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Symposion
a fogyasztási

a polgármester
illetékekkel
a

A Délmagyarország mai számában kedves
párbeszédet jegyzett fel az ügyestollu riporter
a polgármester és a főügyész között, amikor
bár nem arról beszéltek, mégis arról volt
szó, hogy a város anyagi érdekeit hogyan lehet megvédelmezni a közhatalom eszközeivel.
Mivel a téma mesgyés s a forma szerencsés,
mi is párbeszédet kezdünk a polgármester
úrral — evivva Duce, evivva! —, illetve azzal
a nyilatkozatával, amit a Délmagyarország
ismeretes akciójával szemben kommüniké formájában a helyi lapokban közzétett. Örvendünk, hogy a sajtónapnak ilyen hasznos eredménye van máris, a polgármester urunk a
lapokon keresztül szól a nyilvánossághoz.

úrral
teritéken

ásványvizet, gyógyvizet, szódavizet, — a pezsgő
után az állam kevesebb adót szed, mint a
város a szódavíz után! — gesztenyét, kereskedelmi süteményt, tehát a sütemények legolcsóbb fajtáját, a cukrot, mindenféle sajtot,
mindenféle túrót, sőt meg az ecetet is terheli.
A kaviárt, amire a polgármester ur hivatkozik,
azt nem. De a túrót igen. A pezsgő után nem
kell ezt az adót fizetni, de a szódavíz után
több, mint tíz százalékot. Az osztriga nincs
ezzel a városi adóval megterhelve, de az aszalt
szilva igen. Ezután védelmezheti a polgármester ur ennek az adónak szociális előnyeit,
de arra kérjük, váló

adatokra

hivatkozzék.

Nem kell csodálkozni azon, ha a belügyminiszter is azt állapította meg erről az adóról, hogy
»nincs benne semmi rendszer«.

XX. — ilyen esetben az azonnali végrehajthatóság kimondását nem is engedi, meg. A
közgyűlés határozatait tehát — ebben sincs
igaza a polgármester urnák, — nem a közgyűlés rendelte végrehajtani, hanem a városi
tanács hajtja végre a 31.139—923. tanácsi határozatra hivatkozással. Nincs tehát összhangban a tényekkel a polgármester urnák az az

állítása sem, hogy a város azért szedetheti ezt
az adót, mert a közgyűlés az azonnali végrehajthatóságot kimondotta. Mert nem mondotta
ki és nem is mondhatta ki. Ellenben igaz
az, hogy a törvény ellenére az adók szedésének eltiltása óta fel sem terjesztik jóváhagyás végett a szabályrendeletet

módosító köz-

gyűlési határozatokat, holott azokat nem is
lehetne végrehajtani jóváhagyás nélkül. (Hogy
mi is hivatkozzunk törvényre: az 1886:XXI.
tc. 11. és 12. §.) S a polgármester ur arról
sem tesz említést, hogy két és negyedévi késedelem után terjesztették csak fel a belügyminiszterhez a feliratot, amelyben az adószedés megtiltása után az adó további szedését kérték és ezalatt a két és negyedév alatt
is arra való hivatkozással szedték az adót és
emelgették fel az adótételeit, mert a belügyminiszter még nem határozott a felirat felett.
(Persze, hogy nem határozott, hiszen fel sem
terjesztették.) Nem is állt módjában a határozás.)

Azt mondja a polgármester ur, hogy »az
1886-os törvény jogot ad a törvényhatóságokAzt is állítja a polgármester ur, hogy a
nak, hogy oly dolgokra, jövedelmekre, melyek
külön állami illetékkel megróva nincsenek, a pénzügyminiszter eddig mindig helybenhagyta
tőrvényhatóságoknak joguk van saját céljaikra a szabályrendeletet. Ebben is téved, mert a
illetékeket kivetni s ezen az alapon, több, pénzügyminiszter soha nem hagyta még jdlá,
mint 30 év óta életben is van nálunk a fo- mert nem az ő hatáskörébe tartozik. Azt is
gyasztási illetékszabályzat«. A polgármester állítja, hogy a legutolsó alkalommal a miniszurnák eddig igaza van — eddig és nem to- térium feloldotta a közgyűlés határozatát. Ez
vábbi —, mert igaz ugyan, hogy ez a tör- is súlyos tévedés. Nem oldotta fel, egyszerűen
vény adószedést enged meg és nem illeték- megtagadta a megerősítését. A polgármester
A polgármester urnák nincs szerencséje a
szedést, dehát azért vagyunk gyakorlati embe- urnák nincs szerencséje a — tényállításokkal.
törvényekre
való hivatkozással, de nincs szeAbban
is
súlyosan
téved
a
polgármester
rek, hogy az elméletek szőrszálait ne hasogassuk. A tévedés ott kezdődik, hogy mióta a ur, hogy a közgyűlés az azonnali vcgrehajt- j rencséje a tények állításában sem. Egy még
forgalmi adóról szóló törvény életben van, hatóságot kimondotta. Nem mondotta ki. i segíthetne. A bevált recipe alkalmazása. Nem
azóta az állam is közszolgáltatásokat követel Nem is mondhatta ki, mert az a törvény, • lehetne például rögzíteni a — városi fogy aszazok után a vagyontárgyak után, melyekre a amire a polgármester ur hivatkozik — 1901: ' tási illetékeket is?
város fogyasztási illetéket ró ki. Éppen ezért
van az, hogy addig a harminc évig, amig a
forgalmi adót nem ismertük, a város szedhette ezt az illetéket, de amióta a forgalmi
adóról szóló törvény életben van, éppen erre
való utalással tagadja meg a miniszter ezeknek a városi illetékeknek nevezett adóknak
szedését. Álláspontunk igazolásaként hivatkozunk a belügyminiszternek 132.167—923. IV.
számú leiratára, mely a következőképen cán demokraták kiáltványa
folja meg a polgármester urat s a következőCBudapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
hívja a szkupstinából Petejnu szocialista képképen ad nekünk tökéletes igazat: »A város
által szedett fogyasztási illetékek feltétlenül Belgrádból jelentik: A demokrata párt par- viselőt, aki addig nem jelenik meg or szkupmegszüntetendők, mert a fogyasztási illeté- lamenti frakciója ma délután értekezletet tar- stina ülésein, mig a jelenlegi kormány le
kek alá vont adótárgyak kivétel nélkül, - í t o t t a m e l e n u g y határozott, hogy kiáltványt
nem mond
Polgármester ur, méltóztassék idefigyelni: kiintéz a jugyszláv néphez, amelyben részletevétel nélkül — általános forgalmi adóval, esetHadics
állapota
leg fényűzési adóval vannak
megterhelve, sen ismerteti a jelenlegi politikai helyzetet,
közli
a
párt
programját,
amellyel
a
demokugyanezen adótárgyak tehát kétféle módon is,
Belgrád, junius 27. Radics István állapoa város és az állam állal is meg vannak adóz- raták a jelenlegi krízist megoldani kívánják. tában a javulás tovább tart. Az orvosok szetatva, mely eljárás ellentétben áll az 1886.
A jugoszláviai szociáldemokrata párt szlo- rint azonban a veszélyt még nem ' ^ e t telévi XXI. tc. 15. §-val.« Tehát éppen azzal a
véniai csoportja ugv határozott, hogy visszajesen elhárítottnak tekinteni,
törvénnyel van ellentétben, amire a polgármester ur álláspontját alapítja. Nincs igaza
tehát a polgármester urnák abban, hogy ezt
az adót a város jogosan követelheti, nincs
igaza abban, hogy ez a városi adó törvényes.

i jugoszláv szociáldemokraták
nem jelennek meg a szkunstinában mindaddig,
mig a kormány le nem mond

Azt mondja a polgármester ur, hogy ez az
adó csak a legfényüzőbb élelmi cikkeket sújtja. Azt kell hinnünk, hogy a polgármester ur
nemcsak azt a törvényt nem ismeri, amire
hivatkozik, hanem azt a szabályrendeletet sem,

amit véd. Élénk fényt vet a polgármester ur
vitatkozási módjára, hogy a kaviárt emlegeti,
az osztrigát és a cukrozott mandulát, holott
a szabályrendelet mindenféle vadhúst, mindenféle halat, még a kárászt, a fehér halat
s amikor a szegény nép élelmezésére tengeri
halai hoztak, a tengeri halat is, mindenféle

Még mindig nehézségek állnak
a MUller-kabínet előtt

Müller flermann szerdán este Ylsszaadta megbízatását mndenburgnah
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: Müller Hermann dezignált
kancellár ma jelentést tett
tárgyalásairól
Hindenburg
birodalmi
elnöknek és
rámutatott arra, hogy fáradozásai akadályokba
ütköznek, amennyiben a centrum Wirth számára a közlekedésügyi tárcán kivül az alkancellárságot, vagy még egy politikai tárcát

[ követel. Hindenburg azt válaszolta Müller Hermannak, hogy tevékenységében pártakcióktól
ne hagyja magát befolyásolni és felhatalmazta,
hogy ezt a centrumnak

hozza

tudomására.

Berlinből jelentik az éjszakai órákban: Müller Hermann visszaadta a megbízást az elnöknek.
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Hogyan zuhant le az „Itália

Cf

Rómából Jelentik: Mobile tábornok a lég- | és balra legfeljebb 30 kilométer körzetben
hajó lezuhanásáról a következő részleteket folytatják a kutatásokat, akkor a mentőexpeközölte:
dició fáradozását siker fogja koronázni.
A gondolának az a része zuhant le legA két olasz repülőgép és a három motoelőszőr a fégre, amelyen a szerelő tartózkoros svéd Junkers készülék nyomban megdott. A zuhanás következtében a szerető agy•
kísérli a második csoport felkutatását, mihelyt
rázkódás!
szenvedett ós holtan ierüit el azon
az időjárási viszonyok Ismét megengedik,
hely közelében, ahol a gondola többi darab•
hogy felszállhassanak,
¡af lezuhantak. Később a szerelő holttestét
bajtársainak tiszteletadása mellett eltemették.
Nobile súlyos idegbaji kapóit
A gondola leszakadása után a léghajót a szél
tovább' sodorta. Noblle csoportja látta, hogy Berlini jelentések szerint Kingsbayból az a
a léghajón, amikor mintegy 10 kilométer hir érkezett, hogy Nobile tábornok
állapota
t á v o l s á g i jutott, kisebb füstfelhő felent meg, sokkai súlyosabb, mint az első jelentés köamely on.nan származott, hogy a benzintartá- zölte. Állítólag Nobilénak nemcsak a lába
lyok egyike

meggyúlt.

A tábornok

azon a

nézeten van, hogy a viliién csoporttól jobbra

törött el, hanem su/yos
elméje
megháborodott.

