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Levél a knossosi polgármesterhez
Ezek a sorok, polgármester uram, meg fognak jelenni nyomtatásban Szegeden a Délmagyarország cimü politikai napilapban. Vigyáznom kell tehát nemcsak minden mondatra, amit leirok, hanem minden szóra is.
Errefelé nagyon érzékemnek az emberek és a
közéleti kritikát olyan fajsúlyú wrak se szivelik, akik pedig elbírnák. Itt van például a kegyed kollécá'n ;> ^""«rdi polgármester. Fáradhatatlan közhivatalnok, akiről el lehet mondani, hogy minden percét hivatali munkája
foglalja le. Amellett határozottan koncepciózus ember, akinek vannak gondolatai, aki termel eszméket és aki nemcsak a maga, hanem
a városa jövőjét is az alkotásokban látja. Ez
az ur is, aki mondom kegyednek a kollégája,
egyre idegesebben reagál, ha valakinek bátorkodik saját véleményének lenni, ha valaki
nagyszerényen eszmékkel, ötletekkel, gondolatokkal merészkedik a városépítés munkájához
a közreműködését felajánlani, egészben, vagy
részben való irányváltozásának horderején?,
halaszthatatlanságára a figyelmet felhivnL
A helyzet ugyanis az, mélyen tisztelt Polgármester uram az egykor boldog életű és
mindenha boldog emlékű Knossosban, hogy
nálunk mostanában állandóan alkotnak és állandóan építenek. Épül öt klinikai épület,
épült összesen nyolc városi bérház, a tanyai
vasút, épül a fogadalmi templom és épül a természettudományi intézet. Enyhítette némileg
a munkahiányt a v^a-jilás bevezetése a külvárosrészekbe és a termelő közigazgatási tevékenység egyéb szimptomáit is meglátja, aki
akar és tud látni. Mégis, mégis, vannak kielégíthetetlen szellemek, akiknek kifogásuk van
az alkotások itt említett gazdag sorának jellege, tempója és iránya ellen. Ezeket talán
soha senki semmivel se tudná kielégíteni. Állandóan kritikai szellem ágaskodik minden
szavukban és olyasféle vélemémi bátorkodnak
megkockáztatni, hogy minek a klakk és a
frakk az olyan embernek, akinek nincs se
rendes cipője, se tisztességes inge, akinek a
frakkja alatt esetleg egyáltalán nincs ing, hanem csak — plasztron. Eaek a nyughatatlan
és mindennel és mindig elégedetlen kritikai
lelkek a meglátásnak és az elbírálásnak ezt
a szellemét és jellegét oda szeretnék lopni
közéletünk minden megnyilatkozása mellé.
Nem kevesebbet akarnak, mint bebizonyítani,
hogy előbb alapot építenek, majd falakat húznak és csak mindezek után szokott sor kerülni
a tetőzetre,
m á n , sőt nyiltan hangoztatván, hogy e példázat alapján és szerint is
végre minden más munkát megelőzően el
kellene látni ezt a várost csatornával, vízvezetékkel, ki kellene kövezni, ezt megelőzően véglegesen rendezni kellene a feltöltés dolgát, fel
kellene építeni a vásárcsarnokot, hogy eltűnjenek a város legkülönbözőbb részeiről a három naponkint automatikusan kiniiilő szemétgennyek és igy sorjában, de minél gyorsabb
egymásutánban, cseitefc i»aijiUidiuosnu is

a városi élei alapelemell kellene
megteremteni és kiépíteni,
A vitai vi Jjseli^tlouleni. meg pedig — akármilyen farcsan hangzik — kegyednek. Polgármester uram a régi Knossosban Kegyednek,
mert amint majd mindjárt látni méltóztatik,
itt nemcsak egv régóta húzódó pör befejezéséről van v ő . hnn-m ar. ókor r^habíljVitásá-
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ról is. Az egyik ur ebben a varosban — városatya az illető — méltatlankodott a napokban,
mert megint nmes viz abban a kis körzetben
se, amelyben elméletileg kellene lenni és igy
fakadt ki:
— Mégse járja, ami itt történik. Nem élünk
Ázsiában.
Polgármester uram, valahogy azt ne méltóztassék hinni r hogy errefelé mindenkinek
lekicsinylő véleménye van — Ázsiáról. Ellenkezőleg. Vagyunk néhányan, akik nagyra értékeljük Ázsiának és Afrikának a szerepét
a civilizáció megteremtésében, akiknek fogalmuk van a barbárul elpusztított Karthágó
virágzó kereskedelmi házairól, akik kutatgatva, elmélázva és el-elcsudálkozva nézünk
és gondolunk vissza a Nilus völgyének, Mezopotámiának, az Egei szigetvilágnak, Athénnek
és Spártának és Rómának életére és alkotásaira. Vagyunk néhányan, akik tudjuk, hogy
a kegyed városa már 15—20 évszázaddal az
időszámításunk előtt egészségi és kényelmi
szempontból teljesen modem volt, hogy ismerték és megépítették a szenyvizlfpezető csatornát és hogy mindennap tudtak használni
fürdőkádakat, tehát volt vizük. Polgármester
uram, arról most nem beszélek, hogy a házaik fel voltak szerelve kályhákkal, hogy a
királyuk palotája hatalmas ebédlőjéről és

csigalépcsőjéről volt hires, hogy a kegyed népe
gyönyörű szobrokat, értékes ékszereket és
pompás vázákat készített. Maradjunk csak az
egészséges és nyugalmas városi élet alapelemeinél s méltóztassék nekünk rámutatni azokra az okokra és körülményekre, amelyek megteremtették Knossosban

a helyes és egészséges városépítés
föltételeit, elemeit és irányát. Alégyezer évvel
ezelőtt. Hasonló adatokért elmegyünk majd
más ókori alakulatokhoz is, de nem kerüljük
el a középkort sem. Egyszer végre el kelt
dönteni, hogy mit javalt a városépítőknek az
egyes korokban az okosság, a célszerűség, a
tiszta célkitűzés, a feladatok helyes felismerése és biztonságos és nem tántorgó megállapítása. Egyszer végre el kell dönteni, hogv
árt-e a városoknak, ha igen, milyen mértékben a városépítés elemi feladatainak elvégzése helyett folytonosan kitérni más-más
vicinális vágányra és itthagyni 130.000 embert
szenyvizlevezető csatorna nélkül és üres fürdőkádakkal.
Várom Polgármester uram felvilágosító sorait. De tessék sietni, mert rettentő bőség
van és nekünk nincs még — ivóvizünk se. A
négyezer évvel később élő szerény és szegény
utód
Kézal Stmon.

Január 1-én mégis ki kell igazitani
a szegedi virilisták névjegyzékét
A képviselőház elfogadta Rassay Károly inditványát az elaggott közgyűlések
felfrissítéséről

Rudapest, julius 3. Rassay Károly, Szeged or- i a törvényhatósági választások függőben tartatnak,
illetőleg amig a törvény által megtiltatnak. A
szággyűlési képviselője ma ismét a parlament elé
névjegyzék kiigazítása egyszerű adminisztratív dovitte a törvénytelen virilisták sokat emlegetett
log, nem vált ki semmi izgalmat, de módot nyújt
ügyét. És a képviselőház elfogadta Rassay in- arra, hogy ha már a virilizmus intézményét fendítványát, ami annyit jelent, hogy
tartjuk, akkor azok üljenek bent ezen a jogcimen a (örvényhatósági bizottságban, akik valójanuár Hvféu fel k*fl frissíteni, illet*«
ban virilisták. Különösen ellene vagyok egy olyan
kt kell egészíteni
a szegedi
rlrfltsek
virilízmusnak, ahol a virilis-fbgalom kizáratik. Ma
az a helyzet, hogy az egyes törvényhatósági binévjegyzékét.
zottságokban virilis jogcímen ülnek olyan urak,
akik már régen nem szerepelnek a virilisták névIsmeretes, hogy ebben a kérdésben a haroot
Whmner Fülöp indította meg a szegedi közgyű- jegyzékében, sőt, például
lésben Somogyi polgármester állandó és heves
ellenzésétől kisérve. Wimmer ekkor panaszt tett
a közigazgatási bíróságnál is, amely ugyancsak
megállapította, hogy ki kell e^'-iteni a közgyűlést. A polgármester még a biról ff öntés után wm
akart hallani a virilisták névjegyzékének kiegészítéséről. Most a törvényhozás iktatta törvénybe
ezt a dolgot, mert már nem lehet tovább halogatni a közgyűlés felfrissítését. Január
elsején
mégis b« fog vonulni a friss levegő és a friss
erő a közgyűlés ódon falai közé.

(Mozgás a kormánypárton.)
— Nem tudom, mi akadálya lehet annak, hogy
amint ezt a közigazgatási bíróság elrendelte, évről-évre kiigazittassék a virilisek névjegyzéke és
azok üljenek bent ezen a címen a törvényhatósági
bizottságokban még az átmeneü idő alatt is, akiket a törvény szerint ott a székfoglalás ioifti
megillet.

A képviselőház üléséről a következő tudósításban számolunk be;
A vármegyei törvényjavaslathoz elsőnek

Gondoskodni kell arról, hogy virilis jogcímen azok üljenek ott, akiknek törvény
szerint ott ütniök kell.

Rassav Károly
szólalt fel.
— Az első bekezdéséhez módosítás benyújtása
fölöslegessé vált — kezdi felszólalását —, mert
tegnapi felszólalásomra a miniszter ur megígérte
és az előadó ur teljesítette azt a kérésemet, hogy
záros határidőt l i r m p J t ki a törvény hen, amis!

