Mmmi&umm
&Ü90ED: szeilteszl6»«g: DcAK Ferenc
u c c a ItL. Telefon: 13-33. ' K l a d ó h l v o l n l ,
K. t H c » « n k « n y v l » r 6« J r g y l r o d o ; Aradi
l i c c a S . Telefon: 306. - N y o m d a : U J w
Lipót n c c a 19. Telefon: 10—34.« » « » « »
Eionzclétl ara havonta 3-2.0

IIIIII—MII

IBI

BMMMMMSÜS

Szombat, 1928 iuliws 7
9

s f v
IV. é v f o l y a m 153. s z á m

vidéken és a fövArostoan 3-00.

KUUOlclön O'IO peng». Egyes »röm 1», vasér- é» Ünnepnap

Körülbelül száz esztendeje, hogy a Hyrnnus
WHtője megirta a magyar lira legmélyebb
keserűséggel és legvéresebb iróniával teljes
versét, a Vanilatum vanitast. Ennek az irodalmunkban páratlanul álló remeknek megfelelő társát talán csak az ótestamentomi Salamon király egyik könyvében, a Koheletben
laláihatjuk, amely magyarul Prédikátor könyvének neveztetik. A mi Kölcseynk fanyar bölcseségét és komor humorát minden valószínűség szerint a korszak magyarázza, amelyben,
n magány és ihlet ritka órájában, ez a klaszEzíkus kinyilatkoztatás keletkezett. Körülbelül olyan idők jártak akkortájban, mint amilyenekhez nekünk van szerencsénk mostanában. Nagy világtörténeti tragédiák és katasztrófák másnapján született meg a Yanihtum
vonítás és ez a körülmény örök bélyeget
íajtahagyta ezen a szellemi szülöttön, (

'Waterlooi diadal
Mind csak kakasviadal
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Kakasviadal
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nyítania az illetékes tényezők előtt, hogy ez
a látványosság tulajdonképpen a baromfiak
hímjeinek kultuszára vezet mert a legszebb
példányokat fogják a viadalok céljaira szerződtetni és a legderekabb kakasokat fogják
kiképezni a legmagasabb föladatokra.
Egyébként is — jelenti ki a derék és kulturfölényes színigazgató — a kakasok ugvis verekszenek, akár a dobogón, akár a szemétdombon.

A kakasviadalok tehát a kakasok között is
megkezdődnek hazánkban és minden reményünk megvan arra, hogy ezeket az u j művészeti produkciókat és kulturális attrakciókat sokkal nagyobb érdeklődés és tetszés fogja
kísérni, mint például a szegedi Shakespeare
ciklust, de minden valószínűség szerint töbh
hittel és rátermettséggel is csinálják őket, ha
az illetélces tényezők nem is, de az illető kakasok bizonyárai

Radics nem vállalja a miniszterelnökséget
Koncentráció helyei! marad a régi koalíció — nagy személyi változásokkal
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Belgrádból jelentik: Miután Radics István a
leghatározottabban kijelentette, hogy nem vállalja a tervbe vett koncentrációs kormány
megalakítását, a király a mai nap folyamán
megkezdte tárgyalásait a pártvezetőkkeL

Politikai körökben általános az a meggyőződés, hogy miután a koncentrációs kormány
megalakitasa lehetetlennek látszik, a mostani
koalícióban alakítják meg az u j kormányt,
de mindenesetre nagy személyi változások
lesznek

A svéd pilótaexpedició
megmentette Nobile megmentőjét

'énekli a sirvavigadó költő, akinél tisztább es
nemesebb lélek Schilleren kivül nem igen
találkozik a világ litteraturájábau. De h á t
még a Megváltó is megrendült egy pillanatra
a kereszten és az ideáliznrus legföllengőbb
szárnyalású magyar poétája is annyira elboEgyenkint akarják elszállítani a jégtábláról az Itália hajótöröttéi!
rult és elkeserült egyszer, hogy bizony Leo(Badapesti
tadősitőnk
telefonjelentése.) leszállás második megkísérlése alkalmával depárd i és Schopenhauer legyen a talpán, aki
Milánóból jelentik: Az esti t lapok megerősí- fektust kapott és űt jégtáblán rekedt.
ebben a hangulatában túlszárnyalja!
A svéd pilóták meg fogják kísérelni, hogy.
Mindez pedig annak a nevezetes kultúrtör- tik azokat a híreket, hogy a Tornberg pilótaténeti eseménynek alkalmából jut az eszünk- kapitány vezetése alatt álló svéd segitőexpe- a jégtáblán tartózkodó hajótörötteket egymásbe, hogy nemes Mariháztj Miklós, aki az- diciónak többszöri hiábavaló leszállási kisér- után biztonságba helyezzék.
előtt a Kövér névre hallgatott, engedélyt ka- let után irta. hajnalban sikerült Ltmdborg
A svéd segélyexpedició tagjai bíznak a válpott (neonacionalista nyelven szólva koncesz- svéd pilótakapitányt megrttentemi.
lalkozás
sikerében és meg vannak győződve
Az
egyik
svéd
repülőgép
fedélzetére
vette
sziót) a magyar királyi belügyminisztertől
í>kakasviadaloknak a fővárosban leendő ren- Landbargot, aki mint ismeretes, maga is ha- arról, hogy az uszó jégtáblán rekedt hajótödezésére«:. Mariházy azelőtt színházak igaz- sonló módon mentette meg két héttel ezelőtt rötteket egy-két napon belől elszállítják a
gatásara szerzett koncessziókat és a vidék Nobtle tábornokot és aki a iégtáblára való jégtábláról. .
legkülönbözőbb városait boldogította azzal a
koltnrával, amely leginkább a fővárosi slágerek lekopirozásában merül ki, még pedig,
•a legújabban immár végkimerülésig.
A magyar vidék színészete valóban katasztrofális csőd előtt á ü és ez a csőd nem csupán
anyagi, ami elvégre ilyen nehéz időkben nem
Kétségtelenül megállapították. Hogy- Löwenslein ban^
is olyan nagy szégyen, külömb üzletekkel és
kár nem véletlen szerencsétlenség áldozata
rendesebb boltokkal is megesik, hanem —»
mi tagadás — erkölcsi fiaskót is jelent iro(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) vonalain ugyanolyan gépeket használnak, mint
dalmi és művészeti tekintetben egyaránt. Ma- Párisból jelenük: A bouloguei törvényszék, sí milyent Löwenstein Alfréd bankárnak is szálriházy azonban csak felszéllel színigazgató amely Löwenslein bankár titokzatos eltűnése lítottak, ma Le Bourgetban kipróbálták, hogy
Os a kor szellemének szavát követve, ime ügyében a nyomozást lefolytatta, arra a meg- a gép ajtaját repülés közben ki lehet-e nyitni.
egy egészen eredeti reformot létesít: kakas- állapításra jutott, hogy a Déletlen szerencsét- Kct gépész teljes erőfeszítéssel annyit ért e/,
viadalokat rendez. Kétségtelen, hogy a m i lenség teljesen ki ihw zárva és a bankár önhogy az ajtót félig sikerült kinyitni annyira,
időnk lelke nyilatkozik meg ebben a kultu- gyilkosságot követett cl. A francia halóságok hogy egy ember kifért volna rajta. A társaság
rális vállalkozásban, amelynek bizonyára szá- ezzel a megállapítással a nyomozást le is zár- párisi képviselője, aki a próbánál jelen volt,
mos követője akad a vidéki színházak mos- ták és további eljárás francia részről nem is azt. a következtetést vonta le, hogy teljes letani vezetői körében. Ezek a vezetők ugyanis várható, tekintettel arra, hogy Löwenstein nem hetetlenség volt menetközben az ajtót egy
egyre jobban beigazolják, hogy egyenesen ka- francia állampolgár és a repülőgép, amelyen embernek kinyitni.
kasviadalok rendezésére valók, egész ráter- utazott, nem Franciaországban van lajstromettségük, felkészültségük, érdeklődésük és mozva. A szerencsétlenség különben is nem
Töxsdei
manőver?
hajlandóságuk ilyen irányban nyilvánul meg francia vizek fölött történt. A számbajövö taParis,
julius
6.
Löwensteitj
bankár titoteUos
a legsikeresebben. Az Állatvédők Egyesülete nuk egytől-egyig külföldiek, akik már valahalálával részletesen foglalkoznak a périsi njságok.
ugyan tiltakozását jelentette be a volt vidéki mennyien elhagyták Franciaországot A fran- Hogy a hires bankárt bataeet érte, emellett szót
színigazgató ötletes terve ellen, mert barbár- cia hatóságok ilyen körülmények között a le- az a hír, hogy a brüsszeli repülőatra elindult
ságnak tartja a szegény szárnyas állatok vé- folytatott vizsgálat eredményét jegyzőkönyvbe Lőwensteinon semmi jelét nem látták a levert,
res összecsapásaival kapcsolatban rendezendő foglalják és a jegyzőkönyvet szükség esetén séguek. Útközben kétszer is rosszul lett és ki
nyilvános látványosságot, de mi már láttunk megküldik az angol vagy belga hatóságok- kellett mennie a mosdóba. Vele utazó gépöómostanság sokkal nagyobb barbárságot is, nak, ha ezek a maguk részéről külön vizs- nóinek és komornyikjának vallomása sattint, ami,
amelyet szegény emberekbei, sőt a kultura gálatot indítanának Löwenstein bankár titok- kor a bankár harmadszor kényszerült a mosdóba
kimenni, valószínűleg összeesett és a kijárati ajtó«
szerencsétlen napszámosaival rendeztek. Ma- zatos eltűnése ügyében.
nak zuhant, amelyet testsúlyával kinyitott. Eat
riházy Miklósnak — mint egy bakonyi ujságPárisból jelentik: A Le Temps Jelenő, a föltevest azonban t$bb körülmeny kétségedé
b«n olvastuk — külomben is sikerűit bebizobogy az a Jvoüandi repülőgéptársasás, melynek teszi.

