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Az előkeiő idegent, aki szeret bennünket és tosan visszahozzuk a gyönyörű középkort,
segítő kezét nyújtja felénk, az ünneplés min- amely nálunk külömben is megmaradt, amikor
den fényével és melegével fogadtuk városunk- más elvetemült országokban már a huszadik
ban. Méltó és igazságos, hogy most a demok- század jelszavai is megvalósultak.
rata testvért is szívesen öleljük a szivünkre.
Mi mindig találtunk okot és módot arra,
A balti országok velünk rokon fiai közül hogy a magunk Ilmarinenjeit, akik a magyarelőször az esztek látogattak el hozzánk és te- ság Szampóját, a boldogulás malmát, a vilákintették föl gazdag szegénységünket, most gosság és melegség forrását kovácsolták, a
pedig a finnek jönnek el közénk- A finnek, kétségbeesésbe és a halálba küldjük, akár
akik egy független köztársasági népuralom Rákóczinak, akár Széchenyinek, akár Kosszabadságát és boldogságát élvezik és akikkel suthnak, akár Petőfinek, akár Ady Endrének
a kulturközösségünk legtöbb szála köt össze nevezték őket, mi nem tudtuk és nem akarbennünket, királytalan királyságban és sza- tuk soha életre ébreszteni a mi Lemminkátbadságjogokat nélkülöző csonkaságban élő ma- nenjeinket, akiket magyar balság és magyar
gyarokat. Sajnos, a rokonság érzése é6 tudata konkoság a Tuonelába hajított, de azért csak és
egy k^ssé későn érkezeti, de ennek nem mi csak azért is kiáltsuk el a lelkes és szíves éljent
vágjunk az okai, hanem a magyar Romairovok finn testvéreink és barátaink elébe, akik az
háromszázéves tilalomfája, amely nem en- egészen elszegényedett és elhagyatott atyafi
gedte, hogy kelet felé hivő és hivő barátsággal látogatására jöttek.
tárjuk ki karjainkat Suomenmaa népe felé,
amely az éjféli nap országában, a gránitos, a
lápos, a mohos, a tavas országban a maga
csarnokainak- minden elnyomása alatt is hiven és épen megőrizte ősei köntösét, nemzeti
jelkét, népi. kincseit, faji erejét és élte a maga
CBudapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
életét, dalolta a maga dalát és legfőbb örömét Párisból. jelentik: Csütörtökön virradóra a
is dicsőségét nem abban kereste és találta, francia légi flotta egyik osztaga hazatérőben
hogy legjobb, legigazabb, legkiilömb fiait, akik Le Bourget felé heves viharba került.
kimagaslottak a fűzfák és nyírfák erdejéből,
I busz gépbél mindössze négy gép
akik kinőttek az ódon bozótból, akik uj igéket és uj nólákal mondottak, üldözze, kiátérte el a repülőteret minden baj nélkül.
kozza, száműzze, hanem számontartotta és
megbecsülte, ajnározta minden tehetségét és Az ötödik a startmezön, közvetlenül a leszálzsenijét, a jövőre gondolva, amely szabad lesz lás előtt felborult és dombokra tört. Az utasoknak nem történt baja Öt repülőgép Páegyszer.

Nem tudjuk, az illetékes tényezők mi mindent mutatnak meg nekik a szőke Tisza partján a halászlén és a homoki boron lávül, de
talán nem ártana megsúgni nekik bizalmas
poharazás közben, hogy több mini száz éve
élt és irt itt e porban egy Dugonics András

nevű kegyesrendi tudós szerzetes, a szegedi
Elias Lönnrot, aki példabeszédeinket és közmondásainkat összeszedte, aki nagyon haragudott mindenféle habsburgi német pereputtyra
és aki Etelka

Karjelben

cimü érzékeny iáié-

kában legelsőnek hirdette a világot jelentő
deszkákon a magyar és a finn népeknek testvériségét. Még azt se ártana megmondani a
derék és hűséges halevő rokonnak, kivált az
etnográfusának, hogy az a Tömörkény István,
aki a szegedi föld és nép tisztaszivü irőművésze volt, megérdemli, hogy könyveiből ismerje meg igazán és egészen a magyar atyafit az a rokonság, amelynek Johannes Linnan.
koski.]é.t mi is meghatott érzéssel, mélyen szeretetünkbe fogadtuk.

Súlyos katasztrófa érte a francia légi flottát

Suomi földjén nem kallódott el idegen pribékek kezén az ősi, őrök ének, a nép eposza,
amelyben ez a szent, nagy gyermekség legszüzíbb és legdúsabb erőinek emlőit nyújtotta a világnak, a népek hazájának és némi
kárpótlásul a miénk pusztulása miatt, nekünk
is magyaroknak
A finnek Kriza Jánosa és Erdélyi Jánosa
szerencsésebb volt, mint a miénk. Elias Lönnrot, az áhítatos és ösztönös tudós (milyen kevés magyar ösztön van a mi legtöbb tudósunkban) még 1835-ben, faluról falura, kunyhóról
kunyhóra járva, elleste és összeszedte, koszorúba kötötte és oltárra lette a finnek nagyszer ii nemzeti hőskölteményét, a Kalevalát,
amelyben a népdalok végtelen sorából kialakult az eposz, a népi, a régi, amelynek nyomait az idők avarában ami Arany Jánosunk
hiába kereste.
A mi népies dalkincsünkel a kései Bartók
es Kodály próbálták menteni, de az ő gyűjtésük máig lakai alatt porosodik, kiadatlanul.
Mert a kultúrfölény neoTiacionalistáinak egyelörc germán orientációk organizációja a fon-

tos, a magyar paraszt csak várjon, ha már
hosszú századokon keresztül vérezve és robotolva várakozott!
No de azért mi illendően üdvözöljük, testvéri szívvel, szóval köszöntjük az északi atyafiságot, noha már nem értjük meg egymás
nyelvét, mint; ahogy, minden valószínűség szerint, egymás alkotmányos és társadalmi formáit se tubágosan értjük A mi Romanov-

jaink ittmaradt utódai igen szépen és jól
elhelyezkedtek a külőmbóző társadalmi egyesületek és alakulatok trónusaiban és mi fátyolokat teregetve a multakra, lassan, de biz-

rt

ristól keletre volt kénytelen leszállani

Valamennyi gép súlyosan megsérült
és megsebesültek a pilóták is. Az egyik Mpülőgépet

villámcsapés érte.
Ennek pilótája ejtőernyő segítségével szerencsésen földet ért, a megfigyelő azonban wsdrnyethalt. A légi flotta többi tte gépéről egyelőre semmi hir sincs.

A légképződés nagyon megnehezíti
a mentőexpedíciók munkáját
(Budapesti

tudósítónk

telefon jelentése)

Oslóből jelentik: Noha a jégviszonyok a
Spitzbergák északi partvidékén most már valamivel kedvezőbbek, az állandó jégképződ é , amely a repülőgépekre nézve veszélyes
súlytöbbletet jelent,

tevábbra is hátráltatja az uiabb felderítő repBIéseket.

Az időjárási prognózis (avuló és remélik,
hogy hóesés áll be, amely a hőmérséklet
emelkedésével Jár, ,

Lützow Hóim ujabb részleteket kőzöl útjáról, amelynek folyamán — mint ismeretes —
leszállásra kényszerült. Lützow elmondotta,
hofly a jegesmedvék
a gépet.

majdnem

tönkretették

Budapesten
összeverekedtek a „sasok" a munkásokkal
Öt munkáéi előállítottak
CBudapesti

tudósítónk

lelefon jelentése.)

A budapesti faipari munkások egy résre néhány nap óta sztrájkban áll A munkaadók
a sztrájkoló szociáldemokrata munkások helyett sztrájktörőkkel dolgoztatnak és az Ébredő Magvarok Egyesületének egyik alosztálya,
a »sasok« gondoskodnak arról, hogy ezeknek
a sztrájktörő munkásoknak munkáját meg ne

zadariak A Kenspesi-ut 24 szám alatt, az
Amerikai Faárugyár telepén 30 ilyen feketeinges sas végezte a felügyeletet és a »sasok«
ma, a munkaidő után énehelv* vonultak haza.
A Rákőcn-ut sarkán
összetúztel- három

szociáldemokrata

r

munkással,

akiket

megvertek.

Innen tovább vonultak a sasok, de a Szentkirály-uooa sarkán körülbelül 30 főnyi munkáscsoporttal találkoztak össze.
4 két csapat összeverekedett és tagjai botokkal ütlegelték egymást,

,

ami természetesen a forgalmas Rákóczi-uton
nagy feltűnést keltett.
A főkapitányságról nagyobb rendőrosztag
vonult ki, amelv a verekedőket szétválasztotta és
őt saocküdemokrata munkást .
- előállítottak a főkapitányságra,

JL
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Az egységes párt tagjai nem léphetnek be
a választójogi ligába
BodftpMt, junius U. Az egységespárt csütörtökön este Almássy László elnökletével értekezletet
tartott. Almássy elnök közölte a párttal, hogy az
elnöki tanács az OFB likvidálásról szóló javaslatot elfogadásra ajánlja az egységespártnak. Betlik n István miniszterelnök, Bud János pénzügyminiszter, Pesthy Pál igazságügyminiszter és Mayer
János főldmivelósügyi miniszter felszólalása után
a pártértekezlet a Javaslatot el ls fogadta.
Ezután újra Bethlen István miniszterelnök szólalt fel. A lapokból ugy értesültem, mondotta,
hogy egy választójogi liga van alakulóban. A választójogi front azzal a jelszóval és igénnyel lép
fel, hogy pártkülönbség nélkül kell megszervezni
a parlament mindama tagjait, akik a titkos vá-

lasztójog mellett foglalnak állást. Ha ferről van
szó, akkor az egész cgységospártot be kell szervezni ebbe a ligába, mert hiszen a titkosság a
párt programjában benne van. Nagyon kéri a
párt tagjait, ne lépjenek bo ebbe a ligába) mert
itt politikai taktikáról van sző, politikai taktikai
kérdésekben pedig hallgassák meg a párt vezetőségét.
Az értekezlet után pártvacsora volt, amelyen
a miniszterelnök részletesen foglalkozott a választójogi liga megalakításának tervével. Kijelentette, hogy ehez a belpolitikai kérdéshez a külpolitikának semmi köze sincs. A közjogi reform
szerinte a szociális és gazdasági konszolidáció
befejezése lehet csak, de nem kiindulási pont

