyermeke alól
villek el. (Nagy mozgás a Házban.)
Sándor Pál (a jobboldal felé): Ez az önök kormánya!
Fábián Béla: És mindez törvény ellenére történik. Ez a helyzet Magyarországon akkor, amikor
óriási pénzügyi feleslegek vannak. A miniszter
kijelentette, hogy nem türi az adóemeléseket, ezzel
szemben végig
az egész országban ugy járnak az adóvégrehajtók, mintha fcufva korbács tenne
a kezükben.

Határozati javaslatot nyújt be. Mondja ki a képviselőház, hogy az óriási költségvetési fölöslegek
következtében nem tartja megengedhetőnek az adóemelést, az adóemelési hadjárat megszüntetését
kívánja és a már eddig megtörtént adóemelések
vétessenek revízió alá. .
Szabó István: Meglehetősen éles hangon bírálja
az adópolitikát, megemlíti, hogy a kisiparosoknak
már-már le kell tenniftk a szerszámot, mert nem
bírják a forgalmi és egyéb adókat
Esztergályos János a pénzügyi politikát teszi
felelőssé azért a gazdasági romlásért, amelyet a
csődök és kényszeregyességek nagy száma jelent.
Hosszasan foglalkozik az adórendszerrel és megállapítja, hogy
a magyar adózó állami és községi adónemekben 41 féle adót fizet
E terhek alatt az egész gazdasági élet roskadozik,
a kisipar pedig javarészt elpusztult. Határozati
javaslatban kéri az olcsóbb minőségű dohány árának leszállítását
Szilágyi Lajos az állami altisztek anyagi sérelmeit tette szóvá s kérte a kormányt, állapítson
meg az állami altisztek részére bizonyos létminimumot
A Ház a pénzügyi tárca költségvetését erutáu
általánosságban elfogadta.
Az ülés este 6 óra után ert véget.

ffothermere
a szegedi egyetem díszdoktora

Budapest, május 15. A kormányzó a vallás- és
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Rothermcrc Harold Sidney Harmsworth visoountot Magyarország ügyének felkarolása, a magyar kérdésnek a nemzetközi érdeklődés
homlokterébe állítása és igy végeredményben az
általános emberi igazság szolgálata terén szerzett
mankón jár az egész magyar társadalom.
immár történelmi jelentőségű érdemei elismeréséül
Egyik oldalon óriási fölöslegek, a másik oldalon
a Férene József Tudományegyetem tanácsa a jogéppen ilyen óriási a nyomorúság. Igen súlyos
tudományok tiszteletbeli dob torává felavathassa és
emelkedést mutat a zálogházak forgalma, de az részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgálöngyilkosságok statisztikája sem szívderítő. Egy tathassa.
német lap közölte az európai öngyilkossági statisztikát és ebben Magyarország az első helyen
áll. A pénzügyigazgatóságok felterjesztésére adatgyűjtési osztályt szervezett meg a pénzügyminiszI s m é i k a p h a t ó 4 p e n g ő SO fillérért 714
térium. Az adatgyűjtő ügyosztály kék ós sárga
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Szeged 250 kövezetlen uccájára
hivatkozik a rendőrségi hozzájárulás
összegének megállapítása előli
A polgármester szerint a költségvetésnek egyetlen rugalmas tétele a városrendezési tétel
(A

Délmagyarország

munkatársától)

A'

városok kongresszusa nemrégen foglalkozott
azzal a rendelkezéssel, amelyet a belügyminiszter az appropriációs javaslatba illesztett
be és amely szerint a törvényhatósági és rendezett tanácsú városok 1929 január elsejétől
kezdve kötelesek hozzájárulni az állami rendŐrség fentartásának költségeihez. A hozzájárulás ősszegéi az illető város vagyoni helyzetének és bevételeinek figyelembevételével a
belügyminiszter állapítja meg, az összes városok hozzájárulásainak összege azonban nem
haladhatja meg az állami rendőrség fentartási
költségeinek busz százalékát, ami körülbelül
nyolcmillió

pengőnek

felel

meg.

A

városok

kongresszusa természetesen elhatározta, hogy
sikra száll a városok ilyen ujabb megterhelése
ellen. Háromtagú küldöttség is járt ebben az
ügyben a belügyminiszternél, a küldöttség
egyik tagja Somogyi Szilveszter polgármester
volt, de a belügyminiszter kijelentette, hogy
elhatározását semmiesetre sem változtatja
meg. Az érdekelt városok most várják azt a
belügyminiszteri rendeletet, amely felosztja
köztük a nyolcmillió pengős terhet, amelyből
Szegedre, mint Budapest után az ország legnagyobb és leggazdagabbnak vélt városára igen
tekintélyes összeg fog jutni.
A Délmagyarország munkatársa kérdést intézett ezzel az üggyel kapcsolatban dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, aki a következőket mondotta;
— Amit lehetett, a városok kongresszusa
megtett, hogy elhárítsa ezt a veszedelmet a
várostól. Akciónk eredménye azonban alig
több a semminél. A miniszter kategorikusan
kijelentette a nála járt küldöttség előtt, hogy
elhatározását nem másíthatja meg. Annyit
ígért mindössze, hogy
az első években nem használja ki a
törvényhozástól
nyert teljes fölhatalmazást és a husz százaléknak
csak
egy részét veti kia városokra. A hozzájárulás
összegét azonban
évről-évre
emelni fogja mindaddig, aivig eléri a
teljes husz
százalékot.

Hiába sorakoztattunk fel súlyos érveket, hiába
hivatkoztunk azokra az uj terhekre, amelyek
a háború óta hárultak a folyton csökkenő
bevételű városokra, hiába hivatkoztunk arra,
hogy a városrendezés problémája egyre sürgetőbben és egyre súlyosabban nehezedik ránk,
a miniszter hajthatatlan maradt. így tehát
bele kell nyugodnunk a változtathatatlanba,
bár egészen valószinü, hogy a hozzájárulásból ismét Szegedre hárul Budapest után a
legnagyobb rész. Lokálisan megkíséreljük még
a védekezést. Arra fogunk hivatkozni, hogy
Szegeden kétszáznegyven kövezetlen uccánk
van, hogy sürgősen el kell készítenünk az uj
csatornahálózatot, már pedig
minden
célokra

ujabb teher a városrendezési
szánt összeget
kisebbítheti
csak,

mert a költségvetésnek ez az egyetlen rugalmas tétele. Valami igazság azért van a belügyminiszter szándékában, hiszen azelőtt a
rendőrség föntarlásának egész terhe a városra hárult. A rendőrség államosítása előtt
azonban ez a teher lényegcsen kevesebb volt
Nagyon jól emlékszem rá, hogy főkapitánykoromban milyen nehezen, milyen hosszú harook után tudtam csak fölemeltetni a rendőrlegénység létszámát százhúszra. Ma a szegedi
rendőrlegénység létszáma, ha jól tudom, kétszázötven és a tisztikar létszáma is lényegesen nagyobb. Nem mondom, közbiztousági
okokból ekkora rendörségre szükség van egy
ilyen nagy városban, de a teher azért' mégis
súlyos.
Megkérdeztük a polgármestert, hogy az ál-

lami polgári iskolák fentartásának terhe,.amelyet szintén a jövő évtől kezdve a kultuszminiszter hárított át a városokra, milyen nagy
megterhelést jelent. A polgármester kijelen-

tette, hogy számítása szerint ez a teher nem
lesz lényeges, évente körülbelül tizenötezer
pengőnek felel majd meg, bár három polgári
iskola van Szegeden, azonban ennek a tehernek az áthárítását is méltánytalannak tartja
A polgármester megállapításához hozzáfűzhetjük azt, amit nem mondott ki, de valószínűleg szintén érzett, hogy ez a teherátháritás
különösen Szegeddel szemben méltánytalan,
azzal a várossal szemben, amely szinte erején felül áldozott az egyetemi és egyéb oktatási célokra és gróf Klebelsbero Kunó ecész
kultúrpolitikájára.