Egy jegesmedve husa —
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Oslóból jelentik: Nobile tábornok legújabb jelentése, amelyben a tábornok részletesen ismerteti az Italia katasztrófáját, a norvég fővárosban a szenzáció erejével hatott és valószínűleg arra fog vezetni, hogy az Italia hajótöröttéinek megmentéséi« kidolgozott terveket
át kell dolgozni.
Trygva Gran északsarki utazó, aki csütörtökön reggel startol Amundsen felkutatására, főleg azt hangsúlyozza, hogy ha Nobile
tábornok a katasztrófa helyétől 10 kilométernyire füstoszlopot látott felszállani az Italia
léggömbjéből, igy több, mint bizonyos, hogy
minden eleségük és felszerelésük elpusztult,
amely esetben valamennyien már régen halottak.
Rendkívül nyugtai anltólag hat Nobilénak az
a közlése, hogy Malgrén professzor, valamint

idegbaft

kapott és

öt napig

két társának sem sátra, sem fegyvere nincsen.
Milánóba a Corriere

della Sera külön tu-

Ami most az ipartestületben
szabb a
diktatúránál.

uralkodik,

rosz-

Takács Béla válaszában kijelentette, hogy
a szakosztályi elnökök behívása és be nem
hivása Körmendy Mátyás intenciójára történt
és ezért ő a kérdésre válaszolni nem tud

Várják meg Körmendy megérkezését.
Gombos Istvánt nem elégítette ki Takács
válasza és elégedetlenek voltak a válasszal a
megjelent többi tagok is.
— Nem tartják

be az alapszabályokatl

Dik-

tatúra van! — röpködtek a közbeszólások.
Takács Béla: Az urak, ugy látszik, obstruálni akarnak. Én nem tűrők kioktatást. . .
Kis Géza: Tiltakozom

a szokatlan

hang el-

len! Indítványozom, hogv várjuk meg, mig
Körmendy megérkezik.
Gombos: Én addig
elégítő választ nem

nem tárgyalok,
kapok.

mig ki-

Takács: Ugy látom, hogy a támadások az
én személyem ellen irányulnak, ezért az elnökléstől elállók és az értekezletet Körmendy
megérkeztéig felfüggesztem.
Ezután futárt

küldtek

Kőrmendyért.

Köz-

ben az idő haladt. Már hat óra volt.

dósítója jelenti Vigobayból, hogy a viliiericsoport több hajótöröttje s Lundborg svéd
— Itt nem lehet dolgozni! — mondották az
repülő vörössátras táborhelyüket arra a jég- iparosok — Elnöki értekezletet és elöljárómezőre helyezték át, amelyen Lundborg re- sági ülést hívnak össze és elnök nincs!
pülőgépe a második leszállásnál vasárnap szeHat óra után Takács Béla bejelentette, hogy
rencsétlenül járt.
az elnöki értekezlet és az előljárósági ülés
A menekültek közvetlenül a hajótörés után
sátrukat a katasztrófa színhelyén ütötték fel.
Egy héttel később a hirtelen jégmozgás, gyors
helyváltoztatásra kényszeritette őket. Ekkor
táborukat egy jégvölgybe helyezték, amelyben
már az első napon 6ikerült Malgrénnek egy
jegesmedvét lelőnni, amivel megmentette őket

az éhhaláltól, mert a medve egy métermázsa
hUSa 25 napra elegendő, tehát az első &eaitséa
megérkezéséig

kitartanak.

Körmendy

meg nem jelenése miatt

— elma-

rad . . . Körmendy Mátyás egyébként a városi

közgyűlésen

sem

vett részt

és miatta

60—70 iparos féldélutánját tették eredménytelenné komoly munka nélkül.

Egy évi halasztást kapott
Bulgária a jóvátétel fizetésére

Szófia, junius 27. A párisi jóvátételi bizottság engedélyt adott a legközelebbi jóvátételi fizetés elhalasztására Az engedély értelmében az ez évben fizietendö részlet csak
1929. áprilisában kerül fizetésre.
Bécs, Junlus 27. Noha a tegnapi itélel még, ikőzött az az egyetlen lehetőség, ha Szovjet- |
külön e célra repülőgépet '
nem emelkedett jogerőre, az osztrák hivata- Oroszországból
küldenek.
Ezen
történnék
Breyer Ilona ellos körök és tényezők a vádlottak elszállításának a gondjaival foglalkoznak. Ugy tudják, szállítása Is. Mayerhoffer Oyörgy magyarPár is, junius 27. A Rumeur jelenti, hogy
hogy egyetlen légiforgalmi társaság sem akadt, országi Illetőségű és őt arra a határra foga francia orvosi akadémia a leprás megbetegeják
szállítani,
amelyet
ő
kíván.
mely hajlandó lett volna Kun Béla elszállítádések elterjedésével kapcsolatban elhatározta,
sát repülőgépen vállalni. Ilyen körülmények
hogy a lepra tüneteinek ismertetését levélben

Repülőgépei keresnek Kun Bélának

A francia orvosok és a lepra

Gépfegyverrel
gyilkoltak
le
egy chicagói munkásv észért
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.) | kását, több férfi megtámadta az uccán, gépNewyorkból jelentik: Chicagóban Murphy is- i fegyverrel tüzeltek rá, amig holtan nem esett

mert chicagói munkásvezér merénylet áldó- { össze. A gyilkosok elmenekültek,
zata lett. Murphyt, amikor este elhagyta la- I

megküldi minden gyakorló orvosnak, mert a
francia orvosok nagyrésze nem ismeri a lepra
tüneteit.

Az olvasó rovata
Levél Boiika Sándorról
Mélyen tisztelt Szerkesztő url Bocsánatot ké-

rek, hogy háborgatom soraimmal. Az elhunyt
dr. Bottka Sándor főtanácsos u r cselekvéseiből és intézkedéseiből szeretnék felemlíteni
valamit, hogy miért volt az ő személyének
99
olyan vonzó ereje. Bottka Sándornak a cselekvései voltak népszerűek, ezért szerettük őt
és nem fogjuk sohasem elfelejteni. Én, mint
Elnökségi értekezlet, előljárósági fllés, amit nem lehet megtartani, mert az elnök szerény iparos, két évig ki voltam téve különsehol sem található
féle zaklatásoknak, úgyhogy már az idegeim
Közben azután az értekezlet elhatározta, alig birták és egész családommal halálos fé(A Délmagyar ország munkatársától.)
Az
hogy
az egyes szakosztályokra kivetendő tag- lelemben éltünk. Panaszkodtunk fünek-fának,
ipartestület elnöksége szerdán délután négy
sági
dijak
összegét megállapítja. Erre az időre senki sem segített rajtunk. Amikor már az
órára elnöki értekezletet hivott össze, amelyutolsó stádiumban voltunk, eljutottam Bottka
nek tárgya az ipartestület uj székháza meg- Takács Béla társelnök vezette a tárgyalást.
főtanácsos úrhoz, mert ilyen helyre szegény
Az
érdemi
tárgyalások
előtt
Gombos
István
vételének kérdése lett volna. Délután hat órára
ember csak akkor megy, ha már a végletekig
az elnökség az előljárósági ülést is összehívta, kérdést intézett az elnökséghez, hogy miért
el van szánva, öt perc alatt előadtam panahogy az slnöki értekezlet határozatát az elöl- nem hivták meg a szakosztályi elnököket az
szomat Bottka főtanácsos urnák — az Isten
elmúlt
elnöki
értekezletre.
Az
alapszabályok
járóság tudtára hozza. Az elnöki értekezletre
áldja meg még a porát is — és öt perc
Körmendy Mátyás Gombos István és Bsrg szerjnt az elnöki értekezletre a szakosztályok
alatt intézkedett. Én pedig a családommal
János szakosztályi elnököket is meghívta, akik elnökei is meghívandók. A jelenlegi elnökség
együtt visszanyertem régi nyugalmamat. Nem
az
alapszabályok
ezen
rendelkezéseit
teljesen
a legutóbbi elnöki értekezletre még nem kapkellett paragrafus, nem kellett akta, az ügy
tak meghívást. Az" értekezlet idejére teljes figyelmen kívül hagyta és most legnagyobb
elintéződött.
meglepetésére
ismét
meghívták
őket.
számban megjelentek az elnökségi tagok. TaSzomorú szívvel olvastuk eltávozását és szo— Kérdést intézek ezért az elnökséghez —
kács Béla társelnök azonban bejelentette, hogy
morú szívvel vettük most halála hírét. Cseleka nagyfontosságú
elnöki értekezleten Kör- mondotta Gombos —, hogy hajlandók-e az
vései itt maradnak közöttünk és mi hálával
mendy Mátyás kíván elnökölni, aki azonban alapszabályokat betartani Miért nem hivták
meg a szakosztályi elnököket a legutóbbi el- tartozunk neki örökre. Tisztelettel: Egy előcsak későbben jön, mivel a városi közgyűlénöki értekezletre és miért hivták meg most? fizető.
sen is részt kell vennie,

Ami mosí az ipartestületben uralkodik,
rosszabb a diktatúránál

1928 junius 28.
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II ICuria H a t v a n y - i t é l e t e :
vnáffélévi börtön, 5 évi hivatalvesztés
150.000 p e n g ő kártérítés
Hatvany Lajos felesége elájult az ítélethirdetés alatt

Budapest, junius 27. Már tizenkét órakor
tömött sorokban vonult fel a hallgatóság a
Kúria épületének márványlépcsőzetén. Ráth
elnök egy órára tűzte ki a Hatvany-itélet kihirdetését.
Egy órával az itélet kihirdetése előtt az
emberek a szó szoros értelmében egymáshoz
préselve

álllak

a

lépcsőkön,

mert

az

első

emeleti erkélyen talpalattnyi hely sem jutott.
Félóra az itélet kihirdetése előtt: Az eddig
türelmesen várakozó tömeg hirtelenül nyugtalankodni kezd. Akár egy futballmeccsen,
megkezdődik a tolongás, a lárma, a könyöklés
és tippelési láz fogja el a várakozókat. Egy
óra előtt öt perccel a két ajtónálló már az
ajtóm

szorul

és mozdulni

sem tud. Az em-

berek egymásról tépve le a ruhát, tolakszan a k előre és egymáson gázolnak

be legalább

— A Kúria azt a megállapítást szűrte le,
hogy a vádlott cselekményei jogi egységben
forrtak össze s ^zért mondotta ki folytatólagosan elkövetett bűntettben. Minden cselekménye részcselekmény. A négy inkriminált
cikk pedig igen komoly és biztos alapja a
bűnösség megállapításának. Megállapitotta a
Kúria az anyagi halmazatot. Tévedett tehát

a család

tagjait

Ebben a pillanatban egy halk sikoltás nang-

zik az első padsorból, többen felugrálnak a
helyükről.
Hatvany Lajos bárónét, aki holtsápadtan, al&ian tántorog a
padsor
mellett, többen támogatják és viszik
ki a teremből.
bűnösnek

mondja

körülményként

mérlegelte a cikkek és a kifejtett tevékenység igen súlyos voltát. Viszont
enyhítő

körülményül

szolgál a vádlott büntetlen előélete, csaLádos
állapota, önként való hazatérése, nagy megbánása, a nemzettől való bocsánatkérése, a

jóvátétel megkísérlése és mint az orvosi bizonyítvánnyal igazolta, betegállapota. Ezek szerint tehát az enyhítő körülmények
mónk és igy a rendkívüli
enyhitö
kellett
alkalmazni.

túlnyoszakaszt

Ráth elnök leleszi a fehér papírlapot. A
bíróság tagjai és az elnök már fel is kelnek
helyükről és visszatértek visszavonuló szobájukba. Hatvany Lajos báróné a Hatvany-család többi tagjai, akiket az ítélethirdetés izgalma teljesen kimeritett, egy padon ülnek,
halkan beszélgetnek egymással.

Baltával összevagdalta alvó házastársát
majd öngyilkosságot kísérelt meg
Véres féltékenységi dráma Királyhalmán

(A Délmagyarország
Olyan nagy a lárma, hogy Ráth elnök
dán délelőtt jelentették
nem jut szóhoz
— A magyar állam nevében, a Kurta oitnös- nek, hogy Királyhalmán
segédet vadházastársa
nek mondja ki...
— mondja aztán.