DELMAGTAIFFFFISZIC?
1
Elsősorban az, hogy menetközben a repülőgép
Bjtajának nyitásához szinte emberfölötti erőre vau
szükség. Ha bajeset történt volna a bankárral,
bizonyára találtak volna valami
ruhafoszláayi
vagy legalább karcolásokat az ajtó közelében. így
tehát többek véleménye szerint csak öngyilkosságról lehet szó. , >

Legutóbb az a fantasztikus! feltevés merült fel,
hogy az egesz eset nem más, mint nagysjrrüan
kitervezett óriási tözsdemanover. A Petit Parisian
-szerint Löwenstein repülőgépe Bray-Duns melleit
a parton rövid időre leszállt és csak azután
folytatta útját Dunkerque felé, ahol Löwenslciu
eltűnését bejelentették,

G é p f e t f f y v e r t á h o r l * r t í g t í b a n
Rendzavarás
nélkül folyt le a kommunisták
„vörös
nap"-Ja
Száztíz tUntetöt
letartóztattak
(Budapesti
tudósítónk
telefanjelentése.')
Prágából jelentik: A vörös nap, amelyre a
kommunisták m á r hetek óla készülődtek és
amelyet lapjaikban óriási tüntetésként harangoztak be, elmúlott anélkül, hogy a rendet
és nyugalmat Prágában komolyabb incidensek
megzavarták volna.
A Belváros egész nap óriási tábor képét mutatta. A Prágában ülésező 1 üzoltókongresszus
az Altstetter Ring-en nagygyűlést tartott. A'
Ringet csendőr- cs rendőrkordon zárta el,
amelyen csupán a tüzoltókongresszuson résztvevőknek és azoknak engedték meg a kordon
átlépését, akik arcképes igazolvánnyal rendelkeztek.
A Vencel-téren volt a csendőrök és a rendőrök főhadis-zállása. Itt négy század gyalogos-,

négy század lovasrendőr, valamint négy század csendőr sorakozott fel. A rendőrök u j tipusu könnyű gépjegyuerekkel voltak felszerelve.
A rendőrség 110 kommunista tüntetői tartóztatott le, akik a rendőrkordon mellett állotta": és a tömegeket rá akarták venni arra,
hogy a tűzoltók felvonulását zavarják meg
cs tüntessenek a kommunizmus mellett.
A Vencel-téren kisebb összetűzés is volt,
mert a tömegek át akarták törni a kordont, de
a lovasrendörök pillanatok alatt helyreállították a rendet.
A vidéki városokból érkező jelentések szerint egyes helyeken kisebb-nagyobb tüntetések voltak, komolyabb rendzavarásokra azonban sehol sem került sor.

Ferrarin világrekordot repült,
de nem érte el a Rio de Janelrót
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.) '
R i o de Janeiróból jelentik: Ferrarin és Del
'Prete olasz pilóták repülőgépe, a Savoya 64-.
csütörtökön este hét óra 50 perckor a Port
Natal és Pernambnco közölt fekvő Genipqbu
városka közelében, a tengerpart fövényén szerencsésen földet ért. Az olasz repülőgép Rómától tehát 6600 kilométert tett meg közbenső
leszállás nélkül s kereken 48 óra hosszat volt a
levegőben. Ferrarin
és Bel Prete 400 kilométerrel döntöttek meg Clúamberlin eddigi távolsági világrekordját,
amely 6200 kilométer
jolt. A Savoya 64. a róma—délamerikai utat
Magban 150 kilométeres óránkénti sebességgel tette meg. Útjuk tnlajdonképeni
végcélját,

Rio de Janeiról a pilóták nem érlék el, miiit.
hogy benzinkészletük időelött kifogyott.
Rómából jelentik: A brazíliai Rio Grandé
tartomány kormányzója, De Norte, csütörtökön este táviratban jelentette, hogy Ferrari
és Del Prete olasz repülők, miután Genibabu
mellett a tengerparton leszálltak, este 9 óra
20 perckor tovább repüllek San Rocco felé.
A távirat szerint azóta nem érkezett hir a repülőkről.
U j a b b Natalból érkező h í r szerint San Rocco
közelében déli irányban haladva egy repülőgépet láttak, amely valószínűleg a Savoya
64. volt. Péntek déli 12 óráig további hir az
olasz repülőkről nem érkezett Rómába.

Széles vita az OFB~javasIat szakaszainál
„A 5véd állampolgároknak nagyobb jogokat adnak, mint a magyaroknak"
Budapest, julrus 6. Néhány képviselő jelenlétében folytatták az OFB-javaslat tárgyalását. Ez a
szakasz a parcellázásról szót.
Farkas István: Ez a szakasz a magánspekulációoak nyit nagy lehetőséget. A parcellázáson régebbeD is keresett a politikus, a nagybirtokos
és a pénzintézet, amely végrehajtotta. Miért nem
lehetett végrehajtani a parcellázást már a földreform során.
Szilágyi Lajos beszéde közben Rubipek István
lejön az előadói emelvényről és hosszasan tárgyalni kezd Mayer János miniszterrel, mire Szilágy! abbahagyja beszédét. Az elnök csenget cs
felszólítja Szilágyit, hogy folytassa beszédét. Szilágyi kijelenti, hogyha most tárgyalnak, akkor
inkább szünetet kór. Rubinok erre ahbahagyja a
beszélgetést.
Bródy Ernő kifogásolja, hogy a földmivelésügyi miniszter megokolás nélkül megtagadhatja
a feldarabolás engedélyezését.
Berky Gyula: A földreform során egyes képviselők földigcuyeket nyújtottak be és nem a
képviselők buzgóságán múlott, liánom a miniszter
ős a miniszterelnök erélyes állásfoglalásán, hogy
ez a törekvésük nem sikerült. A korrupció mioynajjgálására kell törekedni, mert teljesen ugy
sem lehet megszüntetni.
Mayer János földmivcicsügyi miniszter
kijeJen U, hogy egyáltalában nem összeférhetetlen, ha
a tisztviselők legális uton földhöz jutnak.
A tizedik szakasznál, amely a kártalanítás pénzügyi lebonyolításáról intézkedik, Bródy Ernő szólal fel: A magyar állam pénzügyi eletében ezzel a
sxakessz«! tij tényező vonul be, a Stáb. Ünnepélyes törtérrfti pillanat ez mert a Stáb ugy
f«g*« benedni a Járandóságokat a kisbirtokosoktél. mint ahogy az adót szedi az állam. Nem

