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ság és emberiség számára, akik talán mégis tünknek mosolygó szimbóluma. A szinház a
termeltek annyi értéket és szereztek annyi művelődés góca, mivel nők is szerepelnek
Kihány nap óta hasábos tudósításokat ol- érdemöt egy keserves ós küzdelmes alkotó nagy benne. Az erkölcspribékek és erénycsőszök
vashattunk a fővárosi sajtó legkülömbözöbb élet során, mint a külömben bizonyosan igen elfojtott érzelmeiknek szabad folyást engedhetnek a színházzal kapcsolatban és ezek a
pártállásu orgauumaiban arról a bizonyára or- kedves és biztató talentumu Tőkés Anna.
Miért olyan égetően sürgős és olyan első- liliomos hősök és ezek a szeplőtelen lovagok
szágos jelentőségű kulturális eseményről, hogy !
gondolnak arra,
Tőkés Anna egyszerre, szerződött, le a Magyar JÍndüen fontos az, hogy egy molett színésznő soha világéletükben nem
Színházhoz és a Nemzeti Sziuházhoz. Mi lesz melyik műintézetnek kötelékébe fog tartozni, hogy szép és jó könyvek és képek is vannak,
ebből? — kérdezte valószínűleg hazafias ag- holott éppen nem tartják égetően sürgősnek a gondolatnak magasztos és mélységes monugodalommal a kukutyini kisgazda és a kutya- és elsőrendűen fontosnak például azt, hogy mentumai, amelyeket meg kellene ismerni és
bagosi íkaszinótag, a rakaraazi közjegyző, és egyéb teremtő művészeink, a festők, a szob- szeretni, pártolni és terjeszteni. De nekik
аг abádszaióki szolgabíró. Napokon keresztül iászok, eőt a költészet és zene hősiesen el- azért mégis meg van a magukhoz való és
álmatlanul virraszthattak a csonka ország fe- szánt és halálosan eltökélt művelői, az igazán reájuk valló eszük. Meri ők viszont igen jól
igazi magyar értékek miből élnek, hogyan értik és tudják, hogy a Marx Kapitalja, «
lelős tényezői és felelőtlen elemei, mialatt
Tőkés Anna gömbölyű vállain tartotta a prob- tengetik napjaikat, megvan-e a mindennapi R«nan Jézus élete, a Swift és Shaw iróniája,
léma súlyát, mint annak idején Atlasz az kenyerük és lesz-e vájjon nyugalmas párná- a Millet és Meunier művészete, a Szabó Dezső
eget Pőkajné nem töprengftt olyan hosszasan jnk, amelyre rokkantan és bénán lehajthatják és Kassák Lajos szókimondó bátorsága mégis
tsak veszedelmesebb és kellemetlenebb, mint
é^ körülményesen a.zon, -hogy melyiket szere- majd a fejüket"?
tem, melyiket, szeretem, mint Tőkés Anna
Tőkés Anna esete a helyzet szignaturájá- az a bizonyos ágy, amelyik abban a párisi
ama talányon, vájjon a Wesselényi-uccai ma- nak, egész kicsinyes és beteges kulturális éle- kirakatban illetlenkedik.
gáumüintézetet boldogilsa-c jelenlétével és föllépésével в jövő szezon folyamán, vagy továbbra is az ország első színpadán folytassa
teljes dicsőséggel szereplését, amelyet nem is
olyan nagjon régen nem egészen dicstelenül
kezdett.
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Színház és kuliura

Gyilkosság a szkupstinában

Mi ugv gondoljuk, hogy ebben a megkülönböztetett figyelemben és térfoglalásban egy
'egészségtelen korszellem nyilatkozik meg
őszintén cs kovetelöen. Mert beteg dolog az,
amikor a színházat kezdik összetéveszteni és
azonosítani magával a művészettel és egy színésznő egészen személyes és anyagi természetű
ügyéből. válósággál kulturális eseményt kerekítenek. Még hozzá az illető színésznő nem
is azok köziil valú akik legalább elsőrangú
csillagok gyanánt bokorugrónak és lejtveszökellnek a világot jelentő deszkákon Ez a
lökés Anna lehel egy igen tehetséges színésznő, használható és igéreles tag, de hol
лап ő még ahhoz, hogy egy ország érdeklődését és bámulatát, maga felé irányítsa és
ebrent ártsa".' 0 igen, a színház nagyon határozottan ériékes művelődési tényező lehet
a kellő irodalmi és művészeti tudással és Ízléssel öntudatosan és célirányosan dolgozó vezető ember kezébe iv de maga. a színház még
nem a kuliura lényege és teteje, sőt — nem
kell messze menni — megfelelő képességek,
hites és komoly program hiiján bizony csak
afféle vegyeskereskedés, amely a tömeg egy
részének bufelejtő hajlandóságát iparkodik
kiszolgálni több, kevesebb anyagi és meglehetősen minimális erkölcsi sikerrel.
Valami baj vau azzal a kulturával és azzal
a kulturföléunyel, amelynek érdeklődési középpontjában napokon és lapokon keresztel
Tőkés Anna áll, nem is a művészete, hanem
az, hogy melyik színház lesz a boldog és a
kiválasztott, amely őt bírhatja'.' Magyar zsenik éllek és pusztullak el ezen a földön, akikről hallgatással vagy megvetéssel vettek tudomást bizonyos orgánumok, magyar zsenik
alkotlak örökkévaló műveket, gyújtottak jövobelángoló máglyákat, emeltek égbetörő piramisokat ezen a tájon, akiknek
számára
egyik-másik orgánumban egynémely hasábok
csak azért tzenbelödtek. hogy még a tragikus
elmúlásuk után is beléjük rúghasson, a sírjukra piszkolhasson egyik-másik nagyságos elme és szinte észrevétlenül és majdnem búcsúztató nelkul távozott el a siralomnak ebből a
legsirnivalóbb Aölgyebol egy Thuríj Zoltán,
egy Cholnoky Viktor, egy Tömörkény István,
Akik i>edig tala.a ui^kjM&ak annyit * magy ar-
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Racsics, a gyilkos montenegrói képviseld elmeneküli,
maid jelentkezett a belügyminiszternél — Lázas Izgalom
Belgrádban
— fia vezérelek továbbra is az e'ddigi mu•
(Budapesti
tudósilónk
telefon jelentése.") |
ugy
Belgrádból jelentik: A szkupstiria irtai ütésén t dórban sérteget bennünket,
a történelemben egyedül álló borzalmas i lígarantálom, hogy itt marad a fele.
nelek játszódtak le.
Punisu Racsics radikálispárti
képviselő
revolverrel
agyonlőtte Ivo
Baszbaricsek és Pavle Radics horvát „
parasztpárti
képviselőket,
súlyosan
megsebesítette Stepán Radicsot, n horvát paniszlpárt
vezérét és Pernár
képviselőt, továbbá könnyebb sebet
ejtett Grangijt parasztpárti képviselőn.

A szenzációs eseményről a Délmigyarország
tudósítója a következőket jelenti;
Már
a? ülés megnyitásakor

rendkívül izgatott volt a hangulat A radikálispált több képviselő tagja közbeszólások
formájában azzal fenyegette meg az ellenzékei, hogy
állandó

sértegetéseiért és rágalmaiért
vérrel fog fizetni

A demokrata parasztpárti koalíció képviselői
viharos lármával tiltakoztak a fenyegetések
ellen. Popovies radikális képviselő az ülés
első szónoka, beszéde, közben az ellenzékhez
fordulva a következő kijelentéseket tette:

Az ellenzéki padsorokban óriási felháborodással fogadták ezt a kijelentést ős a lárma oly
elviselhetetlenné vált, hogy az elnök kénytelen volt az ülést felfüggeszteni.
Rövid szünet után
*
Püitisa Racsics

radikális képviselő szólalt fel.
..
Beszédét azzal kezdte, hogy minden tekim
tétben azonosítja magát Popovies kijelentései
vei. Az ellenzéki oldalon erre ismét ujul 1
erővel tört ki a lárma. Racsics azzal folytatja, hogy az ellenzék obstrukciójával az ál
lamot végveszélybe dönti, ő pedig csak a
szerb nemzet érdekeit tartja szem előtt és Ha
kell, fegyverrel száll szembe az ellenzékkel.
A demokrata parasztpárti koalieió soraiban
Racsics kijelentései viharos ellentmondásokat
váltottak ki. Pernár horvát parasztpárti képviselő igy kiáltott oda Punisa Racsicshoz:
— Tolvaj, maya rabolta el a délsierb Végeket!
Racsicsot ez a kijelentés végkép kihozta a
sodrából, izgatottan fordult az elnökhöz, magából kikelve kiabált: büntessék meg Pernárt ezért a kijelentéséért, mert
különben
maga szá.mol le vele.

Punisa Racsics előrántotta hátsó xse&é&ől a revolverét,
amit ebben a pillanatban még csak a szkup- vert, aki azonban ellökte magától a két embert
stina elnöke és a miniszterek vettek észre, .és igy kiáltott fel:
mert a szónoki emelvény az elnöki asztal és
— Aki közeledni mer, lelövömf
a miniszteri padok között van Amidőn az cl.
nők meglátta Racsics kezében a revolvert,
És mái' fel is emelve revolverét, célba cette
menekülésszérüen elhagyta az üléstermet A
az ellenzéki képviselők első padsorát
miniszterek réijjulten ugrottak fel helyükről.
Egym$s;i№n rttfrrfsllf el a hal NWés.
.Vukics igazságügy-miniszter, Obradovics volt.
kultuszminiszterrel a szónoki emelvényhez ug- Az első kel golyó Pernár horvát parasztpárti
roft hqgy kicsavarja íiacsics kttffiüöi 4 tfl\£l- képviselőt á
aki .eszméletlenül rggj-ptt ősz-
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azf "Bizzbaricset horvát parasztpárti képvi(esiével védelmezze vezérét, így a
* l ő , aki a gyorsírók asztala mellett állott, Ranegyedik golyó Grangyát találta,
adcs felé ugrott, hogy megakadályozza őt a
aki azonban csak könnyebben sérült mec,
további lövöldözésben.
mert a golyó csak a karját érte.
Racsics erre Baszbaricseket vette cél«•
ba. A golyó talált és a képviselő
eszméletlenül esett össze.

Az ötödik golyó Radics István gyomrába fúródott és a horvát parasztpárt
vezére szintén összerogyott.

Raosies most már magánkívül lövöldözött tovább. A' negyedik lövésnél a vele szemben
Radics István unokaöccse, Pavle Radics volt
üW
miniszter rémülten kiáltott fel és unokabátyjához rohant. Ebben a pillanatban dördült el
Radics. htván horvát parasztpárti ve*,
a hatodik lövés,
tért vette célba.
a golyó szíven találta Pavle Radicsot.
drangm Radics-párti képviselő hirtelen Radics elé ugrott, hogy
| aki hangtalanul rogyott össze.

Az ülésteremben leírhatatlan pánik támadt.
A képviselők nagyrésze ás a teremben tartózkodó szolgák félelmükben kirohantak a teremből. Az óriási zűrzavarban Punisa Racsícs, aki most már revolverének mind a hat
golyóját kilőtte, szintén kirohant az ülésteremből, ahol csupán néhány ellenzéki képviselő maradt, akik azonnal körülvették a
vérükben fetrengő áldozatokat, néhányan pedig orvosért szaladtak. B ászban esek és. Pavle
Radics ekkor már agonizáltak és mire az
orvosok megérkeztek,

a legnagyobb sietséggel a városi kórházba szállították, ahol azonban
Pavle Radics a műtőasztalon meghalt.
Grangye képviselő, aki csak könnyebben sebesült meg, saját lábán hagyta el az üléstermet.
Az általános zűrzavar első perceiben senki
sem ügyelt a merénylőre.