Ayolc év után
kedden reggel indult el elössör
Közvetlen vonat
Temesvárra
Húrom

utasa

volt az első lcözvetlen

(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 temesvár—szeged—budapesti közvetlen vonatnak kedden volt a — premiérje. A közvetlen
vasutösszeköttetés Temesvár és Szeged között 1921.,
a szerbek ujszegedi kivonulása óta szünetel. A
kivonuló szerbek ekkor Újszegedtől a szerb határig felszedték a síneket, úgyhogy a Simplonexpress ezidőtől kezdve nem közlekedett régi rendes vonalán, Szegeden keresztül. A közvetlen
vonal visszaállítása érdekében évek óta folytak
a legkülönbözőbb tárgyalások. Nemrégiben azután
a tárgyalások közben felmerült differenciákat sikerült eloszlatni és a szerbek is beleegyezésüket
adták abba, hogy a Temesvárról kiinduló gyorsvonat szerb területet érintve érkezzék Szegedre.
Budapestről az első közvetlen temesvári gyorsvonat kedden reggel hét órakor indult el és féltízkor érkezett meg Szegedre. Sző regen volt a
vámvizsgálat. A megegyezés szerint Szőregem nem
áll hosszabb ideig a vonat, mert az útlevél- és
vámvizsgálatot utfcözben a vonaton intézik el sr

temesvári

gyorsvonatnak

ellenőrző közegek. A Temesvárról induló vonathoz Szőregíg utaznak ki a magyar rendőrök és az
útlevélvizsgálatot Szőreg és Szeged között bonyolítják le. A gyorsvonat Szegeden 10 percig tartózkodik és azután indul tovább Budapest felé
Az első közvetlen gyorsvonatnak, amely először
Budapestről indult ki, három olyan utasa volt,
aki Temesvárra igyekezett Az este negyednyolckor Temesvárról Szegedre befutó gyorsvonatnak
csak . egy utasa volt, aki Berlinbe utazott Szegeden azonban a Budapestre igyekvő utasok néhány
perc alatt ellepték a vonat három hatalmas személykocsiját, úgyhogy ez a vonat mégis utasokkal telve robogott Budapest felé.
Az u j gyorsvonatnak közvetlen összeköttetése
van Bécs, illetve Bufcarest felé, úgyhogy az uj
gyors vonatpárnak nagy forgalmat jósolnak vasutaskörökben. A temesvári vonattal egyébként megvolt a nyári menetrend premiérje is, amely —
a jefek szerint — sikert aratott

Agyonlőtte magát egy fiatal lány,
mert vőlegényét a szülei választották ki
(A

Délmagyarország

munkatársától)

Ked-

den délelőtt jelentették a szegedi ügyészségnek, hogy Derekegyházán tragikus körülmények között öngyilkosságot követett el Csikós
Margit, egy jómódú derekegyházi földbirtokos feltűnően szép lánya. A fiatal uri leánymenyasszony volt, vőlegényét szülei választot-

ták ki, amiért a leány búskomor lett. Először
éhségsztrájkot rendezett, majd elhatározta
hogy megválik az élettől.
Tettét hétfőn délután hajtotta végre Szü-

lei aludtak, amikor a leány atyjának
zsebéből
kiemelte annalc revolverét, kiosont az udvarra,

ahol a revolvert homlokára illesztette. A következő pillanatban dörrenés verte fel az udvar csöndjét, a fiatal Csikós Margit
holtan
esett le az udvar kövezetére. Segíteni m á r

nem lehetett rajta, azonnal meghalt A golyó
fejét valósággal szétroncsolta. A derekegyházi
csendőrség a tragikus esel után nyomozást indított, hogy az öngyilkosság körülményeit tisztázza.

Harmincezer Idegent várnak Szegedre
Harmsworth képviselő látogatása alkalmából
Vasárnap délután öt éráig nyitva tarthaiják üzleteiket a szegedi kereskedők
(A Délmagyarország

munkatársától

) Neve-

zetes napja lesz vasárnap Szegednek, amelyből
kiveszi részét a közeli, sőt távoli környék lakossága is. Idegenek nagy tömege, köztük egész
sereg külföldi és budapesti ujságiró érkezik
ide Harmsworth szenátor kíséretében és
amennyire megállapítható, olyan nagy az érdeklődés országszerte, hogy különvonatokat
kell beállítani, hogy a vasúi i személyforgalom vasárnap lebonyolítható legyen. Kistelekről, Makóról, Szentesről, Orosházáról, Hódmezővásárhelyről és még 46 helységből jönnek érdeklődök. Ha még számításba vesszük,
hogy a tanyákról is minden épkézláb ember
bejön, akkor seramiesetre sem lehet túlzottnak tartani azt a számítást, amely harmincezerre becsüli a vasárnap Szegeden tartózkodó idegenek számát.
A vendéglősök, élükön a Tiszával, ahol az
ünnepi ebédet rendezik, erősen készülnek a

vasárnapra és ez a készülődés, ha nem csalódunk, éreztetni fogja hatását a piaci árak átmeneti emelkedésében, bár a hatóság — mint
értesülünk — résen lesz, hogy jogtalan áremelésekkel ne ronthassák a város jóhirét.
Illetékes helyen felmerült azonban az az igen
helyes gondolat, hogy az idegenjárás előnyeit
a szegedi kereskedők is élvezzék, akikre a
hosszú hónapok óta tartó és a szeszélyes időjárással fokozott üzlettelenség után nagyon ráférne egy kis forgalom.
Szegednek ma már olyan fejlett kereskedelme van és a kereskedőknek oly dus a
raktáruk, hogy a kisebb városok és községek
lakossága szívesen használná fel vasárnap az
alkalmat szükségleteinek beszerzésére
Az ünnepélyt előkészítő bizottság vasárnapi
ülésén felmerült fez a gondolat és el is hatá
rozták. hogy sürjjős lépéseket tesznek a kor-
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A ROHANÓ EXPRESS izgalmak filmje péntektől vasárnapig a Korzóban
mánynál, hogy kivételesen függessze fel a kereskedőkre nézve a vasárnapi munkaszünetet
és engedje meg, hogy
óráig nyílva tarthassák.

üzleteiket délután öt
A z értekezleten részt-

vett a Társadalmi Egyesületek Szövetsége bu-

dapesti kiküldötte, aki Ígéretet tett, hogy személyesen jár el a szegedi kereskedők ügyében
és egész bizonyos, hogy a kormány teljesiti
a szegedi kereskedők érdekében előterjesztett
kérést.

Háromévi fegyházra Ítélték a betörfivezért,
aki 3 éven keresztiéi fosztogatott Szeged környékén
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

szegedi törvényszék G<5/nőr ¿/-tanácsa kedden
délelőtt ismét egy betörővezér felett ítélkezett,
akit éveken át kerestek hiába. Kádár Mihály
három éven keresztül hol Szentesen, hol
Csongrádon követte el sorozatos betöréseit,
karriérje Szegedről indult ki. Itt kapott munkát az egyetemi építkezéseknél. Alig dolgozott azonban két hétig, máris elbocsájtották
állásából. Ettől a naptól kezdve nem vóit
állása. Ekkor elhatározta, hogy Pestre megy
munkát keresni, pénze azonban nem volt.
Kádár Mihály erre beállított az egyik szegedi
kerékpárkölcsönzőhöz azzal, hogy egy órára
kölcsönveszi a gépet. A kerékpárral azonban
Szentesig meg sem állott.
Tizennégy rendbeli betörést követett el, köz-

tük egy rablást is. Szentesen Nagy Mátyás
gazdálkodó lakásában rejtőzött el. A háziak
azonban észrevették, mire Kádár felkapta fokósát

és neki

rontott

Nagy

Mátyásnértak.

A

közelben tartózkodó Nagy Mátyás azonban
felesége segítségére sietett, majd hosszas küzdelem után Kádárt lefegyverezte.
Kádár Mihály letartóztatása után beismerte
a betörések elkövetését. Az ügyészségi fogházban később agyvérzést kapott, mindkét
karja megbénult. A keddi főtárgyalásra Kádárt

hordágyon

vitték

be a

tárgyalóterembe.

A törvényszék nagyszámú tanút hallgatott ki,
a biróság Kádár Mihályt bűnösnek mondotta
k i és háromévi

feqyházra

ítélte. Az ítélet iog-

erős.