fogadhatja el a szakaszt, mely
az
állammal
egyenrangú tényezővé teszi a gynfulrösztöt.
Farkas István kérdi, miért beszélnek az egységespárton annyit a faj és nemzet védelméről,
amikor a sved állampolgároknak sokkal nagyobb
jogoka! aduak, mint amilyeneket magyar állampolgárok egyáltalában elérhetnek.
A 12. szakasznál ,amely arról szól, hogy a
földhözjuttatottak ügyvédjeinek költségeit az OFB
állapítja meg, még abban az esetben is, ha a
felek közt a költség szabad egyezkedés tárgya
volt. nagyobb vita indult meg.
Gál Jenő nem tartja az ügyvédi kar méltóságával összeegyeztethetőnek a szakasz rendelkezéseit.
Más ügyekben is van szegényvédelem. Azt indítványozza, hogy az ügyvédi kar meghallgatása után
az igazságügyminitzler által készítendő külön díjszabás alapján állapítsa meg az OFB az ügyvédi
költséget.
Bródy Ernő: A szakasz ismét súlyos sérelme a
jogegyenlőségnek. Ez a szakasz más mértékkel
méri a felperes és az alperes ügyvédjének járó
honoráriumot.
Baracs Marcell felfogása szerint bizalmatlanság
nyilvánul meg nemcsak az ügyvédekkel üzemben ebben a szakaszban, hanem azokkal a bíróságokkal szemben is, amelyek hatáskörrel bírnának arra az esetre, ha ügyvéd cs ügyvéd kőzött
differenciák merülnének fel.
Pesthy Pál igazságügyminiszter magáévá teszi
Gál Jenő mindkét rendbeli indítványát.
Ezután következett a 13. szakasz, amely az
OFB hatáskörébe utalt ügyek birói eljárását szabályozza.
Rassay Károly: Itt Bndapesten székelő, a vidéki
élettől távolálló és könnyen befolyásolható birák
ítélkeztek az üst vekben.

1928 julíu«; 7.
Peslhy Pál igazságügymiqiszter a fejét rázza
és mosolyog.
Rassay Károly: Legalább ís kísérlet történt A
befolyásolásra, Ebben egyezzünk meg, miniszter ur.
— Lehet-e elfogadni — kérdezi Rassay — olyan
szakaszt, amely anarchikus intézkedéseket
továbbra is lehetségesnek tart? Ilyenkor legalább
a minimális garanciákat kellene megadni.
Fábián Béla: Legyen vége a rablásoknak!
Rassay Károly módosítást ajánl, amely arról
szól, hogy az elnöki tanács előtt apellátának
legyen helye. Javasolja továbbá azt is, hogy. a
Kúriához vagyoni előnymegosztási ügyekben hozott ítéletek ellen hat hónapon belül lehessen
felebbezni.
Szünet után Pesthy Pál miniszter kijelenteti«'.
hogy Rassay Károlynak a vagyoni előny megosztására és az összegszerűségre vonatkozó indítványához hozzájárul.
A 15. szakasznál az előadó javasolt pótlást, mély
szerint megváltást csak azoknak a községeknek
földbirtokreiidezési ügyében lehet kimondani, melyekben az OFR ítéletet még nem hozott. A
pótlást hozzászólás nélkül fogadták el.
A 16. szakasznál Haller István azt hangsúlyozta,
hogy a szakasz a földreform erkölcsi lfevidá'á^át
Jelenti.
Baracs Marcell: A gyufaszerződéssel kapcsolatos alkotmányjogi kifogásait vázolta.
Bnd János miniszter: Ugy érzi, hogy a törvényjavaslattal olyan gazdasági és szociálpolitika alapot lehetett teremteni, amely előtt minden aggodalomnak háttérbe kell szorulnia.
A pénzügyminiszter beszéde után a szalsaszt
az előadó módosításával elfogadták. A 17. szakasznál ismét az előadó terjesztett elő pótlási
indítványt, amelynek értelmében 3 év múlva, amidőn az OFB már megszűnt, a még fennálló ügyek
rendezésével külön szervezetet kell létesíteni. Az
indítványt és a szakaszt elfogadták.
A H áz az elnök javaslatára elhatározta, . hogy
legközelebbi ülését kedden délelőtt tartja.
Ezzel az ülés 6 órakor ért véget.

Rákosi km

Párisban

Páris, julius 6. Ma délelőtt az Orient-expresseí
Párisba érkezett Rákosi Jenő. A pályaudvaron
Gesztesi Gyula követségi sajtóelőadó, valamint »
magyar kolónia fogadta. Szentgyörgyi Ferencné
és a megjelent hölgyek nemzeti szinü szalaggal
átfont csokrot nyújtottak át Rákosi Jenőnek, aki
holnap tovább utazik Londonba.

i német mérnköket felmentették, az oroszokat halálra Ítélték
a moszkvai pörben
Moszkvából jelentik: A Schachti-pőrben ötvenórás tanácskozás után a biróság az éjszaka hirdetett ítéletet. Az orosz vádlottak közül kémkedés
cimén tizenegyet halálra ítéltek, ezek közül ötöt
terjesztenek föl kegyelemre. A moszkvai központ
három mérnökét 3—10 évi börtönre ítélték. A
német vádlottak közül Ottót és Mayert felmentették« Batstibert megveszgetés miatt egyévi börtönre ítélték, de az itöet végrehajtását Wfüagesztették.
Az Ítélet indokolása szerint a birőság bebi20nyitottnak látja azt a vádat, hogy külföldről
pénzelt szervezkedés folyt szabotalásl
célzattal.
Egyes német vállalatok is hozzájárultak jutalékokkal a szervezkedés pénzügyi támogatásához.

C s é p l é s ! s z é n kályha diószén,
könnyű "H-6»,
minden mennyiségben
külföldi •K'k-UP-K*-!».^ állandóim kapható «5
Eszes Imre
telepén, Párisi körút 44. Tel. 4—89.

Nem lesz gondja
iövő A o n l r A H i n i n l / P f l ha behozza oz idén használt
évi i a H K K I I l 7 V 6 M B elemléskflzéplskolai kfinyvr-ít
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Színházjegyet
Délmagyarország jegyirodája
Alövételi dij nélkül árusit

IS2S julius 7.
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Pálfy József országos szinmíipályázatot
111 fekete kalóz
kivan kiírni és irodalmi estéket akar rendszeresíteni Douglas Fairbanks
legutolsó filmje
a szegedi színházban
nem repríz, de a leg1 1 intendáns optimista tervei a második házikezeléses esztendőre

(A

Délmagyarország

munkatársától.')

'A

szinházi szezon véget ért, már csak a nyári
saezon van hátra, dc azcrt a házikezelés első
teljes esztendejének művészi és anyagi mérlegét még nem állitotiák össze az illetékesek,
így nem lehet tudni, hogy milyen nagy az
anyagi deficit, hogy felemésztődött-e teljesen
a a kétmilliárd korona, amit városi szubvencióként. megszavazott a házikezeléshez
a
közgyűlés, vagy hogy mennyivel kellett esetleg ezt a tekintélyes summát kipótolnia a város házi pénztárának. A szinház vezetősége a
jövő szezon előkészítésével foglalkozik és ebben a munkában érvényesíteni kivánja a múlt
szezonban szerzett tapasztalatokat.
Dr. Pálfy József tanácsnok, aki nagy ambícióval vállalkozott a szinház intendánsi tisztségére, mindennap tárgyal Tarnay színigazgatóval és a szinház művészi és adminisztrációs
vezérkarával. Terveket sző, programot dolgoz
kt, vitatkozik, kísérletezik szinte szünet uélküL A színházi ügyek intézésében láthatólag
nagy kedve telik még mindig, mert amikor
hekopogtatunk hozzá, örömmel bocsájtkozik
beszélgetésbe.
Ezt a beszélgetést megelőzte néhány nappal
ezelőtt egy másik, amikor felvetődött néhány
színházzal kapcsolatos terv, néhány ötlet Pálfy
tanácsnok láthatólag foglalkozott azóta ezekkel a dolgokkal, mert most végleges elhatározásairól beszél:
— Alaposan meggondoltam a dolgot —
mondja — és végérvényesen elhatároztam,
hogy a szegedi városi szinház nevében és a
saját hatáskörömben — mert ugy érzem, hogy
ez az intendáns hatáskörébe tartozik — a
lehető legrövidebb időn belül