Szegeden megesett az is, bogy vírilis jogrímen ül bent a törvényhatósági bizottságban olyan egyén,
aki szegényházba
kerüli-

Vannak vármegyei és városi
törvényhatóságok,
ahol hat év óta nem igazították ki a virilisek
névjegyzékét és ennek következtében olyanok ülnek virilis jogcímen a törvényhatósági bizottságokban, akik kifejezetten a törvény ellenérc főfalnak ott helyet.
Rassay ezután beterjesztene módosításait.
Kassa.v Károlv márkisitri iuditvanvainak betér-
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jemtését és megindokolását a baloldalon, sőt a
kormánypárt egy részén is élénk helyesléssel fogadták.
Zfiftray Ubor elnök Rassay Károly beszédének
Aatása alatt az ülést felfüggesztette. A szünet
alatt a teremben hosszas tárgyalások indultak meg.
Rassay Károly beszéde láthatóan nagy hatást tett.
A szünet közben sietve érkezik meg az ülésterembe Scffovszfcy Béla belügyminiszter.
Egyszerre 10—15 kormánypárti képviselő veszi körül.
Közben Zsttvay Tibor is tárgyalásba bocsátkozdk
Bassay Károllyal, majd Scitovszky Béla belügyminiszter is felkel a helyéről és átsiet a baloldalra Rassay Károlyhoz. Rassay Károly és a
belügyminiszter kőzött hosszabb megbeszélés folyik 1«.
Zsflvay Tibor félórás szünet ntán nyitja meg
ú jra az ülést.
Györki Imre a kővetkező felszólaló, aki az tíötádó módosítását nem fogadja el, ellent*» csatlakozik Rassay Károly indítványaihoz.
Scitovszky Béla belügyminiszter válaszol Rassay
felszólalására. Hajlandó olyan módosításhoz hozzájárulni, amely fix terminust állapit meg. Ami
Rassay Károly második indítványát illeti, amely
a második bekezdésre vonatkozik és azt célozza,
hogy
• vtrfltsek névjegyzéke kiigaztttassét, ehíz
készséggel hozzájárul.
A belügyminiszter beszéde végén kérte a Házat,
hogy ngy az előadó, mfnt Rassav Károly indítványait fogadja el.
Zsftvay Tibor elnök szavazásra tette fel a kérdést, majd denandálta, hogy
a Ház az eredeti szöveget elvetette és
Rasuy Károly módosító Indítványait elfogadta.
¡Rasaay Károly indítványainak az eifojyadása azt
jelenti, hogy
1929 Január elseje ntán nem ülhet már
Jogtalanul
vtrtlis elmen a törvényhatóságban olyan bizottsági tag,
akt nem
f=zerepp| m legtöbb adót fizetők érvényes
jegyzékében.
A* ma. év1 névjegyzékeket haladéktalanul ki kell
igazítani, ngy, amint azt a törvény éa a közigazgatási bíróság Ítéletet is elrendelik.
Következett a gazdasági bizottság jelentése
Tisza István es Návay Lajos eaobrámk
felállításáról*
Györki Imre szól elsőnek a jelentéshez, örónfme1 szavazza meg a Návay Lajos szobrához való
hozzájárulást, de nem hajtandó a 20.000 pengőt
50.000-re felemelni. Áttérve az országgyűlés Hunyadi, Kossuth és Horthy festményeire
azt
mondja, hogy amíg titkos választójog nem lesz,
Itt Jogrendről beszélni nem lehet.
Borbély-Marzky Emil: Erről nem tehet a kormányzói
Györki Imre: De nem egy névhez fűződik az
ország jólétének megteremtése. Az ideiglenes államfő emlékének megörökítésével várjanak még.
.lánosey Gábor tiltakozik az ellen, hogy a szervilizmus diktálta volna az emlékek megörökítését.
Ha Hunyadi és Kossuth emlékének megörökítésével
késtek, mulasztást követtek el, ebből még nem
következik, hogy most is mulasztást kell
elkövetni.
Rfllbensteto Mór: Az Is szerviüz-nus voltv hogy
késtek!
Pejdl Gyula: Az volt az igazi szervilizmus!
Rassay Károly a gazdasági bizottság javaslatát
nem fogadja el takarékossági szempontból.
Csák Károly fájdalmasnak tartja azt a diszSzonáns hangot, amelyet Györki megütött. Még
ennek az ezer sebből vérztf Magyarországnak is
kell lennie annyi pénzének, hogy jusson müvészetnár tolásra.
Malasfts Géza: Annak igazolására, hogy a takarékosságra milyen szükség van, idéz néhány
adatot. Magyarországon ma 75.000 munkaképtelen
tüdőbeteg van és csak néhány szanatórium áll
rendelkezésükre. Szobrok helyett célszerű volna
olyan intézményeket létesíteni, amelyek ezt
a
n^mzetpasrfWást megakadályozzákPeyer Károly nem tartja időszerűnek a kérdés
Jelvetését. Sehol a világon nincs példa arra, hogy
élő embereket örökítsenek meg szoborral vagy
más formában.
Rothenstein Mór: Ferenc József is wlt!
A gazdasági bizottság javaslatát ezután uugy
többséggel elfogadták.
lUlnaptól kezdve nyolcórás üléseién tárgyalják az OFB-Javaslatot.
Az ülés délntán bét órakor ért véeei.
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£arssen és Holm isméi
elindul
Amundsen
felkutatására
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Kingsbayból jelentik: A Braganza gőzös, amely
egyideig a jég között vesztegelt, m a Riiser
Larssen és Lützow Hóim pilótákkal ide érkezett A két repülő a Latham-géppel eltűnt
Amundsen és Gilbaud felkutatására i n d u l t
A francia és norvég hadihajók által a Medve

szigetek közelében végzett kutatások eredménytelenül végződtek.
Oslóból jelentik: Az 'Aftenpóstén tromsői
távirata szerint az Albion angol y a c h t amely
Tromsőtől északra 19 kilométernyire van. felfogta Latham
szikratáviratát.

Felfüggesztették a csalással vádéit lartos képviselő
mentelmi jogát és engedélyt adnak az ügyészségnek
a letartóztatás foganatosítására
I mentelmi bizottság feltűnést keitö javaslata
Budapest, julius 3. Nagy feltűnést keltett
ma a képviselőházban a mentelmi bizóttság
jelentése, amelyben Bartos János jobboldali
képviselő csalási bűnügyében hozta meg javaslatát. A mentelmi bizóttság felfüggesztette a
csalással vádolt jobboldali képviselő mentelmi
jogát. A bizottság megállapította, hogy »a vélelmezett bűncselekmények és a nevezett képviselő személye között az összefüggés nem vitás«. Azt a javaslatot terjesztik a parlament
elé, hogy
a mentelmi jog felfüggesztés az előzetes letartóztat ásta is vonatkozzon<
A bizottság első izben javasolja a Jelen cik-

lusban a Háznak egy képviselő mentelmi jógának felfügcresztését azzal a
kitérlesztétsrf,
hogy
előzetes letartóztatás
is foganalof i
ható legyen.
Bartos János a keresztény párt tagja volt,
azonban ezek miatt az ügyek miatt felszólították, hogy lépjen k i a keresztény pártból. E z
meg is történt, azonban Bartos
mandátumáról
eddig nem volt hajlandó lemondani, mert remélte, hogy ügyeinek tisztázása mielőbb be köve ktezik. A feljelentések egyre szapórodtak
ellene és most megérkezett a megkeresés,
amelynek folyományaképen a bizóttság Bartos János kiadatását javasolja a Háznak

Az uj német kancellár
a kommunisták zajos tüntetése közben
olvasta (el a kormánynyilatkozatot
„Az uj kormány hajlandó együttműködni a Népszövetséggel"
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Berlinből jelentik: Ma délután mutatkozott
be a birodalmi gyűlés ülésén Müller Hermann
u j kormánya. A parlament épülete körül m á r
a kora délutáni órákban nagy embertömeg
gyűlt össze, hogy lássa a kormány ü j tagjainak
és a képviselőknek felvonulását. Az ülésterem karzatai tömve voltak, a diplomaták páholya is megtelt és a képviselők teljes számmal eljöttek az ülésre.
Loebe, a birodalmi gyűlés elnöke nyitotta
ineg az ülést és beszéde közben vonultak be
a kormány tagjai a szabadságon levő Stresemann kivételével. Az elnök először Müller
kancellárnak adta meg a szót. Miközben az u j
kancellár a szónoki emelvényhez ment, a kommunisták viharosan tüntettek ellene, ami azonban a kancellárt nem zavarta. Azonnal megkezdte a kormánynyilatkozat
felolvasását és
e közben sem hagyta magát zavartatni
a
szélső baloldalról jövő állandó közbekiáltásoktól.
A kommunista közbekiáltásoktól eltekintve,
a birodalmi gyűlés a kormány nyilatkozatát
nyugodtan tárgyalta.
A nyilatkozat abból a megállapításból indul
ki, hogy a köztársaság parlamentje biztosan
és megingathatatlanul áll, aminek a legutóbbi
választások kimenetele mindennél fényesebb
bizonyítéka volt.
— Külpolitikai téren továbbra is a nemzetkőzi megegyezés eddigi politikáját követjük
— mondotta a kancellár. Továbbra is az a
cél lebeg szemünk előtt, hogy Németországnak
teljes egyenrangúságot biztosítsunk a nemzetek
sorában Európa politikai és gazdasági expozéja érdekében továbbra is hajlandók vág j u n k őszinte együttműködésre a többi kormánnyal.
— Az uj kormány az egész német nemzet
óhajtását tolmácsolja, midőn hangsúlyozza,
hogy Németország továbbra is igényt tart az
idegen megszállás alatt fekvő Rajna vidék cs
Saar téridet azonnali
kiürítésére.

A kormánynyilatkozat ezután hangsúlyozza,
hogy ax ar / kormány hajlandó lőjél is együttműködéssé a Népszövetséggel és szívesen vesz
részt a Népszövetség feladatainak
megoldásában.
— Németország — mondotta a kancellár —az utolsó pontig végrehajtja a teljes lefegyverzést. A világnak most m á r tudomásul kell
vennie, hogy a jövőre nézve nem tartható
fent továbbra az az á l l a p o t hogy teljesen leszerelnek oly hatalmas államot mint Németország, ugyanakkor azonban Németország kör ü l állig fegyverben áll valamennyi többi állam.
— A Népszövetség következő ülésszakáiiák
tisztázni kell ezt a kérdést melyik az az ut,
amelyen a Népszövetségnek haladnia
kelt,
hogy egyszersmindenkorra megoldja ezt a súlyos problémát.
A szociáldemokrata párt a kormánynyilatkozatot lelkes éljenzéssel vette tudomásul. A
szélső bal és a jobboldal közbekiáltásait elnyomta a középső padsorokból jövő zajos taps.
A kormánynyilatkozat felolvasása után az
ülést holnapra napolták el, amikor megindul a
vita a nyilatkozat felett.