1 kultuszminiszter a rókusi iskola tornacsarnokának
építéséhez Is hozzájárulást kiván a várostól
R polgármester már meg is egyezeti a miniszter kiküldöttjével
(A Déimagyarország
munkatársától.)
Be*
ÍÍ." ömölt a Délmagyarország
arról, hogy a
o .Kossuth Lajos-sugárulon építendő iskolára
a kultuszminiszter 210.000 pengőt irányzott
elő, amiből azonban Hültl professzor, az is*
kola Jervezője, a minisztérium
elgondolása
szerint nem tudta volna felépíteni az Iskolát.
Megindultak a tárgyalások és a kultuszminisztérium most már 400.000 pengőt irányzott elő
az iskola építésére. A lerv szerint az uj is*
kola épülete egyemeletes lesz, tizenkét tan*
teremmel. Hültl professzor éppen a napokban jelentette ki Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos előtt, hogy az iskola jövő
tavasszal felépül.
Az építkezéssel kapcsolatban a kultusz*
m i n t a t é r azt 1« elhatározta, hogy egy modern
tornacsarnokot is épittei, amelynek a költségei 160.000 pengőt tettek volna kt. A minisztériumnak azonban erre a célra csak 60.000
pengő állt rendelkezésre,
mire dr. Somogyi
Szilveszter polgármester olyan irányban nyi*
'átkozott, hogy ha nlnos több pénz, akkor
épitoék fel 60.000 pengőből. A kultuszminiszter ragaszkodott eredeti tervéhez és most
leküldte dr. Petkóczy István kultuszminiszter!
tanácsost, hogy keressen valamilyen lehető*
séget 9 tornacsarnok felépítésére.
Dr. Petkóczy István csütörtökön délelőtt

hosszasan tárgyalt a polgármesterrel és kijelentette, akivel közölte, hogy sikerűit a
60.000 pengőhöz még ujabb 20.000 pengőt
szerezni, a miniszter azonban azt kívánja,
hogy

a város is jártiijon valamivel hozzá a
tornacsarnok építkezési költségeihez.
A tárgyalások azután eredményre is vezettek,
amennyiben az a megállapodás jött létre,
hogy a tornacsarnokot az állam 100.000
pengős költséggel felépiti, amelyhez

a város legfeljebb egyötöd résszel,
de 20.000 pengőnél semmiesetre sem
többel, járul hozzá.
Dr. Petkóczy István közölte még a polgármesterrel, hogy a Somogyi-telepi elemi iskola
tornacsarnokának 40.000 pengős épitési költ*
ségét a kultuszkormány magára vállalja. A
pénzt készpénzben bocsájtják a város ren*
delkezésére, a terveket a férosi mérnöki hivatal késziti el és a tornacsarnokot a város
építteti fel.
Itt emlitjűk meg, hogy a kultuszminiszter a
szaiymezi gazdasági iskols építéséhez hozzá«
Járult és 120,000 pengő segélyt adott erre a
célra.

felsőház megkezdte a költségvetés vitáját
Back Bern&í nagy beszédet mondott m közgazdasági helyzetről
Bndapvst, junius H.
érdeklődés mellett
ült össze csütörtökön a felsőház, hogy megkezdje az 1923—20. övi állami költségvetés vitáját.
Az ülésen megjelent Vészi József és Huszár Károly, a felsőház két uj tagja is.
Az ülést nem sokkal tút dia után nyitotta meg
kiró Wlasslcs Gyula elnök. Elparentálta gróf Vny
¡bort és gróf Ztctiy Bélát, megemlékezett az
utolsó 18-as honvéd, Lebo István haláláról 1«,
•Mentést tett az újonnan kinevezett, illetve a megriasztott felsöháai tagokról.
Az 1926—27. évi beruházásról szóló pénzügyminiszteri jelentést a felaőháas vita nélkül tudbmásul vette.
Következett a kAMségvetfe tárgyalása.
Báró Szterémrl József állott fel szólásra Főleg
gazdasági kérdésekkel óhajt foglalkozni, mert
az ország gazdasági vtaoonpsl a HiWljfr' /
•öbbflfc
Megállapítja, hogy
a kiadások Iramában
MHu «füfe É;,
tempó.
A közterhek olyan súlyosan nehezednek minden
társadalmi rétege«, hogy inkább a közterhek csökkentósóröl, mint azok emeléséről Wwt szó. A
termelés, az ipar, a kereskedelem, szóval az egész
gazdesá^í élet súlyos helyzetben vtln.
Erönköu tal étünk.
A forgatom növekedése ne tévesszen meg senkit,
mert U eladósodás az egész vonalon Igen nagy.
Kért a kormányt, mérsékelje az államháztartás
" kOMpben a bevételek fokozására

tesz kénytelen, ha az államháztartás egyensúlyát
fenn akarja tartani. A gazdasági helyzet romlásának okát a tőkeképzés hiányában látja. A mezőgazdaság helyzetének megjavítására nem ankétekre van szükség, hanem cselekedetekre.
A segítség sürgős, mert a magyar nrezőgazdaság háza ég, azt el kfell ottani.
10—12 százalékos hitel mellett még ipari termelés
sem lehetséges, még kevésbé mezőgazdasági termelés. Ma a magyar mezőgazdaság, amely az infláció alatt törleszteni tudta adósságait, ismét súlyos
adósságokkal küzd. A mezőgazdaság egyik főbaja az értékesítés nehézsége.
Statisztikai
adatokkal
bizonyítja
Ssterónyi,
hogy a magyar búza és a bor külföldön nehezebben értékesíthető, mivel magasabb az ára, mint
a külföldi bnxtt és a bor.
Már legutóbbi költségvetési beszédében ls sftrhogy
^
a kormány több óvre terjedő programot
adjon 1 országnak,
mert csak Így lehat bírálatot mondani gaedoaégt
és pénzügyi politikájáról. Ismét felkéri a kormányt, juttassa az országot abba a helyzetbe
hogy a jövő pénzügyi programot megismerhesse.
Rátér ezután a cseh külügyminiszternek ismeretes akciójára, amelynek célja dunai konföderáció vagy vámunió létrehozása.
— Tehát azt kívánják, hogy Magyarország alkalmazkodjék örök időkre a trianoni határokhoz.
Mi a szomszédokkal keressük a barátságot, de
ennek kedvéért Trianont nem pecsételjük emg.
(Élénk taps minden «IdaKm.)
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A legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a külügyminiszternek és a diplomáciai karnak genfi szerepléséről. Nem bírói szerv működött Genfben,
hanem egyszerű parlamenti trükk-rendszer. Az a
csodálatos tevékenység, amelyet Apponyi Albert
fejtett kl (Nagy taps a felsőház minden oldalán.)
hatástalan maradt egy előre megálLapított trükk
miatt. Ezekután felteszem a kérdést akad-e magyár ember, aki vár valamit ettől a fórumtól?
Akad-e gondolkozó ember, aki azt hiszi, hogy
igazságunkat itt fogjuk elérni? Valótlan, hogy az
optánsok kielégítése veszélyeztetné Románia pénzügyelt. E törekvés el l m minden eszközzel védekeznünk kell. A költségvetést elfogadja.
Szterényi József bárót beszéde befejeztével óvációban részesítették.
Petz Lajos (Győr) szólalt fel utána. A költségvetés a városokra nézve u j és súlyos rendelkezéseket tartalmaz, ezért állást foglal a költségvetés ellen. A költségvetést nem fogadja el.
Ezután Baltazár Dezső debreceni
református
püspök emelkedett szólásra. Szeretné, ha a hadikői csőnők valorizációját végrehajtanák, a nyugdijasok jövedelmét emelnék, de ezeket a kérdéseket nem teszi szóvá. Megemlékezik a köztisztviselők fogyasztási szövetkezetéről. Megérti a kereskedelem idegességét a köztisztviselők szövetkezetével szemben. Ez a szövetkezet hatalmas
tényezővé nőtt és tekintélyes hasznot von el az
egyéni kereskedőktől. Ámde 72.000 köztisztviselő
és 50.000 család érdekeit szolgálja. A költségvetést
elfogadja.
Huszár Aladár visszautasítja a képviselőházban
a felsőház ellen elhangzott támadást. A költségvetést elfogadja és határozati javaslatot terjeszt
be, hogy a kincstári jogügyi osztályt ac igazságügyminiszter fenhatósága alá rendeljék.
Juhász Andor: A magánjogi kódexet nagy érdeklődéssel várja az egész ország, mert a közönség
az igazságszolgáltatás egyszerűsítését reméli ettŐL
Kérte végül az 1920-ban megállapított bjrói státus
visszaállítását.
Back Bernát a mezőgazdaság súlyos helyzetével foglalkozva, megállapította, hogy
mezőgazdaságunk nem bírja el aaofcaft a
terheket, amelyik ma ránehezednek. A válság föokn az agrárindex és az Ipari index
között valé nagy diszparitás. Lehetetlennek tartjf,
hogy az állami üzemek deficitjének a megszűntetése során a tarifaemeléshez folyamodtak az
államvasutak, amellyel főkén' a mezőgazdaság!
értékesítést sodorták válsá- .i. Statisztikai adatokat sorol fel ennek bizonyítására és megállapítja,
hogy a környező államok ngrárlBrifája Jóval alacsonyabb, mtat a magyar tarifa. Vaunak ipari
cikkek, amelyek megokolatlan tarifakedvezményt
éF^znek a gabonával szemben, holott az ország
fő >2:-rr v Vi ága a gabonatermelés. A hazai tarifák
u£fjsac
jóval drágábbak, mint a külföldiek
és ez tesz. versenyképtelenné a mezőgazdasági tws
melést. A gabonának a termelőtől a fogyasztóig
való útját meg kellene rövidíteni, hogy ózz«
olcsóbb legyen. Az erre hivatott szerv a Futura,
azonban nem tud eleget tenni hivatásának. Szólt
ezután a hitel kérdésről. Az angol kormány mezőgazdasági bankot akar létesíteni, amelynek költségeit nem a gazdaság, hanem az állam vteei.
Nekünk is igy kellene eljárnunk, mert ezzel «
kamatlábat leszoríthatnánk.
A tennWftt közelebb kell hozni a NemBankhoz.
Sajnos az OKH nem tudja teljes mértékbon telj*siteni feladatát. Kifogásolja, hogy
a hit«« kereső kisgazdákat rószjegyzésre
szorítják.
'

:

daság
Kifogásolja a súlyos adókat is. A
tarifa leszállításával és az értékesítés olc
tételével a mezőgazdasági szövetkezetek kiépítésével a kamat és adóteher csökkentésével kell támogatni a mezőgazdaságot.
Miután még nagyobb anyaga van, kéri, hogy a
beszédét holnap folytathassa.
Az etoöfc kijelenti, hogy erre ntaro mód; bfcí
vonja össze beszéde további részét
Back Bernát ezután folytatja beszédét és a
kereskedelmi szerződésekről szól.
DJ kfvtteH piacok megteremte* kívánja. ~
Ab ipari kérdésekre térve át, az ipari export támogatására szánt összeg felemelését tartja szükségesnek. Tol drágán dolgozunk és Így non vagyunk versenyképesek. A takarékosság keresztülvitelét és a közigazgatás egyswrifcvtWsét Mvfcja.
Meggyőződése, hogy a kormány megtalálja a módot a kérdések helyes megoldására és érért elfogadja a költségvetést.
Az elnök a vitát megszakítja és a felsőház költségvetési vitáját holnap folytatja.
Az «és 3 órabor ért

Az iparosok és kereskedők
megtagadják a fogyasztási illetékek fizetését
АКсМгл K é s i ü l e ittsierHcresKeflílh eiluesttlefe Is
.Vájrosarerte nagy feltűnést keltett a DélmagyarAfWág n » l cikke, amely a városi fogyasztási
atetékek törvénytelenségét és jogtalanságát matatta
U . A mai napon az érdekeltek már mozgalmat
iMKkttek a törvénytelen városi illeték szedésének beszüntetése iránt.
Ezek a városi illetékek elsősorban a kereskedőket
és szó davízgyáro sokat sújtja, végeredményben
aaonbap a fogyasztóközönséget, mert minden közterhet az adóval sújtott kereskedők és iparosok
« fogyasztókra igyekeznek áthárítani.
A ssegedi seódavizgyárosok a mai napon dr.
Dettre János ügyvéd utján beadványt intéztek
0 vírosi tanácshoz, amelyben előadták, hogy
„ , n |tn iln il llflr
пиуэдрмдо

в fogyasztási ИвЩвк
véhbi f i z u é t .