kiírom a szIndarabpályázaloL
Három egyenkint ezer pengős dijat tűzök ki
a legjobb dráma, a legsikerültebb vígjáték és
a legszebb operett jutalmazására. A színházi
irodát már utasítottam is a pályázati felhívás
megszövegezésére és a pályázati feltételek öszszeállitására. Először arra gondoltam, hogy
ezt a pályázatot csak helyi keretek között
bonyolítom le, úgyhogy azon csak szegedi
írók és szerzők vehetnek részt Valami speciálisan szegedit szerettem volna csinálni, de
később rájöttem, hogy ennek sok értelme nem
lenne, hogy a pályázatból a művészi nivó rovása nélkül nem lehet kirekeszteni a nemszegedi pályázat előcsal rejtekéből néhány
országos pályázat kiírására. Megvagyok győződve ugyanis arról, hogy nagyon sok értékes színdarab hever a beérkezett 6? a még
beérkezetlen szerzők íróasztalainak fiókjában.
A nem eléggé ismert szerzők a mai színházi
viszonyok között csak nagyon nehezen juthatnak nyilvánossághoz. Azt remélem, hogy a
szegedi pályázat előcsakl rejtekéből néhány
értékes darabot. Szerintem a szegcdi szinház
ezzel a színműpályázattal

kulturmissziót

tel-

jesít és eredeti programjához igazodik. Sokszor hangoztatták és még többszőr sürgették,
hogy a szegedi színháznak bizonyos fokig függetlenítenie kell magát a budapesti színházak
műsorától. Néhány eredeti bemutatóval tehetjük csak meg efelc a cél felé az első lépést.
— A pályázatot ugy irom ki, hogy a kitűzött
jutulomdijat ne kelljen feltétlenül kiadni, csak
abban az esetben, ha a beérkező darabok között a legjobb egyszersmind igazi értéket is
reprezentál. A darabok elbírálását és a pályadíj odaítélését országos zsűrire bízom, amelynek tagjai lesznek a legjobb budapesti esztétikusok és a szegedi irodalmi élet vezérei, akiknek ítéletében megbízhat mindenki. A pályázat határidejét október elsejére tűzöm ki és
ugy számítom, hogy a legjobb darabot november elején már be is mutathatja a szinház.

izgalmasabb kalandorfilm, mely eddig létezett,
végig színes felvételek,
a legérdekesebb meseszövés,
elképzelhetetlen trükkök sorozata
Fairbanks soha nem volt nagyobb,
soha nem volt ragyogóbb, mint

esetleg kétszer rendes esti előadások keretében.
Ezt ugy képzelem, hogy a hozzáértők közreműködésével jóelőre összeállítjuk az irodalmi
esték műsorát, amelynek változatosnak, élvezetesnek és feltétlenül irodalminak kell lennie. Az irodalmi estéken kis, egyfelvonásos daa feke/e
Icaíózban.
rabokat adna elő a társulat, meghívnánk esetről-esctre egy-egv országos nevű írót, vagy
költőt, aki előadást tartana, vagy saját mun- gens közönsége, amely éppen az irodalmi eskáiból adna elő és az uj irodalom remekeit ték rendszeresítése következtében állandóan
ismertetnék. Lenne a műsoron zene is, szava- gyarapodna. A szegedi szinház megítélésem
lás is. Ugy 0gondolom,, —
hogy
program
—
^ ennek a j—
szerint ezzel is szolgálatot temae a magyar
nak már is meg van Szegeden a maga intclli- | kulturának.

Hivatali sikkasztás miatt egy hónapra ítéltek
egy városi adóvégrehajtót
(A Délmagyarország munkatársától.)
Pető
László szentesi adóvégrehajtó sikkasztás bűntettével terhelten állott pénteken délelőtt a
szegedi törvényszék előtt. A vád szerint a
városi végrehajtó a szentesi munkésbiziositó
pénztár Javára befizetendő dijak beszedésével volt megbízva. A mnnkásbiztositó pénztárral ugyan elszámolt, de a városi pénztárba
nem fizeite be a járulékokat. Kétezer pengővel nem tudott elszámolni. Peiő Lászlót ezért
állásából felfüggesztették és ellene hivatali
sikkasztás cimén indult meg az eljárás.
A pénteki főtárgyaláson Pető ki|elentette,
hogy csak részben szedte be a munkáspénztári járulékokat és azokat mindennap befizette a pénztárba. A kihallgatott városi

pénztáros azonban pénztárkönyvvel fs igazolta, hogy Pető a városi pénztárba ilyen
összegeket nem flzeteft be. A tőrvényszék
Pető Lászlót bűnösnek mondotta ki és egyhónapi fogházra itélte.
Az itélet kihirdetése után a birók valósággal felszólították Pető Lászlót, hogy nyugodjon meg a törvényszék rendkívül enyhe ítéletében.
— Csak nagyszáma
családfára
ooltank
figyelemmel. Vigyázzon, mert a táblán könynyen fegyházat is kaphat, — mondotta ve
elnök.
— Nem és nem 1 Felebb&zek I — Jelentette ki a vádlóit, amire az ügyész is fel eb
bezést jelentett be az ítélet ellen.

Egy cipészsegéd büszkén vallotta
a törvényszék előtt, hogy meggyőződéses kommunista
és Kun Béla személyes hive
K bécsi agitátoriskoiától a szegedi törvényszékig
(A Délmagyarország
munkatársától.) Weisenhoffer László szegedi cipészsegéd apró
emberke, sürü fekete szakállal, mélynézésü
szemekkel. Kommunisla-agitéfor és amint
pénteken délelőtt mondotta a törvényszék' Vildtanácsa előtt: Kun Béta
legszemélyesebb
hívei közé tartozott...
Bécsben 1925-ben
hallgatta végig a titkos kommunista agitátori
tanfolyamot, amelynek vezetője Kun Béla volt.
Az agitátori tanfolyamot jeles
eredménnyel
végezte el, mire kiküldték a magyar Alföldre.
Weisenhoffer László Szegeden telepedett
meg először. Itt azonban nem kapcsolódott
bele a politikai mozgalmakba, inkább kirándult a közeli vidékre. A legeredményesebben
Békésen működött. Itt azonban első propaganda beszédei után elfogták. Állam-, osztály-,
társadalmi rend és valláselleni
izgatások
bűntettei cimén indult meg ellene az eljárás.
A vádirat szerint a cipészsegéd április
29-én a békési sétatéren üldögélt egy padon.
A délutáni órákban, amikor a legtöbben tartózkodfak a sétány fái között, Weisenhoffer
többek jelenlétében a következőket mondotta :
— Az egyházi adminisztrációt részeg papok
látják el, akik a vallási a nép butítására használják fel. Ezért az egyházak nem egyebek,
mint börtönök és csak arra valók, hogy a
papok a népet sötétségben tarthassák . , .
— Mindent a munkáskéz állit elő, még
sincs sem kenyere, sem ruhája, övék a szenvedések, a jajok, a keservek és az urak, a

herék kávéházakban és szalonokban habzsolják az élet örömeit. . .
— Eljő az idő, amikor vége less a mai
időknek és átveszi az uralmat a világot megváltó proletárdiktatúra. Jön Kun Béla, akivel
elmúlnak az urak hatalmaskodása!. Nem lesz
különbség ur, munkás és paraszt között;
nem lesz gazdag és szegény; csak dolgozó
Embe< . . .
A sétatéri szónoklat hallgatói ax esetei
azonnal Jelentették a csendőrségnek, amely
a kommunista agitátort azonnal letartóztatta.
Weisenhoffer ellen az ügyészség vádiratot
adott ki. A kommunista agitátor a csendőrség előtt részletesen elmondotta békési beszédét. A vizsgálóbíró előtt azonban tagadolt.
Tagadta, hogy az állam, vagy a társadalmi
rend ellen izgatott volna. Csupán annyit ismert el, hogy az egyház és vallás ellen kell
ki, mivel szerinte a békési református pap
viselkedése elitélendő.
A pénteki főtárgyaláson Weisenhoffer L.
kijelentette, hogy vérbeli kommunista és ez!
nem is tagadja.
— Nem tagadom, hogy kommunista va«
gyok, de még sem engedhetem meg, hogy
ezért mindent rám fogjanak. Békésre nem
azért mentem át, hogy ott kommunista pro*
pagandát kezdjek. Üzleti ügyekben tartózkodtam Békésen.
— Délután kitévedtem a sétányra. Beszédbe
elegyedtem néhány emberrel. Azok panaszkodtak papjukra, amire én megmondtam véleM A I N A JZ#0RFGT