— A Kúria

súlyosbító

keresztül az

ajtóhoz. A tömeg szinte beomlik a terembe.
Bevonul Ráth Zsigmond és feláll, hogy megkezdje az itélet kihirdetését. Ebben a pillanatban hangos kiáltások morajlása hangzik
be a terembe
— Engedjék
a terembe.

küzdött Magyarország ellen s ennek a célja
kizárólag az volt, hogy az ország kormányzóját és kormányzatát eltávolithassa és a demokrácia ürügyével helyüket az októbristák
foglalhassák el. Való tény az is, hogy nemcsak
erkölcsileg és szellemileg, hanem anyagilag is
támogatta a lövőt. Háromezer dollár segélyben részesítette.

az ítélőtábla, mikor három cikk miatt nsm
büntettet, hanem vétséget állapított meg.
— A büntetés kiszabásánál a Kúria

ki — ismétli

tával súlyosan

munkatársától.)

Szer-

a szegedi rendőrség-

Bobák Dezső cipészErdődi Erzsébet balmegsebesítette.
Erdődi Erzsé-

bet, aki már régebben együtt élt Bobák Dezsővel az utóbbi időben egyre többször rendezett féltékenységi jeleneteket. Kedden reggel történt azután, hogy Bobák a szokottnál
tovább feküdt ágyában.
Felesége
álmában
baltával
rátámadt és többször fefbe ütötte férjét.

a történteket. A rendőrőrsön Bobák elvesztette eszméletét, autóra tették és beszállították a közkórházba.
Erdődi Erzsébet ezalatt tettének következményeitől elrémülve a házban elbuft, majd
a kertben

levő cseresnyefára
akasztotta
magát.

fel-

Tettét azonban még idejében észrevették a
szomszédok és levágták a fáról. Az öngyilkossági kísérlet következtében azonban Erdődi Erzsébetnek eltört a nyahcsiaoiyáfa,
nem lehetett eszméletre

téríteni. Kedden dél-

Ráth elnök — Hatvany Lajos bárót egy rend- Bobák Dezső súlyosan megsérült a fején, de ben beszállították a közkórházba, állapota
beli folytatólagosan elkövetett nemzetrágalma- még volt annyi ereje, hogy ágyából kiugor- életveszélyes, kihallgatni még nem lehetett.
zás bűntettében és ezért őt
ion és felesége kezéből a baltát kicsavarja. ! Az alsótanyai rendőrség a nyomozást folyBobák Dezső ezután nagynehezen elván- tatja,
egyévi és haihónapi börtönbüntetésre
szorgott a közeli rendőrőrsre, ahol jelentette I
ítéli, az eltöltött vizsgálati fogság
beszámítását a törvényszékre bizza.
Ezenfelül a Kúria Hatvanyt
öt évi hivatalvesztésre, politikai joggyakorlatának
ugyanilyen
időtartamra való felfüggesztésére itéli, valamint az államkincstárnak
vagyoni
elégtétel címén fizetendő 150.000 pengő megfizetésére kötelezi.

Ráth elnök ezután részletesen ismerteti a
beadott semmiségi panaszt.
— A tábla nem tévedett abban — mondja
az elnök —, hogy a vádlott cselekményei
bűncselekmény ténválladék elemeit meritik ki.

87O munlcáts ssztráflcfa
a sszegedíi
Izenderfonógyárban
Osztály sztrájk,
kizárás,
szolidaritás
— Tárgyalások
kezdődtek meg a munkásság
és a gyárvezetöség
között
(A Délmagyarország

munkatársától[)

Csü-

törtökön reggel a szegedi kenderfonógyár
870 munkása sztrájkba lépett. A nagyszabású
sztrájk előzményei a következők:
A szegedi kenderfonógvárnak van egy úgynevezett kordaosztálya. Ezen az osztályon
Nem kétséges, hogy az egyes funkcionáriusok
kerül először megmunkálásra a nyers kenmegrágalmazása
nem azonosítható az állam
der. A kordaosztály munkásai, akiknek bére
megrágalmazásával, de a vádlott tovább ment alacsonyabb volt, mint a többi osztályokon
ennél, mert mint a törvényszék helyesen fej- dolgozó munkásoké, már régebben bérjavitette ki, a vádlott nagy általánosságokig ment tást kértek és kérésüket azzal indokolták,
el cikkében, melyek nemcsak a funkcioná- hogy az ő bérük vissza van maradva. A bérriusokat, hanem az egész államot, a magyar
javitásra a munkások szerint a vállalat már
nemzetet sértették. A nemzet, haza ellen, hazafi- többször Ígéretet tett, azonban a munkások a
ságból bűncselekményt
elkövetni nem lehet.
javítást nem kapták meg.
— A vádlott cikkei súlyosan megrágalmazA keddi napon a munkások újból megisták az országot és ellenségeinket uszították mételték kérésüket, amelyet azonban a gyér
ellenünk. E tevékenységgel a vádlott csak azt vezetősége nem volt hajlandó teljesíteni.
akarhatta elérni, hogy az 1918-as forradalom Erre
vezetői, elvtársai újra hatalomra kerüljenek és
a kordaosztály
munkásai
beszünaz országban újra megismétlődjenek a fortették a munkát és sztrájkba téptek.
radalmi idők borzalmai. A vádlott tévedett
abban, hogy a földresujtott országot újra az A kenderionógyár a kordaosztály sztréjkja következtében
októbristák kezére lehet játszani.
kizárta azoknak
az osztályoknak a
— A vádbeli bűncselekmény bizonyítva van
munkásait, akik a kordaosztáty mun6 a hazafias érdemekre hivatkozik a vádlott,
ezt nem mentő, hanem csak enuhitő
ményként lehet mérlegelni.

körül-

I — Az emigránsok Garami Ernő és társai
a trianoni szerződés becikkelyezése és a Népszövetségbe való felvétel előtt az ország legválságosabb helyzetében ádáz támadásokkal

kabeszüntetése
miatt nem
tovább
dolgozni.

tudnak

A munkások kizárása a többi osztály munkásai körében óriási izgalmat váltott ki. Azonnal összeültek a bizalmiférfiak és elhatározták, hogy

a kizárt munkásokkal
szolidaritást
vállalnak, ugyancsak magasabb bért
követelnek és beszüntetik a munkát.

A határozat következtében
a kenderfonógyár
összes
munkása,
számszerint
870, szerdán
reggel
sztrájkba
lépett.

A sztrájkról a gyár vezetősége azonnal értesítette a munkaadók szövetségét, valamint
jelentést tellek a rendőrségen.
A sztrájkoló munkások szerdán este gyűlésre jöttek össze a Munkásotthon udvarán,
miután azonban a gyár és Láyer Dezső párttitkár, valamint a Budapestről leküldött Ifj.
Szakasits Árpád között megindultak a tárgyalások, a gyűlés

elmaradt.

A szakszervezeti vezetők és a gyár vezetősége között azonnal megkezdődtek a tárgyalások, majd később megjelentek a tárgyalóteremben a munkásság bizalmiférfiai is. A
hosszas vita után azt lehetett kivenni, hogy
sikgrüll kedvező atmoszférát találni. Azzal váltak szét, hogy a munkássá maga között megtárgyalja a tárgyalások eredményét és még
az éjszaka folyamán értesiti a gyár vezetőségét határozatáról.
Éiszaka két óráig nem kaptunk
jelentést
arról, hogy a munkások csütörtökön
reggel
elfoglalják-e
munkahelyeiket.
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Az ellenzék ostroma
a mandátum hosszabbitó javaslat ellen

hetnénk tárgyalásokba. És nem tud ennél többet
központi igazgatóságom sem, ahova természetesen
kérdést intéztem ez ügyben. Nem tehetek tehát
egyebet, mint várom a város tanácsának felszólítását a tárgyalások megkezdésére és csak akkor fogom megtudni, hogy miről is van szó. Hogy a közBudapest, junius 27. A Ház ma általános részvétVan itt sajtószabadság? Hol az esküdtszék, a titgyűlés a tanácsot felhatalmazza a tárgyalások meglenség mellett tárgyalta a vármegyei mandátumok
kos választójog? A közigazgatási reformtervezetben
kezdésére, azt természetesnek tartom, mert annak
meghosszabbításáról szóló javaslatot. Bródy Erhajmeresztő dolgok vannak.
nincsen semmitéle különösebb jelentősége.
nő volt az első szónok.
F. Szabó Géza (egységespárti): Elavult a közEgyszerű udvariassági aktus a miniszterrel szem— A mai kormányzati rendszer — mondotta
igazgatás, megkopott a gépezete. A virilisiket foly— mindig a jog mezébe igyekszik öltöztetni a
ton behívták, mig a választások folyton elma- ben, másrészt tájékozódás. Konkrétumoktól egyelőre messzire vagyunk, másrészt
természetesen
jogtalanságot. A kormány u j meg u j jogfosztókeradtak. Emiatt a »virilisták többségbe kerültek. Fel
úgyis be fog számolni a tanács a közgyűlésnek,
mencéket állit lel. Tegnap gazdaságit állított fel,
kell frissíteni a municipiumokat. ebben egyetha a tárgyalások megindulnak.
ma jogit és ebbe dobja be és sorvasztia most el
értek az ellenzékkel.
— Azért mégis furcsa — mondottuk, — hogy
a magyar közjogot.
A kővetkező szónok Györki Imre: Felsorolja
igazgató ur még csak nem is sejti, hogy miről van
Paliuls József: Jobbágy Magyarországot akar.
a törvényhatósági városokat és elmondja, milyen
szó, holott benne él a gázgyári eseményekben.
Bródy Ernő: Ez a javaslat halottasház, amelyhelyzet volt ezekben a pótválasztásokat illetően.
— Nem tagadom, kissé különösnek tetszik a
ből az önkormányzatot temetik.
Törvénytelen állapot van a vármegyékben.
dolog — felelte Pongrácz igazgató, — de mégis
Láng János: Ez a beszéd pedi g partecéduMeskó Zoltán állandóan közbeszól és tiltakozik
igy van. Semmi bizonyosat nem tudok, bár terméla. (Derültség.)
az ilyen megállapítás ellen.
szetesen engem sokkal jobban foglalkoztat ez az
Bródy Ernő: Ma a megyékből, amelyek a múltGyörki Imre: Tessék törvénybe iktatni az együgy, mint bárki mást. Kizárólag kombinációkra,
ban a nemzet erejét képviselték, már kiveszett
ségespárt uralmát. Miért nem szólal fel Meskó?
sőt mondhatnám, sejtésekre vagyok utalva. Sejaz ellentálló erő. A legtöbb vármegyében a vi- Meskó Zoltán: Majd ebbon a melegben.
telmem azonban az, hogy
rílisek többségben vannak a megválasztottak feGyörki Imre: Akkor menjan a strandfürdőbe.
lett. Ép igy a városokban is.
Határozati javaslatot nyújt be: Utasítsa a képa miniszter nem a gázgyár érdekében kí— A nőknek n©m lesz pnsszlv választól joguk, a
viselőház a belügyminisztert, hogy a ma érvényvánja a szerződés meghosszabbítását.
passzív választói jogot is, ellentétben az eddigi
ben levő képviselőválasztási névjegyzék alapján
Ez
meglehetősen
plauzibilis. Szakkörökben állanválasztási törvénnyel, adófizetéshez kőtik. A muhárom hónapon belül rendelje el a törvényhatódó beszéd tárgya, hogy rövidesen a parlament
nidpiumok egyötödét a virilisek alkotják, egyötöságok újjáalakítását.
elé kerül az elektrifikálásí törvény, amely az áramdét az érdekeltségek köréből választják és csak
Czettler Jenő elnök ezután napirendi indítványt
szolgáltatást az egész országra kiterjesztve két-háegyötöde kerül rendes választás utján a municipiutesz, javasolja, hogy a képviselőház legközelebbi
rom villamos központra ruházza, de amelyekben
mokba. önöknek minél kevesebb jog kell. Muülését július 2-án tartja a mai ülés napirendjével.
érdekeltsége lesz az államnak is. Ha ez megtörratawstüleleket akarnak. Van itt gyülekezési jog?
Az ülés fél 2 óra után öt perccel ért vegét.
ténik, beszüntetik működésüket az egyes városok
villamtelepei, amelyek egyébként sem tudnának
versenyezni a hatalmas oentrálékkal. A miniszter valószínűleg nem csinál magának nagy gondot
az egyes kisebb-nagyobb villamos részvénytársaságok jövője miatt, de igenis félti a várost egy
előreláthatóan rövid életű, de nagy befektetést
igénylő vállalkozástól. A miniszter tudja, hogy körülbelül 15 év múlva elkészülnek és megkezdik
A Qoltteslelcet
feldarabolta
és cementtel
leöntötte
működésűket a villamos centrálék ós azt is tudr
Páris, junius 27. A francia közvéleményt Drat néhány hónappal ezelőtt villát bérelt ja, hogy Szeged város, ha hét év múlva átvenné a
titokzatos gyilkosságok tartják izgalomban, Marseille környékén, ahol állandóan
nőket
villamtelepet, azt alig tarthatná további 7—8 évamelyeknek körülményei minden tekintetben fogadott, öt asszony, akik ismerősei voltak
nél tovább üzemben. Ez természetesen olyan megterhelést, illetőleg károsodást jelentene a városra
azonosak Landru, a hírhedt gyilkos bűncse- Dratnak, nyomtalanul
eltűnt s a rendőrség a
lekményeivel.
mult heti gyilkosság után arra a gyanúra ju- nézve, amely alapjában megrendítené. Az én véleményem szerint ez az alapja a miniszter kívánMarseille környékén a m u l t hét végén a z tott, hogy valószínűleg ezeket is Drat tette
egyik villából kétségbeesett segélykiáltások el láb alól. A villában kedden este házkuta- ságának és én azt hiszem, hogy a város tanácsa
is hasonlóképpen gondolkodik. Azonban — mint
hallatszottak A szomszédok behatoltak a vil- tást tartottak, amely szenzációs megállapítámondottam, ez az én egyéni véleményem, amely
sokra vezetett. A villa pincéjében
és a tyuklába, ahol egy negyven év körüli
asszony
minden konkrétum hijján, feltevéseken alapszik.
ketrecben cementtel leönlve egy-egy női holtholttestére
akadtak.
— Mit szól igazgató ur, Pick Jenőnek a városi
A holttestet vékony acélzsinórral fojtották testet találtak, amelyeket a ayilkos előzően
párt ülésén tett ama kijelentésére, hogy Szegeden
meg. A gyilkosság pár percoel előbb történ- feldarabolt.
legdrágább a villanyáram? — kérdeztük befejehetett, de az asszonyon már nem lehetett
A villa egy marseillei kereskedő tulajdona, zésül a villamtelep igazgatóját.
segíteni. A gyanú azonnal Dratra irányult, aki aki azt Drattól vette meg. A kereskedő el*
— Erre annál is szivesebben felelek, — mondotta Pongrácz —, mert magam is szükségesnek
napok óta tárgyalt az asszonnyal, aki el akarta mondotta, hogy a villa pincéjében akkoriadni villáját, űrat a gyilkosság után nyom- ban rengeteg pezsgősüveget talált, amiből a tartom ezt a pusztán hangulatkeltésnek szánt és
kissé demagóg izü, de a tényekkel ellenkező kitalanul eltűnt és mindeddig nem akadtak nyo- rendőrség most arra következtet, hogy Drat
mára.
előzően mindig leitatta áldozatait és azután jelentésnek megcáfolását. Tessék, itt van a Magyar Elektromos Müvek Országos Szövetségének
A lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy követte el a gyilkosságot.
ez év februárjában felvett hivatalos statisztikai
kimutatása. Ebben az egyes városok villanyárai
— a magán világítási egységár« tk, melyekre Pick
ur hivatkozott, — kilowattórán'ént a következők-