Pavle Racsics a miniszteri szobák
ablakán át az udvarra ugrott, ahonnan nyomtalanul eltilnt.
Baszbarlcsek már halott volt.
A merénylet hire futótűzként terjedt «1 a
favle Radicsot kámfox injekciókkal tartották fővárosban. A szkupstina előtt óriási tömeg
".letben és Radics Istvánnal, valamint Pernár gyűlt össze, amelyet rendőrökkel kellett szétképviselővel az időkőzben megérkezett mentők | oszlatni.

A király Radies ágyánál
A királynak azonnal jelentették az eseményeket. Sándor király azonnal autóra ült és
Í kórházba sietett és meglátogatta a sebesüleket. Radics István éppen az operációs esz.aíon feküdt, amikor a király hozzá lépett és
gyengéden megszorítottál kezét. Radics István
ílhaló hangon suttogta:
<

utasította az ügyészséget a nyomozás lefolytatására. Egyúttal elhatározta, hogy Baszbaricsek és Pavle Radics képviselőknek, vala;mint a megsebesült képviselők gyógyításának
költségét az állam viseli. A szkupstinát felszólítja, hogy örökös évjáradékot
szavaxzon
meg a hátramaradottak
családjának. .

Közvetlenül a gyilkos merénylet után

— Éljen a királyt

A király néhány szót váltott Radiecsál, akit
azután megoperáltak. A műtét sikerült és
minden remény
Mtíhtn
marad.

meg van arra, hogy

Radics

A kormány tagjai a kora délutáni órákban
Minisztertanácsra ültek össze. A miniszteranács mély sajnálkozását és megbotránkozó;át nyilvánította a történtek felett. A kormány

lezárták a távírót és telefonforgalmat,
csak délután 5 órakor nyitották meg újból,
a cenzúra azonban szigorúan figyeli a beszélgetéseket.
Sándor király este 7 óra tájban másodszor
is meglátogatta a sebesülteket a kórházban.
f i Belgrádi politikai körökben természetesen

Dártkülömbség nélkül a legélesebben elítélik
a történteket.
Punisa Racsicsot mindenütt a leghevesebben
ámad ¿k, mert személyes bosszúból az ország
itlpoUükai békéjét veszélyeztette. Vukicsevics
nini&zterelnpk részvétlevelet küldött a demokrata parasztpárt vezetőségének,
amely
azonban a levelet felbontatlanul

le kell

mondania.

Pavel Radios és Baszbaricsek hoHtesrtét csütörtökön Zágrábba szállítják és ott fogSék eltemetni A merénylet hírére
óriási tömeg gytíit össze a zágráhl
Radlcs-párt irodája elfltt.
Pre'davec horvát parasztpárti képviselő k i
szólította a tömeget, hogy mindenki őrizz,
meg a nyugalmát és menjen haza. A felszólításnak meg is volt a hatása és zavargások
nem is fordultak

elő.

Belgrádban
& lakosság mmden rétege példátlan érdeklődéssel lcfcéri az események fejlődését. Az uccékon fel és alá hullámzik a tömeg, a lapok
különkiadásait pillanatok alatt ezétkapkodják.
A' kormány tagjai 7 órakor minisztertanácsra
ülteit ősszie, amelyen Korosec belügyminiszer bejelentette, hogy az ország minden rérében mindenütt

tetie? a rend ¿s. nyugalom.

A szerb főváros lakossága lázas izgalomban,
szinte forradalmi hangulatban várja az események fejlődését. Fokozza az izgalmat, hogy
már
a tegnapi

ülésen azzal

fenyegette a

kormánypárt
az ellenzéket, hogy itt
vérnek kell folyni.

A fenyegetés csak tegnap hangzott el és 7
ma délelőtt tényleg vér folyt a szkup- • ,'
stirta üléstermében.

A merénylet után a kormány azonnal minisztertanácsot tartott és a király is sürgősen
tanácskozott minisztereivel.
A szkupstina
V

épületéi csendőrség vette körül.

mert tartani lehetett attól, hogy a felbőszül1
tömeg, amely a rettenetes eset hírére összesereglett és fenyegető magatartást tanúsított.
meglincseli

a gyilkos

képviselőt.

Punisa Racsics a merénylet elkövetése utln
egyik barátjának
lakására menekült, akit
azonban nem hajlandó megnevezni. Itt tóbh
levelet írt meg, azután magához kérte néhány
személyes jóbarátját, akiktől elbúcsúzott, majd
autót bérelt és a belügyminisztériumba hajtatott. Bejelentette magát Korosec belügyminiszternél. aki azonban közölte, hogv

közönséges gyilkosokat
nem fogad
és utasítást adott Racsics letartóztatására. A
csendőrök a gyilkost a rendőrfőnökségre vitték, ahol Belgrád város rendőrfőnöke azonnal
megkezdte kihallgatását.
Amikor a rendőrfőnök elé vezették, a merénylő elővette a zsebéből a revolverét éa
átadta a rendőrfőnöknek. Arra a kérdésre
hogy miért hord magánál revolvert, Racsics
azt válaszolta, hogy a Balkán-háború 'óta soha
nem jár revolver nélkül, de egyébként azzal
próbált védekezni, hogy Pernár horvát kép.
viselő rá akart rohanni és ezért önvédelembői
cselekedett.

Nobile megvan!

visszaküldte.

Az ellenzéket a déielőtti események végsőkig
Elkeserítették. A demokrata parasztpárti koalíció a délután folyamán tartott ülésén a
párt további magatartásának kérdését vitatta
meg. Az ellenzék álláspontja, hogy a kormánynak azonnal

A délutáni órákban Zágrábból repülőgépen két
egyetemi orvostanár érkezett Bielgrádba, mert

Radics István családja ragaszkodott ahoc,
hogy Radics Istvánt zágrábi professzorok kezeljék.

Maddftlena ő r n a g y m e g t a l á l t a a tábornokot
és repülőgépről élelmiszert dobott le
(Budapesti

tudó itúnk

telefonjelentése•)

Kángsbayből Jelenti^'- Maddalena olasz pilótaőrnagy ma reggel Wból felszállt, hogy felkutassa az Itália hajótöröttéit. A kingsbayí
rádióállomás ponk> utasításokat adott Nobilenak. hogyan keli majd irányítani rádióállomásáról az olasz repülőgépet A start után
Xobfle még kétszer adott rádiójelentést és kö-

zölte, hogy megadta az első utasításokat Maddalena őrnagynak, aki a késő éjszlaka érkézéit
jelentés szerint meg is találta Nobilet ét an-

nak társait. Maddalena őrnagy hosszabb ideig
keringeti Nobile táborhelye felett & élelmiszereket dobált

le részükre.

További rélszlí

tek még hiányoznak.

A klsántánt külügyminisztereinek
konferenciája
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelenlése.') | hatalmasabb és egységesebb, mint valaha. A

Bukarestből jelentik: A kisántánt külügyminisztereinek első konferenciája délelőtt 11 árától délután 1 óráig tartott. A második ülést
délután 4 órakor tartották meg, amelyen elhatározták. hogy napirendre tűzik Magyarországnak a békeszerződés revíziójára
irányuló

kísérleteit. Az első nap azzal az egyhangú
megállapítással végződön, hogy a kisánlánt

kiadott hivatalos kommüniké azt mondja, hogy
a külügyminiszterek
röviden tájékoztatták
egymást azokról a kérdésekről, amelyek saját
országaikat érdeklik ,továbbá vizsgálat tárgyává tették az általános helyzetet a kisántánt szempontjából. Holnap részletesen vitatják meg azokat a problémákat, amelyeket
ma csak futólagosan érintettek.
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„Legjobb volna lebontani
a földbeiQiyefzteR gyermekklinikát',
— mondotta

a

kultuszminiszter a z egyetemi
szemléjén

é r k e z é s e k

<*r6f Kfeheleberg K u n i Szegeden

a püspöki paloLaban a kultuszminiszterre, aki
megérkezése után. azonnal fogadta a küldöttséget. A paprikások átnyújtották a miniszternek azt a memorandumot, amelyet május
tizenhetedikén tartott nagygyűlésükön szövegeztek meg és amelyet a kormányhoz kívánnak juttatni sérelmeik orvosoltatása végett
A minisztert közbenjárásra kérte fel a ltül
döttség.
Klcbclsberg Kunó kijelentette a küldöttség
előtt, hogy a paprikások sérelmeit tanulmányozta. Tárgyalt már ebben az ügyben a
földmivelésügyi államtitkárral, aki megígérte, hog.v rövidesen megszünteti a házban való

( A Délmagyarország
munkatársától ') Kle- és tovább utazott Gyulára, ahol az épülő
bclsbr.rg Kunó gróf kultuszminiszter szerdán iskolákat tekinti meg
délelőtt féltizenkét órakor dr. Denhoff miniszteri tanácsos társaságában autón SzegedA paprikások k Q l d ö i l s é g t
re érkezeti és délután hat órakor lovább
a kultuszminiszternél
utazott Gyulám- A miniszter megérkezése ulán
paprikavizsgálatok
kellemetlen
rendszerét.
azonnal a püspöki palotába hajtatott, ahonA szegedi paprikatermelők és kikészitők Megígérte a miniszter, hogy a memorandumét
nan dr. Aignrr Károly főispán, Somogyi Szil- nagy küldöttsége várakozott szerdán délelőtt rendeltetési helyére juttatjaveszter polgármester kíséretében az egyetemi
épjtkezések megszemlélésére indult. A szemle
9 bőrgyógyászati klinikánál kezdődött, ahol
mar vártak a miniszterre az egyelem tanárai.
II „polnármesfer
meg
Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, az ' „ .
„
.a fivárcsfoati
.
„ _ „_
.sürgeti
.
- .
fir
és
a
nóv aki egyik rokonának meglátogatására jötl
Szegedre.
(A Délmagyarország
munkatársától.) Sonisztériumban szükség esetén készen ós kézA miniszter ezután sorra megtekintett»
mogyi Szilveszter polgármester, Rack Lipót nél legyen valamennyi, mert igy azt reméli,
pénzügyi tanácsnok és Scuttéty Sándor fő- hogy a kölcsönhatározat jóváhagyása gyors készüld klinikákat.
számvevő társaságában csütörtökön reggel sabban történik meg. Sokszor megtörtént
Kívánságára működésbe akarták hozni a fo- Budapestre utazik, hogy megsürgesse a fiz- ugyanis, hogy hasonló esetben a belügymigadalmi templom villanyerőre berendezett ha- millió pengős uj városi kölcsönre vonatkozó niszter külön-külön rendelte el egyes akták
közgyűlési határozat jóváhagyásét. Ezt a köz* felterjesztését, ami rengeteg idővesztesége*
rangszerkezetét, dc a szerkezet váratlanul felmondta e szolgálatot a városi urak mérhetet- gyűlési határozatot a tanács csak szombaton Jelenteit.
A belügyminiszter döntés előtt átteszi a
len bosszúságára Azonnal szerelőért küldtek, terjesztette fel a belügyminiszterhez, azért
aki azonban csak másfél órai kutatás után. ilyen későn, körülbelül két hónappal a hatá- bölcsönre vonatkozó közgyűlési határozatot
találta meg a hibát és így a hősök harang- rozat meghozatala után, mert az uj szabályok véleményezés végett a pénzügyminiszterhez,
jának hangjában csak később gyönyörködhe- értelmében külön közgyűlési határozat kell a aki azt abból a szempontból birálja felül,
kölcsön minden egyes tételére és a kormány hogy a kölcsön engedélyezése nem sérti-e
tett a kultuszminiszter.
addig a kölcsön felvételét nem engedélyezi, az ország hilelérdekeit. A polgármester ezérl
, R sikertelen harangozási kísérlet
am!g a kölcsön felhasználására vonatkozó ellátogat a pénzügyminisztériumba is, ahol —
közgyűlési határozatokra a város nem kapott
után a miniszter és kísérete a polgári tanár- belügyminiszteri jóváhagyási Még a legutóbbi ha lehetséges — soronkívüliséget kér erre a
képző intézet helyére, ment, ahol már láza- közgyűlésen is szerepelt néhány ilyen tanácsi véleményezésre, mert a kölcsön engedélyesán folyik az alapozási munka A miniszter előterjesztés és a közgyűlés határozatának zése most már, amikor a városnak kedvezőérdeklődött, hogy mi van a telek sarkában felebbezési határideje csak most fért le. A nek látszó ajánlata is van a tízmillió pen¿ü|ó Nyikos-féle házzal, amely legnagyobb kölcsönre vonatkozó régebbi határozatokat gőre, meglehetősen sürgős.
A város főtisztviselői ezt a pesti utat termeglepetésre még mindig olt áll és akadá- ezekkel együtt terjesztette fel a tanács.
mészetesen
felhasználják más városi ügyek
lyozza az alapozási munkálatokat. A polgárA polgármester most majával viszi a köl- elintézésére is, amelyekről azonban a polmester közölte a miniszterrel, hogy a város
már megkapta a ház azonnali birtokbavéte- csön ügy minden aktáfát, hogy a belügymi- gármester elutazása előtt nem nyilatkozottlére. a felhatalmazást és így a jövő héten sor