Riszticsék világrekordkisérlete
meghiusult

Berlin, julius 3. Riszílcs és Zimmermann pilóták
világrekordjavito kísérlete, amelyet hétfőn hajnalban kezdtek meg Dessau és Lipcse kőzött, hogy
megdöntsék az eddigi időtartamrepülés rekordját, este kilenckor abbamaradt m ert az egj ik
kipuf fogócső tömítése elromlott. Ez a hiba a
repülést lehetővé tette volna, de előrelátható volt,
hogy a re kordjavitás nem lehetséges.
A Oélmagyarországot, Szeged egyetlen liberális napilapját támogatja, aki nyomtatványszükségletét a Délmagyarország-nyomdában (Löw LipóL
ucea 19.) szerzi be. Telefon 16—Sí,
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Pálfy Dániel hagyatékára
elrendelték a csődöt
(A . Déhnagyarorszáq
munkatársától.)
A
szegedi törvényszék csődbírósága kedden Kó&a
József, Messler József és Mess ler Józsefné,
Burka Etel és Belativyi György szegedi lakosok kérelmére elrendelte a csődöt a Pálfylestvérek gépgyára és paprikamalma ellen. A
csődnyííás Ilire a cégtulajdonos Pálfy Dániel
közelmúltban történt halála után váratlanul
hat és bizonyára nem szolgál semmi más célt,
mint azt, hogy a hagyatéki leltárban esetleg
mutatkozó aklivák egyenlő arányban jussanak a hitelezőknek. Pálfy Dániel tagadhatatlanul derék ember, de amellett önzetlenül tevékenykedő iparosvezér volt. Karrierje után,
amely nem egyszer iveit magasba, ez a csőd
teszi az utolsó pontot s jellemzi Pálfy Dániel
egész mentalitását és közéleti tevékenységét
abban a korszakban, amikor igen sokan közéleli funkcionáriusok szerezni és gyarapodni
tudnak, nem pedig tönkre mennek.
Az egykor virágzó és országosan ismert, gépgyára cs paprikamalmot most már hosszu ideje

Pálfy Dániel vezette.- A háború alatl hadianyagokat. gyártott a vasgyár. A forradalmak
után bekövetkező gazdasági válság azonban
a virágzó vállalatot mégis megingatta. A gyár
nem kapott állami munkát, raktárra sem dolgozhatott, ugy, hogy munkásai nagyrészét elbocsájtotta Később teljesen beszüntette a munkát. A gyárudvart gaz verte fel és Pálfy
Dániel minden törekvése eredménytelen maradt. hogy vállalatát ismét üzembe helyezze.
A vállalat, ingatlanaira kénytelen volt Pálfy
kölcsönöket felvenni, majd más, legkülönbözőbb módokon próbálta szanálni vállalatát.
De semmi sem sikerült neki Váratlan halála
után több hitelezője csődöt kért, amelynek
alapján a törvényszék csődbírósága most elrendelte a csődöt Csődbiztosul dr. Molnár
József tőrvényszéki birót rendelték ki. Tömeggondnok dr. Nekich Rihárd lett, helyettese
pedig dr. Burger Béla. A csődöt elrendelő
végzés alapján a hitelezőknek iulius 30-ig kell
követeléseiket bejelenteni.

fl husz éves szücstanonc különös öngyilkossága
Szerdán szabadult volna, tegnap még verse! irt és reggelre felakasztva

találták

a z eperfán

(A Délmagyarország
munkatársától.) Ti- pírlapra.
tokzatos körülmények között követett el ön- Hozzátartozói'semmi gyanúsat nem észlelgyilkosságot kedden reggel Robitsek Ferenc tek viselkedésében. Hétfőn este rendes idő20 éves szücstanonc. A fiatal tanonc, szülei- ben feküdt le. Hogy mi ment azután végbe
nek Kálvária-uccai házában lakott. Édesapja a fiatalember lelkében, titok marad. Édesapja
először ékszerésznek akarta adni, a fiatal reggel hat órakor kelt fel. Fiát nem találta
Robitseknek azonban nem volt kedve az ék- ágyában, kiment az udvarra és hangosan
szer iparhoz. Egy évi vonakodás utén mégis hivta a flut. Az udoarban eayik eperfára felbeállt szücstanoncnak. Napi munkájának el- akasztva függött Robitsek Ferenc. A kiáltávégzése utén nagy szeretettel és mohóság- sokra összeszaladtak a szomszédok, amire
gal könyveket olvasott, sőt verseket irt, ké-azonban a kötélről levágták, már nem lehe^
szen volt már egy regényvázlata is.
tett segíteni rajta.
Szerdán szabadult volna fel. Nagy örömÖngyilkosságának okáról senki nem iud
mel készült a felszabadulási ünnepségre. felvilágosítást adni. Hétfőn még boldog voit
Hétfő este még verset irt boldogságáról.
és verset h t Levelet nem hagyott hátra,
— Vége lesz eddigi hitvány életemnek. amelyből az öngyilkosság okára lehetne köSzabad leszek és boldog — irta le egy pa- I vetkeztetni.

Ismét kisért a városi zenekar terve

A honvédzenekar ötven százalékkal felemelte igényelt a városi színházzal szemben
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Közvetlenül a színházi szezonzárás után néhány
esztendő óta elmaradhatatlanul felbukkan a
színházt zenekar problémája, amely különösen azóta foglalkoztatja fokozottabb mértékben a város hatóságát, amióta házikezelésbe
került a városi színház. Azelőtt a mindenkori
igazgatók fejét fájlalta a kérdés, hogy mi
lesz az uj szezonban a zenekarral, vállalja-e
a katonazenekar a szinház zeneszükségletének kielégítését, ha vállalja, mennyiért vállalja, ha nem vállalja, lehet-e külön színházi
zenekar szervezéséről beszélni. A nyári szünet végére azután mindig megoldódott a kérdés.

A színházi zenekar problémája felbukkant
az idén is, még pedig a szokottnál is súlyosabb formában. A legutóbbi tanácsülésen dr.
Pálfy József tanácsnok tette szóvá a dolgot
és a sablonakták intézése közben valóságos
zenekari eszmecsere fejlődött ki közte és a
polgármester között. Pálfy tanácsnok, a szinház intendánsa bejelentette a polgármesternek, hogy a honvédzenekarral már megindultak a tárgyalások a jövő évi szerződés megkötése végett, a katonaság azonban

olyan súlyos feltételeket szab,
amelyek meghaladják a házikezeléses színház teherbíró képességét
K É R J E N
M'IWDC N.UT7

és amelyeknek teljesítésére igy a szinház
nem vállalkozhatik. A honvédzenekar nem
kevesebbet, mint negyvennyolcezer pengőt
kér ez uj szezonra, ami már egymagában is
körülbelül huszonöt százalékkal több, mint
amennyit ebben a most lezárt szezonban kapott. Ezenkívül külön napidijat kér, mintegy háromszáz pengőt a délutáni előadások után.
A mult szezonban az évi tiszteletdíjban a
délutáni előadások honoráriuma is bennfoglaltatott. Ezzel a különdíjjal együtt a szinház
zenekari kiadásai körülbelül ötven százalékkal szárnyalnák tul az idei költségeket.
A polgármester Pálfy tanácsnok bejelentései után azt hangoztalta. hogy előbb-utóbb
meg kell szervezni a külön városi zenekart
és teljesen függetleníteni kell a színházat a
katonaságtól, A honvédzenekar, mondta a
polgármester, különben is állandó bizonytalanságot okoz a szinház műsora körül, mert
senki sem tudhatja előre, hogy a honvédzenekart mikor vezénylik el valamelyik szomszédos városba, ahol különböző katonai parádékon kell közreműködnie
és igy igen
gyakran megtörténik, hogy máról-holnapra
zene nélkül marad a szinház. A városi zenekar megszervezését elkerülhetetlenné teszi az
is, hogy a fogadalmi templomnak állandóan
szüksége lesz zenére, templomi, egyházi zenekarra.
Elmondotta a polgármester, hogy a városi
M A t N A ÍZORPGT
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Nagy melegben a legkellemesebb viselet a finom
selyem pypün férfi ing. Minden izlést kielégítő finom
kivitelben mérték szerint
készitürek uri ingeket. Lampel és Hegyi (Tisza Lajos
körút).
104
zenekar felállításénak költségvetését még a
mult esztendőben elkészítették. A költségvetés adataira részletesen nem emlékszik, csak
azt tudja, hogy a zenekar fölszerelése nyolcezer pengőbe kerülne. Kezdetben elég lenne
egy huszonnégy tagból álló zenekar, ezt azután később a szükséges arányokban fejleszthetné a város.
— A katonasággal sürgősen dalőre kell
vinni a dolgot — mondotta a polgármester
—, mert könnyen kifogyunk az időből és akkor kényszerhelyzet elé kerül a szinház. Közölni kell a katonasággal, hogy a honvédzenekart a színházi elfoglaltság túlterheli é s
ezért a szinház szempontjából a mai helyzet
nem jelenthet végleges megoldást. A zenekar felfokozott igényei pedig a szinház költségvetését terhelik tul, ha tehát a mult évi
alapon nem lehet megkötni a szerződést, akkor a város kénytelen lesz lemondani a honvédzenekar alkalmazásáról, ebben az esetben
pedig haladéktalanul meg kell kezdeni a városi zenekar megszervezését.
Pálfy tanácsnokot megbizia végül a polgármester, hogy az ügyet a lehető legsürgősebben tárgyalja le a honvédzenekar képviselőivel és az eredményről tegyen sürgősen jelentést a tanácsnak, amely azután megteszi
a szükséges intézkedéseket.

II váltóval teljesített fizetések
forgalmi adója
A szegedi kereskedelmi cs iparkamara közli,
hogy a pénzügyminiszter 95.000—928. számú rendeletével a váltóval teljesített fizetések általános
forgalmi adókötelezettségét junius 27-től újból szabályozta. A rendelet kimondja, hogy az adóköteles
áruszállítás és munkateljesítmény ellenértékéül átadott váltó fizetésnek számit, az adófizetési kötelezettség a váltó átvételekor áll be, az adó
alapja pedig a váltóban kitett összeg (érték). Az
átvett váltókról az adózó külön feljegyzést (váltókönyvet) tartozik vezetni, amelyben a váltó lényeges kellékein kiviil az átvételt és az esetleges
továbbadás (forgatás) idejét is be kell jegyezni,
A jegyzet rovatban pedig fel kell tüntetni a folyószámla könyvelési tételét, az adólerovás napját,
vagyis az áruszállításra és adólerovásra vonatkozó
összes könyvelési adatokat.
Az olyan adózó, aki szabályszerű könyveket
vezet és könyveivel és levelezéseivel bizonyitan?
tudja, hogy a váltót nem fizetéskent, hanem csak
követelésének biztosítása céljából kapta (fedezeti
váltó), az általános forgalmi adót nem a váltó
átvételekor, hanem adós által az ügylet feltételeinek megfelelően teljesített fizetések kézhezvételekor tartozik csak leróni, ha az átvett váltót
nem adja tovább, fia azonban a váltót leszámítolja, az általános forgalmi adót a leszámolás
napján le kell róni.
A váltó biztosítéki jellege nem szűnik meg
abban az esetben sem, ha a kötött jogügyletekről kiállított kötlevél az áru megszerzőjét kifejezetten fedezeti váltó adásra kötelezi, és egyidejűleg
a váltóbirtokost felhatalmazza arra, hogy a váltót- tovább adhalja ugyan, de csak a saját beváltási kötelezettsége mellett. Az adóköteles azonban ily esetben a kapott összeget külön számlán
köteles elkönyvelni és adósának folyószámláján
csak a kötött jogügylet feltételeinek megfelelően
teljesíteti mindenkori fizetéseket írhatja jóvá. Azon
adózó, aki az általános forgalmi adót a váltó
átvételekor vagy továbbadásakor lerótta és bizonyítani tudja, hogy az adósa ellen vezetett csődeljárás, vagy csődönkivüli kényszeregyességi eljárás (ideértve a bíróilag jóváhagyott
magánegyességet is) miatt követelése egyáltalában nem,
vagy csak részben nyert kiegyenlítést, az illetékes pénzügyigazgatóságtól a korábban befizetett,
vagy lerótt általános forgalmi adó arányos részének visszautalását kérheti. A visszautalási kérelmet a csődeljárás, vagy csődönkivüli kényszerSflcesséfij eljárás jofierős befejezésétől számított
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Kartellen kívüli 16 amerikai
garamigyár termése «¡3
Record A u t ó t e c h n i k a i V á l l a l a t n á l ,
8 hónap aíatt ken írásban benyújtani és a kérvényben a váltó a tán esedékes adó fizetésének
megtörténtét igazoló adatokat is fel kell sorolni.
Az esetben pedig, ha a közadós ellen vezetett
csődeljárás, vagy kényszeregyességi eljárás jogerős befejezése óta 6 hónap ugyan már eltelt,
de az érdekelt adózók adóvisszautalási kérelmüket a rendelet életbeléptetésétől, vagy
jtraius
27-től számított 6 hónap alatt terjesztik be, a
visszautalást el kell rendelni.
Csődeljárás esetében, ha a csődeljárást vagyon
hiánya miatt szüntette be a bíróság, vagy
ezen okból már a csődnyitási kérelemnek sem
adott helyet, a kérvényhez az erről szóló jog«rős birói végzés hivatalos másolatát és az eredeti váltót, valamint a követelés azonosságának
igazolására szolgáló
bizonyítékokat
(kötlevelet,
könyvkivonatot, levelezést), ha pedig a csődeljá-
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szenzációs árban a legkiválóbb minőségben, 10.000 kilométer garancia mellett
k a p h a t ó Békés—Csanád—Csongrád megyék részére k i z á r ó l a g
Szeged,