le-

A beadványban elmondják a szegedi szódavizayárosok. hogy в mai naptól kezdve. a szilf^z
etán fogyasztási illetéket nem fizetnek.
Seeged szab. kir. város a fogyasztási illetékek-

ről szóló szabályrendelete alapján a múltban a
szabályrendeletben felsorolt cikkek — köztük a
sdkviz után is — fogyasztási adóilletékeket szedett. Bzt a város természetesen kormányhatósági
jóváhagyás a tápján tette. A koronaromlás idején a
város többizbern módosította a szabályrendeletnek
tartfátis részét. Amikor azonban az 562—938. kgy.
se. határozatot, mely szabályrendelet módosítását
tartalmazta, a város tanácsa jóváhagyás végett
felterjesztette a belügyminisztériumba,

я belügyminisztérium
a szabálj rendelet
módosítását nem hagyta jóvá, annak megerősítéséi megtagadta e arra utaritotte a
várost, hogy а fogyasztási illetékek nedését 1Я23. év végével szünteese be.
A belügyminiszter
tette, hogy

leiratában

részleteseu

kifej-

a fogyasztási illetékek szedése törvénybe
ütközik,
mert olyan cikkeket terhel ez az »illeték«, ami
után forgalmi, vagy fényűzési
forgalmi
adót
a m ú g y is kell fizetni s igy a törvényben meg
nem engedett

kéts/eree adóztatá«
esete forog fenn. A belügyminiszteri leirat célszerűtlennek, indokolatlannak! ötbisaerft-jefc itéii
ezt a közterhet.
A város közgyűlése a miniszteri leiratot tudomásul vette, később azonban, 1923. decemberében
elhatározta, hogy felirati kérelmet terjeszt a belügyminiszter úrhoz a fogyasztási illeték szedésének
engedélyezése iránt. A városi tanács azionbar)

ezt a feliratot több, mint két évig fel
sem terjesztette a belügymintsztérkml»,
de ezalatt a két
tási illetékeket,
ter eltiltotta s
módosításától a

év alatt is szedette azt a fogyaszaminek szedését a belügyminiszamiről alkotott szabályrendeletjóváhagyást a belügyminiszter u r

megtagadta. Л városi tanács tehát olyan szabályrendelet alapján követel közszolgáltatást, amitől
a kormányhatóság a Jóváhagyást megtagadta s
amelyik
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szabályrendelet

a

belügyminisztérium

megállapítása szerint a törvényekkel ellenkezik.
Nyilvánvaló tehát, hogy a fogyasztási illeték
szedése Jogtalan és törvénybe ütköző.
1924. év januárjától kezdve a város közgyűlése
négy esetben is emelte, fel az illetékeket. Ezeket
a közgyűlési határozatokat a város tanácsa a törvény egyenes rendelkezései ellenére jóváhagy áss
végett nem terjesztette fel a
beelűgyminisztériumba s azt közegeivel a város tanácsa végrehajtatta. A város nem terjesztette fel a felirati
kérelmét a belügyminisztériumba s a fel sem
terjesztett felirat elintézetlenségére hivatkozással
a szabályrendeletet módositó közgyűlési határozat jóváhagyását a belügyminiszter u r elől elvonta. Nyilvánvalóan törvénytelenül, sőt
a törvéayellenességek

halmazatával

hajtotta végre a városi tanács azokat a közgyűlési határozatokat, melyek szabályrendeletet módosítottak s melyeke! jóváhagyás végett fel sem

RIMSKE TOPLICE

(Római fürdői a jugoszláv Gastein, radióaktiv Termálfürdő. Kitűnő hatású csuz, köszvény, íschiae,
női betegségek, álmatlanság; és étvágytalanság
eseteiben. Otyorsvonati megállóhely. Pensio: az
előszezonban 60 dinár, szezonban «0 dinár. • • K 2

terjesztettek a kormányhatósághoz
Arra kérik a szikvizgyárosok ezért a város tanácsát, hogy ezt a törvényen kivüli állapotot
szüntesse meg s tiltsa el a fogyasztási illetékek

szedését. Ne engedje meg a varos tanácsa —
végződik a beadvány —, hogy törvénytelen és
jogtalan közterhek végrehajtásának kikényszerítésével zaklassák polgárait.
A beadvánnyal a hétfői tanácsülés bizonyára
m á r foglalkozni fog. Ettől függetlenül azonban
akcióra készül a Füszerikereskedök Egyesülete is
s az iparkamara több tagja a kamarát is igyekszik
bevonni abba az akcióba, amely a város iparosait,
kereskedőit és fogyasztóit jogtalan és törvénytelen köztehertöl kivánja tehermentesíteni.

Öngyilkos lett egy érettségi előtt álló diák,
mert félt az osztályvizsga eredményétől
(A Délmagyarország
munkatársától)
Csütörtökön reggel nyolc órakor ismeretlen méreggel megmérgezte magát Alt Sándor 19 éves
tanuló, aki éppen érettségi etött állott Az
életunt Alt Sándor az állami főgimnáziumnak
volt a növendéke. Alt szerencsésen átesett,
résztvett az érettségi vizsga Írásbeli részén,
de ennek eredményét nem tudta Az amúgy is
érzékeny lelkű fiatéi diák társai előtt kijelentette, hogy

nagyon félt attól, hogy az írásbelin
megbukik és igy nem mehet neki az érettséginek. Kijelentette még azt is, hogy ezt a szégyent nem élné tul, inkább öngyilkos lesz.
Hozzátartozói viselkedésén semmi gyanúsat
sem észleltek. Szerdán este rendesen lefeküdt.
Sokéig olvasott ágyában, majd csendesen el-

aludt. Reggel nyolc órakor a takarítónő arra
lett figyelmes, hogy

llt Sándor hbrög az ágyában,
A takaritónő azonnal fellármázta a ház lakóit.
Valaki a mentőknek is telefonált. A mentők
Alt Sándort azonnal beszállították a közkórházba, ahol gyomormosást alkalmaztok nála.
Az orvosok eddig nem tudták megállapítani,

hogy a fiatal diák milyen mérget vett be. Alt
Sándor állapota

snlyos és életveszélyes.
Kihallgatni eddig még nem lehetett.
A család véleménye szerint az érzékeny M k u
fiatal diák valószínűleg az írásbeli érettségi
eredményétől való félelmében követte el az öngyilkosságot.

Д fábiánsebestyéni kulturbotrány ügye
a Csongrádmegye közigazgatási bizottsága elfttt
(A Délmagyarország munkatársától.) Csongrád vármegye közigazgatást bizottsága szer*
dán délután tartott Ölést Szentesen. Az «lésen heves vita keretében tárgyalták le a fábiánsebestyéni Iskola ismeretes kuliurboirányát. Dr. Kövér Imre főjegyző Gombkötő Antal tanfelügyelő egyik korábbi átiratát ismertette, amely szerint a tanfelügyelő nem hallandó eltörni, hogy Farkas László
községi
esküdt, iskolaszéki tag, hivatalos minőségben vegyen részt a községi iskola évzáró
vizsgálatán. Jelzi ebben az átiratban a tan*
felfigyelő, hogy

az iskola Igazgatóiét karhatalom ki*
rendelésének kérelmezésére utasította.
Az átirat ismertetése után Mátéfy László gazdeságt főtanácsos kijelentette, hogy a Mbfán*

sebeetyéni incidens elmérgesedését

a tanfelügyelő viselkedése okozta.
A tanfelügyelő a községi autonómiát súlyosan megsértette, amikor csendőrséget rendelt ki a vizsgára, mert a vizsga Ideién tényleg csendőrjárőr cirkált az iskola előtt.
Az illésen résztvett Oombkőiő Antal tan*
felfigyelő tiltakozott a vádak ellen és kijelentette, hogy ő semmi olyat nem tetl, ami
sértené a község autonómiáját. A csendőrök
kirendelésére nem volt szflkség és a d a
tanfelügyelőség nem is kérte, mtvel már előzőleg is tudták, hogy Farkas László nem
vesz részt a vizsgán. Azt, hogy ennek ellenére a vizsga Idején mégis csendőrjárőr cirkált az uccán, merő véletlennek tulajdonítja,
anélkül, hogy erről tudomása lett volna.
A bizottság végfii ts a tanfelügyelő Jelentését tudomásul vette.

Finn etnográfusok Szegeden
Csütörtökön este huszonnyolc Onn és eszi vendég érkezett

(A
Délmagyarország
munkatársától)
A'
finn-ugor kongresszus résztvevőinek első csoportja csütörtökön délután megérkezett Szegedre Az állomáson ezúttal nem állottak díszruhás rendőrök, elmaradt a hivatalos fogadattás is. A finn vendégek elébe igy csupán
dr. Kogutoiviez Károly egyetemi tanár, vitéz
dr. Szabó Géza városi aljegyző, Homola Rezső
Máv. felügyelő, állomásfőnők, dr. Sebestgén
Károly muzeumőr, dr. Banner János egyetemi
tanár és a sajtó képviselői jöttek ki, a város
pedig két autóbuszt küldött ki a vendégek beszállítására.
Hnsz perces késéssel robogott be a finn vendégeket hozó budapesti gyors é6 nagy meglepetésre a különkocsikból jobbáta hölgyek szállottak ki, számszerint tizennyolcan, mig férfiak csak tizen jöttek A huszonnyolc főből
álló csoportban husz finn, hét eszt és egy
litvániai van.
A vendégek vezetői dr. Battag Zsigmond, a
Magyar Néprajzi Muzseum igazgatója, dr
Györffy István és dr. Madarász László igazgató őrök. dr. Bartucz Lajos egyetemi magán-

tanár, dr. Szabó Kálmán, a kecskeméti múzeum igazgatója és dr. Papp László, a kecskeméti muzeum őre.
A kocsiból kiszálókat Elekön Snomi! kiáltással — a finn éljennel — fogadták a szege
diek. Férfiak és nők mind szőkék, vannak
közöttük muzeumigazgatók. de legtöbbjük tanár, tanítónő és óvónő. Valamennyinek árvalányhaj lengett a kalapja mellett.
A vendégek a pályaudvarról a városi autóbuszokon azután a Kass és a Tiszában levő
szállásaikra hajtattak, majd rövid pihenő után
gyalogséta következett. A finnek megtekintették a belváros nevezetességeit és ellátogattak
a muaoumba, ahol igen nagy érdeklődéssel
szemlélték a muzeum néprajzi részét.
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor érkezik
Horger Antal egyetemi professzor vezetésével
az egyetemi professzorok 20 tagu csoportja,
közöttük Sétáld finn miniszter, Finnország
magyarországi követe és több volt miniszter
A finn vendégek megnézik a város és egyetem
épületeit, délben az egyetem ad tiszteletükre
ebédet.
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Déhrt&a Hl 8 árai gyorssal Debrecenből ér-