épiési vállalkozók Aimássy Den« «röf-

kerül ú lebontására

tizmiMio pert p $ «I városi kölcsön fóváliagyásAt

is.

Sokáig szemléigelte a miniszter
»

A

gyermekklinika
töldbesiily esztett
épületét,

és
pengőfiamisiiólc
törvénysssék

dinár
a

amely, a Tiszapart legszebb helyén, a Tisza
LajOs-körut sarkán éktelenkedik. Nem tetszett
az épület a miniszternek sehogysem.

Szerencsés

A város urai azonban kijelentették, hogy
ezt a megoldást az árvízvédelem érdekei lehetetlenné teszik, mert a Tisza partja védőtöltés, amelynek megbolygatása veszedelmet
hozhatna az egész városra.

tűzte ki a pénzhamisítók bünpörének főtérgyalásét. Szerda délelőtt a törvényszék

fekete

Verát csütörtökön

(A
Délmagyarorazág
munkatársától.)
X
—; y*alamit kellene vele csinálni — rnon- ! szegedi törvényszék Vild-tanácsa szerdán
kezdte tárgyalni a dinár- és pengőhamisitók
dcitt?.
talán le kellene nyesegetni körülötte
a Tisza partját, hogy érvényesüljön az épület. monstre bünpörét. A törvényszék három napra

—

Legjobb

volnu lebontani

az egészet, —

mondotta félig komolyan, félig tréfásan, de
meggyőződéssel a miniszter, aki ezután autóba
ült -és/.
Oorozsmára
látogatott el, ahol a polgári iskola helyét
tekintette meg, majd visszajött Szegedre.
Ebédre dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök
láttp vendégül a miniszlert, aki délután az
egyetem központi épületében értekezletre hívta össze a város képviselőit és az egyetemi
tanárokat
í- 4 « •

a Templom tér rendezése
•.

ügyében Ezen az értekezleten bejelentette a
miniszter, hogy a Templom-tér záróépületét,
amely az uj teret a Gizella-tértől választja
majd el, még az ősszel megkezdi, a többit
pedig a jövő év tavaszán Ószig eldől az is,
hogy a tér rendezésére benyújtott pályatervek
közül melyik kerül kivitelre, valószínűleg a
kiviteli terv elkészítésére a ket elsődíjnyerte«
-pitész, Rerrich Béla és Wälder Gyula kapnak közös meghizatást
m n i s z t e r ja

erteteskí. utee

ulí

a régi dlnárhámlsitások
ügyét kezdte iárgyalni. A dinárhamisitások
bünpörét a lörvényszék már 1924-ben egyszer tárgyalta, amikor is » hamisított dinárokéi szakértői véleményadás célfából elküldték Belgrádba. Belgrád azonban válaszra

sem méltatta

a

magyar

hatóságok

hallgatja

M a töi vény széle

berke. Olyan halkan beszél, hogy alig lehet
érteni szavát. Finom és választékos kifefezéseket igyekszik használni. Büszkén vallotta
be, hogy hat gimnáziumot végzett. Valamikor adóügyi jegyző volt. Szenvedélyes amatőr fényképész es Így gondolt először a pénzhamisításra.
Nem (agad semmit, minden! töredelmesen
beismer. Társai, a hamispénz terjesztők tagadnak. Kiss István hiába mondja a nemükbe bűneiket.
1921 telén Kiss István Pesten volt. Itt ismerkedell meg Szabó Oéborral, akitől

átiratát. Évek teltek el, még Belgrádból a
2500 darab hamis Sfdlnárost
szakértői vélemény Budapestre érkezett és
kapott
terjesztésre.
A hamis dinárokat Sze
még hosszú idő, még azokét a szegedi (örgedre
hozta
és
megkezdte
a terjesztési. Bolvényszék is megkaphatta. A szegedi törvénydog,
boldogtalant
felbérelt
a
hamis dlnárosok
székhez visszaérkezett
hünieiek
egyrészét
terjesztésére. A terjesztők busás haszon reBelgrádban meg is
dézsmálták.
ményében megszállott területre utaztak át,
ehol megkezdték működésűket.
R hamisított dinár címletek eltűntek.
A Szabó Cábor-féle hamis dinárosok nagyA pénzhamisításhoz szükséges technikai kiszerűen
sikerültek, úgyhogy Kiss István elszereléseket pedig jórészt kicserélték.
határozta, hogy ezután maga is
megpróbálA szerdai főtárgyaláson Kiss István, aki a kozik a hamis pénzek gyártásával. Kiss Istpénzhamisító banda vezére roll, sehogy sem ván
akart ráismerni fényképező gépére.
egy és százdinárosokat
— bz nem az enyém — mondotta. Az én
fényképező gépem uj volt, ez pedig egy ócska kezdett gyártani. A hamis százdinárosok ám*
masina.
bár nem a legjobban sikerültek. A terjesztőkA törvényszék nem kutatta to»ább, hogy mi nek 123 darabot sikerült elhelyezni.
történt a Belgrádba küldő« pénzhamisító felKiss Istvén 'öbb társa segítségével Bőrcsök
szerelésekkel.
József
KISS István

«jiauhamiiitéfc »isire i g é n y i e n

sánHiriaívaí aszdálkettö tanyáján
*aró em- mtte&ig t>$ fliozhainiettö jptthejylt.

A Jet-

192R jur t

DÊLMAGYAHORSZAO
jesztésnél azonban hamar rajtakapták őket és
a rendőrség a pénzhamisító társaság tagfait
letartóztatta.
A szerdai főtárgyaláson a biróság a dinár«
hamisító banda tagfalt hallgatta ki, majd a

tárgyalás folytatását csütörtök reggel 9 órára
lüzte ki. Ekkor kezdik meg a hamis ötven*
pengősök ügyének tárgyalását, amikor is sor
kerül Szerencsés Fekete Verára is, aki meeenánsa volt a pénzhamisítóknak.

Két fiatalember Korsói

botránya

№91.. -r,

?i

KOraczze m o g logorrotsu, m i e n i t ^ o ö t

í\

smgBSml^^&m.