Tisza

Lajos

rás a csődvagyon felosztása által nyert befejezést,
a teljesített részfizetés elismerését is feltüntető
eredeti váltót kell csatolni.
A csődeljárásnak
kénysaeregyesség által történt befejezése, vagy csődön kívüli kényszeregyesség (ideértve a biróilag
jóváhagyott magánegyességet is) esetében pedig a
kérvényhez a jogerős bírósági határozat és az
egyességi jegyzőkönyv hivatalos másolatát, valamint az eredeti váltót kell csatolni. Ezeken felül
az adóvisszautalási kérelem benyújtásával egyidejűleg (esetleg magában a kérvényben) a váltóbirtokos tartozik olyan nyilatkozatot adni, hogy
a pénzügyigazgatóság az adóvisszantalási kérelem
teljesítése esetén a váltót vagy azonnal, vagy a
folyamodó által megjelölt határidő leteltével —
amely azonban a csődeljárást, vagy
kényszeregyességi eljárás jogerős befejezésétől számított
5 évnél hosszabb nem lehet — megsemmisítheti.

Indítvány az országutak biztonságának
megteremtése érdekében
(A Délmagyarország
munkatársától.) D r .
1
Bokor P á l ügyvéd, tb. városi tanácsnok érdekes indítványt nyújtott be a város tanácsához. Indítványának az a célja, hogy a hatóságok megfelelő intézkedésekkel és rendszabályokkal teremtsenek végre rendet az egyre
növekedő forgalmú utvonalakon, mert a jelenlegi viszonyok között egymást érik a súlyos
közlekedési szerencsétlenségek.
Dr. Bokor Pál indítványában többek között
a kővetkezőket mondja:
»Az automobil-, illetve
a gépjárműforgalom
megnövekedésével nap-nap után sajnálattal kell
tapasztalnunk, hogy Szeged vános határában mmd
sűrűbben fordulnak elő súlyos kimenetelű autószerencsétlenségek. Ezeket a szerencsétlenségeket
aránylag elenyésző számban okozza a gépjárművezetők gondatlansága, a legtöbb esetben az idézi
elő, hogy különösen a tanyai kocsik azokat a
közlekedési szabályokat, melyekre a gépjárművezetők szigorúan kötelezve vannak, részint tudatlanság folytán, részint nemtörődömség következtében nem tartják be.
Ezek a jelenségek arra engednek következtetni,
hogy a kocsisok a hajtási szabályok legelemibb
kóveU.tfneujii^j.ai ^^.aiaek tisztában, A város
közelében vezelő országutakon, különösen hetivásáros napokon, a ki- és behaladó kocsik egyik
része a jobb-, a másik része a baloldalon halad
és a kitérések is ötletszerűen történnek és igy a

körni

gépjárművezető hiába tartja be a szabályokat,
az összeütközés sokszor elkerülhetetlenné válik.
De sok bajt okoznak még az országút porában
játszó felügyelet nélküli kis gyermekek, akik néha
virtust csinálnak abból, hogy a tülkölő autó előtt
az utolsó pillanatban szaladjanak át az uton.
Sokszor kövekkel dobálják meg az autókat, amivel az utasok testi épségét is veszélyeztetik.
A közlekedési szabályokat a lakosság legnagyobb
része nem is ismeri, ezért a közlekedési szerencsétlenségek meggátlása, elkerülése, a forgalom
zavartalan lebonyolítása érdekében szükségét érzem annak, hogy a tekintetes tanácshoz az alábbi
indítványomat terjesszem be;
Méltóztassék elhatározni, hogy 1. Az érvényben
lévő közlekedési szabályok ugy a városban, mint
a külterületen megfelelő módon közhírré télessenek.
2. A város területén végigvezető országutvonalat
figyelmeztető jelzőtáblákkal kell eUátni.
3. Minden járműn tétessék kőtelezővé az éjjeli
jelzőlámpa.
4. Szigorúan megbüntetendő az u szülő, aldnek gyermeke felügyelet nélkül játszik az országutakon. De legyen tilos az országutak szélein a
jószáglegeltetés is.
5. A tantestület tagjai tartsanak előadásokat
az iskolákban ugy a felnőtteknek, mint a. gyermekek részérc a közlekedési tilalmakról.
6. A közlekedési szabályok betartását a külterületen is ellenőriztesse szigorúan a hatóság.«
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érdemelhettem és ezzeí együtt Szeged szeretett szülővárosomnak készséges szolgálatára te«
hettem.«
,
A polgármester nagy őrömmel fogadta Zombory Lajos levelét és igy nyilatkozott róla:
— Végre egy művész, aki hálás szülővárosához. Ritka tünet, éppen ezért végtelenül jól
esik. Eszembe juttatja azt a mitológiai me6ét,
hogy Zeus egyizben nagy bankettet rendezett a
jószellemek tiszteletére. A jószellemek szépen
össze is gyűltek, nagy barátkozás közben szűr«
csolték a nektárt, de Zeus észrevette, hogy,
vendégei közül kettő még nem ismeri egymást. Az egyik a Jótétemény szelleme volt, af
másik a Hála szelleme. Kiderült, hogy a két
testvérszellem a banketten találkozott először.
Ugy gondolom, hogy a bankett óta sem kerültek össze, csak most Zombory Lajos példájában. Zombory képeit természetesen a mu«
zeumban helyezzük el egy csoportban
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ismét kapható 4 pengő SO UU6rér) T',4
Hoffmann Deztfinél, Csekonlct ucco 5.
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REMINGTON ELEKTRIC
az egyetlen tökéletes villamos irógép.
200 o/o-os munkatöbblet teljesítmény.
Határtalan átütőképesség. 515a Díjmentes bemutatás
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Írógép, irodaberendező és mechanikai vállalata
Szeged, Horváth Mihály ucca 7.
Telefon 12—31.

Fürdő idényre
trikó, ruha, köppeny, sapka és cipő

óriási választékban

rendkívüli olcsó árakon.

Zombory Lajos felajánlotta
gyűjteményes munkáit a szegedi muzeumnak
„Végre egy művész, aki hálás szülővárosához1'

(A Dél magyar ország munkatársától.') Ismeretes, bogy Zombory Lajos, a szegedi származású kiváló festőművész, huszonöt értékes
festményét felajánlotta szülővárosának a múzeum képtárában való elhelyezés céljából. Arra
kérte a város tanácsát, hogy küldjön k i valakit szolnoki műtermébe, a k i a festmények
közül kiválasztja azokat, amelyek a legmegfelelőbbek a szegedi muzeum számára. A tanács Móra Ferenoet, a muzeum és a Somogyikönyvtár igazgatóját kérte fel, hogy Zombory
Lajos képtárában tartson seregszemlét és válogassa k i a megfelelő huszonöt festményt Móra
Ferenc néhány nappal ezelőtt teljesítette a taK
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ion Chaney gf 1
A két ujJu emberi
Inline 4 . Sén, szerdán és csütörtökBn
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Dráma 8 felvonásban. — Azonkívül:

Primadonna házassága.
Vígjáték 7 felv. Főszereplő : B U l l e

Dowe,

»0fiantpeapi 5.7. M6t*köT|

nács kívánságát. Több napot töltött Szolnokon
és Zombory Lajos vendége volt, aki most a
kővetkező levelet intézte a város tanácsához:
»Hivatkozással a 18.691/1928. tan. sz. alatti
leiratára, van szerencsém tisztelettel értesíteni,
hogy Móra Ferenc u r junius 30-án szolnoki
műtermemben felkeresett és vele együtt 26
darab képet, 1 darab római mellszobrot és
egyelőre 30 darab könyvet közös megegyezésünk alapján kiválasztottunk, körülbelül mintegy 26.500 pengő mai pénzértékben és mindezért saját költségeim készkiadásait összesen
4000 pengő fixösszegben állapítottuk meg.
Amidőn erről a Tekintetes Tanácsot örömmel értesítem, tisztelettel kérem, hogy a kiválasztott képeket, római szobrot és könyveket a kultúrpalotában örök letétként elhelyezni és Zombory Lajos gyűjteménye, vagy ajándéka cimen megőrizni méltóztassék.
A készkiadásom fedezetére megállapított
4000 pengőt, ha lehetséges az idén, h a nem,
ugy a jövő év első hónapjában kiutalni és
szolnoki címemre megküldeni szíveskedjék.
A kiválasztott képeket és egyéb tárgyakat
bármikor szives értesítésük vétele után azonnal elküldömörömöm teljes lesz, h a a ténykedésemmel
ezúttal a Tekintetes Tanács megelégedését ki-