Érthetetlen taktikával
halogatják a minisztériumokban
a szegedi építkezéseket

Teljesen lefokozták az egyetemi építkezések tempóiéi — A gyakorló polgári iskola
építését már nem fejezhetik be az Idén
(A

Délmagyarország

munkatársától.'j

Las-

san, fokozatosan és éppen ezért szinte teljesen észrevétlenül egészen lemérsékelték az állami építkezéseket Szegeden, beleértve az egyetemi épitkezóst is. Három esztendővel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy a város
közönsége, hány millió aranykoronával járuljon hozzá az egyetemi építkezések költségeihez, a szegedi érdekeltségek képviselői nagynehezen kivívták a kultuszminisztertől azt az
ígéretet, hogy az építkezési programot gyorsított tempóban valósittatja meg, tekintettel
a szegedi munkások és vállalkozók általános
munkanélküliségére. Az építkezések megindítása meg is felelt ennek a kultuszminiszteri
Ígéretnek, a miniszter olyan erős tempót diktált, hogy a város alig győzött a palánki
házak lebontása terén lépést tartani vele. Egymásután rakták le a klinikák alapköveit és a
Palánk máról-holnapra
munkástömegektől
nyüzsgő romhalmazzá változott
Azóta a legtöbb klinika falai tető alá kerültek, de a klinikákon kivül egyetlen más
egyetemi intézet alapköveit sem rakták le,
sőt a tető alá hozott klinikák belső munkái
is hihetetlenül lassú tempóban haladnak előre.
Az a klinika, amelynek építését leghamarább
kezdték meg és amely leghamarább került
tető alá, a gyermekklinika, még ma sincs használható, átvehető állapotban. Belsejében még
most is dolgoznak és berendezésére csak legutóbb tartották meg a versenytárgyalást.
Régóta rebesgetik, hogy az cpilkezés
tempójának
lefokozásu
tervszerűen,
pregranwzerint
történik
és beszélik azt is, hogy a jövő
esztendőben
még lassabb tempója lesz a miínkának, hogy egyelőre teljesen bizonytalan, vájjon
az építési
programba
0 S
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fölvett

egyetemi
intézetek
építésére
mikor
kerül
a sor.

Hogy mi ennek a szándékos halogalásuak
az oka, azt senki sem tudja Szegeden és így
természetesen a leglehetetlenebb kombinációk
kerülnek forgalomba. Akármi is készül a kulisszák mögött, Szeged ezt a készülődést nagyon keservesen megsinvli. A munkanélküliek száma most, a nyáreleji hónapokban,
amikor rendes körülmények között legjobb
szezonja van a munkaerőnek, állandóan növekszik, a munkaalkalmak pedig fokozatosan
csökkennek.
Érdekes példa erre a belügyminiszternek az
a leirata, amely a minap érkezett még a városházára és amelyről a Délmagyarország
keddi számában részletesen be is számolt már.
A belügyminiszter azt közölte a város hatóságával, hogy a rendőrségi palota építésére
belátható időn belül gondolni sem lehet, mert
az állam pénztárában nincsen fedezet rá. Pedig a város közönsége nemrégen szinte kötelező Ígéretet kapott a belügyminisztertől, hogy
abban az esetben, ha megfelelő telket ajánl
fel, hát föltétlenül elrendeli arendőrségipalota építését.
A másik jellemző eset a gyakorló polgári iskola építésével történt Ennek az intézetnek a
felépítését annak idején nagyon sürgősnek jelezte a kultuszminiszter, úgyhogy a versenytárgyalási föltételek közé illesztette azt is, hogy
a vállalkozó köteles a munka elnyerése után
nyolc

napon

belül

megkezdeni

a m u n k á t és

olyan gyors tempóban befejezni, hogy ez év
október végén befejezetten átadhassa rendeltetésének az épületet. A versenytárgyalást már
régen megtartották, a minisztérium számvevősége az átszámítások munkájával is elkészült és az iratok
Iietek óta fekszenek
S

Sasai erdescez
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a miniszter asztalán döntés végett. A döntést
minden pillanatra ígérik, de máig sem történt meg. Pedig a szakértők véleménye szerint
az a vállalkozó, aki elnyeri majd a munkát —
valószínűleg szegedi nyeri el, mert a szegediek
tették a legolcsóbb ajánlatot — a legjobb akarat, a legmegfeszitettebb igyekezet mellett
sem teljesítheti azt a kikötést, hogy október
végéig befejezze a munkát és a kész épületet
átadja rendeltetésének.
Vannak még egyéb példák is. Itt van többek között a városi építkezések dolga. A belügyminiszter máig sem hagyta jóvá a Szent
György-téren építendő uj városi bérházra vonatkozó közgyűlési határozatot, azt a határozatot szintén nem, amelyben a közgyűlés a tízmillió pengős beruházási kölcsön felvételét
határozta eL Ugy látszik, mintha a minisztériumokban tervszerűen halogatnák ezeket az
ügyeket
A közelmúltban a város ajánlatokat kért
a belügyminiszteriig nagynehezen engedélyezett hárommillió pengős kölcsönre a nagyobb
pénzintézetektől. Az ajánlati határidő még nem
járt le, de azért a városházán nem nagyon
bíznak a felhívás eredményességében, hiszen
élénk emlékezetben van még az a kudarc,
amely a várost a négyszázötvenezer dolláros
függőkölcsön felvétele körül érte, amikor a
felhívásra csak egyetlenegy ajánlat futott be.
Ezek a körülmények természetesen nagyőri
megnehezítik az életet Szegeden is és érthetővé teszik azt is, hogy a magánépitkezés
miért nem indul meg, pedig a mult években
már történt ezen a téren néhány komolyabb
kísérlet Az idén azonban általános pangás
következett, amely megbénít minden vállal,
kozást.
DUrkopp", „Lucifer*', „Steyer"
AmerlcAn"

KEREKPAROK
a világversenyek győztesei minőségben utolérhetetlen
Gyári
árak:
Gummik. alkatrészek legolcsóbban

GYERMEKKOCSIK
legszebb kivitelben reklám órakon

Kardos

István

Árjegycék Ingyen.

tárgyak meglepő olcsó árban,

mindennemű brilliáns és arany
ékszerek, * legkitűnőbb svájci
zsebórák, fali és diszórák, ezüst
és príma alpacca evőeszköz,
dísztárgy és szelencék
legiutényosabb árban kedvező

részletfizetésre
is vásárolhatók
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műórás és ékszerésznél
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Roxan zsebórák magyarországi főlerakata

ruhaszükség'eléí beszerzi, kérjük dúsan felszereli raktárunk megtekintéséi, ahol
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egnagyobb választékban egolcsóbb árban k e d v e z ő fizetést feltétel mellett beszerezhetők
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(A Délmagyarország
munkatársától Kedde«i délben jelentették a rendőrségnek, hogy
az ujszegedi gyermekmenhely előtt egy autó
elütötte Horváth
Ferenc ötéves gyermeket,
akit holtan húztak kt az autó kerekei alól.
Az autóelgázolásról azonnal értesítették a
mentőket, akik azonban m á r nem segíthették
a borzalmasan összeroncsolt kis Horváth Ferencen.
A rendőri nyomozás szerint Szőreg felől
a gázgyár egyik szerelőautója, amelyet Takó
József vezetett, rendes sebességgel közeledett
a város felé. A gyermekmenhely előtt a város felől magasan megrakott szénásszekerek
jöttek az uton. A déli napsütésben az ucca

ff
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A közölt programból mindenki teljes tájékozódást nyerhet az ünnepség lefolyásáról. A nagygyűlésen és a felvonuláson lelkesedéssel, de komoly
és fegyelmezett magatartással vegyen részt mindenki.
15 éven alul) gyermek a felvonulásban m m
i ehet részi, dc nem ajánlatos a nagygyűlésre való
elhozása sem, mert e nagy napon óriási tömeg
fogja elözönleni a teret.
A házak zászlókkal legyenek diszitve és a közlendő bevonulási útvonalon lehetőleg minden ház
lobogóval, virággal és szőnyegekkel feldíszítve. Különösen a Széchenyi-tér és Klauzál-tér háztulajdonosait és lakóit kéri a rendező-bizottság, hogy az
épületeket különös gonddal díszítsék fel.
Az ablakokat Bothermere lord arcképei, az angol és magyar színek és a magyar Hiszekegy
diszitsék.

gyerekei játszadozva rohantak a kocsik után.
amikor Takó József autójával a szénásszekérsor közelébe ért, lassan akart elvonulni a szekerek mellett. A soffőr tülkölt is, de már nem
tudta megakadályozni, hogy az egyik előtte
elhaladó szénásszekér mögül a: ucca járdájára szaladó öklömnyi gyermek ne kerüljön
az autó kerekei elé.
Az elgázolás után az autó azonnal megállt,
de a kis Horváth Ferencen m á r nem lehetett
segiteni. A rendőrség az autó soffőrjét egyenlőre őrizetbe vette, de a megállapítások szerint o halálos elgázolásért a sojfört nem terheli gondatlanság.