fogás után Fodor Jenő a város nevében üdénekesek. Á hires Davtfu Miehet vözölte a vendégeket, beszédében kiemelve,
au$z Pál világhírű finn zener hogy a két nemzet mennyire egy volt a szenaki este a hangversenyt vedésben A polgármesfcerhelyettes szavait dr.
Schmtdt József professzor tolmácsolta némevwényli.
Mttután az idő rövidsége miatt már mód tül. Belmer Winéer filozófiai doktorjelölt mam m kínálkozott, eeutoa kéri a fogadóbizottság gyárul kezdte felköszöntőjét, mondván: »TalpSaeged összes dalárdisfcáit, hogy aki csak ráér, ra magyar, W a haza«. Majd Marta Lepp
¡» >ójjóD ki a finn éuekkar elé, mert a finn Utusié eszt tanárnő német nyelven tósztozott
dalárdistákat a szegedi dalárdisták a Hiszek- és poháj-kőszöntőjét a Hiszekegy elmondásával
fejezte be.
egy 4» a Himnusz etónekléséyel fogadjákA bankett legérdekesebb szónoka azonban
A hangverseny este fái 8 órakor kezdődik
kétségtelenül Marki Lepste tanttő volt, aki
a Tisaaszálló nagytermében.
Este fél 10 órakor Szeged városa az egyetemi a kiveszOfélben levő és összesen már alig 1800
professzorok és az énekesek tiszteletére dísz- lelhet számláló kis liv néptörzset képviselte
vacsorát ad a Hágiban. Az egyetemi profieez- a finn-ugor kongresszuson. A finn-ugor népszarok csoportja éjfélkor hagyja el városun- család e legkisebb törzsének ma már Marki
Lepste az egyetlen
néptanítója.
kat, az énekesek szombaton.
A finnek tiszteletére este a város
A kitűnően sikerült bankett után, amely ismét dr. Pálfy József szakavatott rendezésében
bankettet
adott az újszegedi Vigadóban- A finn ven- folyt le, a finn hölgyek táncra perdültök és
dégeken és magyar vezetőiken kivül a város a késő éjjeli órákig maradt fenn a kedélyes
képviselőiében megjelentek Fodor Jenő pol- társaság.
A bankett külön érdekessége volt, hogy az
gármesteriSelyettes, dr. Pálfy József tanácsnok, vitéz dr. Szabó Géza aljegyző és Ber- élelmes szegedi papucsosok hevenyészett pazenczey Domokos műszaki főtanácsos. Amiker pucs kiállítást rendeztek. A gyönyörű pillana finnek elfoglalták helyeiket, a cigány zené- gós papucsok nagy feltűnést keltettek a venégek körében.
szek eljátszották a finn himnuszt. Az első dég

meg íogorvoiKu, mken 1едеаам» «
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elfogadottnak
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jelentette lei.

Ezután áttértek a 7. fejeset tárgyaláséra,
amely az igényjogosultság megsz övéséről szól.
Vass miniszter most már igen jókedvűm
egy.
másután fogadta el a szociáldemokrata
képviselőknek, Györki Imrének
és Bárdos Ferencnek javaslatait és töröltette a 78., majd a
74. szakaszt, melyek akként intézkednek, hogy
senki sem élvezhet egyszerre kél járadékot.

Az ebédszünet után élénk vita indult meg a
társadalombiztosító intézet szervezetéről siőK
szakasznál.
Bárdoss Ferenc, Propper Sándor, Rothenstein Mór, Kéthly Anna és Györki Imre vettek
részt a vitában és az autonómia alátámasztása
érdekében az intézet igazgatósága hatáskörének kibővítését kívánta.
Vass miniszter hangoztatta, hogy a már
meghozott álláspontjától nem térhet el.
A Ház a 101—lll-ig a szakaszokét változatlanul fogadta el.
Nagyobb vita volt a 114. szakasznál is, amely
az elnökről, alelnökről, Öletve határozatokra
szólt. Györki Imre indítványozta, hogy az elnöki tisztséget választás utján töltsék öa,ezek
a tisztségek ne járjanak javadalmazással, továbbá. hogy az elnöki és alefaőid tisztség
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az | gyelmi kérvényeket külön elbírálás alá vette a a közgyűlés tartamára szóljon.
amnesztiarendelet végrehajtási munkálatait a j tőrvényszék vádtanácsa és döntött az amBárdoss Ferenc pedig azt indítványozta,
napokban fejezték be a szegedi ügyészségen. A j nesztia megadásának kérdésében.
hogy a tisztviselőket az autonómia válassza
1
Az amnesztiarendelet kibocsájtása után illerendelet alapián
Vass miniszter felszólalása után a szakaszt
tékes körökben ugy vélték, hogy az amnesztia
eredeti
szövegezésben fogadták dL
hatvanhat esetben szüntették meg az
a legszélesebb körökben szünteti meg az eljáA
tartalékalapok
elhelyezésének és befisk*
eljárást, mígfitesetben már jogerőrások nagyrószét. Később azonban az amneszsen kiszabott büntetést engedtek el.
tiarendélet tüzetesebb átvizsgálása után ki- tetésének a módját szabályozó 183. szakasznál Strauss István helytelenítette, hogy a szöA rendelet ugyanis kimondotta, hogy az am- tűnt, hogy
veg túlságos nagy fölhatalmazást
ad a kornesztia életbeléptetése után három hónapig
az anuiesztiarendelet olyan szigorú
mánynak
a tartalékalapok
felhasználása temindenki kérheti az ellene megindult eljárás
követelményeket állit fel az egyes
kintetében. Módosító indítványt terjeszt be,
megszüntetését, ha ügye a rendelet követelmébűnügyeknél, hogy csak nagyon Keamelyben korlátozni ktvánja a kormány benyeinek megfelel. Ugyanekkor pedig a kevés bűnügyre terjed kí a kegyelem.
folyását.
Györki Imre és Sritágyi Lajos caatlakoctak
az indítványhoz.
"" *
Az ülés hat árakor véget ért.

А г amnesztlarendelet a szegedi Ügyészség
területén csak 71 esetben hozott kegyelmet

II rokkantsági javaslat „öngyilkos-szakaszát"
két szavazattöbbséggel fogadta el a Ház

Budapest, junius 14. Zsitvay Tibor elnök
féltizenegy órakor nyitotta meg a képviselőház csütörtöki ülését. Az öregségi és rokkantsági

biztosilásról

szóló javaslat

részletes vi-

táját folytatták az ötvenedik seatoasanél. A
szociáldemokrata képviselőit majd mindegyik
szakasznál módosítást indítványoznak, javaslataikat azonban a népjóléti miniszter felszólalásai után rendre elveti a többség.
Nagyobb vitát keltett a javaslat 7fi paragrafusa, az úgynevezett

lágszemléletről van szó. Nem mondhatunk le
a tőrvény nevelőhatásáról. Megállok tehát felfogásom mellett és az öngyilkos-paragrafust elfogadásra ajánlom- Nem szégyen-, hmem becsület-paitografm #r. Miután azonban
látom
a képviselők ríagy érdeklődését e paragrafus.
Iránt és meri nem mindenki osztja Oe én szigorú etikai nézetemet, kijelentem, hogy
a döntést rábízom a Ház
pténumára,

annak hangsúlyozása mellett, hogy mellőzendőnek tartom az álhumanizmust.

Nagy izgalom mellett szavaztatta meg a
Házat
Puky elnök. A képviselők felállással
amely arról szól, hogyha a biztosított halálát öngyilkosság idézte sió, akkor sem az öz- szavaztak. Az egységespárt megoszlott. A kereszténypárton Csilléry András kivételével
vegye, sem az árvája nem élvezhet járadékot.
»öngyilkos-szakasz«,

Ezt Györki Imre nagyon igazságtalannak
tartja. Nem szólna semmit, ha ez a szakasz
megakadályozná

az

öngyilkosságokat.

Nem azért lesznek az emberek öngyilkosok, hogy járadékot
szerezzenek
családjuknak. Az egész bekezdés törlését kéri.
Rothenstein Mór, Kéthly Anna, F'arkm Ist-

mindenki felállott, a demokraták közül csak
Gál Jenő volt jelen, aki ülve maradt ás természetesen ülve

maradtak

a

szociáldemokraták

ts. Az elnök kihirdette, hogy 19-en szavaztak
az eredeti szövegezés mellett. Az ellenpróbánál
17*en állottak fel, közöttük az egységespártból
is többen.

ván szintén a törlés mellett érvelnek.

Amikor az elnök kihirdette, hogy a módosítás mellett csak 19-en szavaztak, a szociáldemokraták padjaiból felzúgott a kiáltás:

Szabó István egységespáríi sem helyesli a
jogfosztó rendelkezést
(Helyeslés)

— Nem vagyunk
vazást kérünk.

Vass miniszter: óva intek az álhumanízmufitól és a férfiatlan szentimentalizmustól. Nem
keresztényi

szeretetről, hanem

keresztényi vi-

határozatképesek.

Uj sza-

Az elnök azonban azzal a kijelentéssel, hogy
a szavazás megkezdése előtt kellett volna kérni
a határozatképesség megállapítását, a szakaszt

NEMETH MARIA

szombati hangversenyére icusyek Délmagyarországnál

Gyermekruha 6«
kelengyeraktér
N a g y

v á l a s z t é k b a n

fin- és leánykarnhácskák
3—8 éveseknek minden minőségben

, férfi is ¡gyermek
fehérítenek
k é s z e n és r e n d e l é s r e

Ágy- és asztalnemllek,
Liliom, Schroll slffonok
és vásznak legolcsóbb
árakon.

Férfi divat kalapéi
szalma, gyapjú és nyúlszőrben
Gynltlcs,

mcj&ler, Ifa s!b.

legjobb gyártmányai

Pollák Testvéreknél

csckonlcs és r e&eíesas ncco sarok
A l a p í t v a 1905. évben.
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ÖRÖMMEL1 JELENTEM:
CSALŐÍ>*A*L
Kellemesen csalódtam. Dr. Tóth Imre kormányfőtanácsos ur őméltósága mégsem olyan
komor és zord férfiú, mint aminőnek közgyűlési és színházi szereplése alapján hittem.
Félre ne értsenek a világ minden kincséért
se. A kormányfőtanácsos ur őméltósága a színházban nem a színpadon, hanem a nézőtéren
szokott szerepelni. Ott is mindig kizárólag erkölcsös darabokban. A Nászéjszakát például
kétszer nézte meg. Bizonyára erkölcsi okokból.
Tanulmányozta az — erkölcstelenségei, sajátságos, de mindig teljesen ugyanabban a szigorú
pózban, amelyikben végignézett még sok más
darabot, köztük a — Párisi kirakatot. Ez a póz
ejtett é6 tartott tévedésben. Most mái- látom,
hogy őméltósága lebilincselően kedves és lekötelezően szívélyes ur, aki válaszra méltatta
még az én soraimat is, aki destruktív újságíró és ki — ó jaj az én bűnös lelkemnek —
ráadásul még zsidó is vagyok.
De csalódtam más miatt is.fisezt, ha lehet,
az előbbinél is nagyobb örömmel hársonázom
sasét Szeged valamennyi városrésze felé. Éppen
ma merészkedtem nyomtatásba adni, hogy
Tóth Imre kormányfőtanácsos ur őméltóságát
beválasztották a szinügyi bizottságba, pedig
nincs se irodalmi, se eszbetikai képzettsége.
Es ugyancsak ma kell látnom őméltósága cikkéből, hogy tudja, hogy élt valamikor egy
költő, akit Schillernek kivtak, hogy költők
és irók munkált össze is szokták gyűjteni, kötetek!« is szokták foglalni, a köteteket meg
szokták számozni és hogy őméltóságának olyan
reményei voltak, hogy »a színpadon csupán
az irodalom lelketüditő rózsái fognak virá1
1
gozni*. Bizony.
' \