Amerikai trikók minden s z í n és nagyságban

Harisnya-különlegességek
minden létező szín és minőségben.
Strand és divat napernyők, úgyszintén
esöernyftk gyért Arakon.
Uri és női divoíkOlönlegeaségek, nyakkendők, övek stb. olcsö szabott árakon

Pollál Testvéreknél
S z é c h e n y i tér 1 7 .
Csekonics ueea 6 .
A l a p í t v a 1903. é v b e a .
»67

„DUrkopp", „Lucller", „Sieyer"
Amerlcön"

KERÉKPÁROK
a világversenyek győztesei minőségben utólérhelellcn
Gyári áraic!
Gummik. alkatrészek legolcsóbban

GYERMEKKOCSIK
legszebb kivitelben reklám árakon

Kardos
István mB«seréss
ÁrfegyEék tegyen. 454 Csekonlc* u. 3.1
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DfcLMAGYARORSZAG

Egy gyógyszerész-százados
fiatal (elesége kedden este morfiumos
öngyilkosságot kísérelt meg
(A DSmaggarország munkatársától ) Kedden este morfiumos öngyilkosságot jelentettek
a mentőknek. A jelentés szerint Tóth Kálmán
gyógyszerész-százados fiatal felesége morfiummal megmérgezte magát
Tóth Kálmánné már a mult télen aszpirinnel mérgezte meg magát, öngyilkossági kísérletét azonban akkor idejében észrevették.
Kedden este azután nagyobb mennyiségű, morfiumot vett be Tisza Lajos.köruti lakásán. Hozzátartozói este hét órakor lettek figyelmesek, j
hogy Tóth Kálmánné szóbájából hörgés hal- !
latszik. A hálószoba ajtaját azonnal betörték,

ahol Tóth Kálmánné ekkor már kínzó fájdalmak között feküdt ágyában. A közelből orvost hivtak hozzá, Tóth Kálmánné azonban
nem engedte meg, hogy gyomormosást alkalmazzanak. Kihívták a mentőket is. Amire
azonban a mentők kiérkeztek, a szerencsétlen asszonyt már beszállították a katonai kórházba.
Tóth Kálmánné a feltevések szerint családi okok miatt határozta el az öngyilkosságot. Állapota — értesülésünk szerint — nem
ad aggodalomra okot

Az ipartestületi házvétel kérdése
a rendkívüli elöljáróság! ülés előtt

Széles vlía után megbízták a „házépítő bizottságot" hogy kezdje meg a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel
(A Délmagyarország munkatársától.)
'Az
ipartestület elnöksége kedden délután hat
órára rendkívüli előljárósági ülést hivott öszsze, amelynek egyetlen tárgya az ipartestűlet
aj székházának megvétele volt. Az elöljárósági ülést Takács Béla alelnök nyitotta megGyuris István titkár ismertette a házvétel
ügyét. Elmondotta, hogy Schwarcz Manó előljárósági tag javasolja, hogy az ipartestület
székházának céljaira vegyék meg a Tisza Lajos-köruton lévő Ungár—Mayer-házat és telket, amelynek ára Ii2 ezer pengő volna. Az
ipartestület elnöksége kedden délelőtt foglalkozott Schwarcz Manó javaslatával és ugy
határozott, hogy érdemben egyenlőre nem dönt
a házvétel ügyében. Beköltözik a Horváth
Mihály-uccai házba, amelyet át fognak alakítani. A fennmaradó összeget bankban helyezik el.
Ismertették ezután Schwarcz Manó javaslatát, amely szerint az Ungár—Mayer-telek
megvétele pompás üzlet lenne az ipartestületnek.
Az ülésen megjelent Kőrmendy Mátyást abból az alkalomból, hogy felsőházi taggá választották, Takács Béla üdvözölte. Kőrmendy
válaszában kijelentette, hogy a főrendiházban
mindent elkövet, hogy az iparosság zászlóját
diadalra vigye.
Ha ugy látja, hogy munkája nem sikerül, lemond mandátumáról.
Békés politikamentes munkára hivta fel az
iparosságot
A bázvélel ügyében megindult vita során
Erdélyi András indítványozta, hogy Schwarcz
Manó javaslatát az előljárósági ülés ne vegye
le a napirendről. Kőrmendy Mátyás szerint
az elnökség nem javasolta, hogy az elöljáróság
térjen napirendre a házvétel ügyében. A kérdés az, hogy az ipartestület hívjon-e össze
rendkívüli közgyűlést, amely döntene a telekvétel ügyében, vagy pedig várjon addig, mig
kedvezőbb ajánlatot kap.
Ottovay István rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozta, meri. szerinte ilyen nagyfontosságú kérdésben csak a közgyűlés dönthet.
Dezső Arnold a Bohn-féie telket nem találja
alkalmasnak az ipartestület céljainak. Indítványozta, hogy a házbizottság vegye fel a
tárgyalásokat az Ungár—Mayer-lelek tulajdonosaival és vigye a kérdést rendkívüli közgyűlés elé. Metzger Péter a Bohn-féie lelek
és ház megvételét javasolta. Léderer Vilmos az
Ungár—Mayer-telek megvétele mellett szólalt
fel.
Schalz Izsó nem tartotta sürgősnek a háztételt. Véleménye szerint az ipartestület pénze

r

jelenleg elég jól jövedelmez és igy okosabb,
ha vár addig, mig kedvezőbb ajánlatot kap.
Helyesnek találná azonban, ha az ipartestület
a jelenlegi Horváth Mihály-uccai telekre építené föl székházát. Ha ezt a tervet nem fogadná el az elöljáróság, ugy legokosabb lesz
várni.
Schwarcz Manó az Ungár—Mayer-telek megvételét azért is ajánlja, mert szerinte a város
szivében tíz éven belül nem kínálkozik ilyen
alkalmas telek.
Kis Géza szerint nem lehet elodázni a kérdést. A széképület felépítése legfőbb feladata
az ipartestületnek. Ábrahám Ferenc a házépítő bizottságnak adná ki a házvétel ügyét
Az elöljáróság ezután elhatározta, hogy

a házépítő bizottságot megbízza azzal,
hogy saját hatáskörében kezdje meg
a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel
és munkájának ereményéről tegyen jelentést
az elöljáróságnak.
Délelőtt tartották meg az
elnökségi ülést,
amelyet a mult héten egy interpelláció miatt
feloszlattak. Kőrmendy Mátyás válaszolt Gombos
István azon interpellációjára, hogy a jövőben be
fogják-e tartani az alapszabályok azon részét, hogy
a szakosztályok elnökségét meghívják a mindenkori elnöki ülésre. Válaszában elismerte Gombos
István interpellációjának jogosságát. Némi magyarázgatások után kimondotta az elnöki ülés, hogy
a szakosztályok elnökeit is meg fogják hivni mindenkor az elnökségi ülésekre.
Ezután következett a házvétel ügye. Kőrmendy
elnök ismertette a házbizottság munkáját. A legutóbbi bizottsági ülésen az a vélemény alakult
ki a Bohn-féie házra vonatkozólag, hogyha 240
ezer pengőért megkapják, ugy a közgyűlés elé
terjesztik. Jelentette továbbá az elnök, hogy van
egy másik ajánlat: az Ungár—Mayer-telek, amelyet
142.000 pengőért ajánlanak.
Bokor Adolf nem kiván sem házat, sem lelket
venni, inkább a pénzt kellene gyümölcsöztetniErdclyl András mind a két ajánlatot rentábilisnak tartja. Scbwartz Manó, az Ungár—Mayertelek mellett érvelt. Metzger Péter a Bohn-ház
mellett foglalt állást.
Gombos István szerint ma már lehet a Bohnházról beszélni, bár annakidején ellenezte ezt a
telket, amikor még 300.000 pengőért akarták megvenni. Ma a szakértők szerint is jobb megoldás
volna, mint az Ungár—Mayer-féle telek, mert ha
összehasonlítja a két ingatlant, kiderül, hogy a
Bohn-ház kétemeletes uccai frontja 98.000 pengőbe kerülne és igy az ipartestületi házat szépen
át lehet menteni. Az Ungár—Mayer-telek kombinációt kivihetetlennek tartja, mert megfelelő kölcsönt nem lehetne kapni, de az iparosoktól sem
lehet összehozni a pénzt. A leghelyesebb volna,
ha a Horváth Mihály-uccai háztól elállnának és
a saját erejükből építenének.
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ELIDA

SHAMPOO
SZÖGEDI SZÍNHÁZ
Csak titokban I
Pál fia, József, a szegedi szabad királyi
szinház nádora ritkán beszél magáról Inkább 1 teszéltet. Most azonban személyesen megnyilatkozott házi használatra szánt lapjában
és a kritikáról mondotta meg a magáét Szerinte tulszigoru a szegedi kritika és ez a tulszigor ártalmára van a színháznak. Miatta
nem mernek valami ujat csinálni, valami jobbat és szebbet. Félnek, hogy baj lesz belőle.
Valószínűleg ezért nem függetienitették ebben
az elmúlt szezonban (a házi időszámítás első
esztendejében) a szegedi deszkákat a fővárosi
brettliktől és ezért mult el az évad minden
magyar klasszikus és minden modern kísérlet
nélkül.
Aszondja a főintendáns, hogy aszondja: inkább a nyilvánosság kizárásával, négyszemközt és négy fal közt mondja el a kritikus
a kifogásait és észleleteit az illetékes tényezőnek, aki azután majd szép csöndesen és titkosan intézkedni fog, hogy ilyesmi többé elő
ne forduljon. Valóban, ez ideális állapot lenne. A magyar nép nyilt természetének nem
felel meg a titkosság, de a szegedi kritikus
alattomos természetéhez egészen jól illenék.
A közel jövőben tehát megalakul a bejáró
bírálók és a besúgó müitészek gárdája, akik
a hátsó lépcsőn fölővakodnak a nagyvezir,
avagy a csővezető ur cabinet noír-jába, ahol
a következő párbeszédek fejlődnének ki közöttük. (Titoktartás kötelező!)

Alkritikus. Kezeit csókolom! Van szerencsém
méltóságodnak legalázatosabb hódolattal jelenteni, hogy a vasárnap délutáni népszínműelőadáson thbéri Vidor kardalos alsófehérje
balfenéki folytonossági hiányokat tüntetett fel
és ebben az ügyben kérem a megfelelő megtorló intézkedések foganatosítását.
Főintendáns. Az esetről nekünk is tudomásunk van és a fegyelmit megelőző vizsgálat
elrendelésére a szükséges intézkedéseket ezennel megtettük. Mindenesetre fogadja hálás köszönetünket és legmagasabb elismerésünket

Busler Keaton n f t « « ^ ! Lon Chaney ^ A két ujju emberi
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Kárpitos,
díszítő és lakásberendezé
r ' fi
l ih
r iá
^ iI yV Uibol! megnyitotta
ideiglenesen
Kelemen Mcca T. vállalatát
sz. alatt,

^¿rsloí.r ális^iB^fSe^ "8bl6o6.szTi '^ Nagy választék legújabb divalu kárpitozott bútorokban.
Több szem löbbel lál és vannak dolgok a feslett földön és egen, amelyek nem valók a
nagy nyilvánosság ele. Mi hir a Ríaltón?
Alkritikus.
Hasonló kérdéssel bátorkodom

magam is alkalmatlankodni.
(Egy süllyesztőn gyorsan elmerül. Főintendáns fölényesen mosolyog.)
Gyalu.