Conrad Veidig
I
John Barrymoore

fl budapesti Mefropol-szállodában megmérgezte
magát egy 22 éves szegedi úrilány
Budapest, május 15. Tegnap délután a Metropol-szálloda 21. számú szobájában eszméletica
állapotban találták a szálloda egyik lakóját, aki
magát a vendégkönyvbe Nagy Erzsébet néven irta
be. A fiatel leány nagymennyiségű veronált vett
be és az orvos karjai közölt meghalt. A szállodában megjelent rendőri bizottság megállapította,
hogy az öngyilkos leány a bejelentőlapját hamisan
állította ki. A rendőrség megállapította, hogy az '
|
öngyilkos

együlte? főszereplésével

Máglya és élet

hartai Harkovils Erzsébet 22 esztendős szegedi urlleány,
aki vasárnap délután érkezett Budapestre. A fiatal
leány nagyfokú idegességben szenvedett és ismerőseinek is többizben panaszkodott idegességéről,
kijelentve, hogy öngyilkosságot fog elkövetni. Más
jelentések szerint Harkovits Erzsébet szerelmi bánat miatt követte el tettét.
A szegedi rendőrség még semmiféle jelentési
nem kapott a különös öngyilkosság ügyében.

grandiózus tilmmestermü
csütörtöktől vasárnapig

a

Belvárosiban.
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Az állandóan leminősített paprika
sok ezer ember exisíenciálls
érdekeli fenyegeti

Harmsworth képviselő vasárnapi fogadtatása
A vasárnapi revíziós nagygyűlés rendezési előkészületei teljesen befejeződtek. Tegnapi számunkban részletesen közöltük a nagygyűlés programját,
ma a felvonulásról és az azt követő egyetemi
díszközgyűlésről, bankettről és kirándulásról adunk
részletes tájékoztatót.
A felvonulás.
A nagygyűlés befejeztével a Széchenyi-téri korzó
kocsiutvonalán helyet foglalt leventék, cserkészek,
sth. azonnal visszavonulnak a Takaréktár-uccába
és a Tisza Lajos-körutnak a pénzügyi palota felé
eső útrészére.
k városháza előtt felvonult egyesületek felállásuk
sorrendjében indulnak az ártézi kut felé és haladnak a Tisza Lajos-köruton a Gróf-palotáig, ahol
megállanak mindaddig, amig a pénzügyi palota
telől jövő menet végéhez csatlakozhatnak.
A korzó utvonalán álló közönség az egyesületek
elvonulásával megüresedő korzó gyalogjárójának
a városház felé eső részére vonulnak, ahol megállhatnak. vagy a felvonuló egyesületek menetének
végéhez csatlakoznak. Ezáltal a korzó kocsiutvonala a felvonulók részére szabaddá lesz.
A korzó kocsiutjától a Tisza felé eső részen
illó közönség a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár
palotájánál csatlakozik a menethez.
A meuel 8-as sorokban vonul fel.
A felvonulás sorrendje:
1. A Mars-térről a Kossuth Lajos-sugár uton lovasrendőr szakasz vezetésével meginduló lovasbandérium a Csongrádi-palotánál a menet élére
áll és elindul a Dugonics-tér felé.
2. Levente lovasbandérium.
3. Levente zenekar.
4. Levente csapatok.
5. Cserkész zenekar.
6. Fiu és leány cserkészcsapatok.
7. Középiskolák felsőbb osztályú tanuló ifjúsága.
8. A különböző sportegyesületek saját dresszeikben a tűzoltó zenekar vezetésével.
9. Egyetemi bajtársi szövetségek.
10. Vitézek formaruhában.
11. Vidéki és helybeli egyesületek a vasutas zenekar vezetésével.

Ma utoljára

Tiszteit Szerkesztő ur t
A Délmagyarország-ban
olvastam, hogy a
paprikakikészitők nagygyűlést hívnak össze,
12. A közönség, mely a menethez csatlakozva
hogy állást
foglaljanak
a mai minősítési
szintén elvonul lord Hafmsworth előtt.
rendszer ellen, továbbá, hogy megbeszéljék
A zenekarok a díszsátorhoz érve, a szemben
azokat a módozatokat, amelyek a szegedi
lévő Kossuth-szobor elé állanak és játszanak addig,
paprika kivitelét és értékesítését elősegítik.
amig a következő zenekar érkezik. Az ott helyet
A szegedi paprikakérdés ma már a város
foglaló 4 zenekar azután felváltva játszik induló| lakossága tekintélyes százatékának existenciákat, amig a felvonulás véget nem ér.
Az egyesületek zászlótartói egyesületük bal élén j lis ügye. Nemcsak a kikészitőé, hanem a terhaladnak s a díszsátorhoz érve szintén kiválnak a ; melóké, a kereskedőké, a malomfulajdonomenetből és a Kossuth-szobornál kijelölendő he- 1 soké, a munkásoké, a hasitóké is. Nagy velyen állanak fel, ahol a felvonulás befejeztével a szély fenyegetI a szegedi
paprikát.
A terTisza-szállóba induló Esmond Harmsworth előtt
melő már ott tart, hogy alig tudja még alaa zászlókat meghajtják.
csony árért is értékesíteni termését, aminek
Az ajándékot, illetve emléktárgyat adók a menet
következtében
azután a legtöbb termelő feljobb élén viszik a tárgyakat s a díszsátor elé
hagy a további termeléssel. Különös, hogy
érve az átadó egy-két személy kiválik a menetből
s rövid pár szó kíséretében átadja a tárgyat; mig a megszállott területen a termelés száz
az átadók a díszsátor mellett maradhatnak a felszázalékkal növekedett, nálunk állandó viszvonulás végéig.
szafejlődésben van. A paprikakikészitő pedig,
A folytonos mozgásban maradó menet a l>ugoakinek sok ezer pengője, sokszor egész vanics-téren oszlik szét.
gyona fekszik egy tétel paprikában, a mai
A díszebéd.
minősítési rendszerrel mázsánként 150—200
Szeged város lord Rothermere fiának tisztelepengő veszteséget is szenved. Mert itt van a
tére díszebédet ad a Tisza-szálloda összes emeleti
baj. A minősítésben.
termeiben, amelyen csak meghívottak vehetnek
A szegedi vegyvizsgáló állomás leminősíti
részt.
Az egyetem dtezközgyülése.
a paprikát, ugy a legszebbet, mint az alacso16 óra 15 perckor kezdődik az egyetem dísz- nyabb osztályút csak azért, mert az egyiknél
közgyűlése, amelyen csak az egyetem által kiadott
goromba az őrlés és pálott ízű, a másik na*
és számozott ülőhelyekre szóló belépőjegyekkel
gyon piros és darás, a harmadik nagyon vivehetnek részt a meghívottak.
lágos, sárga, vak és nincs fénye, a negyedik
A nagygyűlésen résztvevők figyelmébe.
penészizQ és dohos, szine nem kielégitő,
tarka vagy fakó a bőr, bflzös szagú é s ereA rendező-bizottság tisztelettel felkéri ugy Szeged város, mint a vidék lakosságát, hogy lord
detien, dőngöletlen és csipős, barna szinti.
Rothermere fiának szegedi látogatása alkalmából
Á'Hlom, hogy ezekkel az ezerféle kifogásokminél számosabban vegyenek részt a nagygyűlésen
kal, a rendelettömegekkei és paragrafusokkal
és a felvonuláson, hogy Esmond Harmsworth, aki
a paprika kivitele és értékesítése nem biztoaz angol képviselőház tagja is, láthassa, hogy nesítható. A rendkívül kényes természetű papmesszivü atyjának a trianoni határok megdöntérikával elég mostohán bánik a természet is,
sére irányuló nagy és nehéz munkájában az egész
de a szegedi vegyvizsgáló állomás nem vemagyar nemzet osztatlanul mögötte áll.
Az egyesületek lehetőleg zászlóik alatt vonulja- szi figyelembe a termés alakulását, hanem
nak fel, a résztvevők magyaros, vagy népies vi- csak a régen és idejét multa paragrafusokseletben. A különböző irredenta felirásu hordoz- hoz ragaszkodik.
ható táblák a helyszínen lesznek kaphatók.
A fenti bajokból származik a nagy elégedetlenség és elkeseredés, éppen ezért kértük a város hatóságát és az állam képviselőjét, hogy tegyék magukévá sok ezer ember
Május 16, 17-ín, szerdán és csüt«r:6k«n
existenciális érdekeit és sérelmét, mert a
fflszereplésével.
mostani rendszert nem bírják
tovább.