h a s b e s z é l é s

Méltóságos dr. Tóth Imre képvfeafee az «gyík
felet. Ugyanaz a Tóth Imre, aki kormányfőtanácsos, aki a Katolikus Kör és a TESz elnöke ás akinek, ha nem csalódunk, Részen
más a jogi álláspontja, mint a szegedi Királyi
v
ítélőtáblának.
^
3.
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MÉLTÓZTATIK A KORlf?NYFÖTANÁCSOS UR ŐMÉLTÓSÁGÁNAK az erkőlcsbírö
címével a legkegyesebben kitüntetni. Ezt az
egyet kikérem magamnak. Kérdéseivel azonban határozottan szolgálatot tett- Mindjárt vászolok js. Hogy hol voltam a kommunizmus
után? Budapestien. Hogy miért növesztettem
bajuszt? Mert meg akartam próbálni egyszer,
hogy milyen az, amikor az ember szája fölött
szőrszálak vannak, amelyeket csavarhat, haraphat, nyalhat, húzhat. Mondhatom a kormányfőtanácsos ur őméltóságának, ronda egy
állapot és azon, hogy lenge és vastag bajuszt
hord, majdnem annyira csodálkozom, mint a
— prakszisán. Hogy mért mentem el? Mert a
kormányfőtanácsos ur elvbarátai a külőnitményékben beígérték, hogy halálra fognak keresni. A kormányfőtanácsos ur őméltóságának
itt kicsit hamiskodni, kicsit komiszkodni kegyeskedik velem, mert hiszen bizonyára méltóztatik tudni, hogy nem évekig, hanem míndösssze három hónapig voltam távol és hogy
hatóságokkal semmi dolgom, semmi bajom se
volt. Hogy mért akartak halálra keresni elv-

t M«LTó2tAtTK

K

A: T t m m f t t i m S k CSOS UR ŐMÉLTÓSÁGÁNAK pontosan SÍO

sorban válaszolni. Ebből 258 színházi smonca,
gyerekes lovaglás a trójai falovon, mese St-einer úrról és bizonyos ékszerekről meg kérdések hozzám. 52 sort kegyeskedik szentelni
liliomlelkü őméltóságának arra, hogy kérdéseimre válaszoljon. Közben elhullajt olyan isteni igazságokat, hogy hallottam harangszót,
de nem tudom merről. A kérdéses vidékeken
őméltóságának határozottan járatosabbnak kegyeskedik lenni, mint amilyen én vagyok. Két
kérdésre részben beismerő válasz érkezett
Egyről hallgatni kegyeskedik őméltóságának.
Egy válasz pedig tagadó. A kormányfőtanácsos
ur őméltósága tehát csak részben van beismerésben. További kérdésünk még sincs. Különb ambícióink vannak, mint az. hogy hasábjainkon állandóan a kormányfőtanácsos ur
őméltóságával való vita delektálja közönségünket

,

&

MÉLTÓZTATIK A KORMÁNYFŐTANÁCSOS U R ŐMÉLTÓSÁGÁNAK valóban szellemesen azzal a felkiáltójeles, tehát szigorú üzenettel végezni bánomkertelését, hogy hátrább
az agarakkal. Alázatosan jelentem, az agarak
nem tudnak hátrálni. Az agarak nem fognak
hátrálni. Nincs a természetükben. De nem engedi
a gazdájuk sem, akinek testét sürft vér, lelkét
erő duzzasztja Az igazság ereje.

Pásífw Mwef.

SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKIRATAI
LXUI

MÉLTÓZTATIK A KORMÁNYFŐTANÁCSOS UR ŐMÉLTÓSÁGÁNAK az ügyvédi hivatás természetéről is elmélkedni. Méltóztatik
legkegyesebben kijelenteni, hogy erkölcsös dolog gazembertől igaz ügyet vállalni és erkölcstelen a legbecsületesebb embernek törvényes
rendelkezésekkel alá nem támasztott ügyét ellátni. Méltóztatnék esetleg pótlólag kijelenteni
a kormányfőtanácsos ur őméltóságának, hogy
melyik kategóriába kegyeskedik sorozni, amikor

az ttgyvéd erkölcstelen üzlet erkölcstelen tulajdonosának erkölcstelen
ügyét vállalja ?
Mindössze abban a csekélységbon kell megállapodnunk, hogy erkölcstelen üzlete a nyilvános ház, erkölcstelen ember-e annak a tulajdonosa és erkölcstelen ü g y « a nyilvános
ház engedélyének kieszközlése vagy meghoszszabbitása? Leszek bátor most « kormányfőtanácsos ur őméltóságának kegyes engedélyével a birtokunkban levő adat- ás irattárból
egyetlen egyet nyilvánosságra hozni. Az akta
száma egészen pontoean P. II. 1517—1928/11.
A per tárgya: olyan ősszeg valorizálása, amely
a nyilvános ház fentartásának céljait szolgálta.
A szegedi Királyi ítélőtábla a keresetet elutasította, mert az volt a jogi álláspontja,
hogy

minden szerződés, mely bordélyüztet
fentartásának céljái szolgálja, a fó
erkölcsökbe
Mtköxik
és
hogy az Ilyen üzletből származtatott
keresetek érvényesítéséhez biréS jogsegély nem nyújtható, csak abbao az

esetben, ha a biróí Jogsegély elmaradása tolytán az egyik fél alttptalonul
gazdagodik.

A Budapesti Hírlap ostroma
1006 nyarán megint őszödön voltunk; a
családom két hónapig, én pedig egy hónapig
Fiam, noha még csak öthóoapos volt, már
nagyon szeretett a Balatonban fürödni, leányom ped|g, akt már közeledett élete harmadik érének betöltéséhez, akár egész nap a
vízben lubickolt volna.
ősszel azután nagy munka várt reám: megkezdődött az ellenzék és a darabont-kormány
élet-halál harca. Ott voltam minden eseménynél. Mikor Pestmegye darabont-főispánját,
Laszberg gráfot installálni akarták, az előtte
való este tizenegykor fölkeltem a Balatonkávéház politikus asztalánál:
— Megyek aludni, mert reggel nyolckor
már a megyeházán akarok lenni.
A kollegák kinevettek: hiszen csak tízkor
lesz az installáció!
Kaas Ivor báró azonban utánam Jött és
a fülembe súgta:
—• Már hat órakor légy ott!
Természetesen már őt órakor ott voltam.
Még sötét volt, de a huszárok már megszállották a Kígyó-teret és a Sarkantyús-utca torkolatánál levő kis teret. Hat órakor kettősrendekbe állítva jött vagy kétszáz ember: a
lebujok és pálinkamérések hajnali közönsége;
egyrészüknek nem volt inge, másrészüknek
zsákrongyokba volt burkolva a lába: Gorkij
»Éjjeli menedékhelyének« alakjai. S azután
ujabb ilyen csapatok jöttek és megszállták
a vármegyeháza üléstermét: ez lett volna az
a nagygyűlés, mely installálja Pest vármegye
uj főispánját... Megint tanultam valamit a
politikából: akinek hatalma van, annak engedelmes eszközei is vannak. Mire az ellenzék
felébredt és tiz óra felé beszállingózott a
megyeházára, már alig néhányan fértek csak
he a gyűlésterembe. Ezek a hajdúkkal székeket hozattak be, torlaszt állítottak a főispáni

hivatalból nyíló ajtó di a
szaknak engedve« átmentünk az
Scí-kőrbe, ahol a lemondott aUspán
megválasztottuk Pestmegye alispánjává Vigyázó Sándor grófot. Én Ui szavaztam, mert az

összes jelenvolt pincérek is szavaztak...
Az egész »nemzeti ellenállás« az elleoséki
Újságokban leírva nagyon szép volt, de a
valóságban nem volt mindenütt olyan erőteljes. Például az abonyi installáció alkalmával az alispán bezáratta a gyűlés terem
ajtaját. Lakatost hívtak ás annak kellett az
ajtót kinyitni. Én azonban az ellenzékkel tartottam és bosszankodtam, mikor a kassai tudósítónk ezt a dolgot megtelefonálta. Minden
telküsmeretfurdalás
nélkül meghamisítottam
tehát a tudósítást és országos szenzációt csináltam abból, hogy Kassa városában nem
akadt olyan hazaíiatlan lakatos, aki hajlandó
lett volna a darabontok számára a megyegyűlés ajtaját kinyitni. Hány vezércikket és
hány verset Írtak erről akkoriban! S az összes
kassai lakatosoknak még a dédunokái is verni
fogják a mellüket, hogy »nekünk már a dédapánk is olyan hazafi volt, hogy sem az
igért kincs, sem a hóhér pallósa nem bírta
rá, hogy kinyissa a megyegyülés ajtaját a
császár emberei előtti...« Holott a valóság az,
hogy a legelső lakatos kinyitotta az ajtót..
Mit tettem én? Nem azt irtam meg, ami tőrtént, hanem azt, aminek a jog és az igazság
szerint történnie kellett volna s ezzel egy
kissé hozzájárultam a »nemzeti ellenállás« sikeréhez.
Apponyi 1905—906 telén országos körutat
tartott. Ó i mindenüvé elkísértem, a beszédeit
pontosan lejegyeztem és gondoskodtam róla,
hogy a beszéd m á r másnap reggel benne
legyen az újságban. Lőcséről egy este a legnagyobb hóviharban szánon mentem — takaró
mm
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Uélkul — Iglóra, hogy onnan vonaton Kassára
érjek éjfélre és még az éjjel leadhassam a
beszédet- Mindezt nem Apponviért tettem, hanem az újságomért és a nemzeti ügyért. Mikor
««ónban az ellenzék pozsonyi gyűlését a Bellevne.ben megzavarták a szocialisták és a
Budapestről érkezett GVossinann Miksa a közönség nagy többségét, mely szocialistákból
állott, nagy tüntetésre birta Kcssuth és
Apponyi ellen, akik m m is sejtették, hogy
gyülésükre a tömeget a munkások fogják szolgáltatni, — ezt is megírtam, a valósághoz
hiven, vagy talán kissé még enyhítve a dolgot Kossuth és Apponyi javára. Másnap
Rákusi Jenő levelet kapott Apponyitól, aki
figyelmeztette, hogy hamis az egész tudósítás
— Menjen el Apponyihoz és intézze el vele
a dolgot, — mondottja Rákosi.
Elmentem Apponyihoz a Hungáriába, «hol
azzal fogadott, hogy ő nem kívánja, hogy
veszítsem el a kenyeremet (!), de a tudósítást
nem
ugy
kellett
volna
irnj,
mert nekik igenis sikerük volt, csak a félrevezetett tömeg egy része kiabált, de azok
sem rossz emberek, csak meg vannak
tévesztve.
— Ha én egyszer időt szakith«töék arra,
hogy beszéljek a szocialistákkal, bizonyosan
meggyőzném okét, — mondotta.
Nem gondoltam ugyan, hogy csakugyan a
»kényeremről« van szó (különben is, h« elvetlek tőlem egy darab kenyeret, mindig tudtam egy másik darabot szerezni), de azért
mégis írtam egy pót-tudósitást a pozsonyi
népgy ülésről, kiemelve a koalíció vezéreinek
óriási és döntő jelentőségű sikerét- Lapunknak akkor az volt a politikája és én hajlandó
voltam hozzá alkalmazkodni Megint tanultam tehát valamit a politikából
Erre az időre esik a Budapesti Hirlap
»ostroma* * Az bizony komoly dolog volt.
Elleneztük Kristóffy József belügyminiszter
választójogi reformterveit s emiatt igen haragudtak ránk a szocialisták. Betűszedőink utagftáet kaptak, hogy a választójogi reform ellen
Móló cikkeket ne szedjék ki A Budapeiti
Hírlap-nál akkor csupa régi alkalmazott dolgozott ás minden betűszedő jól keresett; ezek
nem voltak hajlandók az állásukat elveszíteni
Másnap hajnalban, mikor az újságokat a kocsik a pályaudvarokra szállították, »ismeretlen
tettesek« megtámadták a kocsikat é6 nemcsak
az újságokat szedték szét. hanem még a kocsikat is Tudtuk, hogy ennek a dolognak folytatása lesz- Betűszedőink nem mertek az utcára kimenni. Fekvőhelyeket rendeztünk be
utkik s a lap elvállalta, hogy élelmezni fogja
okét. Este hétkor értesültünk, hogy »szét fogiák szedni a szerkesztőséget és a nyomdát.«
Bezárattuk a kapukat és tiz perc múlva rengeteg sokaság lepte, el a környéket. Iszonyú
lárma, szidalmak, közápor, revolver-lövések
negyed nyolctól kilenc óráig. A kaput folyton
döngették", — de a jó vastag tölgyajtó megbiehatóbb, mint a vasrács. Ez az ostrom bizony
az idegekre ment«, főként a feleségem idegeire, mert ablakaink alig kétszáz lépésnyire
voltak a Budapesti Hirlap házától és felhallatszolt hozzánk minden
Nyolc óra után
Rákosi Jenő is elvesztette idegei felett az
uralmát és lement a földszintre, hogy kinyissa
a kaput:
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nap, mint kolbász.. Nincsen olyan poíitikai
irány, amely örökké élne és az ilyen vicceket,
aminőt csináltok, nem szokás elfelejteni...
Bérezi két szóval felelt:
— Igazad van!
Tiz perc múlva a rendőrök széívei#k a
tüntetőket.
De ettől kezdve »védelmi állapotba helyeztük a szerkesztőséget, fegyverrel a vállunkon
álltunk az ajtóknál és fegyverrel kísértük
hajnalban a lapszállitmányokat a vonatra, fijszakánkint sok önkéntes védelmezőnk is
akadt, különösen, amikor némi vacsora és
sok sör is rendelkezésére állott a társaságnak.
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Az önvédelmi harc mintegy tiz napi« tartott
ás húszezer koronába került. Itt megemlítem,
hogy az akkori belügyminiszter, Kristóffy József 1927 nyarán felkeresett engem és kijelentette, hogy neki a Budapesti Hirlap elleni
támadásban egyáltalán semmi része sem volt,
nem is tudott a dologról, míg az újságokban
nem olvasott róla és ha hozzá fordultunk
volna, azonnal szétverette volna a tüntetőket.
Semmi okom és semmi jogom nincs arra, hogy
Kristóffy szavaiban kételkedjem, de 1905-ben
eszünkbe sem jutott, hogy ahhoz a miniszterhez forduljunk, aki ellen a leghevesebb támadásokat intéztük.