— Gondolkoztam azon is, hogy a jövő szezonban

dalmi

rendszeresítjük

a színházban

az iro-

estéket, még pedig havonta egyszer,

LlM'^Dl-L'^OI-n
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|, Mersz-e Chaplin? fö&'^&^Vtzüz j LayraLa
menyemet. Hogy mit mondtam, már nem emlékszem. Olyas Dalamit, mint a vádiratban
van.
Nem beszéltem azonban sem az államról,
sem a társadalmi osztályról, sem pedig a
¿rendszerről.
A biróság ezután kihallgatott két tanút, akik
azonban már nem emlékeztek
arra, hogy a

vádlott az egyházon és a valláson kívül mást
is gyalázott volna.
A biróság ugy határozott, hogy tanukénti
kihallgatását rendeli el azoknak a békési
csendőröknek, akik élőit a vádlott részletesen elmondotta a vád szerinti beszédet.

pazar filmje: flöji vissza a »filenénvem!
ra! 8
héifő, kedd a Belvárosiban
an. jg
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A Bárka-ucca . . „

Tekintetes Szerkesztőség! Tisztelettel kérjük az
alanti sorok közlését:
A Bárka-ucca ma Felsőváros egyetlen csatornázatlan uccája a nagykörúton belül, mely a felsővárosi templomajtótól 93 méternyire kezdődik. Nyitott árkában a dögökön kívül (kutya, macska,
tyúk) a bőrgyár szennye buziig ssőzések idején
az egész uccát elönti a viz. fia északkeleti szél
fuj, nemcsak a templomnál, hanem a Szeut
György-téri iskolánál is érezhető a szag.
Tőbbizben kértük a tek. tanácstól az ucca rendezését, de eredménytelenül. E 183 méter hoszszu uccából már 60 méternyi rész csatornázva
<(
van, csak 123 méternyi a csatornázatlan rész,
amelynek rendezése körülbelül 5000 pengőbe kerülne és ezáltal az egész városrész mentesülne a
fertőző, ártalmas kigőzölgéstől.
Egyetlen városrésznek sincs annyi tüdővészese,
(A Délmagifarország munkatársától.') Isme- szerepét vállalja a színpadon. Ebből keletkezik
mint e környéknek.
A mai napon a mérnökség parancsára a nyitott
retes, hogy Zöldhelyi A n n a kártérítési pört a bonyodalom, amelynek a hiszékeny publikum
árok vizét és latyakját a kocsi útra hányják és
inditott több színházi kritika, illetőleg köz- bedől. A szegcdi közönség a kamaszt elhitte,
az árok fenekére főidet döngölnek. Hogy mit
lemény miatt a kurzusujság ellen. A p ö r — a kisleányt nem. Dc azért sok érdekes dolog
jelent e szennyvíz és latyak a kocsi utou, megnemcsak Szegeden, hanem országszerte is szo- tudódott ki a szerep sodrában: többek között az
is, hogy Zöldhelyi Annuska egészen jó színésznő,
írom:
katlan és így érthető, h a Zöldhelyi kereseté- ha nem énekel és anyaszerepekben egyenesen Uti
A poros nyári utóin (amit csak az Isten öntöz)
nek sorsa elé széles körökben néznek nagy
Gizával rivalizál. Voltak illuziótkeltő momentugördül végfg fél felső város kocsija, autója, síirü
érdeklődéssel. A krjtikairás szabadságáról van
mai, amikor a rózsaszínű dragonyosok uniformiporfplleget hagyva maga után. amelv telítve van
itt; szó egyesek szerint. Szerintünk a kritika- sában verte a Marsch einz-ot, sőt a meztelen- milliárdnyi baeihrssal.
irás szabadságát épségben kell tartani és itt a gyász cimü kosztümje is invenciózus volt. JáKérjük az illetékeseket, hogy e városrész, söt
bíróságnak azt kell eldönteni elsősorhan, vájjon téka, komikumot ábrázoló ereje határozott Pálaz egész városrész egészségét ne aknázzák alá,
fordulást jelent a kritika véleményében.
hiszen úgyis elég betege, tüdővészese van e »Paegyáltalán hozzátartoznak-e a kritikairáshoz
1928 január 5-én »Ma mond Ítéletet a színházi lotás Városnak«.
azok a megáll api! ások, jelzők és beállítások, ame1927. őszén egyébként Franki Antal városatya
cimü
lyek a kuzusujság inkriminált közleményeiben törvényszék a Jávor—Zöldhelyi-ügyről<
indítványára
a közgyűlés egyhangúlag megszavazta
cikkben
ezek
v.
:mak:
vannak. Tekintetlel az általánosan megnyilvá— Jávor Pál, a .színház fiatal és tehetséges művé- a feltöltést, sajnos a csatornázás szó ^maradt
nult érdeklődésre, szükségesnek tartottuk öszés ezért kell most ismét küzdenünk,
sze egy róla terjesztett kellemetlen hjr miatt
sziegyüjteni és közölni a kurzosujságnak
Az érdekeltek nevében: V. G. P.
felelősségre vonta Zöldhelyi Annát, a szegedi színazoknak a z úgynevezett kritikáit, amelyeket ház primadonnáját, aki huga ama Sátoraljaújhely
Zöldhelyi A n n a inkriminált és amelyek meg- vidékén nagyon ismeretes Zöldhelyi Jánklinak. A
születésében bizonyára részük van a jobb- « felelősségrevonást a primadonna ugy hozta a dioldalon annyiszor hangoztatott tisztult ízlésrektor tudomására, hogy őt Jávor, akinek pedig
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Az egyik szeA szombatesti hölgyben a mamája volt, háromnek, kifinomodott etikának és csorbítatlan
gedi lapban cikk jelent meg »Az autószerenszor arculütötte . . . Az egész ügyről pikáns hátesztétikai hitvallásnak. Most pedig beszeljecsétlenségek elhárílásac címen, amelyben a
tereivel és mellékzöngeményeivel együtt lapunknek a szemelvények:
magát meg nem nevező vásárra j á r ó kisiparos
holnapi számában fogunk beszámolni.
azt igyekszik bizonyítani, hogy az autóbalJanuár
6-án
a
»Nagy
színházi
botrány
házi1927 november 20-án a kurzusujság ezt írja
esetek
80 százaléka az autók rovására írható
kezelésben« cimü közleményben igy folytatódik
»A yig özvegy«' cimü közleményében:
lelkiismeret furdalás nélkül. Neki ugy láta
beszámolás:
— . . . mert Zöldhelyi Anna bizony elég szoszik nem tetszik, hogy most m á r nem 12
— Kedden délben Zöldhelyi Annus, a jól konzermorú özvegy volt. Orgánumát csak köteles udkilométeres sebességgel haladnak az autók,
vált
művésznő,
korát
megcáfoló
temperamentumvariassággal tudjuk elfogadhatónak
minősíteni
mint 30 év előtt Ma m á r 1928-ban vagyunk
. . . ámde egyéb özvegyi bájai már kevésbe me- mal rontott bc . . . Persze híranyagának megbízható bázisául egyedül Zöldhelyi Annuska . . . és sajnos, hogy a hatóságok nem hatnak
legítették fel a közönséget. Tánooini még beleJávor Pállal szemben azonban valamennyire enyjöhet; ezt. a kis fogyatékosságot fiatalsága rováoda, hogy a lovaskocsikat alaposan megrendhült a haragja, mert őt magát kimentette a zsidósára irjuk. Ha tekintetbe, vesszük, hogy mekkora
szabályozzák ugy a városban, mint az országzás vádja alól, abban a reményben, hogy a jóerőfeszítések történtek próbaidejének meghosszabúton, mert nem hogy 80 százalék nem irható
szívű
szerelmes
színész
szintén
enged
merevsébítása érdekében , , .
az autósok rovására, hanem 90, sőt 100 szágéből és vállal a pofonok közül legalább egyet.
November 26-án »A szombatost! hölgy«: cimü
zalék a kocsisok hidegvérének
köszönhető.
Ám Jávor Pál frappáns fordulattal használta ki
közleményében viszont így ir a kurzusujság:
a békülékenység momentumát. Hirtelen odaugrott Ennek a kisiparosnak sajnálatraméltó kiro— Végre sikerült a házikezeléses rezsim kedvena művésznőhöz és a biróság .színe előtt kedves hanása csak arra szolgál, hogy az autó és a
cének, Zöldhelyi Annuskának testhezálló szeközvetlenséggel cviki-puszit nyomott a művésznő
nyilvánosság között súrlódásokat idézzen elő.
repet találni . . . A szombatos ti hölgynek (Zöldajkára . . . Főidényi László, a törvényszék elnöke
Mást is megfigyelt az igen tisztelt alkalmi
helyi Annuska) húszéves kamasz fia vau (Jávor
hosszasan faggatta a delikvenseket, de a vádlotcíkkiró,
hogy az autóvezetőknek különös muPál), de azért a mama 13 esztendős leányok
tak nem feleltek a bíróság kérdéseke, mert egylatság a lovasjármü elejét az autó hátuljával
más ajkán csüngtek.
i n M M M M M M M M M ^
elüttetni. E z teljesen alaptalan állítás, mert
— A botrány, mint karrier-emeltyű. Még némegnyugtathatom az alkalmi cikkíró ural,
hány megjegyzés kívánkozik a színházi affér marhogy azt egy vezető sem teszi, hogy készakarva
gójára. Zöldhelyi Annuska asszonynak tüneményes
szini pályáján bizonyára megvoltak a maga si- balesetet okozzon, mert akkor, amikor a sofkerei, Szegeden azonban megbukott. A kritikáfőr k i van téve annak, hogy a lovaskocsik
nak nem volt kifogása az ellen, ha a színházi
hibájából havi fizetésének 50, esetleg 60 szászezon végéig meghagyta volna havi 1000 pengős
zalékát büntetésre fizeti, igyekszik a szabágázsijának zavartalan élvezetében, csak
éppen
lyokat
betartani.
kissé ritkábban kellett volna játszatni. Azonban
A közlésért hálás köszönettel és tiszteletid:
őnagysága jobbnak látta még botrány árán is
Cs. J. svffőr.
reaktiváltatni magát. Különös ambició egy művésznő részéről el nem csattant pofonokat válA vár kioszk hársfái alatt
lalni, sőt erőszakolni a közönség érdeklődésének
X S r ' F e U e í e I c a l ó s z í l
felcsigázására.
a—
i i — m r n — w b - w *
— Ezt olcsóbban is cl lehet érni, például
egy szerep jó eljátszásával. A művész-karrier mesHalászlé
terséges emelésének egészen szokatlan változata
Ismét kapható 4 pengő 50 fillérért T
1
4
Chalász állal nyilt iüzön főzve)
lépcsőházi trükkökön keresztül törni felfélé. A
Ilollmann Dezsűnél, Csekonlcs ucca
»z.
Túrós csusza
marlir szerepéről pedig majd azok mondják el
Wfl ÉfMÉÉtlMÉHIÉM ÉÉH IMfc
véleményüket, akiket a stilus nem nyugtat meg.
Hideg és meleg
éieleR
Három
okos
szó:
Ugy látszik, a színpadon kívül is gyengén játszilí.
Cukrászda
Bár
Végül január 22-én »Szép Heléna« ámen ez
a kis közlemény jelent meg:
— Szép Heléna bizony kissé fonnyadt volt, ajkán a hatezerévcs mosoly jellegzetes bájaival és
z
e l
fiatalságot pótló rutinjával. Hiába vetkőzött le,
Szeged,
Iskola
ucca
lí.|
a közönség csak Szórád iránt volt részvéttel,
Telefon; ÍO—7í.
| Asztalrendelés: Telefon 15-50.
aki fanyarul és kellemetlenül tőijesitette a szöveg' könyy által reá büntetett kötelessé^gket.
m