l/f £anú.ru után
nyomoz
a marseillei
rendőrség

Miért kívánja a miniszter
a gázgyári szerződés meghosszabbítását ?
A csftUttrtöhi közgyűléstől Kér meghatalmazást o tanács a tárgyalások megkezdésére
A folytatólagos közgyűlés csütörtöki napirendjének kétségtelenül legfigyelemreméltóbb pontja a gázgyár ügye, amely két irányban is tárgyalandó ezúttal. Az egyik a külvárosi világításra vonatkozó,
de a miniszter által jóvá nem hagyott tavalyi
közgyűlési határozat, a másik pedig a gázgyári
szerződés meghosszabbításának problémája, amelyet éppen a külvárosi világítás ügyével kapcsolatban ajánl a miniszter a városnak.

A külvárosi világítás régen idejét mult ügye ezmttal puszta formalitás, miután a világítás régen
készen van és a miniszter tisztára formai okokból utasította vissza a határozatot. A tanács ugyanis fekbbezésre való tekintet nélkül javasolta a
közgyűlésnek a külvárosi világításra vonatkozó gázgyári megállapodás elfogadását, ami meg is történt. A tanács azonban a határozat felterjesztésében elmulasztotta megindokolni, hogy miért mondotta ki a birtokonkivüliséget, holott ez szükséges.
Azonkívül néhány lényegtelen, úgyszólván stiláris módosítást kivánt még a miniszter. Ez a része a
dolognak tehát rendben lesz és valószínűleg hozzászólás nélkül megy keresztül a közgyűlésen.
Nagy érdeklődéssel találkozik a miniszternek az
a kívánsága, hogy a vános kezdjen tárgyalásokat a
légszeszgyárral
a szerződés további liz esztendővel való
meghosszabbítása iránt, .

Nem vitás, hogy erre nézve nemcsak a törvényhatóság, de a tanács tagjainak a nézete is megoszlik. Sokan nem találják helytállónak azt az indokolást, amellyel a miniszter ezt a kívánságát kiséri. Az az aggodalom, hogy a városnak hét év
múlva nem lesz annyi pénze, hogy a gázgyárat
megváltsa, ezidőszerint legalább is korai. Nem
valószínűtlen tehát az a feltevés, hogy a miniszternek egészen más oka van arra, hogy a várost a
tárgyalások indítására birja.
Mindenki tájékozatlan lévén ebben a kétségtelenül nagyhorderejű kérdésben, amelyre nézve
illetékes körök sem tudnak megnyugtató felvilágosítást adni. Pongrácz Albert
légszeszgyári
igazgatótól akartuk megtudni, hogy m i indíthatta
a minisztert arra, hogy a városnak a tárgyalások
megkezdését javasolja, másrészt, hogy amennyiben megindulnak a tárgyalások, mi lesz azok kiinduló pontja.
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80
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Szeged
— Ezek a kétségbe nem vonhatóan hivatalos
adatok megcáfolják Pick ur állítását. Szeged nemhogy a legdrágább lenne, de viszonylag az olcsóbbak közé tartozik, mert azok a városok, ahol
olcsóbbak az egységárak, vagy hasonlíthatatlanul
előnyősebben fekszenek szénbányák fzempontjából,
vagy pedig vizierőt használnak az áramfejlesztésbez a drága szén helyett.

— Halálozás. Wolffner Károly, a Szegedi Közúti Vaspálya Társaságnak hosszú évtizedeken át
volt főtisztviselője Makón 23-án elhunyt. Halála
köszéles körökben általános részvétet keltett.

A légszeszgyár igazgatója kérdésünkre a
vetkezőket mondotta:
— Hogy a minisztert mi késztette ismeretes
lejrátában foglaltakra, azt természetesen nem tudhatom, sőt kevésbé tudhatom, mint a város tanácsa, amelyet esetleg bizalmasan informálhattak
azóta a belügyminisztériumban. Annyira tájékozatlan vagyok a miniszter intencióit illetőleg, hogy
pem is sejtem egyelőre, ho&v milyeu alapon kezd-
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A közgyűlés
Gaál Endre

nyugdijaszia
kulíuríandcsnoteot

szombaton és vasárnap a Belvárosi Moziban.

Elfogadták
(A

a tízmilliós
tatják
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kölcsön Javaslatát — Csütörtökön
a Juniusi
közgyűlést

munkatársától.)

'A

foly-

A közgyűlés elTo-n^la a javaslatot.

kánikulai hőség ellenére is elég nagy érdeklődés nyilatkozott meg a juniusi közgyűlés
iránt, amelyet szerdán délután negyedöt órakor nyitotta meg dr. Aigner Károly főispán
Napirend előtt bejelentette, hogy a város közönsége nevében a polgármesterrel együtt felterjesztésben üdvözölte a kormányzót hatvanadik születésnapja alkalmából. A főispán bejelentését a közgyűlés tapssal vette tudomásul.
A tanács első előterjesztése

Neveda hőse

filmleT
szombaton és vasárnap a Korzó Moziban.

|

Dr. Gaál Endre kulturtanácsnok nyűg*
díjazásának ügye

| mondja a polgármester —, javaslom, hogy a
közgyűlés fejezze ki elismerését és köszönetét
a nyugalombavonuló
szenátornak ' azért az
eredményes munkálkodásért,
amelyet hosszú
évtizedeken keresztül a város
szolgálatában

kifejtett. Azt kívánjuk, hogy Gaál Endre hoszszu ideig élvezze a megérdemelt és megszolgált nyugalmat.
A közgyűlés a polgármester javaslatát egyhangúlag elfogadta és kimondotta, hogy a város nyugalombavonuló legöregebb szenátorá-