KORZO MOZI

LEATR1CE JOY
Senki özvegye.

Nagy

Kacagt itö viüiattk 7 'elvonásban. — Azonkívül

a Belvárosiban

i

Falusi kttlvök a városban.

látszunk papát, mamát.

FalrengrtS burleszk 2 teuban.

Kit felv.

amerikai bjrleszk.

Saranes parancs, vígjuk 2 felvonóban
Eőad'ijj* kezdete 5. 7. 'J, vasár-és ünnepnap 3, 5, 7, 0 órsk '.

j

Lajos

malombérlő.

¡Cötőae-át&elyexési

I Véczi Mariska

harisnyakötődéjét áthelyezte
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1928 május 16

Megérkeztek a tavaszi férfi és nöi felöltöujdónsáqok. BaiáVrérpewTéanéi
J

51

Szeged, Széchenyi (ér 2. Külön mértékosztály.

fííirfílc
WJ 1 f í ) Szerda. Rom. kath. Nep. János.
'
• Protestáns Mózes. Nap kel t óra
22 perckor, nyugszik 7 óra 31 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyílva délelőtt 10— l-ig, délután 4—7-ig. A rauzeum nvitvn mindennap délelőtt
10-Mg.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot t»rtanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (Tel.
225.), Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel.
777.) Lipsjlz József, Kelemen ucca 11. (Tel. 391.)
Moldvány L. Újszeged, Ved
u<-:-a 1. (lel. 846.)
Selmeczy Réla, Somogyi-telep. Törők Márton. Cson.
grádi sugárút 14. (Tel. 364.)

Az í929-es képviselőválaszfók
névjegyzéke
A képviselővélasztók 1929« rc összeállított
névjegyzékének, valamint a kihagyottak és
újonnan felvetlek jegyzékének az egyes házak
lakóira vonatkozó részeit május 16-tól junfus
14-ig bezárólag a házakban
feltűnő
helyen
ki keiI függesztem.
Szegeden a névjegyzékeket ugy a bel-,
mint a külterületen városi kézbesiiők viszik
el az egyes házakhoz és a háztulajdonosnak
vagy megbízottjának adják ál, akik tartoznak
azokat május 16-iói turnus i4-ig
bezárólag
a házban feltűnő helyen
kifüggeszteni.
A z ideiglenes névjegyzékbe történt jogosu*
lattan felvétel ellen bármelyik választó, a
kihagyás miatt azonban csak maga az érdé*
kelt szólalhat fel. A felszólalásokat
május
16-tól má/us
30-ig bezárólag, a Központi
Választmányhoz
cimezoe.
a polgármesteri 1
hivatalnál írásban lehet benyújtani.

J

— Enyhébb idő? A Meteorologiai Intézet jelentése: Hazánkban az idő, különösen nappal, enyhült, de éjjel egyes helyeken még a -j-1 fokot
sem érte el. Budapesten — 1, Debrecenben — 2
fok Celsiust mutatott a kisugárzási hőmérő. A
keleti részeken kisebb esők voltak. Jóslat: Enyhe
idő. nyugatról terjeszkedő borulással, később eső
valószínű.
i — A Déinugvarországt Húsiparotok Szövetsége
tegnap délután tartotta a szegedi kereskedelmi és j
iparkamara székházában igazgaló-tanácsi
ülését,
amelyen a szövetség makói, hódmezővásárhelyi,
orosházai és kecskeméti igazgató-tanácsi tagjai is
megjelentek. Az igazgató-'anács a husiparosság adóügyi kérdésein és az e tekintetben szükséges eljárásokon kívül foglalkozott a kózvágóhidak ügyével, a« egyes községek vágóhídi dijáuak megállapításával, az állatbiztosítási szövetkezet alakulásával cs a husiparosságot érdeklő egyéb aktuális
kérdésekkel. K i s Géza elnök indítványára elhatározta a(. igazgató-tanács, hogy- engedve a kccskenicli husiparosság meghívásának, évi közgyűlését Kecskeméten fogja junius 21-én megtartani
a Délmagyarországi Husiparosok Szövetsége.
—• Falvakat

pusztítóit el a tnifun. Londoni je-

lentés szerint a hálsóindiai Rangoon környéken
tegnap borzalmas taifun pusztított, amely egész
falvakat sodort el a föld színéről. A tengeren
tartózkodó halászbárkák úgyszólván kivétel nélkül
elsülycdtek és az utasaik a tengerbe vesztek.
X

Csak

elsőrendű

árut

tartok.

I . i e b m a n n lát-

szerész, Kelemen-ucca. (Ha-Ha mellett.)
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— A revíziós n a g y g y ű l é s rendezö-bizoit*. á g á n a k
felhívása a * a l s ó v á r o s i f i a t a l s á g h o z . A revíziós

nagygyűlést rendez«) bizottság felkéri azokat az
alsóvárosi ifjakat, kik a május 20-iki felvonuláslön résztvevő lovasbandériummal kivonulni akarnak, megbeszélés céljából csütörtökön, 17-én délután félőt órakor a Földmives-uccai Katona-vendéglőben megjelenni szíveskedjenek.
x Keztvü, íérvkiitö, haskötő. Paulusz, Iskola-u. 25.
x A Munkásotthon tánciskolájában továbbra is
szerdán, szombaton és vasárnap táncgyakorló vendégesték vannak. Csütörtökön gyöngy virágest.

L e e n d ő a n y á k n a k kellő figyelmet kell
forditaniok arra, hogy bélmüködésük rendben
legyen, ez pedig a természetes „ Ferenc József"
keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosi
— A képzömövéswvti egyesület nem tartja meg klinikák vezetői eoybehangzóan dicsérik a
a tavaszi tarlatot. A Szegedi Képzőművészeti Egye- valódi Ferenc József vizet, mert könnyen
sület kedden este választmányi ülést tartott, ameI bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan
lyen begavári B a c k Bernát elnökölt. Az egyesület
elhunyt igazgatója, dr. T ó t h Károly örökébe dr. ! és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik.
K o g u t o w i c z Károly egyetemi tanár került, aki : Kapható gyógyszertárakban, drogériákban é s
B.l
a választmány felkérésére vállalta is a tisztséget. füszertízletekben.
Elhatározták, hogy a t a v a s z i t á r l a t o t m o s t
n e m r e n d e z i k m e g , miután a Benczúr és
— A foglalkozást közvetiíö irodáknál a biztoa Szinnyei—Merse Társaság nem vállalkozott a
közös muukára. A tárlatot ősszel fogják megtar- síték összegének ujabb megállapítása. A szegedi
kereskedelmi és iparkamara közli, hogy a kerestani. Ettől függetlenül azonban a képsorsolást megkedelemügyi miniszter 1928. évi 67.450—XI. szátartják az Alföldi Művészek Egyesülete által rendezett tárlat utolsó napján, junius 3-án. Ezen a mú rendeletében a foglalkozást közvetítő irodák
által leteendő biztositék összegét Rudapest szétárlaton az egyesület ¿500 pengő értékű képeket
kesfőváros területén ezer (1000) pengőben, más
vásárol és ezzel a már meglevő öt darab képpel
városban, vagy községben ötszáz (500) pengőben
együtt sorsolják ki. Érdekes, hogy a sorsolásban
csak 78 tag vehet részt, mint akik nincsenek állapitotta meg. A május 8-án kelt rendelet a
kihirdetést követő nyolcadik napon lép életbe.
tagdíjhátralékban. Az egyesület közgyűlése máA rendelet kihirdetése előtt felállított foglalkozást
jus 24-én, délután 6 órakor lesz a városháza
közvetítő irodákra nézve ez a rendelet nem nyer
dísztermében és nem a »színház dísztermében«,
amint az a közgyűlési meghívóban jelezve volt. alkalmazást.

x Tisza parti Gőzfürdő Vlzgyógy intézete május
x Fehér és ajourbimzésre a varrógépen teljesen
15-én újonnan átalakítva meguyilt. Elsőrendű keingyen tanítja meg vevőit a Singer-varrőgép részvzelőszemélyzet.
társ. Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag
mellett.)
9
— A Délmagyarorszagi Automobil Club megalakulása. Jelentettük tegnap, hogy csütörtökön
alakul meg a Délmagyarországi Automobil Club.
Az alakuló közgyűlés délelőtt 11 órakor kezdődik
a városháza közgyűlési termében.
ugy illatánál, mint boraxtartalmanál fogra kitűnő hatású.
x Firestone pneumalic legolcsóbban beszerezCsak zárt üvegekben kapható a
253
hető az Alföldi Gépkereskedelmi Rtn-ál, Fekete- ,
Rókus
fjyógy
szertárban.
sas-ucca 22.
600 I Széni
KI» tlveg Ara 1-20, nagy Üreg Ara 2-40.
— Rádióelőadás a detektoros vételről. A Délmagyarországi Rádió Club helyiségében ma este
fél 8 órakor J u n g Péter gépészmérnök-tanár folytatólagos rádióelőadást tart a d e t e k t o r o s kés z ü l é k e k r ő l . Ismertetni fogja a detektoros kapcsolásokat, a készülékek építését és néhány készü863
legolcsóbban
vedet
léket is bemutat. Az előadás diitalan, vendégeket
szívesen látnak.