Ilj földalatti kábel Paris és Budapest között

— Gróf Keglcvieh Pált saját kérelmére gondnokság alá helyezték. Budapestről jelentik: Kegl e v i c h Pál gróf ügyvédje utján a napokban
kérvényt adott be a törvényszékhez és a budapesti árvaszékhez, amelyben saját magát tékozlás cimén gondnokság alá helyeztetni kéri.
Az árvaszék szombaton döntött és saját kérelmére
gondnokság alá helyezte Keglevieh Pál grófot és
gondnokul kinevezte S á n d o r László nyugalmazott főkapitányt, budapesti ügyvedet.

(Budapesti
tudósítónk
telefonjclentése.) I földalatti telefonkábelt, amelynek segítségével
Párisból jelentik: Paris és Budapest között i minden várakozási idő nélkül kapcsolják m a j d
rövid idő leforgása alatt üzembe hozzák az u j J Prisból Magyarország bármely városát.
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^^
N

ffírelc
W)W1 /4 Szerda. *!nm. kith. Ulrik pk. Promsmm. '»-lesfáns Ulrik. Nap kél t ó n 8
Derekor, nyugszik 8 ór;t 0 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva 10—t2-ig csak tudományom kutatók szániára. A múzeum nyitva délelőtt fél lü-töl 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e, »—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61.
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel.
1125.) Selmeczy Béla. Somogyi-telep.
— Harmincöt fok meleg Szegedem. A Meteorológiai Intézet jelrntésc: Hazánkban a hőmérséklet
i—6 fokkal a normális fölé emelkedett. A nappali maximumok 30—35 fok között ingadoztak.
A legmelegebb volt Szegeden,
35 fok Celsius.
Egyébként .derült és száraz volt az idő. Jóslat:
Igen meleg idő, később növekedő zivatar hajlam.
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GYULA

A legtökéletesebb,
a legszebb, a legizgatóbb meséjü
szerelmi dráma

— Pékek küldöttsége a városházán. Kedden délelőtt a szegedi sütőiparosok küldöttsége jelent
meg .dr. P á l f y József tanácsnoknál, az clőljárósági ügyosztály vezetőjénél, akitől hatósági védelmet kértek a törvénysértő konkurrcncia ellen.
Elmondották, hogy több szaktársuk nem respektálja a hajnali munkaidőt szabályozó miniszteri
rendelkezéseket, a megengedettnél jóval korábban
kezdik meg a munkát és igy készítményeiket
már hat óra előtt elszállíthatják, ami a rendeletet
betartó iparosoknak súlyos anyagi károkat okoz.
Pálfy tanácsnok kijelentette a küldöttség előtt,
hogy a panaszt jogosnak tartja ,a rendelet ellen
vétő pékek megbüntetése azonban az államrendőrség büntetőbíróságának hatáskörébe tartozik. Azt
tanácsolta, hogy maguk a pékek ellenőrizzék szaktársaikat és jelentsék föl azokat, akik nem tartják be a rendelkezéseket.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
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a magyar színészei büszkesége, a z
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hriiliáns alakításával
_ csütörtökttfl a Belvárosiban
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— Borzalmas öngyilkosság dmamitpatróiiflkfcal.
Bécsből jelentik: Hrobath, az Alpine Montangesellschaft üzem tanácsosa öngyilkosságot követett el. Hrobath 10 dínanüttöltényt vett a szájába és a töltényeket felrobbantotta. Tettének okát
nem tudják.
— A szentesi vásár. Szentes város nyári vásárát
az idén julius 20-án és 21-én tartják meg.' Huszadikán lesz az állatvásár, amely reggel öt órakor
kezdődik, másnap pedig a kirakodóvásár.
x összecsukható vaságyak Vörösnél Attila u. 6.
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cimií m a g y a r filmben péntektől a Korzó Moziban.

— V Vidéki Lapok Országos Egyesülete dr.
Franki Pálnak, a Sopron vármegye főszerkesztőjének elnöklésével Budapesten megtartott ülésén Gallovich Jenő ügyvezető alelnök
előterjesztésére elhatározták, hogy a kaposvári
Ugrón Gábor nevelő intézetben 10 újságíró és
kiádŐhivatali' tisztviselő gyermeke számára fél
ingyenes alapítványi helyet létesil. A neveiő
intézetben újságírók gyermekei számára a teljes ellátási díj 30 pengő havonta. Az alapítványi helyek nemsokára kiosztásra kerülnek,
úgyhogy ajánlatos a folyamodványokat mielőbb beküldeni az egyesületnek. A gyűlés
foglalkozott a lapok forgalmi adóátalányának
illetéke körül felmerült sérelmekkel. Az egyesület elhatározta, hogy Szombathely város meghivására az ősszel, szeptember 3-án Szombathelyen 1a i ü'ésl. A jövő évi ülést Sopron város
meghívására Sopronban tartják meg.
— elfogató parancs. C z i p a k Bozál sándorlalvai lakost a szegedi törvényszék hamispénz
terjesztése cimén két hónapi jogerős fogházra
itélle. Czipak Rózáinak büntetését a napokban
kelleti volna megkezdeni. Az elitélt azonban nem
jelentkezett büntetésének kitöltése végett, mire az
ügyészség elfogató parancsot adott ki ellene.

Br.sréMéie horaxos kölnivíz
ajry illatánál, mint bcuaxtartalmánál fogva kitűnő hatású.
Csak zárt üvegekben kapható a
253
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UóKus

— Társasvacsora Körmendv Mátyás tiszteielére.
— A polgármester megsürgeti a tizmilliópengős i
kölcsön engedélyezését. A polgármseter dr. A i g- J Az ipartestület közli, hogy lársasvacsora keretén e r Károly főispán társaságában szerdán reggel
ben ünneplik Körmendy Mátyást azon alkalom»
Budapestre utazik, ahonnan valószínűleg
csak
ból, hogy őt választották meg az ország vidéki
szombaton jön vissza. A polgármester pesti utjáiparossága képviseletében a magyar országgyűnak kizárólag az a célja, hogy a pénzügyminiszlés felsőházába.
A társasvacsora
julius 7-én,
tériumban, illetve a belügyminisztériumban megszombaton este 8 órakor a llági éttermében less.
sürgesse a lizmilliópengös városi kölcsönre voAz ipartestület vezetősége módot kíván nyújtani
natkozó közgyűlési határozat jóváhagyását. Ezt
mindazoknak, akik Körmendy Mátyást tisztelik,
a határozatot két héttel ezelőtt személyesen vitte
hogy ezen az ünneplésen részt vehessenek. Ezért
föl a polgármester Budapestre és akkor a két a város polgárságát meghívja azzal, hogy jelent-«
minisztériumban megígérték a sononkivüli elintékezés az ipartestületben,' az iparosköröknél és ai
zést. A jóváhagyás azért sürgős, mert a Magyarszakosztályok elnökeinél kitett aláirási iveken eszOlasz Bank, amely a legkedvezőbb ajánlatot tette,
közölhető.
ajánlatát csak julius kilencedikéig tartja.
x Szalmaözvegyük találkozóhelye a DRLHLRrtterem, ahol kedvezményes ebéd-és vacsora-jegy«
Péntek, .szombat, vasárnap színházi előadás.
gyei kitűnően ebédelhet és vacsorázhat. Fővárosi
Nyári szezon olcsó helyárakkal. Jegyek a -Déltwraüz! Kitűnő cigányzene!
77
magyarországc-nál.

uéSémí

Akar olcsón ngaralni ?
IWWHIHl

Forduljon a Délmagyarország kiadóhivatalához,
ahol az előfizetők a legismertebb világfürdók legjobb szállodáiba
és panzióiba kapnak n a g y k e d v e z m é n y e k e t biztosító utalványt.

Gvönyörií tengeri utak, tanulságos és szórakoztató társaskiránrfuíások.

gyógyszertárban.
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Kapbstó:
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fi a-Ha

mellett.

Peldl Gyula is résztvesz
a munkásság vasárnapi népünnepélyén
A szociáldemokrata párt szegedi titkársága a
következő felhívást adta ki: »Népünnepélyünkön,
amelyet 8-án, vasárnap reggel 9 órától egész nap
« Kállay-Kgetben tartunk, mindén elvtárs vegyen
részt. A részvétel dija: 30 fillér. A résztvevőket
egész nap a mnnkás-kaltnrszervek fogják szórakoztatni. Az ünnepélyen résztvesz Peldl Gyula
eMáre, Szeged ezociáldemoкrata képviselője Is.
ügy kifelé mint visszafelé külön autóbuszjárat.
Testvél üdvözlettel: A szegedi szociáldemokrata
párt.«

— Francia szerszámügynőkők ujabb házalása
Szegeden. Az utóbbi napokban egy bőbeszédű
francia ügynök járja a várost és borsos áron sózza
a fogyasztók nyakába az előbb felmagasztalt acélárukat. A nagyközönség könnyen felejt és igy
elfelejtették sokan azt is, hogy néhány évvel
ezelőtt szintén learattak minden lehetőséget hasonlóan bőbeszédű ügynökök, akik egy francia
acél- és szerszámgyár egészen silány portékáival
árasztották el a várost. Az eladott vasáru silánysága természetesen csak a használatban derült
ki, amikor a fürge ügynökök már messze jártak.
Most hasonló sors vár a könnyén hivő fogyasztókra, ha ném kezelik ezekét az ügynököket óvatosabban. Különös ebben a dologban még az is,
hogy a rendőrség nem vesz tudomást az ügynökök működéséről, pedig az ipartőrvény értelmében ezek az ügynökök közvetlenül nem is kereshetnék fel a fogyasztókat és még kevésbé gyűjthetnek tőKik megrendeléseket.

F L Y - T O X

a legels« és világhír! fóregttó szer, mely an
Embervédelmi Kiállításon istítttntetéstnyeri

megöl

legyet, sxúorogot, molyt, aolosMt, sváfcbogarat, hangyát, bolhát, tetfit stb.
emberre é* állatra vessélytelen, de biztos
belát férgekre és rovarokra.
Nem méreg!
S I B hagy foltot l

— A megbukott diákok. Budapestről jelentik:
A tagkerületi főigazgatóságok kimutatása szerint
a középiskolákban a fiuk 20 százaléka, a leányoknak pedig 5 százaléka bukott még az idén.
Jeles bizonyítványt a leányoknak 22 százaléka, a
fiuknak pedig csak 5 százaléka kapott.