következett Rack tanácsnok elmondotta, hogy nak érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti.
a közgyűlés mult évi határozata alapján a
A közgyűlést több kisebb jelentőségű tanáminisztertanács hozzájárult ahoz, hogy a vá- csi előterjesztés elfogadása után a polgárros érdemes főtisztviselője, akinek szolgálati mester félhét órakor félbeszakította és folyideje letelt és igy a törvény értelmében nyug- tatását csütörtök délután 4 órára tűzte ki.
díjba kellett volna vonulnia, még egy évig
•
aktiv szolgálatban maradhasson. Ez az esztendő julius elsején telik le. A tanácsnak teA közgyűlés félbeszakításának különben
a város tízmillió pengős kölcsönére
hát törvényes kötelessége, hogy ismét elő- előzményei vannak. Az egyik tanácsi előtervonatkozott. Az ismeretes előzményeket Rack
terjesztést tegyen dr. Gaál Endre nyugdíja- jesztés alatt Wímmer Fülöp odament a polLipót pénzügyi tanácsnok ismertette.
zására. Javasolja a tanács, hogy a közgyűlés gármesterhez és arra kérte, hogy a gázgyár
Dr. Faj ka Lajos és Balogh Lajos a tanács julius elsejétől kezdve teljes fizetésével nyugügyének tárgyalását halassza csütörtökre, mert
díjazza Gaál Endrét.
javaslata ellen szólal fel.
a tárgyalás tempójából következtetve, ma csak
A polgármester reflektált a felszólalásokra.
A tanács előterjesztésének elhangzása után késpre kerülne rá a sor, amikor már a városHangsúlyozta, hogy az uj kölcsön a város kö- többen jelentkeznek szólásra, azonban a pol- atyák túlnyomó nagyrésze eltávozik az ülés
zönséget semmiféle uj adóval nem terheli
gármester arra kéri a jelentkezőket, hogy színhelyéről. A polgármester megígérte, hogy
meg. A városnak szüksége van erre a köl- álljanak el a szótól, mert valószínűleg ugyan- teljesiti Wimmer kívánságát. A közgyűlést
csönre és ezeket a szükségleteket a közgyűlés azt az inditványt akarják megtenni, amit 5 ezért szakította félbe közvetlenül a gázgyár
már töviről-hegyire letárgyalta. A pénzügy- tesz meg.
ügyének tárgyalása előtt. A tárgysorozatnak
minisztériumban elismerték, hogy város eddig
— A város egyik legérdemesebb főtisztvise- ez a pontja így csütörtökön közvetlenül az ülés
még ilyen kedvezményes kölcsönt nem kapott, lőjének nyugalombavonulásáról van szó —
megnyitása után kerül sorra.
mint amilyent Szegednek ajánlott most a Magyar-Olasz Bank. Kéri a javaslat elfogadását.
Faj ka Lajos ismét kérte a tanácsi javaslat
elvetését
Balogh Lajos is szólásra jelentkezik, mire
a türelmetlenné vált közgyűlés kórusban kiáltLXIX
ja felé: »Szavazzunk.« Balogh nem jut szóhoz,
mérges lesz, hátrafordul és az egyik szavazást sürgető városatyára dühösen rákiált:
— Majd akkor szavazhat az ur, ha rákerül a
Semmi esetre sem ugy, mint mások. És jának megküldtem. Közülök igen meleghangú
sor.
nem is a cim miatt akartam doktor lenni.
levélben válaszolt dr. Böhm Károly, dr. Bálint
Igen reálisan is tudtam gondolkozni, ha Gábor és dr. Posta Béla. Mint aféle újságíró,
Nagynehezen helyreáll a csönd, Balogh beszélni kezd, de állandóan rászólnak. Sokan kellett Az ujságipar munkásának tekintettem természetesen nagyon könnyen és nagyon
dobolnak a padokon, mások csapkodják a pa- magam és láttam, hogy erre az iparra hanyat- gyorsan megtudtam, hogy mi történt a beadlás vár. Az újságok túlságosan adaadták ma- ványommal, bár a Kar tagjai közül sohasem
dokat.
— Kérem az elnök urat — kiáltja Balogh gukat egy-egy politikai irány szolgálatának láttam egyet sem és semmiféle összekötte—, hogy a kopogtató urat állítsa az ajtón és mivel a politikai élet rohamos hanyatlását tésben vagy levelezésben nem voltam senkiés az összes pártok agóniáját világosan lát- vel. Utólag azonban meg tudtam mindent
kivül, befelé kopogjon.
Negyedóráig tartott ez a beszéd, végül is tam, azt gondoltam, hogy az újságírásból Az egyik ur, aki nem tartozott a fakultáshoz,
menekülni kell, — ha még lehet. Már nem de jelen volt az ülésen (már rég nem él,
a közgyűlés nagy többséggel elfogadta a tanács
lehetett,
de azt nem tudtam, hogy már késő. — Isten nyugosztalja), névről ismert engem
javaslatát.
Még
félig
sem volt készen a Népoktatás s a kővetkezőket irta nekem az után az ülés
A közgyűlés hozzájárult ezután
Enciklopédiájának első kötete, mikor azt gon- utá i, amikor ügyemet tárgyalták:
a szenfmiháfvfalek - rflszke - nagyszékdoltam, hogy én belőlem kitűnő tanfelügyelő
önt ez a tiszteletreméltó törekvése
sósi autóbuszjáratok
lenne, mert a szaktudásom is magasan felülmég
magasabbra emelte előttem romúlja egy átlagos tanfelügyelő tudását. Ahhoz
megindításához.
konszenvemben és tiszteielemben. Az
azonban,
hogy
tanfelügyelő
lehessek,
valami
A belügyminiszter a vágóhídi dijak leszállíön ügyét dr. Schneller István tanár
tását kívánta. A vágóhídi bizottság 25 száza- diploma kell. A filozófiai doktorátus megur
referálta. Mikor referátumában
lékos dijleszállitást javasol. A tanács ettől a szerzését tűztem ki célomul. Arra, hogy négy
először hallottam az ön nevét, majd
éven
át
szabályszerűen
iratkozzam
be
az
egyejavaslattól azt várja, hogy a huslparosok leoda voltam ijedtemben, mert biztosra
temre ós azután tegyem le a doktori szigorszállítják a húsárakat is.
vettem, hogy kérését nem teljesitik
latot, nem volt időm. Arra, hogy rögtön teés — mily örömem volt! A refeA tlidövész elleni védekezés
gyem le a szigorlatot, már szivesebben vállalráda s a Kar határozata: elismerés
szabályrendeletét dr. Pálfy József tanácsnok koztam volna.
és valóságos üdvözlet volt a tisztesírtam tehát egy szép beadványt a kolozsterjesztette a közgyűlés elé. A vegyes bizottság
séges, komoly sajtó iráni!
által letárgyalt és elfogadott tervezetet a köz- vári egyetem bölcsészeti fakultásához, előadva,
hogy én a tudományokkal már régóta foglalKét hét múlva már kezemben volt a miniszgyűlés elfogadta.
Több felebbezés letárgyalása után Rack ta- kozom; itt van a »Gyorsirászat módszertana«, ter leirata, amelyben értesit, hogy a fakul»Jókai élete és kora«, »Az irás mestersége« tás egyhangú ajánlása és előterjesztése alapnácsnok bejelentette, hogy
és a Népoktatás Enciklopédiájának első tizen- ján megengedi, hogy doktori szigorlatot tehesa fogadalmi templom továbbépítésének
két ive: a Nagytekintetü Kar ezekből meg- sek. Ez 1910 május 26. körül volt, — pár
fokozására szükséges 500.000 pengős kölcsönre ítélheti, hogy van-e annyi tudásom, mint azok- nap múlva volt a képviselőválasztás, ami
két ajánlatot kapott a város, de nem öt évre, nak, akik most végezték az egyetemet? Ha engem a két újságnál, melynek dolgoztam,
hanem csak két évre. A Csongrádi takarék- a Kar véleménye kedvező: kegyeskedjék a éjjel-nappal foglalkoztatott. Egy hét alatt megpénztár és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank miniszter úrtól engedélyt kérni arra, hogy írtam a doktori értekezésemet, melynek tárgya
a függőkölcsönért, a Nemzeti Bank minden- doktori szigorlatot tehessek, tekintet nélkül a pedagógiai kísérletezés volt ós ki is szedetkori kamatlábánál három és fél százalékkal arra, hogy semminő egyetemi tanulmányok tem. Kinyomatás előtt óvatosságból megmutattöbbet kér. A tanács azt javasolja, hogy a elvégzését igazolni nem tudom.
tam Imre Sándor kolozsvári egyetemi magánkölcsönt ossza meg a két pénzintézet között
Beadványom másolatát a Kar minden tag- tanárnak, aki Budapesten tanított a Pedago-
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giumban. I m r e Sándor elolvasta a levonatot,
egy sajtóhibát kijavított benne s azt irta,
hogy az ő nézete szerint ez az értekezés doktori szigorlatnak egészen megfelel. Erre kinyomattam a m u n k á m a t (44 lapra terjedt a z
egész) és elküldtem Kolozsvárra. Egy hét
m ú l v a értesítést kaptam, hogy a bíráló az
értekezést elfogadta és hogy a szigorlatomat
j u n i u s 25-ére tűzték ki.
Most m á r csak egy lett volna hátra: hogy
készüljek a szigorlalra. E r r ő l azonban szó
sem lehetett, egyrészt azért, mert m i n t újságíró
napi
12—14
órát
dolgoztam 1910
juniusban, másrészt pedig Riza sógornőm
akkor ment férjhez Kováts Ede iskolaigazgatóhoz, a z ezzel kapcsolatos dolgok ós a
sógornőm elköltözése sok olyan házi eseménynyel j á r t együtt, hogy amikor otthon voltam,
könyvet nem is vehettem a kezembe. D é l u t á n
3-tól 4-ig a Simplon-kávéházban olvasgattam
egyes fejezetet egy j ó német pedagógiai
kézikönyvből cs nagy megelégedéssel konstatáltam, hogy mindazt, amit a német megirt,
én m á r régen tudom.
J u n i u s 24-én érkeztem Kolozsvárra egy ko¿ár könyvvel. Egész n a p és az u t á n a következő
egész éjjel olvastam, — m i n d e n rendszer nélkül, mert például vasv három óra hosszat
foglalkoztam 25-én h a j n a l b a n Mátyás király
adórendszerével, egy igen kis részletkérdéssel.
Tiz órára volt kitűzve a szigorlatom, de én
m á r 9 előtt az egyetemen voltam. Nyolctól
tízig egy másik urat vallattak, Győrfíy Istvánt, aki most a Nemzeti Muzeum néprajzi
osztályának igaz^ntV» ő**n Gvőrffv kilenc órakor élt azzal a jogával, hogy egy p á r percig
p i h e n j e n és kijött a folyosóra. Nagyon komorn a k látszott és igen törölgette a homlokát,
pedig igen szépen sikerült a szigorlata.
Tiz órakor én reám került a sor. Schneller
professzor egy óra hosszáig kérdezgette a véleményemet főként Herbart-ról, a »Zuch-t« jelentéséről és ériékérői, a pedagógiának a teologiához való viszonyáról s hasonlókról. Tizenegy órakor megkérdezték tőlem, hogy nem
akarok-e. p i h e n n i ? »Nem, — tul akarok lenni
a dolgon minél előbb.« Dézsi Lajos profeszszor Szenczi M o l n á r Albertről, a magyar lexikon-irodalomról s a X I X . század első negyedének regényirodalmáról kérdezősködött. Féltizcnkeltőkor Szadeczky Lajos professzor u r
a magyar lörlénelem X V I I . századbeli részéből, m a j d
az Árpád-kori trónörökösödési
viszályok nemzetközi vonatkozásairól kérdezősködött. M á r tizenkettőt elharangozták, mikor még m i n d i g folyt a szigorlat. Negyed egykor az elnöklő Csengcri János d é k á n közbeszólt:
— Jam tempus adest...
Erre az u r a k felálllak s engem a szomszéd
szobába küldtek. Egy perc m ú l v a ismét visszahívtak s a dékán ünnepélyesen közölte velem:
— A K a r a jelölt u r szigorlatát egyhangúlag
elfogadta.
A gratulációk u t á n a dékáni irodában L á z á r
Ödön irodatiszt urat, aki a kutyabőrre a diploma szövegét felírni hivatott volt, megkértem,
hogy különösen szép belüket rajzoljon: egy
akó finom bor lesz a k ü l ö n tiszteletdija. L á z á r
szépirómester k i is tett magáért.
K ü n n a folyosón I m r e Sándor várt reám
a sógorával, Schilling Gábor egyetemi tanársegéddel: m i n d a ketlen örömmel gratuláltak.
Persze táviratoztam a feleségemnek, azonban m á r meglett ember voltam és szégyeltem
volna a láviró-kisasszony elé egy olyan blankettát lenni, amelyen ez lelt volna: »a
szigorlatot lelellem«, ehelyett azt táviratoztam
tehát, hogy »A pert megnyertem«. M á s n a p
volt a felavatás; ugyanakkor egy szegedi fiút
is felavatlak jogi doktorrá: F a j k a Lajost. A
cerimonia u t á n siettem haza, Budapestre.
A szerkesztőség semmit sem tudott az ügy
előzményeiről és igv mindenkinek meglepetés volt, hogy doktor lettem. Rákosi Jenő azonban kissé elrontotta a hangulatomat azzal,
hogy gratuláció helyett csak ezt mondta:
— No, m a tudósabb, m i n t tegnapelőtt volt?
M i szüksége volt erre? N e m hiszem, hogy
valaha hasznát fogja venni a d i p l o m á j á n a k :
ön m á r csak megmarad újságírónak...
Mint m á r olyan sokszor, — ezúttal is j ó
próféta voltl • ? "1
» . . • a. »
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C Csütörtök. Róm. kath. Irén pk. vt.
Protestáns Arszlán. Nap kél 4 óra
4 perckor, nyugszik 8 óra 1 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nvjtva mindennap délelőtt
10—l-ig.
Egyelem! könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9.
(Tel. 352.) Moldván" L., Újszeged, Vedres ucca
1. (Tel. 846.) Nyilasy Ágoston, Szilléri sugárut 11.
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.)
Zahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)