A pénzügyi bizottság a Magyar-Olasz Bank
kölcsönajánlaíál fogadta el
Az anuitásnál
némi kétségek merültek fel
(A Délmagyarország munkatársától.)
A
törvényhatóság pénzügyi bizottságé csütörtök abban az irányban, hogy még a Pesti Magyar
délelőtt ölést tartott, A bizottság illésének Kereskedelmi Bank precizirozfa, hogy az álegyetlen pontja volt csak: a város uj kői- tala nyújtandó kölcsön anuitásában minden
csőnére beérkezett bankajánlatok elbírálása. illeték és kezelési költség is benne van, addig a Magyar-Olasz Bank ezt világosan nem
A polgármester elfoglaltsága miatt dr, Pálfy
1
irta körül Ezért kimondotta a pénzügyi biJózsef tanácsnok elnökölt az illésen, amelyen
Bokor Adolf, Dobay Oyula, Olücksthal Lajos, zottság, hogy a kölcsöntadó Magyar-Olasz
bástyái Holttér Tivadar, May Oyula, lVagnei | Bankkal a megállapodás megszövegezésénél
Gusztáv és Wimmer Fülöp jelentek meg j kikötik, hogy a 8 07 anuitásban minden illeJelen volt azonkívül Scultéty Sándor főszám- ték és költség bennfoglaltatik.
vevő is.
Rack Lipót pénzügyi tanácsnok ismertette
ovárosQál
a bankajánlatokat.
Áradt
ucca
4.
Telefon 469.
A Magyar Földhitelintézet ajánlatéval egyM l n d e n a e m U k ö t é l á r u , zsineg, M á k ,
kettőre végeztek. A bizottság tagjai egyhanp o n y v a , l ó l a U o r ú , h a l á s z ÉS t e n n i » h A l ó ,
gyermek h i n t á k , tornaszerek
19T
gúlag arra az álláspontra helyezkedtek, hogy
g y á r i
A r o n
k a p h a t ó k .
ez az ajánlat a város részére nem meg•
tete!6.
Annál nagyobb vitát provokált a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és Pesti Hazai Első
Takarékpénztár együttes ajánlata, továbbá a
Magyar-Olasz Bank ajánlata, bár a számvevőség jelentése szerint a Magyar-Olasz Bank
afénüata a legkedvezőbb, mert ez a kölcsönt
25 évre 8.87 peroent anuitással, 35 évre 8.07
peroentes anuitással betáblázás nélkül bocsátaná a város rendelkezésére.
A vita főleg akörül forgott, hogy a város
vummmmmmmmmmmmmikor jön ki jobban, ha a kölcsönt 25 évre
V1L, Erzsébet körút 45-47.
veszi fel, vagy akkor, ha 35 évre. Megindul*
i«
tak a számitgatások és a vélemények megoszlottak. Tizszer is neki fogtak a bizottsági
tagok az amortizációs számításoknak és a
már-már meddő számtani müveleteket végöl
is ugy oldották meg, hogy

— Hát jöjjön, aminek jönni kell!
lui álltam eléje, két kollegám pedig karoningta és visszavitte az emeletre.
Az egész város tudta, hogy valami történik
a Budapesti Hirlapuál, de természetesen
senki sem sietett a segítségünkre. Sőt voltak,
akik azt hitték, hogy egy kis tréfás tüntetés
az » gesz. Rákosi Szidi például telefonon felszólított bennünket:
— Hahaha! Van egy nagyszerű ötletem!
A harmadik emeletről öntsenek le egy pár
kancsó vizet a tüntetőkre! Majd meglátják,
milyen gyorsan szétszaladnak!
az egyik bankból felhoztak egy logaA helyzet ennél egy kicsit komolyabb voltritmus könyvet,
Hiába hivtuk telefonon a főkapitányságot:
nem feleli. Barna Dórinak eszéb^ jutott, hogy amelynek a segítségével azután hamarosan
Bérezi Béla tanácsosuak titkos telefonszáma megállapították, hogy mégis a Magyar-Olasz
van" a főkapitányságon, felhívta tehát Bérczit Bank 35 éues ajánlata a legkedvezőbb.
A pénzügyi bizottság elhatározta a Magyarés csak ennyit mondott neki:
— Itt Barna Dóri beszél... Kedves Béla, Olasz Bank 35 évre szó'ó ajánlatának elfocsak azt akartam neked mondani, hogy több gadását lavasolia.
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Szegediek kedvenc
találkozó helye.

Magyarország legnagyobb szállodáié.
Szobák o legolesóbbtó! InxosszobáMg.

Szegedleknek k ü l ö n ö s
kedvezmények!

Egy kalauz, egy plakát és egy kttrá*
Olfmpiászellertes

apostol

a

vttfamoebong

Budapest

Amsterdam, Junius 12. (A D é h m g w d w r i g U>
küldött munkatársától.) Ez a villamoson történt
rémes utazás közben. Legalább száz ember lógott
a villamoson és minden második német. Vasárnap
volt az Uruguay—Németország napján. Amikor
tízezernyi német megszállta Amsterdamot. A Dámról vissza kellett utazni a Centralstatlenig, hogy
kivigyen a villamos a stadionba. fis e heringdobozban — összepréselve és mozdulatlanul —
történt e jelenet:
A hegyesszakállas szikár kalauz áttörte magát a
stadionba tartó és villamoson utazó heringek között, jött a tíz centekért és szakította a parányi
jegyeket. Izzadt szegény és a tyúkszemén mázsás
heringek imbolyogtak a villamoskerekek ritmusává.
Könyökkel kellett dolgoznia, hogy megállhasson,
mogorva volt, morgott e heringes dobozban.
Egy némettel beszéltem éppen, aki Kölnből törte
át magát ide rozzant biciklijén. A régi német
zászlót szorongatta és öntelten hitt e régi színek
győzelmében. Hitte rendületlenül, hogy e színek
adnak annyi erőt a németeknek, hogy legyőzzék
— Uruguayt.
A szikár és hegyesszakállas kalauz áttörte magát a villamosba fojtott, egymásra ragasatott heringeken, meghallotta a német szavakat. Hozzánk
ért. Elvette a tk oentet és jegyet adott. Tovább
beszélgettünk. Nem lehettünk már messze a stadiontól. A kalauz nekitörte magát az ajtónak,
neki támaszkodott és belső, féltve őrzött táskájából
kivett vagy tíz füzetet. Gondosan megnézte őket
és olvasni kezdett itt magában a heringek között és a villamos ringásában.
— Angol, francia, olasz, német, — mondta,
ahogy nézegette és cserélgette a kicsi füzeteket
Ráfigyeltünk. A kalauz a kezembe nyomott egy
füzetet. Ennyit szólt:
— Itt van németül.
fis előretörte magát a heringeken keresztül.
A füzet cime: >Gottes Wort für den Leben»weg.<
Egy kép a címlapon: Jézus a két apostollal, fis
alatta apró hetük: »Und Er wandelte mit lluzen.
Luk. 24, 15.«:
fis belül a fejezetcímek: »Gondoljatok a Végrel«, »Ki tud megállni«, »Maradj meg Nála«, »Közeledj Hozzá«, »Harcolj jó harcot«, »Légy szorgalmas és jótékony«, »Légy i ^ z és hü«, »Nézz
fel az Életkoronára«: . . . És a füzet végén a
misasiósok sátorának cime a stadion mellett, ahol
papok prédikálnak az olimplász, az erő és versengés kultusza eDen.
Apostol

a

villamosban t

Katewzagitátor

«

sta-

dtonba uteiő tömeg közötti
•

Amsterdamban

nem

létoeNc

* * c 5 l t ű s á j á « :

dao Unhatta Ц О Д a b Ы. « М m k ЬайМd o n i beszélnek:
Deutsch zprachan
>
>
EngKsch spoken
Nous park)us français.
Néhol olaszt és spanyolt is kürnak. fis van egy
áruház, ahol a magyart ls kiírták.
A Btjenkort áruház a Dammkon A bejáratnál
mindkét oldalon bekeretezett táblák. Megszámlálhatatlan sor. Mindegyik a nemzet színeivel kezdődik és utána a nemzet nyelvén: itt németül,

"*

Megkérdeztem a pénztár urnái. NéowtM tnondfe
meg, n e m tehet egy pár keztyflt i W m U
De legalább kifestették a magyar sztoeket, kgalább kiírták: Itt magyar tud beszélve, mart a
Damrak és Roldu összes bankjai minden délben
kiírják az összes árfolyamot — Berlin, Pára,
London, Zürich. Prága, Belgrád, Bukarest —, de
Budapert btáujrzfc.
T. Qy.