DLGréMéjeboraxoskÖilliviZ

Möi

X Bérmaajándékok legolcsóbbak Tóth órásnál.
— Be kell jelenleni a ieventekötelcseket. A polgármester felhívja az összes szülőket, gyámokat
és munkaadókat, hogy a náluk lévő leventekőteles
ifjakat nyolc napon belül a testnevelési felügyelőségnél annál is inkább jelentsék be, mert azok
ellen, akik e felhívásnak nem tesznek eleget, a
legnagyobb szigorral fognak eljárni. Nem kell bejelenteni azokat, akik részvételi könyvecskéikkel
igazolni tudják, hogy leventefoglalkozásra itt Szegeden pontosan eljárnak.
x Raketthuroiások Braunnál, Somogyi-ucca 15.
— Hősök ünnepe. Május 20-ikán, vasárnap délelőtt 9 órakor tartja a zsidó iskola a hősök ünnepét a hősök emléktáblái előtti téren a régi zsinagóga bejáratánál.
Haskötő, keztyü, sérvkötö ifj. Orthnál, Iskola u.
— Erdélyiek a v«sárnapi üimepea. Hargitaváralja
jelképes székely község elöljárósága értesíti az
erdélyieket, hogy a vasárnapi felvonulásra a gyülekezés fél 10-ig a Rákóczi-téren lesz.
x Olcsó lürdőkádak, takaréklüzlielyek Fogel
Fdénél, Szeged, Takaréktár ucca 8.
8
— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók
Egyesülete, módot kiván adni mindazoknak, akik
sz egységes magyar gyorsírás fogalmazási (kezdő)
és irodai (haladó) részét jól meg akarják tanulni.
Ezért gyorsirási tanfolyamókat nyit. Jelentkezni
lehet a z egyesületnél (Honvéd-tér 4., telefon 13-19.).
— Nyugdijasok figyelmébe. Felkérem azokat az
állami, államvasuti és törvényhatósági nyugdíjasokat, akik a vasárnapi felvonuláson nem valamelyik testületben vesznek részt, szíveskedjenek a
városi nyugdijasokhoz csatlakozni. Gyülekezés 9
órakor a kioszknál. (Stefánia.)
— Tüc a közúti hidon. Kedden délben fél egy kor
a közúti hid munkálatai közben egy állványdeszka kigyulladt. A tüzet a hidon dolgozó munkások azonnal eloltották, úgyhogy a kivonuló tűzoltóságnak dolga már nem akadt.
x J ó minőségű széna a legolcsóbban kapható
Szenesi Ferenc telepén a Damjanich ucca végén
(Gázgyár mellett.)
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Kalapot

Kniiielnél
Széc&enyl
tér 2. s z .
IsUola
ucca 26. sz.

Tavaszi
újdonságok

uri
kalapokban
G y u k i c t , PirfiSer, H a
stb. legjobb gyártmányai,
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érsáti v á l a s z t é k b a n
rendkívüli olcsó
árakon

Pollák Testvéreknél
Csekosiics és Feketesas u. sarok.

Elővételben 10% kedvezménnyel válthatók az

A t t i l a — B á s t y a

l i g a m é r k ő z é s

Délmagyarország

fegyiroda.

j e g y e i .

ceorícrsHöBsziür
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Kapható:
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láiwwész szaküzletében
Kelema» c.. HB-HB melle».

Művészeti

^

A színházi iroda hírei
Denevér. Ma kerül utoljára színre ebben a
szezonban esti előadásban Strauss János nagy
népszerűségü operettje, a D e n e v é r . Sz. Patkós
Irma, Neményi Lili, Gaizler Lola, Tolnav, Szórád, Bilicsi, Herczeg, Keleti és Rónai iátszák ezúttal is a vezetőszerepeket.
Csütörtökön délután mérsékelt helvárakkal: Cigánykirály.
Nem nősülök — az u j negyedik felvonással.
Páratlan érdeklődés előzi meg a múlt szezon legnagyobb sikerű vígjátékának, a N e m n ő s fii öknek csütörtök esti előadását, amikor is Szegeden
először kerül szirtre az érdekes és mulatságos
negyedik felvonás, melynek bemutatása Budapesten premierszámba ment. A rendkívül kedvelt
vígjáték vezetőszerepeiben Pártos Klári, Beke Aliz,
Egyed Lenke, Uti Giza, Főidényi, Bilicsi, Farkas,
Herczeg, Keleti és Rónai gondoskodnak a felelevenítés sikeréről. A N e m n ő s ü l ö k a küszöbön lévő Molnár-Dremier miatt csak egyszer kerül
színre.
Olympia. Mindenkor a szenzáció erejével hatott
egy-egy Molnár-premier és ha még hozzá veszszűk azt, hogy annak címszerepét Lábass Juci
játsza, csak így magyarázható meg az a lázas
jegykeresés, amely az O l y m p i a meghirdetett
előadásai iránt már ezideig is megnyilvánult. Az
O l y m p i a péntektől kezdődőleg megszakítás nélkül uralja a színház műsorát.
Szombaton délután ifjúsági előadás: Álarcosbál.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A legkisebbik Horváth lány.

Maclió
O. nagyobb
mai

leadóállomásod
miisora

Budapest 557,5. 9.30, 12 és 13: Hírek, közgazdaság. 17.30: Weber-est. Szimfonikus zenekari hangverseny a Zeneművészeti Főiskola kupolaterméből,
22.10: Pertis Jenő és cigányzenekarának hangversenye. — Bécs 517.2. 11: Hangverseny. 16: Hangverseny. 20.05: Pranger: A szegény bolond, színielőadás. Utána vidám zene. — Berlin 483.9, 5K.
17: Szórakoztató zene. 20.10: Operettelőadás: Die
Schützenliesel. 22.30: Énekhangverseny. — Frankfurt 428.6. Cassel 252.1. 16: Szórakoztató zenej
20.15: Hamlett. Szinmü. — Königsberg 303. Dánzig
272.7. 16.30: Hangverseny. 20.05: Arno Holc TrauTOulus tragikomédiája. — Langenberg 468.8. Münster 230. Dorlmund 283. 16.15: Költemények. 18:
Max Fiedler-hangverseny. 20.15: Esti hangverseny.
22 30: Mozart-hangverseny. 24: Jazz. — Leipzig
365.8. Dresden 278.2. 15: Zenekari hangversenye
20.15: nÉekkari hangversenyátvitel Haliéból. 22.30:
Kabaré. — München 535.7. Nürnberg 241.9. 16:
•Hangverseny. 19.30: Színielőadás: Neugierige Frauen, zenésbohózat három felvonásban. 22.30: Kabaré. — Milawo-Vigentino 326.3. 21: Könnyű zene.
22.30: Jazz. — Nápoly 333.3. 17: Hangverseny,
20.50: Színházi zene, hangverseny. — Prága 348.9.
16.30: Hangverseny. 19.05: Fúvós zenekari hangverseny. 20.20: Vidám-est. 21.20: Színielőadás. —
Róma 447.8. 13.30: Trió. 17.30: Zenekari hangverseny. 21.10: Zenekari hangverseny. — Zürich 588.
16: Hangverseny. 19.45: Tornaelőadás.
f Á I k a l m a s b é r m a a J á i t d é k o k l
lolcsó áron BabÓS

Árpádnál,

Oroszlán ucca 6.'^j

Újszegeden a Főfasor első beosztásában

keresek villái bérbe.
Ajánlatokat kérem özv. D e u t s c h
rímére Cserzy M.-ucca 4. sz.