— Az autó belezuhant a folyóba. Müncheni je
lentés szerint egy müncheni bérautó a reichenhalli uton az esőtől felásott talajon megcsúszott,
belefordult az országút melletti folyóba. Az autó
utasai közül egy stuttgarti kereskedő 50 éves felesége belefúlt a folyóba.
— Iíarangszeintelési ünnepély a Somogyi-telepen.
A Somogyi-telepi egyházközség julius elsején délelőtt nyolc órakor harangszentelési ünnepélyt rendez. A népünnepély tiszta bevételét a Somogyi-telepi tímplom épilési alapjának javára fordítják.
— Ilárom najws sztrájk volt a Llppai-fafelopetn.
Lippai Imre fatelepéről a mult héten elbocsájtottak egy munkást. Az elbocsátásnak nem volt különösebb oka, a munkás csendesen végezte kötelességét, azonban a fatelep szervezett munkásainak
— A kánikula csökkenése várható. A meteorolóbizalmi
férfia volt. A Lippai-telep munkásai kögiai intézet jelentése: Hazánkban tegnap igen mevetelték, hogy az elbocsájtott munkást vegyék viszleg és túlnyomóan derült idő uralkodott. A hőmérséklet maximuma több helyütt elérte a 34 sza, Lippai Imre azonban hajthatatlan maradt,
mire a munkások leálltak. Három napig tartott a
fok Celsiust, igy Budapesten, Kecskeméten, Pésztrájk, amely szerdán este fejeződött be. Az elcsett és Turkevén. Este ugyan felhős lett az idő,
bocsájtott munkást egy másik fatelepen helyezték
de zivatart csak Sopronból jelentetlek 1 mm.-t.
el, Lippai Imre pedig írásban kötelezte magát,
Reggelre ismét majdnem általánosan derült az
hogy ok nélkül nem bocsájt el munkást. A faidő. Jóslat: A hőség csökkenése és esetleg helyenként zivatar várhaló.
telepen a munka csütörtökön reaiel u]ra megkezdődik,
— Budapesti mérnökök tanulmányútja a közA Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberáúti hidon. A Magyar Mérnök- és Épitészegylet
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükségnegyven tagja érkezett szerdán Szegedre, hogy
letét a Délmagvarország-nyomdában (Löw LIpóL
megtekintse a közúti hid rekonstrukciós munkáucca 19.) szerzi be. Telefon 16—34.
latait. A mérnökök Mihályfy László műszaki tanácsos kalauzolásával szemlélték meg a munkálatokat, majd megtekintették a felsőszivattyuteleHogy
e l n e teleflsd
a
legjobbat:
pet és a kisvasút Rudolf-téri állomását is. A Maiápldl
a legjobban
1
gyar Államvasutak gépgyára, amely a hidjavitási
végzi, az újszegeAi füzesek árnyékában bográcsban főzött halászlével vendégelte meg a mérnököket.
M

Kardos tészta

— Országos tanügyi kiállítás. A székesfőváros legszebb és legnagyobb iskolaépületének, a Székesfőv.
Pedagógiai Szemináriumnak (VIII., Mária-tér 8.)
harminc tantermében helyezték el a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszussal kapcsolatos Országos
Tanügyi Kiállítást. A rendezés munkálatai már
befejezést nyertek és a kiállítást pénteken délelőtt 11 órakor ünnepélyes keretek között nyitja
meg dr. Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter. A kiállítást julius 7-én délután 2 óráig tartják nyitva.
— A vízhiány Beköszöntött a kánikula és a város ismét tele van panasszal. Most, amikor a nagy
melegtől szédelgő, ájuldozó lakosságnak legnagjobb
szüksége lenne a vizre, még pedig minél több vízre, a vízcsapok rendre kiszáradnak. Az emele(ti lakásokban már a kora délelőtti órákban nincs viz,
de beköszönt a vizhiány a földszinti lakásokba
is. Annyit irtunk már erről a speciális szegedi nyavalyáról, annyit harcolunk orvoslásáért, hogy ujat
róla nehezen lehet mondani. Legfeljebb annyit,
hogy ízek a vizmizériák rányomják jellegzetes
bélyegüket Szeged város egész közigazgatására.
Mondják, hogy a modern városi élet fokmérője a
vízfogyasztás. Minél modernebb egy város, lakosságának annál több vizre van szüksége. Ugy látszik, Szeged város urai őzzel a modern közszükséglettel nem számolnak, mert ha számolnának, akkor már találtak volna módot az állandóan visszatérő vizhiány végérvényes kiküszöbölésére.
— Városszerte megindult a mozgalom a gyermekjátszóterek érdekében.
Klebelsberg
Kunó
kultuszminiszternek a gyermekjátszóterek értesítése ügyében kiadott ismeretes rendelete az egész
városban érthető rokonszenves fogadtatással találkozott, de leginkább azok között a szülők kőzött,
akiknek egészségüjgyi és erkölcsi aggodalmai vannak gyermekeik uceai nevelése miatt. A MANSz
üdvözlő feliratot küld rendeletéért a kultuszminiszternek. Nagyon fontos, hogy a szülők felkarolják ezt a kérdést. Éppen azért a MANSz felkéri
az egész város területén lakó szülőket, tanügyi férfiakat és gyermekbarátokat, hogy Péter és Pál napján délelőtt 11 órakor a Jókai-uccai Belvárosi
elemi fiúiskola tornatermében megtartandó nagygyűlésen megjelenni szíveskedjenek.
— Krajcsovits főerdötanáesos nyugalomban. A
kormányzó K r a j c s o v i t s Ferenc főerdőtanácsosnak nyugalombavonulása alkalmával a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeréseül a miniszteri tanácsosi cimet adományozta. Krajcsovits
a kincstári erdők házikezelésbe vételénél, majd
később mint a görgényszentímrei és az összeomlás után mint a királyhalmi erdőőri szakiskola
igazgatója n szakoktatás terén, több évtizeden át
eliSBjeréSEeméltó tevékenységet fejtett ki, /

Szent István Étkezde

m e g n y í l t Vidra ucca 6. szám alatt.
A B O N E N S E K E T ugy bentétkezésre, mini kihordásra elfogakok.
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Színházjegyet
Délmagyarország jegyirodája
elővételi dii nélkül árusít.

Gyermekruhaés
kelengye raktár
Nagy választékban

fiu- és leánykaruhácskák
3 — 8 éveseknek m i n d e n minőségben

Női, férfi és gyermek
fehérnemiiek
készen

és rendelésre

Ágy- és asztalnemiiek,
Liliom, Schroll siffonok
és vásznak legolcsóbb
árakon.

Férfi divat kalapok
szalma, gyapjú é s nyúlszőrben

Gyulclcs,

"PlcOler, Ita stb.

legjobb gyártmányai

Pollák Testvéreknél

Csekonlcs és rekefesos ucca sorok
Alapítva 190Í. é v b e n .

9CTi

1928 június 58.

OFCLMAGYARORSZAG

Epe- és májbelegségeknél, epekő és
sárgaság eseteiben a természetes „Ferenc
József" keserűvíz a hasi szervek működését
élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai ta>
pasztalatok igazolják, hooy az otthoni Ivókúra
kfilönösen hatásos, ha a Ferenc Jözsef vizet
kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra
vesszük be. Kapható gyógyszertárakban, drogrériákban és füszerüzletekben.
B.l
— A Stefánia-sétány mellvédfalának kinyitása.
A mult év nyara óta, amikor a Regdon-fürdő a
homokkirakodás miatt'a katonafürdő mellé került,
ugy a polgári, mint a felsőváros felé lakó katonatiszü családoknak állandó panaszai voltak azok
a kellemetlen nehézségek, amelyek közt a Rapaicslépcsőtől a fürdőig terjedő utat, a homokkirakodás és teherautó-közlekedés miatt alig lehet használni. Azt hitte a közönség, hogy az állandóan
hangoztatott sokszoros panaszra hamarosan orvoslást kap oly módon, hogy a Stefánia-sétány ifaellvédfalát 1 méter szélességben a Regdon-fürdő bejáratával szemben kibontják és igy az árnyas Stefániáról egyenesen a fürdőkhöz juthat. Nem is a
hatóság belátó előzékenységén múlik ennek sürgős kivitele, hanem azon, hogy ehez a földművelési minisztériumnak engedélye is szükséges. Az
engedély kieszközléseért a közönség kívánságára
adott be a Regdon-fürdő kérelmet, amelyet a katonai parancsnokság, továbbá a városi és folyammérnökség is támogat és ezen az alapon remélni
lehet, hogy az idei fürdőidényben megszűnnek
az orvoslást kivánó panaszai. Mint most értesülünk, hogy a földmüvelésügyi minisztérium a falkibontáshoz hozzájárult és most már csak a hatóságon mulik, hogy az épitési engedélyt mitelőbb kiadja.

Gaál Endre
A szerdai közgyűlés a tanács javaslatát
egyhangúlag elfogadva elhatározta, hogy a
város kulturszenátoráf, dr. Gaál Endrét julius
elsejétől kezdve nyugalomba helyezi. A közgyűlés ezzel a határozattal törvényes rendelkezéseket hajt végre, mert az u|abb keletű
törvényes rendelkezések értelmében nyugdíjba kell mennie minden olyan közalkalmazottnak, aki kitöltötte teljes szolgálati idejét,
ha munkabírása egyetlen árnyalattal sem
csökkent. így Gaál Endre julius elsején már
nem lesz aktiv tisztviselője a városnak. Vele
a régi Szeged utolsó embere vonul ki a városházáról, a város legöregebb cselédje, aki
negyvennégy esztendőt töltött el a közügyek
szolgálaiában. Együtt kezdte közigazgatási
pályáját néhai Balogh Károllyal és laschler
Endrével, akikkel együtt nagyon sokat átmentett a háború előtti Szeged hangulatából
a háború utáni Szeged zavaros és vajúdó
hangulatába. Szeged kultúrájának fejlesztése
körűi nagy érdemei vannak a nyugalomba
vonuló szenátornak. Egyik leglelkesebb munkatársa volt Lázár György polgármesternek,
lelkes és kitartó harcosa a szegedi egyetem
ügyének, sok iskolát és óvodát épitett. A szegedi közigazgatás bizonyára sokáig meg fogja
érezni a legöregebb szenátor hiányát.

Jl bevált
Aspliiri
fableííák

,

valódiságáért és jóságéért
csak az eredeti „«ayeV'-csomagálás szavatol: lapos doboz a
zífld szalaggal. Minden ~
másfajta csomago- . A ^ ^ í í C ^ J i ' l
lést saját érdékében utasít/
son vissza.

Minden

p^SytíierfSi^
bon kaphatók.