m n m h & e & a a is
mindenki helyt iparosnál és kereskedőnél szerezze be

A „tisztult izlés" a „kifinomodott etika"
és „a csorbítatlan eszfefika — a fajvédőlap
kritikáiban

Kocsi és autó

Ma

Garden Fari?
a Stefániáit

f Kezdete este 8 órakor

Príma selyemharisnya

< Cigányzene — Jazz-BancS
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Szeptember 19-én tárgyalja ismét a törvényszék
Undor Zsigmond ötezer pengős kártérítési pőrét
Tóth Imre ellen
¡04 Délmagyarország
munkatársától.)
A j pitható meg, hogy Andor mi alapon követel
szegedi törvényszéken dr. László Adolf kú- 4776 pengő kártérítést
riai biró pénteken délelőtt kezdte tárgyalni
Dr. Balassa Jenő: Én a megbízást tegnap
Andor Zsigmond volt szegedi színigazgató pó- kaptam kézhez. Adatok hiányában pontos várét dr. Tóth Imre ellen, aki vagyonfelügyelő laszt még nem adhatok a kérdésekre és egyvoK az Andor-féle kényszeregyességi pör ide- úttal most nyújtom be az előkészítő iratot,
jén.
amelyet Andor pesti ügyvédje az alperes előA kereset szerint dr. Tóth Imre mint va- készítő iratára adott be. Ebből mindent meggyonfelügyelő, működésével megakadályozta, állapíthat a bíróság.
hogy Andor hitelezőivel megegyezésre jusson
Dr. László kúriai biró: Ilyen rendkivül érés ennek következtében anyagilag teljesen ösz•dekes pör nagyobb gondosságot igényel. Anszeomlott A kereset szerint Andornak 4776
dor előkészítő iratát, mint elkésettett, nem vepengő kimutatható kára származott.
hetem most már figyelembe. Ha Tóth Imre
Andor Zsigmond képviseletében dr. Bányász
elővigyázatosságból nem adja bc előkészítő
Vilmos budapesti ügyvéd helyettesítésében dr. iratát, ugy az ügy jelenlegi állása szerint AnBalassa Jenő jelent meg. A tárgyalás meg- dort már el is utasíthattam volna keresetével.
nyitása után di\ László Adolf kijelentette, hogy
Dr. Balassa: Én távol álltam eddig az ügyAndor keresete nem felel meg a perrend kötől
és igy nem tehetek a történtekről.
vetelményeinek. A kereset ténymegállapításokat kért a bíróságtól, ellenben hiányzik beA bíróság ezután a tárgyalást elnapolta
lőle több összegszerűség és az sem álla- és u j határnapul szeptember 19-ét jelölte ki.

Augusztusban is
a helyipiacon szerezzük be szükségleteinket

A „szőke Mari" volt
az alföldi heíörőbanda szálláscsinálója

Nagy melegben a legkell e m e s e b b
vaselet
a finom
s e l y e m p y p l i n f é r f i i n g . Min«
den izlést kielégitő finom
kivitelben mérték szerint
készítünk is fi ingeket. Lampel és H e g y i (Tisza Lajos
körút).
104
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n romániai állapotok az egész
világ békéjét veszélyeztetik"

Newyork, julius 6. A vallási és faji kisebbségek védelmére alakult amerikai bizottság,
amely egy éven át folytatott tanulmányokat
Romániában, könyvet adott ki, amely megállapítja, hogy a romániai állapotok nemcsak
Középeurópa, hanem az egész világ békéjét
veszélyeztetik. Minél előbb változtatni kell a
helyzeten, ha a nagyhatalmak nem akarják,
hogy a világbéke felforduljon egy balkáni
állam tehetetlensége, kulturálatlansága és kormányzásra való képtelensége miatt.
A bizottság megállapítja, hogy a román
lialárok kierőszakoltak, amelyeknek össze kell
dőlni, ha pedig ez nem történik meg, Erdélyben sohasem lesz béke és nyugalom, mert a
kisebbség elkeseredése egyre nagyobb lesz a
román uralommal szemben

A svéd gyufatröszt
Lettországban is . • .