fOOPCP, SZÁJVÍZ, FOGPOR.
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A séta kedden este kezdődött « mabaí piacnál.
Zsibongó, lüktető élet volt ott hajdanán.
Ma
(A Délmagyarország munkatársától.)
Szer- ingerült szót váltottak egymással, majd Wanszinte szomorú végig menni rajta. Régen lényegedán délben ismét hangos jelenetek színhelye nie nekiugrott Horoáihnak és többszőr fefbe'
sen olcsóbban vásárolt itt a gazdasszony, ma ninvolt a Széchenyi-téri korzó. A déli órákban
ütötte. Horváth Lajos nem hagyta magét. Vé- csen differencia az árak között. Ugyanolyan drága,
a bérszékeken üldögélők arra lettek figyel- dekezett és támadt. A korzói verekedés né- mint a szerdai, vagy a szombati hetipiac.
Retek, hagyma garmadában áll, lucskos csemesek, hogy két fiatalember egymásnak ron- hány másodperc alatt zajlott le, mert amikor
resznye
is bőven akad. De vevő? Az nincs.
tott és ütlegelni kezdte egymást.
a korzón posztoló rendőr odasietett, már csak
— Naccságos ur, hajjá. gyüjjön mán ide, neei
\ kinos uccai jelenetnek természetesen a nevekel tudta feljegyezni. Az uccai botrány
árutam máma még égy krajcárt sé. Vögyön ebbü
sok szem- és fültanu|a volt. A szemtanuk el- szereplői ellen kihágás! eljárás indul meg.
a jó retkömbü.
beszélése szerint Horváth Lajos tisztviselő
Horváth Lajos büntető feljelentést tesz
Retek, hagyma itt-ott és mindenütt, összefönyegyik korzói bérszéken ü l t amikor elhaladt Wannie Rezső ellen, mert állítása szerint az
nyadva, elfásulva és podvásodva.
mellette Wannie Rezső, a fiatal úszóbajnok. • inzultus hátulról érte, úgyhogy az első pillaA »nagy piacon« a panaszok, a keservek ujult
A két fiatalember már régóta ellenséges vi- I natban védekezni sem tudott.
erővel törnek ki. A bora reggeli órákban feldúlt
emberek rohannak végig az árusok előtt. VeBzonyban volt rsal. A korzón néhány j
vök' Duzzadó szatyroknak hire-hamva. Mindegyiknek a fenekén húzódik meg egy kis krumpli, karalábé. Gyümölcs, ami legjobban kellene otthon
a gyerekeknek, az nincs. Lukszus.
íme az árak:
Uj burgonya 30—40 fillér, spenót 30 fillér, karA Szent Szék állásfoglalása a zsidóság védelmében
fiolnak 10-től 50 fillér a darabja, a karalábénak
csomója 6—8 fillér, a kelkáposzta 6—10 fillér,
(A Délmagyarország római
levelezőjétőlAz volt az, amely a zsidóságot minden alkalomsárgarépa csomója 6—20 fillér, spárgáé 20-tól 50
mal megvédte az igazságtalan üldöztetésekkel fillér, kaporé 4 fillér, borsó literje 20-25 fillér, fej.
ílmult év folyamán Rómában magasrangu főpapok, közöttük számos bibornok protektorá- szemben és amint mindig ellene volt a kü- tetlené 15 fillér, a csiperke gombát 50 fillérért
tusa alatt társaság alakult azzal a céllal, hogy lönböző népek egymással való ellenségeskedé- vesztegetik, az uborka darabja 10-t61 50 fillérig.
ï katolikusok között a zsidósággal szemben seinek és mindennemű gyűlölködésnek, amePrimőr a zöldségpiacon a tök, amely szerdán
való türelmességet
hirdesse, mivel a római lyet ma az antiszemitizmus nevével jelölnek nagy ur volt. Arasznyiért 50 fillért kérlek, de a 2
pengőssel sem lakhat jól egy öttagú család. Nem
katolikus egyház a zsidó vallásból keletke- meg. A katolikus egyház mindig imádkozott
zett. A társaság meglehetősen intenzív pro- a zsidóságért, amely a Megváltó eljöveteléig talált vevőre a káposzta sem 30 fillér az öklömnyi,
valamivel nagyobb 50 fillér.
pagandába kezdett és *Pax super Israël«: című az isteni megnyilatkozások letéteményese volt
A zöldbabnak is jól megy a dolga; 1 pengő 20
folyóiratát sok százezer példányban terjeszfillér kilója! 16 fillért kérnek a fűszagú zöldpapriA » Civilta Cattolica azután elitéli az antifette.
szemitizmus -¡»nem-keresztény formája és nem* káért. 10-et a hegyesért.
Franciaországban a .Vatikán tudvalevőleg a
Megkérdezzük, Szegeden miért nem esnek az
keresztény szelleme miatt, amely ennek a zsi• őzt ár sas ág vezetőivel való barátságos együtt- dóellenes mozgalomnak számos vezetőjében ki- árak. ha nincsen kereslet.
— Majd a jtlvő héten — hangzik a szinte egyműködésre törekszik, amely politikának követ- fejezésre jut és amely egyébként is összekezményeként a Szent Szék és a royalisták, egyeztethetetlen a katolicizmus eszmevilágával hangú válasz —, elmennek a diákok, minden olcsóbb lesz.
az »Action Française« hivei közölt kinos össze- és a keresztény életfelfogással. Ezek a vezetők
A gyümölcspiac. Itt még vigasztalanabb a n«lvcsapások támadtak. A royalisták minden al- a zsidóság ellenségei párt- vagy nemzetiségi
z«t.
kalmat felhasználnak, hogy a Vatikánt meg- szenvedélyből kifolyólag, avagy anyagi ér— Sé tégnap, sé máma semmi, tekintető« ur.
rágalmazzák. A társaság működése kapcsán
dekből, kereskedelmi irigységből, haszonvágy- Mindön itt van még.
azt híresztelték, hogy a Szent Szék szövetségre ból, vagy más hasonló motívumokból, ameValóban dus cseresznyehalmok virulnak, de a
lépett a francia szabadkőművesekkel é« ezért lyek sem erkölcsileg, sem vallásilag nem igapirosló ribizli, zöld egres, meggy is van rengeteg.
indított harcot az antiszemitizmus ellen. Ez a zolhatók.«
A szép cseresnye 1 pengő 20 fillér, ez befőzni vahadjárat igen kellemetlen volt a Vatikánnak
ló, bár lehet kapni 30 fillérért is kilóját. A ribizli kilója 70—80 fillér, a »büszke»' 60 fillér, fonyés hogy véget vessen a híreszteléseknek, néVégül a közlemény megállapítja, hogy több
hány hét előtt feloszlatta ezt a társaságot, mint negyven pápai bulla és dekrétum tilt- nyadó földieper 1 pengőtől 1 pengő 20-ig, a meggy
"élreértések elkerülés*; céljából azonban a fél. ják meg a zsidók élete és tulajdona elleni 35 fillértől 60 fillérig.
A baromfipiacon is nagy bajok vannak. KI tudhivatalos »Civilta Cattolica« most hosszú nyi- erőszakosságokat, a keresztények számára a
ja megfizetni az idei libát, a rántani való csirkét,
latkozatban fejti k i a társaság feloszlatásának zsidókkal való emberséges bánásmódot irják
fiatal kacsát.
okait és megállapítja, hogy a Szent. Szék ezen elő, megtiltják a kényszer-keresztelőket és eré— Vége itt uiár mii»SR»ei£! — mondja s sota.
intézkedése nem irányul a zsidóság ellen.
lyesen megcáfolják azt a botor vádat, hogy Ilyen rossz piacunk még sohasem volt. Ahogy ki— Hiszen — hangzik továbbá a Vatikán a zsidók húsvéti szertartásaik részére keresz- pakkoltam, ugy vagyok most is itt
Az árak megmagyaráznak mindent, A fiatal hí'lhivatalosának közleménye — a Szent Szék tény vért használnak.
zott liba 2 pengő 20, a tavalyi 2—2.20.
Rántani való csirke verébnagyságu 2 pengő, valamivel nagyobb 2 pengő 50; a fiatal kacsa párja 4
—6 p«ngő, paprikásnak való csirke 3—« pengőig
tjruk 5—7 pengőig, i soványliba párja 8—12 pengő. Egy pár excentrikus gyöngytyúk árván gubbasztott egy stand előtt 8 pepgö 50-et kértekért»!
Kétségbeesett séta a kétségbeesett árusok és kétségbeesett ueoők között
A tejtermékek piacán sincs forgalom. Juhsajt
i
jajveszékel.
A
vevő
ket&égbeesve
hallja
az
ara.
(A D é l m a g y a r o r R z i g m u n k a t á r s á t ó l )
kilója 3 pengő 20, juhturóé 2 pengő 80, erősBudapesten nagy árzuhanás volt a nagy csarnok- ! kat veszekedik, körömszakadtig alkuszik, fillére- turó 2, miskolci turó 250, tejföl literje 1.80,
ban.
annyi borsót vittek fel legutóbb a fővá- I1 ken félórát vitáz.
tehéntúró 80—90 fillér. A tojás darabja JQ—11
— Nem piac ez már uram — adja a szót az
rosba Voltak olyan esetek, amikor a csarnoki I
fillér.
árus a reggel
kitett 410 filléres táblát délre 15 egyik »nagy« kofa Kínok-kin)« A portéka itt roEllátogattunk a halcsarnokba ií.
. _ . j,
had
a
nyakamon.
Vevő
nincs.
Mindenki
csak
árat
fillérre cserélte ki.
— Megszűnt a forgalom, — mondják. As árak
kérdez, aztán lemoodólag tat. Nincs pénz, nincs
jzegeden azonban az ilyen jelenség teljesen ismeváltozatlanok, de nem fogy a portéka. Harcsa kfretlen. Ttt inkább a vevőket éri meglepetés,« gazd- fogyasztás.
lója 4—5.60-ig, ponty 2—3.20-ig, csuka 2-2.60-ig,
Elegáns
hölgy
jön
vásárolni.
5>zoigálólány
viisszonyokal, akik végig izzadják a csirkés, zöldsékecsege 5—10-ig, márna 2—3-ig, süllő 2—5-ig. A
szi utána a szatyrot.
ges és gyümölcsös standokat. A szegedi piac nxost
vágott harcsa kijója 4 és 6 pengő között válto—
Hogy
B
káposzta
néni?
1 főszezonban döbbenetesen drága. Drágább, mint
zik, a vágott pontyé 3 és 4 pengő között. Azt ís
— ötven fillér keritcsókóló®.
Budapesten.
mondották itt, hogy ilyen gyenge még sohasem
— Jérus Mária, — sikolt a hölgy és siette táSéta a piacon, egy könnyű de nem kellemes
volt a piac, ramt a szerdai.
vozik.
<tolog Tele panasszal mindenki. A kofa sir és
Itt is. ott Is egyforma a panasz. Soha ilyen rossz
piacot. Nincs kereslet, nincs pénz nincs fogyasztás.
Véigül kimentünk a Valéria-térre. A paprikabőrzén az árak változatlanok, áru van elég, az idei
termés jónak Ígérkezik, mert az idő kitűnő. Az
árak: csemegeédes 2.88—2.96, édesnemes 2.56—
2.64, félédes 2.10-2.20, I. rózsa 1.50 kilója. Föa legmulatságosabb fllmoperítt 3 film és 3 színpadi réez
Zér 8—5-ig.
— Tőnkre vagyunk téve. — mondta egy p«p.
rikás.
Mindenki szomorú, mindenki levert. A magyar
a Royal Orfeum tagjainak személyes felléptével
gazdasági élet katasztrofális helvzetében még mindig segítségre vár,
Szövegét HatmaUt
Imre, zenéjét MárUas
D e s s ő irta — péntektől » Korsó
Moziban

A f a f ü ő n as antiszemitizmus ellen

A szegedi piac drágább, mint — a budapesti

Dénes Oszkár - Radó Teri - Um*é lán^or

1928 junius 2í,

OÉLMAGYARORSZAG

A Képzőművészeti Egyesület
tagdijai
Tisztelt Szerkesztő TJr! A Szegedi Képzőművészeti Egyesület nyomtatott levelezőlapokat küldözgetett mostanában, amelyen azt
irja, hogy tudomásul veszi kilépéseidet, de
egyszersmind három évi tagdijat követel rajt a m — a z 1926—1927—1928/ évit, mert ha
nem fizetek: hepőrőlnek. A képzőművészeti
egyesületnek e tagdijbehajtási eljárása ellen
a nyilvánosság előtt kell tiltakoznom. Milyen
jogon követeli az egyesület az 1926—1927.
évi tagdijakat, amikor — nem is működött.

Tudomásom szerint az egyesület csak most
adott életjelt magáról. Tisztelettel: Egy ki-

Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák,
poloskák, sváhbogarak, molyok, bolhák

lépett Egyesületi tag.

Óvakodjunk az utánzatoktól!
Csak eredeti plombált Fiit-kannát fogadjunk e!t
Magyarországi központ: "PjINACEjI
GyógysxervegyésxeÉ"Rt.
"Budapest,
IV., Bedft Ferenc ncoa IX Telefon: T. 233—Oí. C. 909—46.
B.50

Ötven pesti gyerek Makón
Makóról

kaptuk

az alábbi

sorokat:

Ötven

vérszegény gyerek jön a fővárosból hozzánk,
hogy a nyár végén több életerővel, derűsebb
és egészségesebb mosollyal szemükben térjen
vissza szüleiknek szük, levegőben és nap-»
fényben szegény otthonába. S visznek magukkal tüdejükben, vérükben s csontjukban
elraktározva egy kis életrádiumot: erőt adóbb
napfényt, makói őstalajból látatlanul kisugárzó, testi-lelki fajsúlyt emelő energiát, Marosparton, szellős tanyákon magukba szedett
pusztai levegőt, ugy amint az Úristen kegyelme nekünk állandóan s bőségben juttatja
télen-nyáron, ősszel s tavasszal.
De olvasva az ötvenes létszámot és gondolva
erre is, arra is, nem tagadhatni, valami melankóliaféle suhan át leikünkön. M a k ó . . . ez
a nem tudom hány ezer hold ura-város, majdnem negyvenezer színmagyar lakosával.-.. s
csak ötven gyermeket mertek neki szánni!
Ebből vagy az következik, hogy valójában kevés Budapesten az ingyen-nyaralásra szoruló
sápadt gyermek — aminek csak örülhetni —,
vagy oly nagy volt a versengés, Uram fia!
Lalán egész integer Magyaroszágon értük, hogy
Makónak legjobb akarattal se birtak többet
juttatni. Mert, hogy ez a jól táplált nagy
város ne birna, vagy éppen nem akarna többet is szivére ölelni — ez hihetetlen.
Emlékezzünk csak vissza 1918. nyarára. . ,
Hogy ontották a vagonok az osztrák gyermekeket s hogy elkapkodták őket a szeretetház
árnyas udvarán. Jutott belőlük minden második házhoz egy-kettő, még a tanyákra is szép
számmál, pedig századikunk se értett nyelvükön s azt se mondhatnók, hogy a magyar
az osztrákot, kivált a bécsit, oly nagyon testvérének nézte volna.
A pestiek azonban a mi nyelvünkön szólnak
hozzánk, a mi fővárosunk gyermekei, a mi
hazánk szomoruságos mosolyú ártatlanai, a
mi bűneink, apák-anyák áldozatai, a mi vágyakozásunk reménységei s a szebb Jövendő
Ég ajándékozta zálogai. Nem tudna Makó ötvennél több karaj kenyeret szelni? Nem hiszszük, hogy bárki is szegényebbé lenne vele
s csak egy falattal is kevesebb jutna kis cselédeinknek.
Nem elég a külső egység, lelki kell, hogy
a külső egység megállja a válságokat. Azután
meg... Nem bántja a lelkiismeretünket, hogy
Belgium, Svájc, Hollandia a magyar gyermekeket családi meleg otthonukba fogadták be
édes családtagnak; nemcsak a karaj kenyeret nyújtották nekik, hanem lelkűk csókját is
rájuk lehelték? A gyermeknek meleg fészek
kell s nem kaszárnyaszerű hálóterem, még
ha iskolahelyiségből lett is. Nem mozdul meg
bennünk valami?
F. B.