&tzinl)ász és
MiívéssL^i^r
A színházi iroda hirei

ZENEBONA — még négyszer. Szegeden még nem
fordult elő, hogy junius végén, közel a szezon befejezéséhez oly nagy sikere és oly nagy látogatottsága lett volna valamely darabnak, mint az idei
szezonzáró jazz-operettnek, a ZENEBONA-nak. A
ZENEBONA a legmulatságosabb jazz-operett, mely
nemcsak
végig ötletes, helyzetkomikumokkal teli,
— Egy hónapi fogház helyett felmentés, mert
mókás, táncos és meglepetésekben gazdag meseszöa megrendelőlapon nem tüntették (el, hogy bivésével, de főképen fülbemászó és már közkincszományi áru«. Faragó Ferenc makói füszerkerescsé vált jazz-muzsikájával állandó derültségben
kedő az elmúlt év julius havában hitelbe árut vátartja a nézőteret. A ZENEBONA női főszerepét
sárolt a szegedi Danner Péter és Fia nagykeresmindegyik előadásán a Szegeden is nagy népszex Fürdőruha, fürdőcipő nagy választékban legkedő cégtől. A vád szerint Faragó a fűszerárut bi- rüségü FEJES TERI játsza, mig a többi főszereolcsóbb Lampel és Hegyinél.
825 zományba kapta a szegedi cégtől. Faragó az árut
pekben Neményi Lili. Beke Aliz, Tolnay, Páger,
eladta, de annak árával nem .számolt el. Ezért
— Uj patikajogot kér a város a Templom-térre.
Bilicsi, Egyed Lenke,^Sziklay és Herczeg nyújtaA közegészségügyi bizottság szerdán délután őt a Danner Péter-cég sikkasztás címén feljelentést
nak mulatságosnál
mulatságosabb alakításokat.
órakor dr. Kovács József elnökletével ülést tar- tett a makói kereskedő ellen. A szegedi tőrvényA ZENEBONA még négyszer szerepel a színház
szék előtt megtartott főtárgyaláson Faragó tagadtott és elhatározta, hogy uj patikajog kérelmezéséműsorán és pedig ma, pénteken és szombaton este,
ta, hogy bizományba kapta volna az árut. A fű- továbbá vasárnap délután rendes helyárak melre tesz előterjesztést a város hatóságához. A biszerárut hitelbe vásárolta, de közben fizetésképzottság az uj patikajog kiadását a Templom-térre
lett. Ez lesz a ZENEBONA tizedik és utolsó élőtelenné vált és igy fizetési kötelezettségeinek nem
tartja kívánatosnak és javasolja, hogy a jogosítadása és FEJES TERI bucsufellépte.
tudott eleget tenni. A törvényszék sikkasztás civány oiny«röse után erre az uj jogra nyilvános páSzezonzáró előadás vasárnap este: A Piros bumén bűnösnek is mondotta ki Faragó Ferencet
lyázatot tartson a város.
gyelláris. Vasárnap este tartja a színház ax idei
és
egy
hónapi
fogházra
Ítélte.
A
tábla
a
szerdán
— A budapesti rádióállomás és a felvidék. Práeseményekben ós sikerekben gazdag szezonjának
megtartott felebbezésí tárgyaláson a törvényszék
gából jelentik: A képviselőház tegnapi ülésén NeUtolsó előadását, amíkoris ft magyar népszínműítéletét
megsemmisítette
és
a
vádlottat
felmentetcas cseh szociáldemokrata képviselő felhívta a
irodalom egyik leggyönyörűbb termését, Csepregfigyelmét a rádió körüli viszonyokra a vidéken és te a vád alól. A tábla indokolásában kimondotta, hy legnépszerűbb népszínművét hozza szinre. Az
hogy
a
megrendelőlapon
nem
volt
feltüntetve
az
az Erdőskárpátokban. Szerinte a vidéken minutolsó előadásra a színtársulat legjobbjai közül
denki Budapestet hallgatja, Prágát, vagy a többi áru bizományi jellege és igy nem volt megállafelvonulnak Sz. Patkós Irma, Kormos Margit, Tolpítható,
hogy
Faragó
az
árut
bizományba
vásáállomást csak kevesen figyelik. Szükséges volna,
nay, Oláh, Jávor, Utt Giza, Egyed Lenke, Biltosi,
rolta
volna.
hogy Pozsonyban 10 kilowattos állomást állítsanak
Herczeg, Szilágyi és a vendég Kristóf Ferenc.
fel
a
jelenjeli
fél kilowattos
állomás
— A faipari szakiskola vizsgái. A faipari szakA karszemélyzet jutalomjátéka héttőn este. A
helyett, amely jelentéktelen és nem bir konkurráliskola vizsgái csütörtökön reggel nyolc órakor
karszemélyzet a szokásos jutalomjátékát hétfőn
ni a kitűnő és a minden irányban modernül felkezdődnek. Ugyanekkor nyilik meg a rajzkiállieste tartja, amíkoris érdekes vendégjátékok kapszerelt budapesti rádióállomásról. A cseh szociáltás is, amely julius másodikáig lesz nyitva.
csán a Cigánybáró t mutatják be. S&pphle szedemokraták interpellációt terjesztenek a kormány
repét a szegedi származású Murav Kató fogja elx
A
hét
kellemes
szenzációja:
Finom
és
elegáns
elé, melyben 1926 óta összegyűjtött adatokkal akarjátszani, aki evvel a szerepévei már a budapesti
női francia és trotteursarku divatcipők lényeges
ják bizonyítani, hogy a budapesti rádió az IrredenVárosi Színházban aratott jelentős sikert, partárleszállítása,
amíg
a
készlet
tart.
Del-Ka-Hungátát terjeszti.
nere pedig a Városi Színház nagynevű művésze,
rta Rt- fiókja, Kárász ucoa. 14.
52
dr. Szedő Miklós lesz.
— Iskolai be íratások. Az állami Baross Gábor
— Felakasztotta magát a 11 éves kislány, mert
reáliskolában a tanévvégi beiratások junius 30-án
édesapja összeszidta. Szarvasról jelentik: Stein
és julius 2-án. naponkint délelőtt 9—12-ig leszJános kőröstarcsai lakos 11 éves leánya a bevásárszeres Természetes
nek.
lásra kapott pénzt elköltötte. Amidőn édesapja e
— Kigyulladt egy őrbódé. Szerdán e3te nyolc
miatt megpirongatta, a kisleány elbujdosott. Csak
hosszas keresés után akadtak rá a határban, ahol
órakor jelentették a tűzoltóságnak, hogy az alsóváfejkendőjével felakasztotta magát. Mire rátaláltak,
rosi szérűskert mellett 8gy őrbódé kigyulladt. A
halott volt.
kivonult tűzoltóság a tüzet azonnal lokalizálta. A
x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában
ház jelentéktelen.
vegyen. (Szeged, Dugonics tér 11.)
12
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkaközvetítő közli: Állást kaphat: Helyben 6 kovács, 1 rézműves, 1 önálló épületlakatos. 1 kályAz elegáns férfi is
hás, 1 kaptafa és sámfa készítő, 1 szabó vegyes,
gyakorolhat takarékos1 cipőfelsőrész ragasztó, 2 napsjámosfiu, 2 kifuságot, ha az uccfira és
tófiu. Vidéken: 5 kovács, 1 bádogos, 1 kocsiféeredeti Oanz és Siemens gyártmányúak
sportoláshoz
csakis
nyező-nyerges, 1 borbély, 1 cukrász, 2 sütő.
45•— pengőtől
kezdve kaphatók
x Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és
f n _,in
villamossági vállalatánál
f o n y o i O m d Kölcsey
ucca 4. kétajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők
Fekete Nándornál, Kossuth L.-sugárut 18. Tel. 10-72.
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Villamos
asztali szelltiztetök
Ingyen nap

a Széchenyl-lllatszertárban I

Minden vevő e h ó 28-én
tekintet nélkül a vásárlás értékére

I n g y e n
Vagy
„
n

egy Üveg Kölni -vizet
72
„
darab pipere szappant
„
tlveg szAJvlzet
„
tégely arckréméi s l b .

£ 1 n e mulassza

a kedvező

Széchenyi-illatszeriár
1

k a p :
alkalmait

„KÉK-CSILLAG" meiiett.
jimil I ill IIIM—IIIMMH—rw"li Illír I
—

— A csongrádi rablóbanda vezérei a tábla előtt.
A szegedi ítélőtábla K o v á c s Rókus-tanácsa szerdán délelőtt tárgyalta a csongrádi rablóbanda
bünügyét. A törvényszék annak idején a rablóbanda tagjait bűnösöknek mondotta ki és a banda vezérét, Lantos Gábort négy évi, Nagy Jánost
két
és félévi és Lévai Mihálynét másfél évi
fegyházra, illetve börtönre ítélte. Az ítélet íllen
az elitéltek felebbezést jelentettek be és igy került ügyük a tábla elé, amely a tőrvényszók
Ítéletét indokaival együtt helybenhagyta. Az Ítélet ellen benyújtott semmiségi panaszok folytán
« ügy végső fokon a Kúriai elé kerül.

természetes
^repp-talpat
visel

(mi{ln

az flltetvényen

teljesen elkészített talpgumml)

_

Csodálatosan

tarlós

Érzékeny, beteg v a g y t ú l f á r a a z t o t f
lábak részére valóságos jótótamény.
A Krepp-talpat i s m e r t e t ő fűzetek
költségmentesen küldetnek

Beklame-Dsoot. Hambnre 36, Hoturval! M-H
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Sport

Uadiö
A nagyobb
mai

A Bástya íuracsapaía
Megírta a Délmagyarország,
hogy a Bástya
m a délután utazik el Pozsonyba é s ezzel az
útjával kezdődik kisebb nyári túrája. A Bástya
vezetősége a következő játékosokat felölte ki
az ú t r a :
Baumgartner, Emerling, W e i g l h o i i e r , Tóth,
Horváth Kronenberger, Varga, W a h l , Fröhlich,
Schwartz, Himmer. Tartalék Rakitovszky.
Amint tehát látható Soili
itthon marad é s
helyébe a Bástya a Vasasok jeles
balszélső•
jét, Himmert kérte kölcsön.
A turakisérők:
Faragó La|os é s Hlavay
György. A csapat
bécsi mérkőzése után haza|ön és 6-án utazik
el ismét Szegedről, m é g pedig Érsekújvárra,
ahol 7-én játszik ( a z e napra tervezett aussigi,
vagy brönni mérkőzés helyett), m i g 8-án a
Rapid lesz a nagy ellenfél B é c s b e n .
A transferlistát egyébként ma hozza nyilvánosságra a Bástya vezetősége.

Donogón Istvánt Budapestre helyezték.
Donogán
Istvánt, az SzTK kiváló
diszkoszvetőjét a belügyminiszter Budapestre helyezte
és a belügyminisztériumba osztotta b e szolgálattételre. Az olimpiai jelölt szegedi rendőratléta áthelyezése érzékeny vesztesége a szegedi sportnak, n o h a az áthelyezés azért történt meg, hogy D o n o g á n n a k n a g y o b b tréning
lehetőségei legyenek.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap-és Nyomrtavállalat Rt. könyvnyomdájában.
Külföldi
AUSZTRIA!
7. (Wr.

csl

képviseletek:

Bécsi szerkesztőség:

Wien,

Auslandskorrespondent).

kiadóhivatal,
részére:

Wietr,

Anzeigen

A.C.).

Telefon:

i§

Serie

Teleion:

NÉMETORSZÁG:

hVAJC:

hirdetési

63—5—95.

d. d. Zagreb,

31—65.

NW6, Am Zirkus

Orell-FUssli-Annoncen

Bé-

képviselet
1.

(Oiterr.

JUGOSZLÁ-

1.-78, Marovska-ullca ÍS.
Ala Anzeigen

9. Telefon:
A.-G.,

qual 10. Telelőn:

A.-G,

Norden

7607/12.

Zürich,

Sonnen-

yfWm M K ismét
Ismét kapható
kapható

egészben és
részben
65

Blaunénál, Somogyi u. 20.