Sámuelné
rei

Barsí, Fluck, Hajdú, Marvalite, Késmárky
és Magyarország amaiőrválogatoit csapata a KEAC
csütörtöki jubiláris ünnepségén
A K E A C holnapi jubiláris ünnepségei nagyszabású sporteseményeknek ígérkeznek. A legkiválóbb magyar atléták indulása és Magyarország amatőrválogatottjainak szegedi szereplése méltó keret a nagymultu egyesület
ünneplésére, amelyből Szeged sporttársadalma
is kiveszi a maga részét.
A két részből álló ünnepségek délután félnégykor

országos meghivási atlétikai versennyel
kezdődnek, A 100 méteres síkfutásban
Fluck'
Nagy, Hajdú, Ottovay, Orbán, Paitz indulnak.
Marvalits, D o n o g á n és Madarász nevét találjuk a diszkoszvetők
listáján. Barsi, a hatalmas formában levő bajnok 800 méteren mu
tatja b e képességeit. Késmárky, Orbán, Tranger a magasugrásban
találkoznak. Lesz még
néhány ifjúsági verseny és egy staféta is. J
A válogatott labdarugómérkőzés délután 5
órakor kezdődik

a BLSz és aDLASz válogatott csapatai között.
A BLSz csapata — mindenki tudja — tulajdonképen
Magyarország
amatőrválogatott
csapata, amely most még erősebb lesz, mint
amilyen két héttel ezelőtt az osztrákok ellen
volt.
A BLSz még sohasem
szerepeit
Szegeden és Így érthető az a nagy érdeklődés,
amely a magyar amatőrválogatott csapat szegedi szereplését kiséri. A budapesti csapat
összeállítása az egész országban nagy feltűnést és meglepetést kelt, mert a múltkori válogatott teámból, amely tudvalevőleg 3:2-re
kapott ki az osztrákoktól, nem kevesebb, mini
kilenc embert hagytak ki. Az u] összeállítás
a következő:
Szollár
Vasas
Kulcsár Mittelmann
UTE
m. TVE
Baló
Ölvedy
Bobrik
UTE
Testvériség
Postás
Savanyó Reinhardt C s e h II. Szűcs II. Hein
Világosság
BEAC
III. TVE
BSE
összeállították a déli kerület válogatott csapatát is, amely néhány
vaskos
meglepetést
is tartalmaz. A régi hibák Ütköztek ki ú j r a :
nevek szerint válogattak,
Saár
SzTK
Saguly Debreezeni
CsAK
KEAC
Feigl Odrobinák Kakuszi III.
SrTK
CsAK
Zrinyí-KAC
Mezey
Sahin II. Megyeri Balog Bogdán
KEAC
KTK
SzAK
CsAK
A szegedi sportkörök nagy megütközéssel
fogadták főleg Feigt és Balog beállitását. Az
pedig a humor világába tartozik, hogy például Megyerit majdnem elejtették és hogy
kapustartaléknak a kiváló Mojzes helyett (aki
megérdemelte volna Saár helyét is) Szűcsöt,
a K E A C formátvesztett kapusát Jelölték ki.

Az Attila megakarta venni
a Bástya pályaválasztási jogát
Bástyái Holtzer Tivadar, a Bástya elnöke
ma a következő tartalmú táviratot kapta Miskolcról :

,Pályaválasztó
jogot
megvesszük
vasárnapi
bajnoki
Miskolczon lejátszható-e,
sürgönyválaszt
Attila
Miskolc'
A sürgöny Bástya körökben meglehetős meglepetést keltett, de habozás nélkül ezt a választ küldték:

„Legnagyobb
sajnálaiunkra
pályaválasztási
jogunkat
nem adhatjuk
jel Holtzer
Tivadar*
Jellemző a miskolci Attila súlyos helyzetére, hogy a részére kilátástalan mérkőzés
pályaválasztási jogát még áldozatok árán is
igy szerette volna megszerezni. A Bástya el*
nőkének eljárása föltétlenül helyes, Szeged
közönsége
ragaszkodik
a hátralévő
mérkőzésekhez, Újszegeden akarja végignézni a
Bástya játékát az Attila, majd az utolsót ebben a szezonban a Ferencváros ellen.

A modern lrógéptccfrnlKa

a

szenzációja

REMINGTON ELEKTRIC

az egyetlen tökéletes villamos írógép.
200 °/o-os munkatöbblet teljesítmény.
Határtalan átütőképesség. 515a Díjmentes bemutatás.

WIRTHé«RENGEY
rrógép, irodaberendező és mechanikai vállalata
Szeged, Horváth Mihály ucca 7.
Telefon 12—21,

Női kalapok
legolcsóbb bevásárlási forrása
Panama, fehér, színes
. . . P 10~fö 1
K. t szalma anyagból. . . . „
5-1Ő1
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kalapszalon,

Kelemen

UCCA 7 .

sz.

Füárverési hirdetmény.
A Felsőtorontáli ármeotesitő és belvizszabályozó társulat a védtöltésen termett füvet egyszeri kaszálása árverés utján eladja a kővetkező sorrendben:
Árverés kezdete a marosi és tiszai védtöltésen
május hó 17-én (csütörtökön) reggel 8 órakor.
Gyülekezési hely Újszeged felső végén a társalati védtöltésen a villamos vezetéket tartó vastoronynál. Onnan az árverés folytatódik a Tisza
és Maros folyók mentén felfelé a szőregi Kamarális töltésig, majd a Kamarális töltésen végig
az ujszegedi temetőig.
Árverés kezdete ugyanaznap reggel fél 8 órakor Kiszombor község határában a társulati védtöltésnek a román határral csatlakozó pontjánál
és folytatódik lefelé a Mafos folyó mentén a
ferencszállási határig.
Árverés kezdete május hó 27-én (vasárnap) reggel
Sórakor a tiszai védvonalon. Gyülekezési hely az ujszegedi kendergyár előtt. Onnan folytatódik lefelé
a Tisza folyó mentén a gyálai szerb határig.
Árverés kezdete ugyanaznap reggel fél 8 órakor
a marosi védvonalon, a ferencszállási határnál,
ahonnan folytatódik lefelé a marosi védtöltésnek
a Kamarális töltéshez való csatlakozásáig.
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Az Igazgatóság-

Csak eredeti W a t f e n r á d f e g y v e r g y á r i
k e r é k p á r t vegyünk, mert évtizedek óta a
vezető világmárka.

.Kedvező részletre
beszerezhető.
Gummik. alkatrészek é s
javítások olcsón kapható.

Ibísbob Mártonnál

Kárász

ucca

Amerikai
írógépek
raktára-

fO.

8

DÉLMAGYARORSZAG

«mm

I

¿rléklözsde:
Valuldk:
íagih r«n;
3.49 354
27.85-2800 U í
Belga ( r.
79.80 - 80.10 Lévt
C»eH ker
Líra
3010 -3030
16.9Í1 1698
Dffn kor.
136.65 137.15
153 30-153.90 Mirkl
Dinár
Ottr. «chll
80.30 80 35
DoIIir
569.40 571.40
NorT. kor. 153 10 -153.70
Fr. frínf
2255-22.75 RT. frink
110.05 110.45
HolL fariul 230 60-231.60 Svéd kor.
153.30.153 90
Votf
64.05-64.35
Irányzat:
A mai értéktőzsdén az irányzat tovább lanyhult. A külföldi tőzsdékről gyengébb irányzatot
jelentetlek, ennek következtében az eladások kerültek túlsúlyba. Átmenetileg ugyan kisebb javulás
volt észlelhető. A tőzsdeidő második felében azonban a berlini tőzsde lanyhaságának a hatása alatt
a realizálás folytatódott és egész zárlatig eltartott. A papírok legnagyobb részö átlag 1—2 százalék árveszteséget szenvedtek, Fegyver és Szikra
azonban ni ég ennél is lanyhább volt. Egyedül Ingatlan bank volt szilárd. A forgalom mindvégig
szűk keretek között mozgott. A fixkamatozásu
papírok piaca üzlettelen, a valuta- és devizapiac
változatlan.
Gabonatőzsde:
Az irányzat lanyha, forgalom csekétv.,
Ilivita'os árfolyamok:
78 b?
77 Cg.
76 kg.
79 kp.
Buza
Tiszav. 33.65-3385 33.95-34.15 34.35 34.50 34 65-34 8D
F.-Hízai 33.55-337 0 33.80 34.00 34.20-34.35 3450-3465
Pm.
32.75-33.00 33.05-33.35 33 40-33.60 33.25 34.75
Fv.
33.25-33.40 33 50-33.70 34.8^-34.00 3415 34.35
Bácska! 33.25 33 40 33 50-33.70 34.85-3400 34.15-3435
Dunántnli — . —
30.80 30.90
30.90 31.00 egyéb
Rozs. peatvid.
30.00 30.75 Sfirárpa 3300-34-00
Árpa takarmány
Í950 2970
egyéb 31^0-32.50
Árpa takarmány
33,20 33.50
74.25-24.40 Zab L
Buiakorpa
52, — 54.—
közép 32.50-33.30
Pepce
30.00-31.00
28.60-2880 Köles
Tengf¿7 60 27 9 i
esyéb
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR "JÓZSEF.
Nyomatolt a kiadótulajdonos
IMmagyarorsrág
Hírlap-és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.