BELVÁROSI

SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKIRATAI
LXVI

Amikor bankot alapítottam
Az 1909 esztendőt egy fantasztikus dologgal
kezdtem meg: »bankot alapítottam.« Ez ugy
tőrtént, hogy a képviselőház folyosóján egy
fiatal kollegám (aki azonban már régóta kegyelmes ur), panaszkodott nekem, hogy egy
újságírónak sehol sem lehet még egy pár
száz korona kölcsönhöz sem hozzájutni.
Eszembe jutott, hogy a Sándor-utcában Elked
vendéglősnél, a > főzelék-királynál < láttam
nemrégiben egy táblát, amelyre ez volt inra:
»A Targoncások Hitelszövetkezetének igazgatósága itt minden szombaton este ülést tart. Heti
befizetések ugyanakkor elfogadtatnak.« Panaszkodó kollegámnak nem szóltam semmit,
— hanem még aznap beállítottam Zilahy bácsihoz:
— Igazgató ur, ki a legintelligensebb bankigazgató ma Budapesten?
Zilahy bácsi habozás nélkül felelt;
— Székely Ferenc.
öt perc múlva már irlam egy levelet Sz'ékely
Ferencnek, a Belvárosi Takarékpénztár elnökének, szépen kifejtve, hogy ha a targoncásoknak van egy hitelszövetkezetük, melytől kölcsönt kaphatnak, akkor miért ne lehetne az
újságíróknak is? Ha lesz az újságíróknak is
hitelszövetkezetük, a kölcsönt kérő újságírókat a bankok egyszerűen oda utasíthatják,
— el lehet tehát várni a bankoktól, hogy az
újságírók szövetkezetét támogatni fogják.
Székely Ferenc még aznap válaszolt; megírta, hogy a bankoktól egyáltalán nem lehet
várni semmit és hogy a targoncások komoly
gondolkodású, belátással bíró emberek, ők tehát fentarthalnak egy kis hitelszövetkezetet,
de az újságírók erre képtelenek. Székely
Ferenc ajánlotta, hogy ne csináljak semmit,
de megirta, hogy ha mégis csinálnék valamit:
őreá számithatok.
Erre kibocsájtottam az üzletrész-jegyzési
iveket. Kollegáim viharos helyesléssel fogadták az eszmét, mindenki jegyzett több-kevesebb összeget. Akik heti tiz koronánál nagyobb
befizetésre kötelezték magukat, azokat nem
vettem fel, mert nem tartottam őket reális
embereknek. Még Vázsonyi Vilmos is »bedőlt«
két üzletrész jegyzésével; csak egy újságíró
volt, aki nem volt hajlandó ebben az üzletben
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Junius 21., 22., 23., 24-én, csütörtöktől vasárnapi"
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tábornok utolsó útja Rimából

Kiagsbayig.

a Green Islandon
Köht. Hühnefeld és Fltzmauritze startja és érkezése ünnepléséről készfl't helyszíni (elvételek.
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Főszereplő

részt venni: Miklós Andor. T. i. az újságíróról, mint bankfentartó elemre 1 ő ugyanugy
gondolkozott, mint Székely Ferenc.
Mikor jelentettem Székely Ferencnek, hogy,
már az egész sajtó benne van az alapításban,
Székely behivatta Vadnai Géza cégvezetőt ós
bemutatott neki:
— Szabó ur hitelszövetkezetet alapit az újságírók számára. Legyen szives mindenben:
segítségére lenni. A pénzkezelést és könyvelést elvállaljuk díjtalanul; igy nem kell a
szövetkezetnek se helyiség, se személyzet. Se
hogy minél hamarabb legyen egy kis pénz is:
mi is jegyzünk negyven darab üzletrészt, —
négvezerszázhatvan koronát szíveskedjék a
szövetkezet javára irni.
A Belvárosi Takarékpénztár ülésterme zsúfolva volt az alakuló közgyűlésünkön; előbb
Székely Ferenc elnökölt, majd Rákosi Jenő.
Megválasztottuk elnöknek Rákosi Jenőt, ügyvezető elnöknek Zilahy Simont, ügyvezető igazgató én lettem. Igazgatósági tagok lettek-. Herczeg Ferenc, Heltai Ferenc, Csajthay Ferenc,
Márkus Miksa, Salusinszky Imre, Seress
László, Szatmári Mór, Lenkey Gusztáv, Gelléri Mór, Purjesz Lajos. A fel ügyel őbizottság
elnöke Lányi Móric képviselő lett, tagjai közül már csak Vadnai Gézára emlékezem. A
névsor fényep volt — irodalmi szempontból.
A bankok közül, mint Székely Ferenc megjövendölte, senki sem fektetett bele ebbe az
alapításba egy vasat sem. Ezért igen haragudtam azokra a bőkezűeknek híresztelt bankvezérekre, akiknek hiába magyaráztuk, hogy
nem is bizonyos, hogy el fog veszni az az
ötszáz korona, amit tőlük kérünk. A »régi
emberek« közül azonban Matlekovits Sándor
ezer koronát jegyzett.
A hitelszövetkezet négy évig állott fenn;
évi negyven-ötvenezer korona forgalmat csináltunk. Egy pár újságíró adósságait gyökeresen rendeztük és körülbelül száz újságírónak adtunk háromszáz koronától ezerkétszáz
koronáig terjedő kölcsönt. Néhány évig majdnem mindennap több-kevesebb időt töltöttem
a Belvárosi Takaréknál Vadnai cégvezető, később igazgató szobájában s ezalatt egyetmást
megtanultam a bank-adminisztrációból. Négy
év muiva Vadnai, aki rendkívül nagy műveltségű és nagy tudásu ember létére nekem
nagyon imponált, megmagyarázta nekem, hogy
ezt az üzletet, melynek megorganizálásába viszonyaimhoz képest jelentékeny összeget fektettem bele, minden díjazás nélkül tovább
folytatnom nem szabad. Mikor erre azt mondtam, hogy ez a kis szövetkezet semmi költséget
nem bir el, akkor azzal állt elő, hogy legjobb
volna szép csöndesen felszámolni. Fel is számoltunk igen elegánsan, mert az utolsó fii-

UÉLMAíjíAtilíRSZAI
léríg m i n d e n k i visszakapta a pénzéi. »Intézetem -r, amig fennálloti, valószínűleg jól volt
vezetve, mert mindeai pénz, a m i
kikölcsönöztünk, egy fillérig befolyt és soha senkit
nem pereltünk, síit a hitelszövetkezet fenn-

állása alali még csak ügyvédi ícls/.ólitásl sem

intéztünk senkihez. Ez 50 százalékban Vadnai
Géza érdeme, 49 százalékban adósainknak az
érdeme. 1 százalék erejéig pedig az én érdemem volt.

Az eüenzék állandó izgalom között
tovább ágyúzta a gyufajavaslatot

A Képviselőhöz i n m * n < H g nem ismeri a sve«i szerződést - rrieűricH: „A

Keres/ienij poWlka «Cipelvelvel seH«öu sem e$vezlet!ie№ össze ez a javaslat"

Budape-t juuius ÍM. P.uky Endre alelnök uvitotta meg a Ház illését meglehetősen népes padsorok előtt.
'
A gyufa javaslat vitájában íqa Bródy Ernő az
első szónok, aki kérdéssel kezdi beszédét: Ki kényszeritette a pénzügyminisztert a neki sem tetsző
lavaslal benyújtására, mikor •< kormánypárt sem
lelkesedik érteV Л közvélpnufiiy is megdöbbenéssel
fogadta я javaslatot, amelvctl^i'okziloseág leng kö
rüil. Nagy lenézése a parlamentnek...
Pakols József: Л többségnek is !
Brod.v Ernő:
hogy л lények ismerete nélkül
keuytelen foglalkozni u *terz.ö<léM»l. (Nagy zaj/)
Sándor Pál: Hát nem terjesztette be ma reggel a
pénzügyminiszter?
Bródy Ernő- Nem- A pénzügyminiszter ur ugylátszik. szégyell л eserzödést, vadházasságban él
vele.
Szabóky Alajos: Egész nyíltan ide fogj;« HÍJ
hozni.
Pakols József Ö jön! Ó jön! (Nagy derültség.)
Bródy Ernő: Én ugv lá Iszik másodosztályú képviselő vagyok, mert a szerződés ismerete nélkül
vagyok vele kénytelen foglalkozui. Miért nem szólatnak fel önök a túloldalon.
Pakol* József: Gyufapárt.
Bródy Ernő: A miniszter csak néhány kiszakított részéi ismertette a szerződésnek. 1928 junius 14-én az egvscgespárt ütésén bekövetkezett
a svédek honfoglalása. Azt mondják, nem uj adóról. csak «dóemelÉsrol van szó, a magyar kormány eme nemes passziójáról.
Jánossy Gábor: Az acél meg a kova nincs megadóztatva.
Bródy Ernő: A nép érdekét kell itt képviselni,
nem pedig a svédét. A keresztény nemzeti eszme
korszakában beengedik a svédek'!.
Meskó Zoltán: Nem helyes még mindig kereszlényt és zsidói emlegetniBródy Ernő: Monopólium lesz a gyufa. Egy
iit'iuzelküzi kartellt ültetnek a nyakunkba. Sajnos. Iwgy a miniszterelnök állandó távollétével
tündököl. /Derültség.) A tröszt haszna ötven év
alatt tti80 millió pengő tesz.
Csontos Imre jelentkezett szólásra. Meg kell
rnoodani, hogy itt nehéz helyzetben vagyuuk és
д szerencsétlen nemzet érdekében mindent meg
kell tenni. Be kell fejezni a földreformot.
Ez
Jtől kitérni nem lehet.
Farkas István: Meg kell csinálni « becsületes
földreformot.
Csontos Imre: Kötelességünk, hogy ert a szerencsétlen országot
Mata«ils Géza Eladtuk я svedfkoek.
Csontos Imre: Ne zavarjanak kérem' Minden
bejt ug>is önök ««inaltak. (Nagy raj a baloldalon.) Iliába mondja Sándor Pál, hogy tele van
nr ország panamával, alap nélkül nem lehel ilyent
mondani, ezzel csak a nemzet tekintélyét rontja. Ha nekem, parasztnak ezt tudnom kell, menynyivel inkább keltene tudni Sándor Pálnak.
Rerki Gyula: A vita azért lett о gyufa mérge
mellett még mérgesebb izü, mert a de?breceni
beszéd szellemével ellentétben и mull bélen olyan
«•les miniszterelnöki beszed haugzott el, hogy annak inosi
aiKsa', éles vfcszhaugj i tamidt.
A* ellenzék ér/i. hegy tárgyi igazság áll —
mögötte és hogy mellette van л közvéle- 5
mény «zioipáhája.
Közszájon forognak leromlott bankok, iparvállalatok. nagybirtokosok, akiknek anjagí helyzetét a
kormány Ъомл rendbe.
Propper Sándor Panama, ^zénen
körülírva.
Mozgás a Házban.)
Berki Gyula: Az egyéni szanálások mérgező hatásúak és pletykára adnak alkalmat. Itt hz a pletyka járja, hogy van egy Magyar Német Mecögazdasagi Rl. nevü ál-svéd cég. amelynél a tröszt nagv
érdekeltséget vállalt.
Lárma és morgo л Házban.
Halljuk1 Italliuk! — hanczik miuden oidilrol —
Lehetetlen' Nagyon érdekes'
Berki Gyula
Azzal a feltétellel, hogy a korm á n n y a l létrejön -А Ж millió d o l l á r o s k ö l c s ö n .