У Жтё
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Péntek. Róm. kath. Jéz. sx. Sz.
Protestáns Vid. Nap kél 4 óra 2
perekor, nyugszik 7 óra 56 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A múzeum nyitva mindennap délelőtt
10-1-lg.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. a. »-l-ig, d. u. ü-7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (TeL
225.), Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugámt 41. (Tel.
777.) Lipsitz József, Kelemen ucca 11. (TeL 391.)
Moldvány L. Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 848.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Török Márton, Csőn.
grádi sngárnt 14. (Tel. 364.)
— Zivataros eső, bősülyedés. A Meteorológiai
Intézet jelentése: A hőmérséklet nálunk tagnap
még részben a normális alatt volt. Jóslat: ügyelőre
még száraz idő, k é s ő b b a i v a t a i o s e s ő é s
nyugati szelekkel hősülyedés.
— Bérfizetési kedvezményt ad a tanács a jég.
károsult bérlőknek. A balástyai jégkárosalt gazdák
beadvánnyal fordultak a város tanácsához és hivatkozva ama, hogy a jégverés miatt termésük
teljesen elpnwctalt, bérfizetésükre méltányos halasztást kértek. A tanács ugy határozott, hogy
a károsalt gazdák az első félévi bért az őatí
munkák elvégzése után, a második félévi bért
pedig részletekben a jövő év októberéig
hetik le.

FINN MlíVÉSZEST M L « а

A tömeg beömlött a stadionba. Az apostol más— Az Alföldi Művésziek Egyesülete pénteken este
nak francia szövegű füzetet adott. A kalauz csönd- zárja be első nagysikerű szegedi tárlatát a Kasa
ban megvárta, míg a heringek kiömlenek a kocsi- nagytermében. Ez a siker anyagi és erkötasi tebél, aztán visszafelé fordította kocsiját. Visszakintetben egyaránt igen örvendetes. Ma már orindnlt a városba, hogy megint kihozza az oüm- i su^os viszonylatban is ió híre van ennek a tea~**
tBiHift aAf A0 A Irlr
Bfiiialr ni
,AC<I*4AI«0 Ma
. .
_ _. - .
_
péász tömegét, fis a kis füzeteket tovább osztogatta
ujabb kulturális alakulásnak, amely először egyeáttörve magát és jegyet osztva a tömeg kőzött.
sitette a magyar Alföld legjava képzőművészeit.
•
Pénteken este 6 órakor a Kassban az AME összejövetelt tart, amelyen fontos aktuális kérdéseket
fiitkán látni itt kiáltozó plakátokat a házak
beszélnek meg.
faláról. A régi, egymásra hajló házakon nem is
férnének el, hiszen a sok ablak között alig van
x FEDAK SARI vasárnapig, legyek >Délmagyartégla, alig van fal. De a stadion felé remek uj orsxágí-nál.
házak növik tul egymást lapos tetejükkel. Amerre
—• Zombory Lajos 25 festményét ajánlotta tel
fordul a villamos az Olympiaweg felé, minden
házról egyforma magasságban, az első emelet ab- a városnak. M ó r a Ferenc múzeumigazgató belakai alatt hatalmas plakátok tüzelnek az utasokra. advánnyal fordult a város tanácsához és bejelenMinden házon egy plakát, egyforma magasságban, tette, hogy Z o m b o r y Lajos, a Szolnokon élő
jeles szegedi származású festőművész 25 festméegyforma helyen a sok egyforma ház falán.
A középen pirosló arcú férfi fej: az egészség. nyét hajlandó a városnak ő r ö k l e t é t k é n t
á t e n g e d n i , ha a város a 3—4 ezer pengőt
A háttérben elmosódva halálfej. És a rajz fölött
kitevő összes költségeit fedezné. A tanácsban haja magasban egy szó kiáltó betűkkel és alatta
landóság mutatkozott Zombory Lajos képeinek
két nyelven a mondat másik fele:
átvételére és ezért Móra Ferencet megbízták, hogy
SPORT
válogassa ki a festőművésszel együtt a 25 képet
és azoknak értékéről tegyen jelentést a tanácsnak.
Irt Leben; Militarizmus der Tod
Ennek beérkezte után döntenek érdemben Zome*est ht vie; Militarizmus la Mórt
bory Lajos kérése fölött.
Minden stadionba utazó elolvassa többször is
ezt a plakátot, hiszen egyedül virítva a házak
x Firestoue pneumatie legolcsóbban beszereztiszta falán, rákiáltanak az emberekre. És Ams- hető az Alföldi Gépkereskedelmi Rtn-ál, Peketeterdamban oly ritka a plakát.
sas-ucca 22.
600
Ezt a plakátot a munkáspárt
ragasztotta
kt.
•
Város még nem látott annyi zászlót, mfot Amsterdam. Nincs autó és bidiWi, amelyen ne lengene az olimpiai ötkarikás zászló és nincs ház,
amely ne szerzett volna valamilyen zászlót. Minden nemzet megtalálja itt akármelyik uccáhem
színeit, Anglia éppen ugy, mint Haiti, vagy Venezuela. A zászlók szinkáprázata borítja be egész
Amsterdami.
De a fővonalakon nemcsak a tarka «faek 6>
az öt kariba jelzi a hollandi oümpfcfezt, * nfe-

tJK nagyúr W
b n A d
M r d m g pénrtár m a S U
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- Megüresedett állások a városnál. A város törvényhatóságánál г Ш т eftalálosáz, réísban nyag(Sjazás folyttn megürült egy fctxfetSa» és egy
irodfcsegéd&zti állás. Ezeknek « állásoknak beДОМ*
a polgármester pályázatot birdeML Az
a juntáéi Ы д о Д О №
bt. i páiyá_
.
«в M
Л *

J ó emésztésünk lesz, ha reggelenként
éhgyomorra egy fél pohár természetes »Ferenc
József" keserüvizet iszunk. A táplélkozozási
zavarok szakorvosai általánosan dicsérik a
Ferenc József vfeet, mert ez a gyomor és a
belek működését előmozdítja, az epekiválasz*
tást növeli,- az anyagcserét megélénkíti és a
vért felfrissíti. Kapható gyógyszertárakban,
drogériákban és füszerflzletekben.
B 1
x FEDAK SARI vasárnapig. Jegyek »Délmagyarországimnál.
— Istentisztelet a zsfoegdgában pénteken délután
T órakor.

I FINN MlíVÉSZEST Mfl. Tlsa
— Koronaőrt választ a parlament. Budapestről
jalentik: A felsőház folyosóján ma délelőtt olyan
hírek terjedtek ed, hogy mivel a felsőház is
elfogadta a Szent Korona módosításáról « S i ó
javaslatot, a legrövidebb időm belül aor kerül a
második koronaőr megválasztására.
Valószínűleg még ebben a hónapban megtörténik
a kát ház e g y ü t t e s ü l é s e , amelyen megválasztják a második koronaőrt h .
z Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
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— óvónők kerestetnek. Baranyamegy» áp PÉes
város tanfelügyelője okleveles óvónők« taaes. Jelentkezők « szegedi tanfelügyelői T*iWI1IIII saot
gáltassák be helyigényüket

Világhírű иуaraiéit és

m m

Pensiók, Iníernálusok,
leány* és Éúoííhonok.
Havi ellátás! Щ taauláftiafc 150 P,
íelnőíMnek »63 Pv meíy ftsterJtfttö
váSíaztaíássa! a é § ? RYara!óhslv?c
érvényes. l m személy referescíájn.
Kérjen
proajtekiu&í
(válasxhélyeg).

Pesfalozzi Мш
ÎFêaSralîcn ïalernaSiOnaîiî üss Pensíennaís Eurss&cnsl •

BRdauest, I., itotmtav 1.1.1 TÜefnr

ét

252-33

Nyaraló
Uúülőieíepelc:

Magyarország*!n
: Budapest, Siófok. BalatonössOd. Svájcban:
Oenf*. Lausanne*. Ne-icba
tel*, Luaarn, Montreux Zürich*. Lugsno*. St. Morilz.
Franciaországban!
Paris*, DeanvUle, Tronvtlle, Blarritz, Atx les Batns. Orenoble, Evian (genfi
ló); a francia
R i u í e r d n r S t Raphael, Cannes,
Nizza*, Jnan les Pina,Monté Carlo, Mentőn. 01asz~
országban
t San Remo*. Nervl. Velence, Bor.
dighera, Abbazle, Rtcclone, Roma*. Nápoly, Palermo
Ausztriában
i Wien*. Ze!l am See, I,inz*.
Innsbruck*, Solzbvrg*, tschl. Belgiumban
Ostende. AnglMitan:
London*. Cambridge',
Brlghton, Folkeslotte. /SfrUtÚban:
Algir*, Tunts*.
A *Hjal JulTIt helyek lnteiaáíutok. ftn- és leány
otthonok, -;ecsionaíasok — íelüSttel részre Is —
nyitva ? ¿ést éven áL
K82
A иьы
Л
-Jübi helyek Joitus,
jolius, taugusztus és szeplember
bikapban
'
hi uapban vannak nyitva.
nyitva, társas
utazási kedvezmé10a dbak! Palima^-koc^k. talerhaW 90 P, kUKÜdöa 110 P.

I
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íjjv.^ssffla
x FEDAK SÁRI vasárnapig. Jegyek Delnngyar•razág<-iiíl.
-Népünnepélyek. A MANSz arra kérte a tanácsot. hogy szeptember 2-iki népünnepélyére engedje át a Szccheuyi-tcrcl. A tanács teljesítette
a MANSz kérését azzal a kikötéssel, hogy a teret
nem zárhatják le. — A -Magyar Nők Szent Korona Szövetségének szegedi csoportja július 7-ére
kérte a várostól a Stefániát este 8 órától 11-ig
népünnepély céljaira. A tanács a kérelmet teljesítette.
— Uj robbanóanyag. Xewyorki jelentés szerint
a kaliforniai akadémia egyik tudósa uj robbanóanyagot talált fel, amelynek evploziv ereje sokkal
nagyobb az eddig ismert legnagyobb robbanóerejű anyagnál, a trtattrototuolnál is. Az uj robbanóanyag gyártási módját
szigorua
titokban
tartják.
— Tűz a műegyetem kémiai in-ebiében. Budapestről jelentik: Tegnap este S óra után a műegyetem kémiai épületében egy eldobott cigarettavégtől tüz támadt. A tűzoltók félórai munka után
eloltották a tüzet. Az anyagi kár nem jelentős.

és
Mluvés^et^

Németh Mária a vráyiiirü éucksrlár junius 16áu tartja szenzációs müsoru hangversenyét a Belvárosi Moziban. F, rendkívüli esemény iránt víros
és
megyeszerte óriási az érdeklődés. Jegyek a Délmagyarország jegyirodájában és a Belvárosi Mozi
pénztáránál
906

A színházi iroda hireí
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Valulák:
350-3 55

Atigol fsai
27.95-28.10
79.9f> • 80.25
Btigi l r.
16 94 17.02
Elüli kor/
15350 15410
Din kor.
Oln'fr
57055 57 Ú ' i
Dollír
22 65 - 22 85
Fr. írtok
Holl. forte» 230 80 - 231 80
64.10-64.40
Zloty

L£«a
Mrt

30.15-3035
136.70 137.20
80 50-80 85
Ortr. Kffil.
Norv, kor. 153 3ő~ 153.90
110.25 110.65
Sr. Irink
153,55 15415
SvjM kor.