Nifsovitsnál

Iskola ucca 25 (Gróf Apponyi Albert u. 27)FUrdőcIkkek:
Női divat kötött ruha
Strand öltön l a
—
Strand öltöny — —
Evezős trikók — —
Kloth nadrágok
—
Trikó ÍUrdőnadrágok
G u m m i fürdősapkák
Fürdőcipők
— —
U r l

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

d i v a t :

Apróhirdetések

leadóállomások
mílsora

R

á

d

i

SZOBÁK

ó

versenymentes árakon

Fonyó S o m á n á l
40

Bútorozott szoba kiadó, féregmentes, fürdőszobahasználattal. Tábor ucca 5., az
emeleten, ajtó 7.

Kárász uccán gyönyörű
uccai szoba külön bejárattal üresen, vagy bútorozva kiadó. „Julius 1."
jeligére kiadóba.
Különbejáratu, elegánsan
bútorozott,
tiszta
szoba
azonnal vagy 1-ére kiadó.
Margit ucca 3., I. emelet

Bútorozott szoba egy vagy
két fér« részére kiadó. Korona ucca 10., házmester.
Elegánsan bútorozott uccai
szoba külónbejárattal, előszobával azonnal kiadó. —
Boldogasszony sugárut 36.

Königsberg. 16.15: Szórakoztató hangverseny. 20.35:
Zenekari hangverseny. — London. 16.30: Tánczene. 18.20: Kvintett 19.45: Kamarazene. 22.35:
Lakás - Üzlet
Tánczene. — München. 1250: Kamarazene. 16.30:
Hangverseny. 19: Zenekari hangverseny. 20.05: Am
Két-három
szobás
lakást
Tage des Gerichts. Színielőadás négy felvonásban.
lelépés nélkül kaphat agy
30 filléres apróhirdetés utMilano. 12.30: Kamarazene. 16.45: Zenekari hangverseny. 20.45 Montemezzi egy operájának előadása. j á n .
22.55: Hirek. — Prága. 16: Tánczene. 20: A cseh
Elegánsan bútorozott szoba
filharmonikus zenekar hangversenye. — Róma.
kiadó. Deák Ferenc neea
13.30: Kamarazene. 17.50: Zenekari hangverseny.
18., I. emelet.
21.15: Olasz operettzene. Mbntanari háromfelvonáKiadó
Belvárosban üzletsos operettje. — Stuttgart. Freihurg. 20. Operetthelyiség nagy szuterén
előadás. Die Bajadere. Operett három felvonásban. Irta: Kálmán Imre. 22.30: Jazz-band — Zü- helziséggel. Telefon 18-20.
rich. 12.30: Gramofonhangvírseny. 16: Tánczene.
Egy bolthelyiség kiadó, aj20.15: Szláv népdalok zongorakísérettel.
21.20:
tó, ablak eladó. Mikszáth
Hangverseny.
fc
Kálmán ucca 14.

ö&sde

Iroda, rendelő céljaira is
kiválóan alkalma«, Kárász
uccára néző 2 szoba kiadó.
Előszoba
és fürdőszobahasználattal. Cim Kölcsey
ucca 4., I I . 6.

Valuták:
Uccai és udvari szép egy3.48 3 53 szobás lakások jultas l-re
£nf»l IMI
27.92-28 16 U l
Balga I r.
80.05-8035
LTSri
kiadók. Farkas. Mire) ucca
30.15 —30*35 rövidáru üzlet.
Cieti kar
1695-1703
Líra
136.65 137.40
Din kar,
153.25 153 85 M i r »
80 65-81 60 Építési és tüzelőanyagkeresDin ír
Ortr. MBU.
DoUBr
570 55 572,55 Nerv. Kor. 153 15 -153 75 kedés forgalmas helyen, j ó l
110 55 110.95 beveeetve átadó. »RentábiEr. frank
22.70-22 90 BT. Irtok
153.60 154 10 lis« jelige alatt megkereBolL forint 230 45 -231.45 Svéd kar.
Zfetx
64.10-64 40
sés a kiadóhivatalba kéreIrányzat:

Az irányzat ma barátságos volt. A spekuláció
a külföldi tőzsdék jobb irányzatának a hatása
— — 880
alatt a vásárlásokat végzett és mivel a kontremin
— — 3 80
is fedezett, zárlatig a papirosok legnagyobb ré— — 2.50
sze 1—2 százalékos árnyereségre tett szert. A
— — 1'80 favorizált részvények, mint pl. a Lang, Fegyver,
— —130
Gschwindt még nagyobb nyeréséget értek el. Zár— —150
lat felé kisebb realizációs eladások történtek, a
hangulat azonban végig barátságos maradt Né—
"60
hány mellékpapiros jelentéktelen
árnyereséggel
— —180
zárt. A forgalom élénkebb volt. A fixpiac üzlettelen, a valutapiac egy árnyalattal gyengébb. A liszt—
88
árak változatlanok.
— — 5 80
Gabonatőzsde:
— — 3-60
Irányzat lanyha, forgalom igen csekély.
—
-48

Könyvelésben, gyors-, gép«
Írásban, levelezésben, számolásban stb. nagy gyakorlattal biró tisztviselőnő —<
ajánlkozik. »Perfekt munkaerő« jeligére kiadóba.

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

KülönbcjératB bútorozott
szoba kiadó, fürdőszobával
Megtekinthető pénteken délután Református-palota III.
kapu, földszint 1.

készlllékek és alkatrészek

Kölcsey ucca 4.

Foglalkozás:

BÚTOROZOTT

Budapest. 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
12: Déli harangsző az egyetemi templomból. Utána
Zongorahangverseny. 17.15: Szieberth Imre dr.:
Hangulatképek az északitálai tavak világából 17.45:
Szalon trió-hangverseny. Weigand Tibor (ének)
közreműködésével. 19: Raics Károly ny. altábornagy. A régi magyar vitézség. 19.30: Hangverseny.
21.35; Hirek. Utána: Az Emke-kávéházból Toll
Árpád és cigányzenekarának hangversenye. — Bécs.
16: Zenekari hangverseny. 20.05: Énekhangverseny
zongorakísérettel. — Berlin 17: Hangverseny. 21:
Lehár-, utána Fall-hangversenv. 22.30: Tánczene.
— Breslau 16.30: Szórakoztató zene. 19.15: Útleírások. 20: Adám: Der Postillon von Lonfumeau.
— Brüsszel. 17: Orgonahangverseny. 17.30: Zenekari hangverseny. 18.30: A házitrió hangversenye.
20.15: Gramofonzene. 20.30: Hangverseny. — Kattowitz. 20.15: Átvitel Varsóból. 22 30: Tánczene. —

T

Hott. 6700.

i m n liba
I

Taborstrassa

40—3—3J.

/ , XVildpretmarkt

VIÁI Interreklam
Berlin

11.,

Telefon:

olvasóterem

Ausztria

1928 Junto« 28/

tik.

Csak németül beszélő tanítónőt keresek napi 1 órára.
Ajánlatok »Deutsche Muttersprache« jeligére a k i .
adóba.
Mosást vállalok lakásomon,
fehérnemű Javítással, zokni
stoppolással. Zerge ucca 12.
Himzést, azsurt, előnyomáat
vállalok előnyös áron. Iskola ucca 15.
Ügyes varróleányok, akik
szalonban már dolgoztak :
felvétetnek. Széchenyi tér
7., I I . 24.

ADAS-VÉTEL
Eladó sodrony ágybetétek
fa és márványasztal. Topolya sor 3.

Jávorfaháíó

teljesen ¡okaiban levő, fére*mci tes és egyéb bulqfok elköltfliés miatt eladók. Érdeklődni
Kálvária ut .Szikra* lakás Iemelet 12.
63
Nyereolajmotor 5 H P kedvező fizetési feltételekkel eladó. Újszeged. Csanádi u.
26. szám.
Párevezős csónak eladó.
Mentus Miklós Tápéi u. 55.
Olcsó strandkabint vészek.
Sehvartz Fülöp Utóda, —
Kárász ucca 6.

Ismeretség h i á n y á b a n kér e m olyan s z ü l ő k válaszát,
k i k n e k 30 év k ö r ü l i , hoz o m á n n y a l rendelkező leá n v u k van, h á z a s s á g célj á t ó l . B á t y á i n 36 éves
ügyvéd, szolid ú r i e m b e r .
C í m : B o d n á r tanitó, Soroksárpéteri.
. 5x
Nősülne 30 éves úriember
jobb állásban. Keresi hozzáülő intelligens n ő ismeretségét. Levelet »Juninst
jeligére kiadóba kérek.

KÜLÖMFÉLÉK
Pótvizsgára és németre sikeresen előkészit — Laadmann Dezső szigorló örves
Korona ucca 16.

Szeged szab. kir. város törvényhatósági
bizottságától.
3 0 6 - 1 9 2 8 . közgy. sz.

Hirdetés.
Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottsága 1928 junlus h ó 27-én tartott rendes
közgyűlésében a többi között a következő
közérdekű véghatározatot h o z t a :
312. sz. a. a 10 millió pengős kölcsön felvétele ügyében tett tanácsi előterjesztést elfogadta.
Ezt a közgyűlési véghatározatot kihirdetjük
azzal, hogy ellene a jelen hirdetés megjelenésétől számitott 15 nap alatt a polgármesteri hivatal utján az illetékes kormányhatósághoz fellebbezést lehel beadni.
Szeged szab. kir. város iörvényhatósági bizottsága 1928 junius 27-én.

Divat bécsi kemény gallér —
Selyem pouplin m. férfi ing —
D o l g o z ó ing, z e f l i r —
— —
Kitűnő vékony zoknik — —
Selyem flór kockás zoknik — — — 1'60
Hivatalos árfolyamok:
P a n a m a apacs ingek
— — — — 9'50
79 If?.
Búza
76
kg.
77 fcg. 78 kg,
Rövid zefir alsónadrágok
— — —180
Tiazav. 33 30-33.50 33.60-33.80 34.00-34.15 34 30 34 45
Rövid őves rayé alsónadrágok
— — 2'50 F.-tisza
33.20-3335 33.45 33 65 33.85-34.00 34 15 34 30
G y e r m e k trikók sima szinben
—
'90
Pm.
32.75-33.00 33.05-33.35 33.40-33.60 33.75-34.75
Fv.
32.90 33 05 33 15 34.35 33/0 33 65 33 80 34.00
Gyermek zoknik l-es szám — —
'40
Dr. Somogyi Szilveszter
Selyem flór gyermek zoknik — — — 1'20 Bicska) 32 90 33.05 3315 34 35 33.50-33.65 33.80-34.00
Dunántuli —.
.V.47
polgármester.
Klttinő selyem pouplin inganyag, 50-féIe
30.70-3090
29 '50-29.80 egyéb
Rozs, peitvid.
dlvatszinben, métere — — — — 2'60 Árpa takarmány 1. 29.00-29.50 Sörárpa
32 50-33-50
egyéb 31.00-32.00
Kitűnő cérna zefirek férfi ingekre, minolcsón é s gyorsan
Árpa takarmány II. 28.00-29.00
33,90-34.40
24.25 24 50 Zab 1.
Buukorpa
den szinben, kockás és sima, métere 1 8 0
megtanulhat
33.20 33.60
52.-54.közép
1.102
Selyem női harisnyák hiba nélkül
— 4'40 Repce
30.00-31,00
29.70 30.00 Köles
W Í r í h é s R e n g e y n é l
Tengeri
28.55-28
75
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tisztviselőknek külön 5 Yu kedvezmény igazolvány a l a p j á n .

Gépirni