Közbekiáltások a J*Holdalin: Ez a legrémesebb.
bé isis' i&ü tudjuk" elhÍDuir KiL v^uaai beouv:

192S jurnus ¿x

Mi az a Magyar Német Mezőgazdasági Rt.? Percekig tart a lárma, az elnök folyton csenget, dc
nem tudja a rendet helyreállítani.
Berki Gyula csak nagy nehezen folytathatja beszédei: Olyasmit is hallani, hogy van a Puiiántul
egy mammulbirlokos aki adóvirsgálato? kéri m v
H* e)|en. mert fizeté^képt-len. Le kellene már tenni ide egyszer a Ház asztalára a negyven legnagyobb birtokos adóbevallását. Nem csinálunk titkot abból sem, hogy egyes bankigazgatók olyan
jövedelmeket elveznek, amelyek nM összeférhetetlenek az ország nehéz helyzetével. Nem láttuk a
szerződést, nem tudjuk, mi van benne.
Kissé lakodalmi ízűnek tartam a*t az állami élel't,
amit mi élünk. Szokatni az állami pazarlás.
Gaál Gaszton: Csehszlovákiából hozatják a bazaltot, amikor Sümegeu van a bánya:
Berki Gyula: Miért nem leszi lc a kormány a
szerződést? Ez rossz taktika. Nem ludjuk mi van
a szerződéiben, mert a pénzügyminiszter szukszavu volt. Ha a kormány megcáfolja, hogy üzlet
van a szerződés mögött és hogy nem a Magyar
Német Mezőgazdasági Rt. üzlete az egész, nkkor
lehet beszélni arról, hogy vannak-e előnyei a javaslatnak.
Fricdrich István a következő szónok. Azt gondolta. hogy eloszlik az a köd, amit Berki Gyula
emiitelt, a miniszter is megígérte, hogy leteszi
a Ház asztalára a szerződést mindez azonban nem
következett be. A főváros bizottságának nincsen
egyetlen tagja, aki ilyen javaslatot, mint amilyen
a gyufajavaslat, merne előhozni és ezzel rontani az
ország helyzetét,
Malasits Géza: Albániának sem merlek volna
felajánlani, (Nagy zaj a jobboldalon.)
Frfedrieh István: Az államtitkár ur helyén megnyugtatnám a képviselőházat a szerződés pontjai felől. Mégis csak parlament vagyunk. (Közbekiáltások: Dehogy vagyunk!) Nagy lárma és mozgás.) Igenis, követeljük a srerzx>dés bemutatását.
A keresztény nemzeti politika alapelveivel
sehogyan sem egyeztethető össze ez, a javaslat.
Valamennyien a keresztény politika szárnyain emelkedtünk ide és most eltürjük, hogy itt egy millió
földmunkás viselje mayd a gyufaadó sulvos terheit.
Ila a kormány tud egy monopóliumot ötven évre kiadni, akkor tudná • hadlköt«sönvalorlzáeiót Is ötve» évre felosztani.
Az egész pénzügyi és gazdasági politika el van
hibazva. Hogy gondolkodjam én a gyufafrontról.
(Nagy derültség), h* nrt sem tudom mit tartanak
ezen a fronton. Egyszerre azt kiáltja a kormány,
hogy éljen n trösz.t. Azt mondja, hogy mi csak
beszéljünk és azután, ba már beszéltünk. leteszem a Ház asztalára a szerződéseket. Ilát ez
szegjen.
Bassenyey Zénó: Nem ismerjük a szerződést, hát
tiem beszélünk. (Nagy zaj és mozgás a Házban )
Berki Gyula: Szavaznak.

Művésszett*

és

A Carmen vendéggel- A Carmeu második előadásán vendég énekelte Escamillo szerepét, S z «
b ó Zoltán, a kolozsvári Opera baritonistája. A
vendégművész igen mutatós jelenség,
masszív,
mély bjiritonja erőteljesen cseng, a középfekvésben kellemes timbre lágyítja. A mélység és magasság kifejlesztése még nincsen befejezve, de
sok lehetőséget ígér. Szabó Zoltánnak megadatott a tehetség. Escamillo belépőjét lendületesen
énekelte, a torreádor dalát meg is kellett ismétel
nie, tehát sikere volt első fellépésének. Leszámítva az uj közönség elölt az uj városban történi
bemutatkozás izgalmait, amelyek hangjában olykor tulbillenést okoztak, Szabó hangja jó orgánum és további tanulás és fejlesztés után értékes lesz. Az előadástól az igazság és méltányosság alapján meg kelt állapítani, hogy összehasonlíthatatlanul jobb volt az első esténél. S z ó r á d
a virágáriában ezúttal olyan kifogástalanul és maradéktalanul szépet nyújtott, hogy csak a legmelegebb elismerés hangján emlékezhetünk meg róla
A teljesítményűek ez az erősen változó kilengése
viszóul azt bizonyítja, hogy Szórád szorgalma és
ambíciója nem áll arányban tehetségével. GaizI e r Lola is több súlyt helyezett ezúttal a dallamvonal, plasztikus megmintázására, ezáltal eltalalta a módját, hogjan kell Carmen szerepének líráját és szenvedélyességét «ilmélyiteni fölöslegeeen sok gesztus és ugrándojás nélkül. Maradtak
ugyan mozdulatai, amelyek semmiképen sem egyez
tethetők össze Bizel franciásan fiuom múvü és
utolérhetetlen bájjal telt muzsikájává], azonkívül
az opewszinpad is involvál bizonyos fokú előkelőséget, még Carmen naturalisztikusnak tetsző,
voltaképen azonban színesen romantikus alakjában is. Ha azonban az előadások az elsőtől
a
másodikig megtett haladás arányában fognak javulni, lehet még a Carmenból telt házat is csinálni. A szerdai előadás mindenesetre megérdemelte a szép és zajos sikert, dc megérdemelte M á tr a y Ernő karmester is. aki sokban volt ré&icse
az előnyős változásnak.
*

A színházi iroda hirei
Mesék az Írógépről — ma esle utolrara A sze2ou egyik legnagyobb sikerű operettje, mely olyan
előadás számot ért meg, amely a legnagyobb ritkaságok közé tartozik a vidéki színpadokon, ma
este huszonnyolcadszor kerül színié a bemutató
elsőrendű szereposzlásában. A főszerepeket ezúttal is Neményi Lili, Beko Aliz. Tolnay, Páger, Bilirsi, Hull Margit, Farkas és Rónai játszák.
Zenebona — Fejes Teri veudógfelléplével.
A
Zenebona budapesti szenzációs sikerének oroszlánrészese Fejes Teri volt, aki a Zenebona péntektől kezdődő sorozatos előadásait Szegeden is bizonyosan diadalra viszi. A Zenebona sikerét azonban sok minden más téuyező is biztosítja: a melódiáknak és modern ritmusoknak
cseugósebongása. a jazz muzsikája, mely. ma már a legdivatosabb az, összes muzsikák között, a sok-sok
tánc, jókedv, szín, móka és vidámság, a pazar
kiállítás, a rendezői ötletek és főképpen a ragyogó együttes, melynek élén Fejes Teri mellett Neményi Lili, Beke Aliz. Tolnay, Páger, Büicsi, Herczeg. Egyed Lenke és Veszely állanak. A Zenebona pénteken premierbérletben, szombaton A)
bérletben és vasárnaptól kezdödőleg minden esle
bérletsziinetbeii és rendes helyárak mellett kerül
színre.

A színház tánrmesterének balletiskolája julius
1«-án nyílik meg- A városi színház vezetősége elha
tározta, liogy az uj szezonban
operett és az
Az elnök ezutáu bejelentette, hogy holnap már
opera előadásokhoz külön női tánc (görl) csonyolcórás ülésben
portot fog szervezni. K célból leszerződtette Rétárgyalja a Ház a gyufajav^slatot.
vész Béla tánctanárt, aki Szikl^y Jenő főrendezőSándor Pál: Személyes kérdésben kér s»Jt. önvel együtt egy bulletiskolát állit fel, ahol a színház
t ént. minden felszólítás nélkül, és saját eihatáro
részére hivatásos lánoosnők sőrlök) és táncosok
zásából férfiasan konstatálja, hogy tegnapi beszc
nyernek kiképzést, revü. klasszikus es mondáin
«le \ égén kisiklott. Szükségesnek tartja
mégis, táncokban. A növendékek kötelesek résttvenni u
hogy kijelentse, hogy nem kívánt gyanúsítani senszínház operett és operaelőadásain, mely részvékit- igenis, mondtam. — folytatta — hogy az. egész
telért díjazásban is részesülnek. Sikeres színpaország te|p vau panamával. (Élénk ellenbnoudása
di kiképzés után az Országos Szineszegyesulet felJobboldalon.) Tele van pa^amahirekke!...
Arra
vételi bizottsága elé bocsáttatnak. Az iskola láakartam figyelmeztetni, hogy vigyáznunk
kell, togatása at. egész sziniévad alatt kötelező. Jehogy ezek a hirek ne nőjenek tulnagyra.
lentkezni lehet naponta délelőtt 11 —12-ig és délU. elnök ezután napirendi indítványt tett.
után 4—5-ig a színház titkári • • IMÍ •
*hol az
Bud János pénzügyminiszter: A holnapi
nap
érdeklődők kimerítő felvi'is i .u'í«tnek.
folyamán a földművelési ¿s igazságügyminiszter
úrral együtt beterjesztünk egy uj törvényjavaslatot, mejy a földreformmal kapcsolatos kérdésekre és a földreform finanszírozására vonatkozik.
Ennek a törvényjavaslatnak egy melléklete lesz,
ehez csatoltatik teljes szövegében a svéd-amerikai gvufalrftszttel kötendő szerződés.
Az, ulé> üauUu iföped 3-kaü n t a t fiefc