„Lettorszúu
qyutaegyezménve
a svéd
gyulatröszttel."
A Frankfurter Zeitung közli
(A Délmagyarország munkatársától.') Beszá- lőttek, majd kijutottak a mezőre és eltűntek a ezzel a címmel, hogy a lettországi kormánymolt a Délmagyarország arról, hogy Szente- rozsföldeken. Azonban még az uccasoron le- párt elvben hozzájárult ahhoz, hogy a svéd
a gyufamonopoliumra
vonatsen két héttel ezelőtt kifosztották az ottani esett az egyik betörő álszakálla. 170 centiméter gvufatröszitel
munkásbiztositó pénztár Wertheim-szekrényét, magas, sötétszemü, kiálló pofacsontu, borotvált kozólag egyezmény köttessék. A párt néhány
majd Makón és Vásárhelyen kíséreltek meg képű ember volt ez, idegesen, kapkodva be- kisebb változtatást követet, igy többek között
hasonló kasszafurásokat. A vakmerő betörők szélt Erről ismerték fel a hatóságok, hogy tu- azt is, hogy a kölcsönt korábban is vissza*
kézrekerítése érdekében négy-öt város rend- lajdonképen Jakus Ernő hírhedt fegyencről j fizethessék.
Ezzel a hírrel egyidejűleg a lettországi hiuan szó.
őrsége dolgozott
vatalos
távirati iroda közli, hogy a vádhatóA betörők legutóbb a Szentes közelében lévő
Jakus Ernő mindössze 29 éves, szolnoki szüLakiteleken garázdálkodtak. A lakiteleki be- letésű vasmunkás. Most februárban szabadult ság felszólította Celms képviselői, hogy igatörés után pontosan megállapították a be- ki a Csillagból, ahol hét évig ült. Tizenkét zolja egy tiltakozó gyűlésen tett álliíását, mely
kapcsolat•
törők személyét
betörést bizonyították rá 1920-ban. Amint ki- szerint ezen gyufaegyezménnyel
ban többeket nyolcvanezer
dotlárral megszabadult,
folytatta,
ahol
abbahagyta
hét
évA községben a napokban megjelent egy
vesztegettek. Celms képviselő adatait a hafiatal nő. Szőke volt és bubifrizurát viselt vel ezelőtt Jakus Wertheim-szekrényekre vatósáo
rendelkezésére bocsátotta.
összevissza sétált a községben, minden iráut dászott. Csak biztosra ment, ahol feltétlenül
érdeklődött, mindent megfigyelt, főleg a köz- pénzt talált. Nappal a szőke Mari tartott helységháza pénztárszobáit és a nagyobb üzle- színi szemlét, megfigyelte, tesznek-e pénzt a
kiszemelt kasszába. A betörőszerszámot Jakus
teket
A szőke hölgy a betörők előőrse volt Az férfitársa, alacsony, tömzsi ember vitte maö utmutatása szerint léptek fel a betörők, gával egy bőröndben.
ketten, akik álszakállt és álbajuszt viseltek.
A szőke Mari is viharedzett nő. A' szegedi
A betörőkön rajtaütöttek, akik revolverekkel születésű csínos nő a szentesi bűntárssal élt
védekeztek és sikerült megszökniök.
együtt. Nyolc évvel ezelőtt elkövetett betörésA menekülő rablókat legalább húszan ker- ből jelentékenyebb tőkére tettek szert, amiből
gették. Az elszánt rablók időnként vissza- Hódmezővásárhelyen kávémérést nyitottak. A
kávémérés nem sokáig maradt a szőke Mari
és szerető párja nyugodt otthona. Marit rajtakapták, amidőn a betörésből nyert zsákmány
,egyrészét értékesíteni akarta. A rendőrség által
megejtett házkutatás mindent kiderített és a
önszinezö- és
szerelmes pár töredelmesen beismerte a betörés elkövetését. Ugy látszik, hogy a nyolc év
gázfénypapirokat
és a börtön sem tudott a két szerelmes érzésén
változtatni. Junius hóuap elején jött Mari át
Szentesre* és találkozott először újból régi baELKÉPZELHETŐ LEGJOBB GYÁRTMÁNY?
rátjával, akit nem volt nehéz rábírnia, hogy
ELSZAKÍTHATATLAN'
isw»»*díjtalanul!
társuljon Jakussal. Szentesről Makóra ment
Kapható
388
a betörőbanda, ahol eredménnyel is operálPÁRONKÉNT: P / * 5 o .
tak Most, hogy a rendőrség előtt már telg j £ S ^ a g g k
KAPHATÓ KIZÁRÓLAG:
jesen ismerős az alföldi betörőbanda minden
egyes tagja és a rendőri nyomozásnak sikerült
teljesen pontos személyleirásra is szert tenni,
ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogva kitűnő hatású. minden valószínűség meg van arra, hogy Jan>
kust és társait mihamarább ártalmatlanná teCeak zárt üvegékben kapható a
253
DIVATÁRUHÁIÁBAN
szik.
Szent
RóRus
gyógyszertárban.
Kis Uvr<j u r o 1-2 O. n a g y Üreg Arn 2.4Q.

Hogyan dolgozlak a betörők Vásárhelyen, Szentesen és Makón

Wellington
Seltana
ÍZ ANGOL

S.C.P.

atf^etU

«SS»!!*

CicJhjmamn.
Br.Qréf-fsie boraxos kölni víz
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0SWALQ.Q és HfflRRY LIEDTKEVEL: Egy éjszaka a
varietéiben és a Kifesteti város PATSY RUTH M I L L E R R E L

íOSSI

szombat, vasámao a Belvárosiban. Nem repríz! 16 évén teiai'ehnek!

№ M t ttm f:

Wild-West lowagia a K o r z ó

7 felvonásban és

6 felvonásban szombaton, vasárnap

Moziban

•
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Bottlik István báró véletlen menekülése
a végzetes autószerencsétlenségből
' (B u d a pe s»l i t u d ó s í t ó n k t e 1 c f o n J e 1 e nt é s e . ) Miskolcról jelentik: Rottlik István báró.
országgv ülcsi képviselő ma délután esakne.m vég*#es autószcrenKSéllw.ség áldozata lett, amelytől
egy csodálatos velctleu mentette meg.
Bottlik István báró borsódmegyei birtokára vendégeket várt. A délután folyamán autóba ült,
¡hogy a mezökeresztesi állomásra menjen vendégeit
fogadni. Útközben az autó aratók mellett futott el.
Bottlik kiszállott az autóból, hogy elbeszélgessen
•az aratókkal cs a soffőrt utasította, hogy menjen

cl a vasatállomásra vendégeiért, akiket ő itt, az
aralók társaságában fog megvárni.
A soffőr az utasításnak megfelelően elindult,
aiig haladt azonban az autó néhány métert, amikor * benzintartálya Mrabbant. A robbanás ereje
messze kidobta a soffőrt az antóból, amely porrá
égett. A sofför sulyi*» égési és znzódási sebeket
szenvedett. Beszállították a miskolci közkórházba.
Bottlik Istvánt szerencsés megmenekülése alkatmából vendégei melegen ünnepelték.

íéíéSéí

iámti

A k a r olcsón iKQoralni?
mrnmrn

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

Gyönyrtni tengeri írtak, tanulságos és szórakoztató

társaskirándutések.