Látta Ón már a legújabb 10-ES MODELLU

T928 május Í6.

áfholv076c V A nagyérdemű közönség b. tudomására hozom, hoqy kelmefestő és
l g l d r i G I G | l O i l l C l f C t C O • vegytiszfitó ipartelepemet t e t e m e s e n m e g n a g y í t v a és
a mai kor igényeinek megfelelően a legmodernebbül felszerelve f . é v i m & f m s h ó l - é " v e l
I n a r f o l o n

í í ^ m ^ i ó i Tábor u.4.sz. házamba (Rákóczy tér) helyeztem át.
Kazinczy u. 11. szám alatti üzletem mint fióküzlet továbbra is mcgrr.arad.

Lucza József

gépei?

Ha nem tekintse meg véitsiké-iyaier nélkül az

N a p o n t a friss

májusi tea vaj
a m i n d e n k o r i legolcsóbb n a p i
Árért,
kapható a

Központi Tejcsarnok
minden (löklelcsamokában.
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Tengeridara, árpadara, korpa,
takarmányliszt, csirkedara háromféle nagyságban, lécfara,
szemes termények K S d S f S
Házhoz szállítás díjmentes.
tCHMIDT-MALOM

mmmü^

kerékpár

PFAFF varrógép,
gyermekkocsi
rész! etftzetésre

DERY

Giimtnlk, «HafrSswrt nfWlHanl árban, árlenvzék Insvaa.

H á l ó s z o b a bútor tzssz

srany szin politúros, száraz, szolid munka, önköltségi
áron alul is e l a d ó . Készlfek: Ebédlőt, uri szobát,
teljes lakberendezést jót és szolid árak mellett. 601
ÍJVEGES müesztalop, Pulctábornok u. 15. sz.

Egy külőnbejáratu szép bútorozott szoba fürdő szoba
használattal junius l-re kiadó. Wigner, Deák Ferenc
u. 18., földszint.
Különbejáratu bútorozott
szoba fürdőszoba használattal, esetleg teljes ellátással kiadó. Szeged, Kossuth ucea 18, bal.
Lépcsőházi bejárattal bútorozott szoba kiadó. Érdeklődni Károlyi ucca 1.,
kalapszalon.

F o g l a l k o z á s

varrógép
M o »IVAlT tő MtH6séG6EI|
*Kmdme*4/¿tmfési/e/it
• f"
•"•"ii"
I'MH

II

^

L É S Z V É N V T Á A I A É Á ^
Szeged,

u e e a 1. *r

Kárász

Szerény
feltételek mellett
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.
Tanulóleányok felvétetnek
varrodába. Ábrahám Júlia
Mikszáth Kálmán ucca 23.

Tandtic felvétetik fizetéssel. Oroszlán ucca 2. sz.,
Marosán cipész.
Bejárónő, Jri főzni is tud,
elmenne kisebb családhoz.
Levelet „Szorgalmas"- jeligére a kiadóba.

Eladó házak között válogathat tetszés szerint egy
apróliirut.cj utján.

Eladók azonnal elfoglalható lakással Maros ucca
20., Újszeged, Középkikö-

A Mindszent - ányósi - sándorfalvai

hitbizományi uradalom
Európaszerte elismert kitQnő
minőségű, zamatos és édes

BORAI

tőpnr 12. házak.

zománceriények,
alpacca evőeszközök,

xonyhafelszerelésck, dísztárgyak
nagy választékban

Kohn

J e n ő edénvflzleté-

ben, Tisza Lajos körút 55. 509

Egy lakkcsiszolt hálószoba bútor ós két ágy, két
szekrény eladó. Bira festéküzlet, Szent István tér 6

Jégszekrények
a

legolcsóbb árban,
kivitelben

L e b M ó z e s n é l , „ffig

MuíoroK

BÚTOR

olcsón s kéail'Onéi 569
A közvetítési árat mertokarúja

Spllzer Sándor

BOHN ANTAL

Fek«te*at-u.

ár-

Kertésznél,
Hgyslje a céq n sírit

Háló és ebédlőbutor meglepő olosón eladó Heimann
m üaaztalosnál,Horthy Miklós ucca 2, Kulturpalotával szemben.

Kerékpárok
részletre teljes felszereléssel már200pengőért kaphatók.
706
Színes (In és leányka gépek
78 85 pengőért.
Herékpáralkaírészek, gummik eladása

Kerékpárkölcsönzós

egész napon át, vasárnap
és ünnepnap is.
Kiss Haodor. Iskola u. 10.
Kiváló minőségű

zongorák
é s p i a n i n ó k

E^üisisia
Glaszékeztyük,
selyemruhák •H30a
vegvilez tisztíttatnak

a r.Hatfyu"-TOosódáhan
Takaréktár ucca 6.
Vászonruhatisztitás P 2 .

W É r o e l k e r é k p á r o k a i , varró
gépeket, g y e r m e k
sportk o c s i k a t , gummikat és alkatrészeket leg-

borkereskedő

Szeged, Tisza Lajos körút 43. Telefon: 514.

MIHszátO

leszállított

légszekrények

kizárólag nálam kerülnek eladásra literenként
bnlorlpartelepe Maigll-ucc« 12
és hordós tételekben is.
Vendéglős urak b. figyelmét ezen borok kiváló- Eladó egy rövid bécsi
{ cyártmányu zongora. Váságára és olcsóságára tisztelettel felhívom.
sárhelyi sugárut 73.

möaárufrázában

legszebb
388

kedvező fizetési feltételek
me lett kaphatók Engel
zongoraraktárában. Takaulóiérhetetlcn híres nyár mány, réktár ucea 8 Világhírű
előnyős fizetéssel Zomáreáruim Förster zongorák kizárólapáratlanok. Síinlft zománc* és gos képviselete. Hangolás,
fímárnbáza városi bérpalotában.
javifás Jutányos árban. Te249
lefon 2 - 37.
554

f a g y

oyermeteru&áH
OÉPOLIIJ— GEPZSIR1 Férfiru&álí,
Minden géphez megfelelő legjobb
Késsen és mériéK
uián
minőségben.
Legolcsóbb beszerzési forrás :
legolcsóbban
Icapfpatóh:
Vilmos
¡93
f o t í o r
íSéáSO
gépolajok gyári lerakata
Szeged, Mlkszáíh Kálmán ucca 9.
("Paprikapiac sax«k->
147

Menyasszonyi ajándéknak

ban

A D Á S - V É T E L

Működését di|lalanul mulatjuk be.
Gyári árait.
Kedvező
réMleídzeléselc.
Elvállalónk másolást, sokszorosítást.
186
Állandó gépírást tanfolyam.
— r i w ! m m w w Mn'iiww"')ni««Erni»iiii
ww——
kályha diószén,
könnyű "B r~ jr-% "B zminden mennyiségben
Hil/óldi
állandóan kapható «8
£ s z e s Imre
telepén, Párisi körút 44. Tel. 4—89.

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

Alkalmi
vételek
:
bérházakban, családi házakban. háztelkekben, eriimttlcsSsökbea: legelőnyösebben közvetíti Mézer
ingatlanforgalmi irodája,
Horthy Miklós ucca 2.
(Kultúrpalotával szemben)
751

mélyen

Telefon 3—63.

C s é p l é s 5 SZén

Apróhirdetések

Szép szoba uri embernek
esetleg ellátással kiadó. Tudakozódni:
házmesternél,
Deák Feresnc ucca 18. sz.

Első Szegedi írógép Vállalatnál
Szeged, Széchenyi tér 8.

Szíves párlfogást kér
Telefon:
m 10-7S.
IHBM" --^m&SKBSm

Szeged, T i b o r ti. 4

fVÜM Ó i R V A R R Ó G f i
L >

387

Kdlmán-ucca

Wof
l

Péfer

Javító m U h e t y !

fflrSrí
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