Színházjegyet
Délmagyarország jegyirodája

elővételi <Sj nélkül árusít

tmmjemmszsgr
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Sport

Agy- és szlvérehneszesedésben szenvedő egyéneknek a természetes »Ferenc Jó-

zsef" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot
tesz az ália], hogy a béltartalmat kíméletesen
' távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétségH u n g á r i a — B á s t y á t !
j felenné tették, hogy a F e r e n c J ó z s e f viz egész
A nagy MTK méltó jogutódát, a Hungária Kléber, Schneider és Haar a válogatott csa- 1 sereg féloldali hüdésben fekvő betegnél is meg«
* tette a kellő hatást s igy nagy megkőnnyebcsapatát, a profiliga második helyzetét látja patnak sokszoros tagjai.
csapatát, a profiliga második helyezettét látja
Nagy feljesitménj't kell a Bástyának nyúj- i bülést okozott. Kapható gyógyszertárakban,
b.1
ellenj szép mérkőzés sportjában lesz azoknak tani, hogy miként a Ferencváros ellen, ugy a drogériákben és fasierfoletekben,
részük, kik megtekintik a technikás magyar fut- Hungária ellen is bebizonyítsa, hogy az első
ball ezen kétségkívül legelső képviselőjét. A profiligában nincs különbség közbe és az el— A szegedi revíziós iiagybizottság arra kéri
Hungária csapata világmárka és az ország sők között játéktudásban. Jegyeket ajánlatos
Szeged város valamennyi társadalmi és gazdasági
határain belül, pláne Szegeden nincs szük-. előre megvásárolni. Előzőleg 4 órai kezdettel
egyesületét, hogy a szeptember 8-én és 9-én rensége reklámra, elég ha megemlítjük, hogy a előmérkőzés.
dezendő nagy revíziós népünnepségek sikerének
minden idők legnagyobb magyar futballmübiztosítása érdekében ezen a két napon más ünvésze, Orth Gyuri együtt játszik KonrádSzeged atlétikai bajnokságai. Szeged atlétikai bajnepségek, ülések stb. rendezésétől legyenek szívedal,
a
futball
tanárával,
akik mellett nokságai vasárnap kerülnek eldöntésre a Hunyasek elállni.
az olasz lendületes futballt elsajátított Hirdi-téri pályán. Ez a verseny a szezon első kizer képviseli a fáradhatatlanságot. Itt Szege- emelkedő kerületi verseny lesz. Atlétáink eddig
— Érettségi vizsga a várost női Msffkereskedelm;
a
den mutatkozik be először Kalmár, a Pest- is kimagasló formáról tettek tanúságot, ezen
iskolában- Tegnapi számunkban fenti cim alatt
erzsébettől átvett nagy oenterhalf-réménység, versenyen a komoly küzdelmek értékes eredméRehling Etelka nevét közölték velünk, most a téakiben m á r is a népszerű Ferencváros Buko- nyeket fognak hozni- A déli kerület összes egyevedésért Rőhling Hedvigre helyesbítették.
sületei inditják legjobb atlétáikat és vidékről is,
vinák legnagyobfb ellenfelét látják. Itt ölti
Kecskemétről, Csabáról ós Hódmezővásárhelyről
— A Somogyi-leiepi zászlószín tel ásaél a rossz
egy év után ismét a. Hungária-diesszt először tömegesen érkeztek nevezések. A verseny délután
idő
miatt elmaradt zászlószegeket 24-én délután
magána az Amerikából hazatért többszörös 3 órakor kezdődik, belépődijat a rendezőség nem
5 órakor fogják beverni a kaszinó helyiségében
válogatott csatár. Molnár. A többiek is mind : szed, csupán a? 50 filléres program váltása kö(ökrös vendéglő, 24. Ucca.) Este 7 órakor művalamennyien. Fehér, Mandl, Kocsis, Rebró, j telező,
kedvelői színielőadás lesz a kaszinóban.

f f

— Ebö dijat nyert a szegedi felsőkereskedelmi
gyorsíró csapata. Budapestről jelentik: A magyar
gyorsírók országos szövetsége tegnap tartott felolvasó ülést a ref. főgimnázium dísztermében.
Az ülésen Radnay Béla dr, alelnök tartott előadást az uj versenyszabályzatról. Utána kiosztották a budapesti országos és kerületi gyorsíró versenyek dijait. A verseny hatalmas arányaira jellemző, hogy kb. 70 pénzjutalmat, 80
könyvi almat ós 300 o evelet osztottak ki. A
Fabró Henrik emlékserlegét Nemes Zoltán Magyarország gyorsíró bajnoka nyerte el. Törők Aladár aranytollat, mint az ország legjobb diák gyorsírója, Fodor Antal makói reálgimnázium tanulója
kapta. Az intézetek csapatversenyében az első
helyre került a bpesti ref. főgimnázium. Ez a gimnázium nyerte el a kultuszminisztérium vándordiját. Kónyi Manó vándordiját is. A vidéki középiskolák közül első lett a makói reálgimnázium
(tanár: Galamb Ödön dr.), a kereskedelmi iskolák
közül a szegedi állami felsőkereskedelmi iskola
(tanár: Eckert Elek), a női felsőkereskedelmi iskolák kőzött pedig a budapesti Bezerédi-uccai
iskola. A versenyzők 82 százaléka az egységes ma»
gyar gyorsírással irt.

T W € 1 «Jrm

f ) ¥ / 9 1 Csütörtök. Róm. kath. Gonz. Alaj.
a/E
p^testáns. Alajos. Nap kél 4 óra
2 perckor, nyugszik 8 órakor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, miután 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt
10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, <L u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel.
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (TeL 118.)
Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sngérut 21. (Tel. 62.)
Löbl Imre dr., Gizella tér 5. (TeL 819.) Moldvány
Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1, (Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Telefon 3,
— Időjárás- A meteorológiai intézet jelentése:
Hazánkban a hőmérséklet tegnap jórészt elérte
a normális mértéket. Az idő ma reggel borult
és eső több helyütt volt, különösen az északkeleti részeken. Jóslat: Változékony idő, helyenként esővel, esetleg zivatarral és némi hősülye4éssel.

— Meghalt a zentai kerület magyar képviselője. Szabadkáról jelentik: Sztrilics Béla szkupstinai magyar képviselő, aki a zentaí kerületet képviselte ma éjjel szívbaj következtében Zentán
meghalt. Sztrilics Béla 1910—1918-ig zentaí főszolgabíró volt és ő volt az első magyar képviselő; aki 1925-ben a radikális párt listáján bekerült a szkupstinába. Halálát főleg az idézte elő,
hogy az amúgy is beteg szervezetét a legutóbbi
választásokkal kapcsolatos izgalmak erősen megviselték. A képviselő 36 éves volt.
* Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában
vegyen. (Szeged. Dugonics tér 11.)
12

Fürilfi idényre
trikó, ruha, köppeny, sapka és cipő

óriási választékban

rendkívüli olcsó árakon.

— Fichtner Sándor Jubileuma ós a Visszhang
dalkör zászlószentelése.
Julius 1-én ünneplik
Fichtner Sándor zeneigazgatót a szegedi dalárdák a Visszhang Dalkör zászlószentelési ünnepségével kapcsolatban, működésének 25. évfordulója alkalmából. A szegedi dalárdék vezetői ma
eSte fél 8 órakor, a belvárosi fiúiskolában gyűlnek
össze, hogy a részletes programot megállapítsák.
— A jugoszlávok csak személyes jelentkezésre
adnak vízumot. Budapestről jelentik: A budapesti SHS királyi főkonzulátus tudatja az utazóközönséggel. hogy a mai naptól kezdve csak azokat az útleveleket fogja utazás céljából közvetlenül láttamozni, amelyeknek tulajdonosai személyesen jelentkeznek a főkonzulátuson. Mindazok,
akik személyesen nem jelentkezhetnek, küldjék
útleveleiket postán vagy megbízottaik utján
a
SHS kiráiyi kereskedelmi képviselet eimére Vilmos <.sászár-ut 26. A kereskedelmi képviseleten
az illetők már másnap átvehetik a főkonzulátus
ráttamozásával ellátott útleveleiket. A főkonzulátus
ez alkalommal hangoztatja, hogy a vízumkiadás
ilyetén szabályozása az utazóközönség érdekében
és a vízumbeszerzés megkönnyítése céljából történt. A főkonzulátus nem fogad el semmiféle közvetítést az útlevelek láttamozási körül.

x Fürdőruha, fürdöoipő nRgy választékban legolcsóbb Lampel és Hegyinél.
825

x Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és
kétajtósak, söltések legolcsóbban beszerezhetők
Fekete Nándornál, Kossuth L.-sugárut 18. Tel. 10-72.
— Halál a hévízi tóban. Keszthelyi jelentés szerint a hévízi fürdőben Lukács Vidig tejcsarnoktulajdonlos a töban fürdött, egyszer csak lebukott a viz alá és nem tűnt fel többé. A víz ma
reggel vetette fel holttestét, halálát valószínűleg
szívszélhűdés okozta.
Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában elővételi dij nélkül válthatók.

Nyiliíér
Válasz egy nyilatkozatra

(taerikai fffiták minden szín és n^BYságban
minden létező ssin és minőségbeli.
Strand és díva! napernyők, úgyszintén
es0erny№ gyért ¿ráncon.
'.Tl és n«l dlvatkQIOnlegeaségeb, nyakkendők, övek s®. ofcsó szabod árakon

Pollái Testvéreknél
Széchenyi tér 17.

Csekoníes ucca 6.

A l a p í t v a 1905. é v b e n .
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Az ipartestületi választások után
megígértem.
Körmendy Mátyásnak, hogy megrajzolom portréját. Ebből a portréból e héten néhány virágsxákt
csokorba kötöttem. A tegnapi lapokban siet kijelenteni a modellt ülő főrendjeiéit ur, hogy az ő
főrenddé való megválasztását — amelyet ő nem
karesett — akarja elgáncsolni ez a »szennyes irásí
és hogy ezért a bíróság elé állit. Szennyesnek bizony elég szennyes, de ez mind az ő szr'ímyess".
Xml a Mróságo» fflett: ott évi majd bizonyihÁ. Ha
u«m nagyon sietne a bírósághoz, ugy egycsapás
na két ¡egyet üthetne, meri a b « a csokorhoz ké-í:
szili még egy kosz&ru is. Dobay József.

Hungária
elővételben 10% engedménnyel Déimagyarorszáanil.