^Y-TOX2>yéajegyre!
тнм^ kellemes.
JBat&sa garantált
Htatarttaokban, gasdaságoHian, ttwmefcb»
néürttózheteüen. . . .
&,
Kb. negyeaiiteres üveg asájfujővel.«.- 3 . - P
Bádogtartályokban:
kb.'/. Ш. kb. 1 Itt, kb. 8 Ht. kb.SHi
Т м Г Ю П Г 19.-F «4.-Г
Ktetpecmeteső (igen gasdaságee) 4 . - Í
Óvakodjunk az utániatoktót L

x Idény előrehaladottsága miatt ráktáron lévő
női szalmakalapok mélyen leszállított árt>an Steinernénál, Iskola-n.

— Hurokkal akarta megfojtani feleségé*. Orosházáról jelentik: Tegnap délután az orosházai
N a g y a t á d i - t e l e p egyik házában M i k l ó s János napszámos kötelet horkolt a gerendára és
— Adómegtérítés kulcsának felemelése. A sze- ugy várta haza feleségét. Amikor az asszony begedi kereskedelmi és iparkamara köeti, hogy a
lépett a szobába, férje a kőtelet a felesége nyapénzügyminiszter 35.597—928. számú rendeletével
kába vetette és fel akarta akasztani. Az asszonyjaTlus 1-től kezdve a külföldre szállított disznónak először sikerült férje kezei közül kiszabaháj, friss szalonna és disznózsír után járó és
dulni, a dühöngő ember azonban a hurokkal
eddig l ü százalékban megállapított adómegtériismét bevonszolta az asszonyt a szobába. A nagy
tési knlcsot 2.5 százalékban állapította meg.
lármára elősiető szomszédok fékezték meg MikPéntek, szombat, vasárnap színházi előadás. lóst. Az asszonyt kiszabadították a burokból,
amelyben már félholttá vált. Miklós Jánost a
Nyári szezon olcsó helyárakkal. Jegyek a » Dél- gyulai ügyészség fogházába szállították.
ma gyarország<-náI.
X Gyönyörű fürdőruhák Zwtckl-nél, Festő-n. 4.
— Halálra rúgta a tó. Z á m b ó Pál kocsist
— Garifen Party a Stefánián. Sétahangverseny,
hétfőn este a Mflkó-féle fatelepen megrúgta egy
tűzijáték, nagy Garden Party lesz a Stefánián
ló. Záxnbó Pált a mentők a sebészeti klinikára
jnKws 7-én este 8 órakor. Lesz tombola, hólabdaszállították, ahol kedden reggelre kiszenvedett.
csata, szépségverseny, meleg vacsora, hűsítő ital,
— Vakmerő tolva Jlás a Püspők-bezárban. V i g minden, ami néhány fillérért kellemes estét vaFerenc püspök-bazári kereskedő kedden délelőtt
rázsolhat.
fejjelentést tett a rendőrségen, hogy amíg egy
x Kczlyü, sérvkötő, basfefltő. Pauiasz, Iskola-n. 25.
pillanatra kiállt a boltja elé, ismeretlen tettes
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka45 pengőt lopott ki pénztárfiókjábóL A rendőrség
közvetítő hivatal közli: Állást kaphat helyben:
erélyes nyomozást indított a vakmerő tolvaj kézre\ 1 stabil kazánfűtő; 2 villanyszerelő; 1 géplakatos,
kerítésére.
szerelő; 8 épületlakatos; 16 kovács, segítő; 1 kály^Рв
• „ ——L • olcsón és gyorsan hás; 1 bognár; 1 kőműves; 1 kaptafak^szitő;
1 füszerkereskedősegéd, nőtlen; 1 napszámos fiu;
% J 6 P I И e l I megtanulhat
3 napszámos, faapritáshoz; 1 kifutófiu; 1 háziszolga. Vidéken: 1 kosárfonó; 2 cukrász; 12 koWiríh é s R e n g e y n é l
S z e g e d , Horváth MlhAly u c c o 7. » M m . vács; 1 kocsifényező', 2 borbély; 1 manikür&zőnő
Szentesen, heti 20 pengő fizetés; 1 traktorszerelőcséplőgépkezelő.

Révész Ernő 6a Társa
Budapest, V, Hite нова 30
Trtetón: Ltpdtsae-»

H a d i ó
4

nagyobb
leadódllomda^c
mai
műsora

Budapest 9.30, 11.45 és 15: Hírek, közgazdaság.
12: Déli harangszó az egyetemtéri templomból,
Utána His Masters Voice művész- és tándemezek,
15.30: A Magyar Rádió Újság »Morse«-tanfolyama.
17: Palásthy Marcell: »Menekülj drágám«. Elbeszélés. Felolvassa Scherz Ede 17.30: Szórakoztató
zene. 19.45: Műsoros est. Közreműködnek: Törzs
Jenő, T. Forray Rózsi, Hegedűs Tibor, László Miklós, S. Gervay Erzsi, Somló István és a »Kamarazene«. E műsor szűnetjében lóversenyeredmények.
21: A m. kjr. 1. honvédgyalogezred zenekarának
hangversenye az Angol-parkból. 22 30: 12 óráig
X Varrógép javításokat szakszerűen, gyorsan és
a müncheni rádióállomás kérésére Bura Sándor
olcsón eszközöl a Singer-varrógép részv.-társ. Sze- és cigányzenekarának hangversenye a Stúdióból,
Iftvő # л м8# í í t a u i f a k v i l l i a behozza az idén használt
évi lailKÜSlVVCniCetenlésk0z6plskotaSkönyrelt ged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mellett.) 9 E műsorszámot kábelen át veszi München és közvetíti hallgatóinak rádión. — Bécs. 11: Zene. 16
óra 15 perc: Hangverseny. 20.05. A »Wiener Frau^n
TBtefon f<MB.
könyvkereskedésébe
Kölcsey P. 4.
Symphonieorchester« hangversenye. — Bfrliii. 23:
Kerti hangversenyátvitel Stettinből. 21: Brahms-,
Schubert- és Mahler-dalok. 22.30: Esti hangverseny. — Frankfurt. 16.30: A házizenekar hangverpaprika, paradicsom ÍÍVINTIYTT flyömölcskonzersenye. 20: Opera-est. — Kattovttz. 18: HangverftveHIg eltartható he • • m r w w i * váló port hasznát.
seny. 20.10: Hangversenyünnepély az északameriA színházi iroda hírei
Kaphat 5 a Szen» Rókus gyógyszertárban Kossuth Lajos
kai szabadságünnepély alkalmából. — Milano. 12
^ugarul és nagykörút sarok,это1 csomag ára 50 fillér.
A ««odagyermek. A francia bohózatok egyik
óra 45 perc: Rádió-kvintett. 16.30: Jazz-band 20
legsikerültebbjét eleveníti fel szombaton és va- óra 45 perc: Könnyű zene. — München. 16: A hasárnap éjféli előadás keretlében a színház. A eso- zizenekar hangversenye. 19: Német népdalok. 20:
dagyermek körülbelül 25 évvel ezelőtt dominálta
Pfitzn«r-hangverseny-est. 22.30: Budapesti átvitel.
a Vígszínház műsorát és azóta több alkalommal
— Róma. 13.30: Rádió-trió. 1730: Hangverseuv.
Csak eredeti Waffenrád fegyvergyári
újították ugyanott fel, mindenkor a közönség pá21: Kamarazene. Alba Anzelotti (szoprán) hang«erk e r é k p á r t vegyünk, mert évtizedek óta a
ratlan érdeklődése mellett. A csodagyermek a
senyénekesnő közreműködésével. — Toukrns'. 20
legmulatságosabb francia bohózat, mely páratlan
óra 30 perc: Hegedű- és zongorahangverseny. 21:
vezető világmárka.
helyzetkomikumaival, groteszk figuráival és fran- ¿észlelek Bizet »Carmen« d m ü operájából. — Züciásan elmés szövegével állandó derültségben tartja
.Kedvező részletre
rich. 16: Szórakoztató zene. 20.15: Dalest.
a nézőteret, egy hatalmas örökség utáni hajszával
beszerezhető.
foglalkozik, meiyet csak ngy lehet elnyerni, ha egy
gyermek születik. A bonyodalom azután innen
Gammik, alkatrészek és
indul ki és húzódik végig mulatságosnál mulatlavifások olcsón kapható.
ságosabb jeleneteken keresztül. A komikumot a
színtársulat tagjai közül A csodagyermek előadásán Páger, Pártos Klári, Bili/esi, Beke Aliz, Jávor,
Herczeg, Veszely, Oláh és Rónai képviselik.
Kárász ucca 16.
A nyári szezon alatt a legdrágább hely 2 nengő
Udllő
46 ffllér.
A színházban amerikai hűtőkészülékek állandóan
Amerikai
tápláló
működnek.

Nem lesz gondja
K o v á c s s H e n r i k

Gyümölcs, befőtt, ugorka,

MtívésxGt^

Yoghurt

leiem Mariméi
irógépeR
raKtára.

g y ó g y l i a t ó s i i

Péntek, szombat, vasárnap színházi előadás.
Nyári szezon olcsó helyárakkal. Jegyek a ¿Délmagyarországi-náL

Kapható HókUzletelnkben

Központi Tejcsarnok
Reszvenyl&rtatag.
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!
Din Kar.