Irányzót:
A mai értéktőzsde rendkívül üzlettelen volt. A
spekuláció a kedvező külföldi tőzsdejelentések ellenére is nagyfokú tartózkodást tanúsított, úgyhogy
igen csendes üzlet mellett említésre méltó árváltozások alig fordultak elő, a tőzsdeidő első felében
kissé barátságosabb hangulat uralkodott a piacon,
később azonban a nyitási jelentéktelen árjavulások
is lemorzsolódtak, úgyhogy a piac a tegnapi nivón
zárt. Az áreltérések még az 1 százalékot sem érik
el. Egyedül a Nemzeti Bank volt barátságosabb.
A fi*kamatozású papirok piaca üzlettelenül gyengék. A valuta- és devizapiac barátságosabb.
(iri!)0Kal§8scJd:
Az irányzat jól tartott, a forgalom
élénk, egyebekben csekély.'

buzábau

78 kg,
79 ltr>.
77 tg.
78 tg.
Buza
TÍ8MV. 24 00-34.20 34 30-34.50 34.70-34.85 3500-35.15
F.-tisza* 23.90-34 05 34.15 34 35 34.43 34.60 34 85-35.00
Pm.
32.75.33.00 33.05-33.35 3340 "3.60 33.75 34.75
Fv.
33.60-3375 33 85 34.05 34.55 34 70 34.50 34.70
bácsira 33 60 33.75 33 85-34.05 34.55-34 70 34 50-34.70
Dunánttfi
.
30.25 30Í50
30.25-30.50 egyéb
Rozs, peatv.'d.
Árpa íafcarraány l. 29.50-30.00 iörárpn 32 50 33-50
egyét 31.00 32.00
Arps takarmány !1 ' 9 00-29.20
32,50 33.00
23.93-24 10 Zab I.
BuKakorna
52
54.—
közép 32T0 32.20
30 00 31 00
30 25-30.50
Tenccr
29 35 29 63
e:-yéb

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomaiolt a kiadótuiajdonos
P^hiagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalal Rt. könyvnyomdájában.

4

jta®yobl>

lecMiOdllouKÍaolt
mai
mUlsora
BudapM. 9.30, 11.45 és 15: Hírek, közgazdaság.
17: A Hachmaun-együttes hangversenye. 20: Hannover—Kerpely— Polgár-trió hangversenye. — Rées.
'16.15: Délutáni hangverseny. 21.15; Francia opei ettek és tánczenék. — Mftnchen. 16: Szórakoztató
.cnc. 20: Esti hangverseny. — Nápoly. 17: Visetti
D'Evőli szoprán) hangversenye. 20.50: Hangverseny. - Berlin. 17: Énekkari hangverseny. 19.30:
Operaelőadás:
Fidelio«, opera 2
felvonásban,
liorthoven. — Brüttn. 15: Délutáni hangverseny. 20:
Orosz hangversény-est. 21: Hangverseny-átvitel a
Múl lilásról. — Hll verbum. 17.40: Rádió-trió. 19.40:
Kamarazene. 20.55: A házizenekar hangversenye.
Fvönlgsberg. 16.30: Délutáni hangverseny. 21.15:
l'lsa Koch operaénekesnő hangversenye. 20.30: Szórakoztató zene. — Langenberg. 18: Délutáni hangverseny. 20.15: Esti hangverseny. Utána. Kerti
ha ugver&enyátvitel a düsseldorfi Rheiu- terass»ró!.
Leipzig. 16.30: Délutáni hangverseny. 20.15:
Siúnielőadás: »Ernani*. dráma négy felvonásban.
J2.45: Tánczene. — Milánó. t6.35: .lazz-band. 20.45:
Szim/őnikus hangverseny. — Nápoly. 17: Antonio
.M«o (bariton) hangversenye. 20.50 G. Sacctti
• Hoffmann meséi« cimü operájának közvetítése.
•- Róma. 17.30: Tánczene. 21.15: Hangverseny. —
sunibnl. 17 30: Szórakoztató zene. 20.15;' Tőrök
erie. 22: Zenekari hangverseny. — Stockholm.
19. Gramofouzene. 19.45: Esti hangverseny. —
Zürich. 16: Szórakoztató zene 17.20: Gramofonhangverseny. 21: A házizenekar hangversenye.

Orvosi

rendelőnek

két szép utcai szoba, lépcsőházi bejárattal k i a d ó
M l h A l y l A d o l f n á l , Tisza Lajos kftrut 55. m

Vendéglősök
A

„Szeserts

P®rt!iirtlö

„ M ^ g p y
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•onlévő

FMckezhetni ugyanoü.

P3t)

Gyakorlott fontnak,
kik finom fonógépeken tm am dS&HffiipS»,
már dolgoztak, továbbá.
fó flxeiéssel
/eií-éíe/neJt
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Hasa! TexliMparI R.-T.
gyártelepén,

Rókusi

Egy szép bútorozott szoba
fürdőszoba használattal kiadó. Wigner, Deák Ferenc
u. IS.
Tiszta, szép bútorozott szoba kiadó 20-ikára, vagy
l-re. Cztnner
Inirénénéi,
Mikszáth Kálmán u. 4.
Bútorozott szoba kiadó,
féregmentes fürdöszobabasz
nálattal. Tábor u. 5., em.
ajtó 7.

Veszek férfi ruhanemüeket,
tollat, üres üveget legmagasabb napi áron. Kovács,
Boldogasszony sug. 22.
Eladó egy hálószoba butor, egy Singer varrógép,
egy nagy talicska és könyvek. Tudakozódni házmesternél, Somogyi u. 24.

BÚTOR

Belvárosban modern ház- '•
ban lépcsőházi elegánsan ! Ritka alkalmi vétel keberendezett szobát keresek, j ményfa és mübutorokban.
Raktáram
túlzsúfoltsága
»Korrect-; jeligére.
miatt az összes bútoraim
Bútorozott uecai szoba ki- í rendkívüli o l c s ó á r b a n
371
adó. tesrámoló palota Zrr. I á r u s í t o m .
ge n. 19., földszint 2.

tekete/ölűek

Bútorozott szoba uecai tiszta. villannyal, azonnal, v ;
1-sőre kiadó. Fodor ucca
31., ajtó 2.

Két-három
szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.
Egy szép szoba konyha
mellékhelyiséggel, villanyvilágítással julius l-re kiadó. Bihari u. 19. az.

57.

Egy jó pianinó 600 pengőért eladó. Bőhmné, Tisza Lajos kőrút 63.
Egy jókarban levő mosdó
kagyló megvételre kerestetik. Dugonics tér 12 , házmesternél.

Harisnyafejelés

és dupla talpú lé/fi és nő! haiisnyák b. M. C. anyagból a legolcsóbban készülnek Kelcnai
Ilonka kötödéMben, Iskola ucca
14. szara.
343

Antik bútorok eladók. —
Ugyanott 3 szobás uccal
Vendéglő minden
joggal , lakás elutazás miatt átazonnal átadó. Tudakozódadó. Széchenyi tér 5., II,
ni Bigó u. 34. ugyanott
em., 5.
egy szoba kiadó.
Magánház a belvárosban 4
szobás modern
lakással,
nagy udvarral és bérbeadható
mellékhelyiséggel
augusztus 1-től bérbeadó.
Megkeresések > Évi bér elő
re fizetendői jeligére akiadóba kéretnek.
Egy ötszobás és egy két
szobás lakás kiadó, ugyanott több bútorozott szoba
is kiadó. Teleki u. 17.
Egyszoba, konyha, speiz,
fáskamra azonnal kiadó. —
Vitéz ucca 10
Száraz udvari szoba kiadó
Tabán ucca 37
4 kisebb, fürdőszobás lakás azonnalra átvehető. —
Ugyanott 1
vásárcsarnok
fülke kiadó Dugonics tér
12.

a

Részvénytársaság"
r

Csinosau bútorozott szoba
kiadó. Kölcsey u. 10., 1.
em. 10.

Ügyesebb tanulólényok felvétetnek Alt Gizella nő!
divattermébe, Széchenvi tér
7., II. 24, kik felsőbb iskolát végeztek,
előnyben
részesülnek.

SpHzer Sándw

Hivala'os árfolyamok:

F*dák Sári három utolsó f?!léplfj
Pénteken: Fares.i Arr.?ri':VSzombaton: Antonip.
Vasárnap: Borcsa Amerikában.
, Havi 2 0 p e n g ő s í ö r í e s / í é s s e l
A réjfl dal. Fedák-láz van most Szegeden, min- )
vásárolható már a
den este zsúfolásig megtelt színház lelkes közönsége határtalan szeretettel és rajongó lelkesedéssel
ünnepli a legnagyobb magyar primadonnát és ez
a legmegbízhatóbb és legtökéletesebb hordozható írógép
a lelkesedés a Borcsa Amerikában az utolsó képW Í R T H és P.ENCEY
^
ben éri el tetőfokát, amikor is Fedák Sári sorban
írógép, irodaberendező és mechanikai vállalatnál
elénekli leggyönyörűbb emlékű szerepeinek ma
Sicged, Horváth Mihály r.eca 7.
• Telefon 12—21.
már közkinccsé vált legszebb melódiáit. A zsúfolt nézőtér tombolva, önfeledten hódol a sok-sok• — •'• i
•'• D í j t a l a n b e m u t a t á s . — — — — —
régi, kedves dalnak és azok Istenáldotta megszólaltatójának, a magyar színjátszás büszkeségének:
Fedák Sárinak.
Ü g y v é d i
i r o d á n a k

Uadió

15

T C f e ^ c t e

FINN MCVÉSZEST M*. TIS74.
Ma
fél 8 órai kezdettel a Ti^za dísztermében a világhírű rinn férfikar,
LAULU MICHET
tartja gyönyörű inüsoru haugversenyét, amelyen a
finn vendégeinken kívül a város társadalmának
előkelösé-gei is résztvesznek. Jegyek 1—5 pengőért
a Belvárosi Mozinál (Harmónia).

iy28 j u n i u s

t BgnxJWBw&w&mtuni ühsíwhíií"1

Vasöntöde
üzemben, 3 szobás lakóházzal, teljes felszereléssel, nagy keresleti körrel
eladó, esetleg bérbe kiadó.
.Eladással megbízva Ko-

pasz

ingatlaniro-

da,

Tábor u. 8.

Telefon

19-49.

;i8i

Vigkedélyü urileányok vagyunk, faluról jöttünk, szeretnénk a falu szürke unalmas egyhangúságát a város, hogy ugy mondjam,
zajos, friss levegőjével felcserélni Szórakozni szeretnénk és ehhez termésre,
tesen egy fess jómodoru
úriember ismeretsége szük;
séges. Ha netalán,
ez a
pár sor valakinek a szemébe ötlik, az irjon »Titokzatos« jeligére a kiadóba.

Foglalkozás
Szerény feltételek mellett
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.
Egy bejárónő 12—4-ig felvétetik Petőfi S. sug. 79.
II. em
Papírzacskó gj akorlott ragasztó leányok és tanuló
leány felvétetik. Deák, Pulc
ucca 20.

Fonott szandál,
lartós.

kényelmes, Készíti

Lustelner, Korona
ucca 15. 848 Telefon 19-73
800 pengővel társ kerestetik egy biztos üzlethez. —
Ajánlatok »Jó haszon< jeligére a kiadóba.

Az

Alföld

legnagyobb

táblaüveg raktára

Hirdetések felvételére meg- !
hízható urat keresek. Mo- ]
dern kölcsönkönyvtár. Ki- ( övegezési vállalata. Mérey
gyó ucca 1.
ucca 8. Telefon 9—57. 150

Körösi Géza

flegier.delőim < hs'éra ipartelepem áthelyezése és meg>iagyobbIló(.áva! oi.

ágyíolltíssziitási

heve szettem,

melye! meg is lehel várni.
Uármilyen
poros
és tisztátalan
úgy toll tisztítás
után
visszanyeri
p o r r o e c í e s , valamin*
ruganyos
voltál,
miért
is etjészségi
mindenkinek
afánlom.

Lucza József a ö r t S e Szeged, Tábor ucca 4

száraz,
szempontból