Hadié
A nagyobb
mai
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Budapest. 9.30. 11.45 fs 15 Hirek. 12 órakor
déli hardDgszó. rtána zpngura hangverseny.. 17:
Toll Árpád és cigiuyzruekarának hangversenye.
18.15: Baán Aladár dr.: Finnország tizéves izabadságunnepe. 19: A Magyar Hádió Újság félórája. 20.30: Opera-est. Közreműködnek Csillag
Erzbi, Kadnui Erzsi, Szedő Miklós dr., Maleczky
Oszkár, a Városi Színház zenekara. Vezényel Márkus Dezső. 22.05: Hirek. 22.30: Kamarazene. Haunover—Kerpely—Polgár.) Köunyii zent*. — Bécs.
1t: Hangverseny.
16.15: Zenekari hangverseny.
18.30 Atlétika. 11): Külföldi műsor közvetítés.
— Berlin. 17: Hangverseny. 20.30: Nemet kézműves dalok. 22.30: Tánczene. — Brüoo. 16 Hangver:ruy a kiállításból. 18.40 'iioddá--». 19.45: Színielőadás. 19.45: Kamarazene. 20: Vidám dalok.
21: Hangyorseuy a kiállításból. — Hilvrrsum.
K a p h a t ó
17.10: Rádió-trió. 19.55: Zenekari hangverseny. 20.50
A budapesti filharmonikus egylet hangversenye,
Dohnányí Ernő vezényletével cs felléptével. ' —
Len£enl>wj». 13.05: Hangverseny. 18: Zenekari hang
verseny. 30.05: Amsterdami hirek. 20.15: Egy ¿jst
(Jlara Schumamiál. Utána éjjeli és tánczene. —
íí&Mf
London. 18: Táui'zene. 19.15: Orgonaszonáták. 20:
Előadás. 20.15: Gavallérja rusticana, opera. 22.05:
Jégszekrény
Albat Kérem jöjjön rögmészárosnak és vendégtön a könyvekért.
Tarka est. 23.05: Jazz-baud. — Leipzitf. 15: A
lőbe igen alkalmas, jó
rfresdeni házi zenekar, hangversenye 16.30: Hang.
Szép, 18 éves bécsi leány
karban, olosón eladó. Fe
verseny. 20.15: Szimfonikus hangverseny. — 'Miketosas ucca 11, Csetaeky. ismeretség hiányában ezlano. 12.30: Kamarazene. 16.35: Rádiókvintett hangKisebb udvari szoba, konyúton keresi urifiuk isme
versenye. 17.15: Gyermekdalok. 20.45: Bellini: i^»
hás lakás ismét kiadó. Takarmányburgonya 100 reteégét. Jelige: -Szép
Sonuaubulla opera. 22.55: Hirek. — Pra-jjj. 16:
kg. 10 pengő. Valéria esték".
Hunyadi tér 7.
tér 7.
Hangverseny. 10.30 Operettelőadás. —
Róma.
Beluárosbaii ele¿iükin bu.
13.30: Rádiótrió hangversenye. 17.30: Zenekari hang
torozott saobát kaphat olFogíalKozás
Saroktelek Petőfi Sándor
verseny. 21.15: Fai) Leó: D0Mrhcrcegnő, operett
csó árért, ha Telad egy
sugárut 24. sz. alatt eladó. Kárász uccában száraz,
Szeriny
feltételek
mellett
30 filléres apróhirdetést.
gép- és gyorsírók ajánlkoz- Ugyanott használt zsin- tágas pincehelyiség julius
Elegánsan bútorozott kü- nak egy 30 filléres apró- dely olcsón eladó.
l-re kiadó. „Raktárnak
hirdetésre.
lőnbejáratu szoba kiadó. —
alkalmas" jeligére ki>Tiszta« jeligére.
adóba.
Oldalkocsis
1 f í s p s w * * ^ *
Egy vagy két bútorozott motorkerékpáramhoz utaEladó hácak kőzött válo.
szoba lépcsőházi bejárattal zó társat, vagy elsőrangú gathat tetszés szerint egy
a klmlihlvatai
Valuták i
képviseletet
csekély
költtefdfonszáffli
azonnal
kiadó.
Attíla-ucca
apróhlrueies
utján.
-íftsi Unt
27.98 28 13 IJU \
3.50 3 55 3., emelet.
ségmegtéritéssel keresek.
?«.'«! 1 f.
79.95 - 80.25 Uv»t
„Rutinirozott eladó" jelCaeii kar,
1694 -17,02 tira •
30.10-JU30 Bútorozott szoba fürdő- igére kiadóba.
njn Kar,
153 45 15415 V i r »
136.75 137.25 szoba használattal kiadó.
diRír
pur. »osa
8055-80.95 Kárász ucca 14, I. 4. a. Napi 3—4 órai elfoglaltságot keresek, esetleg
iioltir
57C 65 572.65
N'orv. kor, 153 30
153 90
Cr. Iflttt
22.65 -22.85 ST. frank
110.40 110.80 Kárász uccán gyönyörű gyermekeknél. Megkereffoll. tárta» 22085 231.85 svéd kar.
153.65 154 25 uccai szoba külön bejá- sések„Tánitón6kópzöt végrattal üresen, vagy búto- zett" jeligére a kiadóba.
llity
64.10 - 64 40
kilója SO fillér
2T
rozva kiadó. „Julius 1."
Deutsches Fräulein wird
Irány zat»
jeligére kiadóba.
Csckonics
ucca
3,
gesucht zu 8 Jähriges
A mai értektőzsdén az iráuyzat megjavult. Nyi- Kiilönbejáratu bútorozott MSderl für Vormittags
V
OyflmSlescsornok,
:iskor még tartózkodás volt észlelhető, mivel a
szoba fürdőszobával ki- Beschäftigung. Kovács Káuiac a külföldi tőzsdékről ueui kapott ösztönzést, adó. Korona ucca 5, em. roly ManufacturwarengeLegjobban bevezetett, Magyarországon 2<Tj
schäft, Tisza Lajos körút.
\ tőzsdeidő második fslében részben fedezési, jobbra.
éve vezérképviselt
•észben véleményes vásárlások következtébeu a
Üzlethelyiség szoba, kony- Ügyes mindenes, ki a főhangulat barátságosra fordult. Zárlatig az egyes ha, kamra, mellékhelyisé- zéshez ért, kis családhoz
papírok 1—2 százalékos árnyereségre tettek szert. gekkel azonnal kiadó „For- felvétetik. Széchenvi tér 7,
\éhány kivételes érlék, mint a Szikra, Magnezit galmas" jeligére.
II. 24.
•s Központi Jelzálog, ennél nagyobb árnyeréseget
Szeged és kornyékére
Cipészsegéd, jó munkás,
4
rt el. Kedvezőbb haugulatlai kapcsolatban a Egy-két szépeu bútorozott javításra felvétetik. Polgár
kedvezi
feltételekkel sz&brens
Forgalom is meggyengült és « tőzsde bizakodó szoba kiadó. Klauzál tér ucca 15, Ottlik.
3,
II.
e.
17.
irányzattal zárt. A fixkaruatozásu papírok piacán
Tanoncok fizetéssel felvélanyha irányzat mellett 10—15 százalék árvesztetnek Pollák paszomé^
teségek állottak elő. A valuta és deviza piacon
nyos és gombkötőnél, KerAjánlatok ^ H a s c o n " alatt Rudolf Mosse.
Madrid és Konstantinápoly gyengébb volt,
Kit-három azobás lakást tész ucca 12.
hirdető irodéba kéretnek. Budapest, IV.
lelépés nélVOl kaphat egy
Gabonatőzsde:
Váczi ucca 18.
M.30
Tanulóleányok
S0 filléres apróhirdetés utfelvételnek
Vajda
Farkasné
Az irányzat tartott, rozs és zabbau barátságos, ján.
*
nőiruha divattermében Szé- 185-t—1928 vígr. st.
t forgalom csekély.
Négy kisebb szobás, für- chenyi tér 15, Kiss D.-ház
Árverési h i r d e t m é n y .
dőszobás lakás azonnalra II. em. 11.
Hivatalos árfolyamok:
Alulitt birűiági vtorehaitú az UUl. évi LX. ». (.. 1W. t-a érteuai,
átvehető.
Tanulólányok felvétetnek ben «miael »«hírré 'eszi, hugv a sztgedi k!r járáablríaég 1987
78 kg
76 kg.
77 kg.
Buza
79 kg.
Ugyanott 1
vásárcsarnok
Kriener Jenőné női divat- évl^8SS9-8. i>rtmu vírjiéae k(toetkcztétwn_ dr. Kersch ferenc ügy
Tiszav. 34 00-34.20 34 30-34.50 34.70-34.85 35 00-35 15 fülke kiadó. Dugonics tér
termében, Somogyi ucca
12.
P^tiaiai 33,90-34 05 34.15 34 35 34.45-34,60 34 85-35.C0
utÉri lefoglalt íj 1146 peneére
7, II. em.
32.75.33.00 33.05-33.35 33.40-33.60 33.75 34.75
Pm.
kQlftalíle festiBéavek nyllvíno» árverésen eladatnak
j
: 3.6o 33.75 33 85-34.05 3455 34 70 24.50 34.70 Háziurak figyelmébe
M*iy *fveférnek » sneadi lur. lirtsbirósíg 1928 é v i J t t 30078
Fv.
n
é m a vésrise lelj-"
"
Oácska- 33 63 33.75 3385-34 C5 34.55 34.70 34.50-34,70 Feleslege» a hirdetés é j a tiratóber hé 20 napi"
dozá«!
Mától
kezdve
a
háziurak
OuniDtuti
114
43
pengilben
1
Levelezhet
szórakozás céláltal a : jiodáiu lisztre átadott
artiíia Szegeden, br^cbenyitóiP szám alatt leendő eezk8»lé3<rt
30.50 30.7Ü egyéb
30.50 30Í70 ét
Roza, peetvíd.
a varoe bármely rttzín levfl
jából a Délmtiityttrorízilg
1928. évi janius_ 22. napján détetötti 9 Órája battrfdCtll WMUatík H
Arpa takarmány I. 29.50 30.00 •íOrArna 32 30- 33-50 k'sehb í» nagyobb latorokat
apróhirdetései
ntján.
ai
eryíb 31.00 32.00 d l l t o l a u u l közveti lem. 079
Arpa takarmány II. 2900-29 20
24.10
2430
Zab
1.
33.50
34.00
becs
4f?n
Hutafrorpa
Központi lakásküzvetitö Eladók keveset használt
52. 54,—
kfaép 32.70-3320
modern »ilágos és sötét há- alul t( el lógnak adatni.
Kelt Szegeden, 1928, évi mí|u hé 24. napján.
i engerí
29.75-3000
30 00-31.00 íroda Dugonics tér 1. lószobák, ebédlő kredenc,
Szüts. Telefon 14-63.
28.75 29XU
eiijéb
Kulan, kir. bii. vtgrehaitó.
konyha kredenc, szekrény,
Egy szoba, konyha főbér- ágy, asztalok, ágybetét, éjleti lakás elsejére kiadó. iali szekrény, Íróasztal, etaFeHífc s»wrke»z4«s PÁSZTOR JÓZSEF.
zsér, bőrszék. .Tókai u. 3.
Nyomatott a Hadótutajdono* Délmagvírorsíág Alkony ucca 5.
Elad*
Hlrlep-r« N>«>mdnál!alat Bt. ktayrnyomdijaban.
Lakás, szobe. konyha,
Tiszielellet értesítem a t. vevőimet, hogy
borSinger varrógép, tavaszi
WWWPWP^IHII II I l i n — 1 1 W I I I I 1 I II 1.1. IIIIJII speiz kiadó. Pulc u. 23. női kabát, tükrök, spa- p i n c é m e t Szentháromság ucca U. ózátn alól
Két azoba, konyha, hozzá- nyolfal. réz- *B vasm-^sdó, 1928. évi május h5 15-éa Tls«a lajns h«rul 74. stóffl
olcsón és gyorsan
tartozó helyiségekkel és nemzeti zászló, teaasztal, «lé fOtzella tért gyógyszertár melletti Turcsánvl Béla
megtanulhat
tiszta bútorozott szoba nagy irodai Íróasztal. — itr haiáha) helyeztem át. A legjobb mináségfl boreket
azonnal kiadó. — Teleki Horthy Miklós ucca 8, tarlom állandóan raktáron. Szíves pártfogást kér
W i r l h ús R e n g e y n é l
víiáwiaUi740
Farkas Isivé*, borkereskedő.
cacti.
H o r v W h M l h A l v u c c a 7.

könyv

Paul Bourget:
Galsworthy:
Vészi Margit:
Jack London:
H. Mathers:

a

Nagyvilági dráma.
A gazdag féríiu.
Éjféli mise.
A játék.
A révész.
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