Valuták*
27.92-28.07 L«rt
80.30 - 80.60 L é n
16.98-17.06
Líra
153 40-154.00
Márki

Dlnir
DelHr

57065 575.65

üfliaf léül

Belga ( r.
Cseti kar

PR.
frínk
2280-2300
HbH. («Hol 230.65 - 231 65

Zítty,

64.10-64 40

Irányzat:
A mai értcktzősde ismét gyengébb irányzattal
és rendkívül üzletlclenül nyitott. A nyitás és
gyengébb irányzat a tőzsdeidő későbbi folyamán
még jobban kimélyült és az árfolyamokban 2—3
százalékig terjedő árveszteséget
eredményezett.
Közvetlen zárlat előtt némi fedezési vásárlásokra
az árveszteségek kevés része megtérült, azonban
az irányzat végig gyenge maradt. A forgalom
minimális volt. A fixkamalozásu papirok piacán
lanyha irányzat mellett 10 szazalékig terjedő árveszteségek történtek. A valuta- és devizapiacon
csak lényegtelen eltérések voltak.
Gabonatőzsde:
A* irányzat lanyha, a forgalom uj áruban élénk.
Hivatalos árfolyamok:
78 kg
Buta
76 kg.
77 fcp.
Tiszav. 31.10-31.30 31 40-31.60 31.80-31.95
F.-timi 31.00-31 15 31.25 31 45 31.65-31.80
Pm.
31.50.31.65 31.75-31.95 31.75-31.95
Fv.
30.70 30.85 30 95-31.15 31.30 31.45
Bácskai 3^70.30.85 30.95-31.15 31.30-31.45
Dunántoli — . — — . Rozs, oestvid.
28.75-28.95 egyéb
Árpa takarmány t. 29.C0-29.50 Sörárpa
Árpa takarmány II. 28 00-29.00
egyéb
Buiakorpa
23.75 24 00 Z.b I.
Bepce
52 • 54.
közép
Tengeri
29.70-30Í00 Köles
esyéb
28.75 29.00

S x e r k e s x i ö i

79 kp.
32.10 3225
3195 3210
32.40 3Z60
31.60 31.80
31.60-31.80
3250-33-50
31.00 32.00
33.70.34.20
33.20 33.60
30.00-31.00

ü x e n e i

V. T. Szeged. Sok igaz érzés, j ó szándék van
terseiben, de még formátlanok. Kövesse az ifjú
Vergilius példáját! — Telefonpanasz. Felszólalása
teljesen indokolatlan, a vasárnapi zenei ünnepségen résztvett testületek között szerepel keddi
számunk szerint a Polgári Dalárda is. Többet,
mint a Polgári Dalárdáról, nem irtunk a többi
testületről sem, de nem irtunk kevesebbet sem.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott n kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap-és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.

MERKÚR»
kerékpár

PFAFF varrógép,
gyermekkocsi
részi etftzetésre

DERY ÖÍSTJ

alkatrészek nntrrbanl árban. írteavzék Ingyen.

J«ra№

Szörmebundákat

Makit, javit, megóv C s e r é p , Református-palota. 18

Ifj.Schmuizler Nándor
könyvkötészete
Szeged,
Dugonics
tér 12. sz. (Vásárcsarnok)
vállal minden e szakmába vaqó munkát a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
22
U j cipft é s c i p ő f e l s ő r é s z

készítő

üzem!

Értesitem a n. é. közönséget, hogy Tábor ucca 8. SZ. alatt

c i p ő -

é

s

k é s z í t ő

c i p ő f e l s ő r é s z ü z e m e l

létesítettem.

Minden o szakmába vágó munkát jutányos áron vállalok
Tisztelettel

Jj£ OJTOTT)

RS4

C d f O S

ipészmesier.

c

Szemes terméngek

magdarák és mindenféle darák
a l l a n d ó a n kaphatók viszonteiadásra is.
S

c

h

m

i

d

í

Vssárlieyi sri«?Ar«í 7*
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i
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a

l

o

Tf?|pffin

m

6 pengő

k ö n y v

Paul Bourget: Nagyvilági dráma.
Vészi Margit: Éjféli mese.
Galsworthy:
A gazdag férfiú.
lack London: A játék.
H. Mathers: A révész.

3.48 3.53

3040-30Í60
136.95 137.45
80.75-81.10
Ostr. KSiL
N s r r . kor. 15320 -153 80
110.60 111.00
S t . frink
153.55-15415
S*M k.r

.—
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Kapható a D é l m a g y a r o r s z á g kiadóhiuat^áfoan, |
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Apróhirdetések

m

Legjobb, legolcsóbb, leggazdaságosabb

Kárász uocán gyönyörű
uccai szoba külön bejárattal üresen, vagy bútorozva kiadó. „Július 1.*
jeligére kiadóba.
Bútorozott szoba
kiadó,
konyhahasználattal, vagy
anélkül. Báró Jósika ucca
19. szám.

L a k á s - Üzlet
Belvárosban három szobás
modern lakást keresek. Egy
évi bért előre fizetek. Emeleti v. földszint jeligérc kiadóba.
K e r e s e k

szobás

Úriember ismeretségét keresi urinő. »Igaz barátság* jeligére a kiadóba.

2—3—4

lakásokat

sürgősen vévőim részére
magas bérrel.
Kopasz
ingatlanirodá, Tábor ucca
8. Telefon 19—49. 139
Belvárosban keres gyermektelen házaspár két
szobás s mellékhelyiségekkel biró lakást. Telefon
15—24.
Szoba konyhás emeleti lakás aug. l-re kiadó. Viz,
villany. Fodor u. 23.
Egy kis sroba konyhás lakás kiadó. Ilona u. 13.

Ház
közvetlen a rókusi
templomnál,
emeletes,
masszív kőépület 6 lakással, 14.000 pengőért eladó.
Kiadással kizárólag megbízva, K o p a s z ingatlaniroda, Tábor ucca 8. 138
Vitéz u 21. egy szobás lakás kiadó.

tüzelőanyag

a már mindenki által ismert
K e m é n y t
a

f ü r é s s z j & u l l a d t é K
amely 500 kg. vételnél
IOO kHónkrnl

P. 3*04 árban

házhoz szállítva kapható
Somló Mór fakereskedőnél
Párisi körút 35. Tel. 1-46.

B u t o r o l c
mélyen l e s z d l I U o l l ár-

Kertésznél,

ban

FekatMM-u. Figyelje a oég itsvét

Cséplési szén, tűzifa legolcsóbban beszerezhető —
Biró Jánosnál. Orgona ucca
6. szám.

Alkalmi

vételek

Irodai

Német gyors- és
gépirónő 38
azonnal felvétetik M o n l a g ,
Welsa és Paakesz terménykiviteli cégnél, Makó.

Jól
főző mindenes szakácsnőt
keresek. Jelentkezni reggel
9-ig Pártos Béta, Horthy
Miklós u. 16.
Gyerrneksrerető megbízható
mindenest felvesz Ungárné,
Alföldi u. 12. flszt.
Középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik. Kovács
Henrik, Kölcsey u. 4.
Intelligens, komolyabb
leány elmenne
nappalra
gyermek mellé és esetleg
félnapra. Levelet
»Szerény fizetés« jeligére.

A D Á S - V É T E L

lég szekrények

ii--Mérhetetlen híres Rvártnáiiy'
elOnvUs fizetéssel Zománcáruim
p4r*if)n< k. S*&nlA zománc- és
í>mAruh.^7a
hírpatolAban.

30 éven felüli foglalkozással biró izr. úriember ismeretséget keresi vagyonnal rendelkező urinő. »Komoly.« jeligére a kiadóba.

KÜLÖNFÉLÉK
Dugonics tér 12. alatt kitűnő házikoszt kapható, ki
hordásra is. U. ott tiszta ágy kiadó. Bárkáuyínál

Egj-séges gyorsírást jutányosán, rövid idő alatt
szakszerűen tanítok (korrepetálás). Jelentkezni hétköznaponkint 2—4-ig ÁrviZ
u. 4., I. 2.

Fonott szandál,

tartós, kényelmes. Késxití
L u s t e i n e r , Korona
ucca 15. «43 Telefon 19-73
a

• w v

kiadóhivatal
telefonszáma

U n n ^ n
l o i n c b o r o t v a > raOkSszűrüs. tinón
i l d U o d
l > d | U o soiíngeni acéláruk raktára
Szeged, Párisi körút 45. szám. Mars tér sarok.
30

Cséplési szén

könnyű
külföldi
Eszes

kályha diószén,
minden mennyiségben
állandóan kapható **>
telepén, Párisi körút 44. Tel. 4—89.

"1 r-

Íz- ^ í r

Imre

:

bérházakban, családi házakban. háztelkakbsn. g»ömfileSÖSÜkben : legelőnyösebben közvetíti Mézer
ingatlanforgalmi irodája,
Horthy Miklós noe® 2.
(Kultúrpalotával szemben)
751

Jégszekrények,
zománcedények,
alpacca evőeszközök.

va rróqep

konybafetszerelések, dísztárgyak
nagy választékban
K o h n

Jenő

edényflxtett-

ben, Tisza Lajos körút 55.

509

53 kis holdj homokföld
és 2 ház a Nagykörúton
belől eladó. Tud.: Stáció
u. 2. sz.

tto

BwAvr

só

^kedrero

Kisebb ebédlőasztalok,

Egy kis udvari szoba kiadó Retek u. 10.
székek, íégi szekrények, vitrinek,
fotelek, sublótok, kézimunkák,
képek stb nagyon olcsón eladók.
B O h m n é , Tisza Lajos
Foglalkozás
krtfut 63.
1.110
gyakornok, lehetőleg keres
kedeimit végzett, felvétetik
Ajánlatok: »Iroda« jelige
alatt a kiadóba kéretnek.

Jó amatörfényképész szellemes úriemberrel megismerkedne kedves úrilány.
Levelet a kiadóhivatalba
»Kolibrit jeligére.

Harisnyakötttdémben
lego'csóbb a fejelés D. M. C.
anyagból és a szemíetszedés. tlj
harisnyák sz'nt*n a leeiu'ányosabban. V ó r z t M n r l « k o ,
Mérei ucci, Püspekbazái. 137

fi**f¿s¿fe/¿éf*/3i

l i n m e

*

Hmosfost»

R V A R R Ó Q É I

i « z v é N

jgeged,

t r T i a s A t l ^

KñxAér

u c e a 1. «W

Egy gyermekágy és egy
szép nagy aszparágusz eladó. Kelemen u. 11., I .
em., 2. ajtó .

E l a d ó

:

04 magyar bold f ö l d ,
szántó és haszáló. Tud.:
Szűcs Istvánné, Petőfi Sándor sugárut 82.
140

Kerékpárok
részletre teljes felszereléssel már 200 pengőért kaphatók.
7ÍJ6
Szinas tlD és leányka gépek
78 - S 5 pengőért.
Korékpáralkatrészek, gummik eladása
Kerékpárkölcsönzés
egész napon át, vasárnap
és ünnepnap is.

Kiss Nándor. Iskola a. tO.

• De szép kettesben« jeligére levél van a kiadóban,
kérem átvenni.

Kéiem

azon két dalárdista fiút,
akik vasárnap este S és 7
óra között " a korzótól a
Korzó Moziig jöttek, ismeretség lehetséges-e V Ha
i r e n . a k k o r í r j a n a k „Vi-z-

ll:«>'.:

.

'•

' II

i m ^ liba
!

JSSa

egészben és
részben

ismét
ismét kapható
kaohatő

tó

Blaunénál, Somogyi u. ZO.
Abonenseket

kihordásra

is

elfogad.

Házhelyek
C s o n g r á d i sugárut végén
e l ő n y ö s á r és f i z e t é s i f e l t é t e l e k mellett.
Értekezhetni: B ö h m Sándor, Szt. Mihály u. 6.

Befőttes
"
Lekváros
Ugorkás
üvegek
I c q o t c s ó b b bevásárlási forrás«