Hír**lc
— Elmarad a literek össze jövetele. A következő sorok közlésére kértek fel bennünket: A
vitézek mai bajtársi összejövetele elmarad. A legközelebbi összejövetel időpontját közölni fogom.
(Előreláthatólag szeptember első szombatján.)
Szék kapitány.
— Halálozás. Engel Gynla szegedi (Szücs-ucca 4.)
toll- és gyapjú kereskedő 5-én Hódmezővásárhelyen
hirtelen elhunyt. Temetése Hódmezővásárhelyen
8-án délelőtt 10 órakor lesz a zsidó temető halottasházából.
— A saegedi szinlársutat Alséközponian előadja
a Piros bugyelláris!- A szegedi színház társulata
julius tizenötödikén, vasárnap kirándul Alsóközpontra cs ott a Gazdasági Egyesület nagytermében
előadja a Piros b ügyeli Arist, A társulat magával
viszi a szükséges díszleteket és kellékeket is. A
— Átmeneti hösiilyedés várható. A Mctcoroloszínház vezetősége ugy tervezi, hogy ezeket a
<giai Intézet jelentése: Hazánkban derült, száraz
tanyai kirándulásokat a nyári hónapok alatt rendidő uralkodott és a hőmérséklet ismét emelkedett.
szeresíti és legközelebb a tanyavilág más részébe
Jóslat: Egyelőre igen meleg idő, majd nyugat
rándul ki. Alsóközponton « Piros bugyelláris a
felől zivataros esők várhatók, később eléuk nyugati
szegedi szereposztásban megy.
szelekkel átmeneti hősülycdcs valószínű.
— Ujabb baleset érte Harry PieK. Berlinből
— Hogyan kell vízumot kérni Jugoszláviába.
jelentik: Harry P i e l , az ismert filmszínész tegBudapestről jelentik: A SHS királyi főkonzulátus
újólag figyelmezteti a SHS királyságba utazó kö- nap este a tempelhofi filmtelepcn filmfelvétel közben ismét szerencsétlenül járt. Harry Pici már
zönséget, hogy a szükséges vizűm gyorsabb és
•kényelmesebb megszerzése céljából juttassa el le- a kora délután óta szabadtermészeti felvételen
dolgozott az Ufa telepén. A filmgyári munkások
velét a SHS királyi kereskedelmi képviselethez,
a filmszínész személyes felügyelete mellett hatalBudapest, Vilmos császár-ut 26. Hivatalos órák
mas deszkázatot állítottak qssze, amelyen Harry
délelőtt S—2, és délután 4—6 óráig, ahol az útPieluek motorkerékpárral kellett volna végighaleveleket a vízummal ellátva már másnap
ki
ladnia. A lejtős deszkázat estére elkészült s megfogják szolgáltatni. Ez az intézkedés kizáróan az
kezdődtek a felvételek. Midőn Harry Pici motorutazóközönség érdekeit szolgálja, mert ezáltal elkerékpárja megindult, a deszkázat hirtelen öszkerülhető tniuden tolakodás és hosszas várakozás.
szeomlott és a gép három méter magasságból
Különösen figyelmezteti a főkonzulátus a vidéki
lezuhant. Harry Piel a motor alá került s a
közönséget, hogy minden felesleges költség cs időhátán és lábán snlyos zuzódási sebeket szenkímélés céljából postán ajánlott levélben küldje
vedett.
el útlevelét a kjr. kereskedelmi képviselet cimérc,
lludapest, VI. ker., Vilmos császár-ut 2. szám.
— A Magyar Férfiak SMtjt-Koríww« Szövetségé— Peidl Gyula vasárnap délelőtt érkezik Sze- nek szegedi szervezete havi összejövetelét folyó
hóban a Magyar Nők Szent-Korona Szövetségégedre. Jelentette a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy
nek 7-én a Stefánián tartandó esti ünnepélyén
P e i d l Gyula, Szeged országgyűlési képviselője
tartja meg és felkéri összes tagjait, hogy az ünrésztvesz a munkások vasárnapi nagy népünnenepélyen megjelenni szíveskedjenek.
pélyén. P e i d l vasárnap délelőtt érkezik Szegedre,
— Slrköavalás. Néhai Stern Izidor sírkövét vaaz állomáson a megszokott bensőséges egyszerűsároap reggel kilenc órakor avatják a zsidó temeséggel fogadják és a rendezőség azonnal kikíséri
tőben.
170
Újszegedre. A szocialista képviselő az egész napol a munkások között tölti Újszeged lombjai
— A negyedik emeletről az udvarra veteti*
alatt.
j magát egy ügyvéd.
Budapestrtil jelentik:
Ma
dcibeu a földmivelcsügyi minisztérium negyedik
— A kihágási birúság julius 27-én tárgjalja
* »kihágó > prkrk ügyét. Ismeretes, hogy a leg- emeletéről az udvarra nyíló ablakou keresztül
levetette magát dr. C s i l l a g Hugó 56 éves ügyutóbbi pékrazzia alkalmával több szegedi sütővéd. Azonnal mentőket hivtak, akik azonban «
iparosról állapították meg, hogy nem tartja be
már
a sütés idejét szabályozó rendelkezéseket és meg borzalmasan összeroncsolt férfin segíteni
nem tudtak és jgy a holttestei a törvényszéki
nem engedett konkurenciát támasztva a többi
siitőiparos számára, lényegesen korábban kezdi, orvostani intézetbe vitték.
meg műhelyében a hajnali munkát. Ezek ellen
x Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tü-, olaj- ás
a sütőiparosok ellen a városi kihágási biróság fonalszükségletét nálunk fedezi
Sláger-varrógép
megindította az eljárást és ügyükben — értesü- alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer varrólésünk szerint — iulius 27-ne tnztc ki a tárgép fióküzlet Szelje<L Káráss SC.ca 1, BE, (Kék SJSH•va^áit.
* ' - , 'V ' )' •
.ÉU* insJHtW Jtf
fcXUur*
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Szombat Róm. kath. Ciril és Met.
* • Protestáns Ciril, Met. Nap kel 4
óra 10 perckor, uyugszik "7 óra 59 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva 10—12-ig csak tudományos kutatók szániára. A muzeum nyitva délelőtt lel 10-től 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem !. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 6L
<Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ueca 1. (Tel 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárút 31. (Tel
1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep.

7.

Agy vériódulás, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, migrén, lehangoltság, álmatlanság a természetes .Ferenc
József" keserűvíz használata állal rövidesen
megszüniethetők. Tudományos megállapítások
megerősítik, hogy a Ferenc József viz a
makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél
a legjobb szolgálatot teszi. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban
és íüszerözlefekben.
Bl,
— A szellemi munkásuk összeírását végz5 .számláló biztosok díjazásának kjf Z 'tése. A szellemi
munkások összeírását végző számláló biztosok
napidíját a központi statisztikai hivatal kiutalványozta és az a főjegyzői hivatalban felvehető.
— Fiatal -suhancok cgv kifeszített drotköiélle!
egy autó négy irtanának 1 eszelték a fejét. Londonból jelentik: Az oxford—farringloui országúton
éretlen suhancok tegnap borzalmas bűntényt követtek el. Több falubeli fiatal legény körülbelül
másfclméter magasságban drótkötelet feszített ki az
országúton keresztbe. Egy automobil teljes erővel neki szaladt a drótkötélnek, amely a szó
szoros értelmében lemetszette a soffőrnek és az
autó három utasának a fejét. Az aulócsapdát
a környékbeli favágók fedezték fel, a négy áldozaton azonban már nem lehetett segíteni. A
tettesek elmenekültek.
— Szünidei egységes gyorsirási 1 »«folyamok. A
Saegcdi Gyorsírók Egyesülete julius és augusztus
hónapokban egységes gyorsirási tanfolyamokat
nyit. A tanfolyam megnyitása julius 9-én, hétfőn délután fél 6 órakor lesz. Jelentkezni lehet
délutánokon az egyesületnél
(l'öldváry-ucca 2,
Honvéd-tér 4.. telefon 13-19.)

| H e r - ' j F e l c e / e Jcalószl\
— Kerti ünnepély. A Magyar Nők Szent-Korona
Szövetségének szegedi csoportja N á g e l Manóné
vezetésével 7-én, este 8 órai kezdettel a Stefániasétányon nagyszabású kerti ünnepélyt rendez. A
közönség szórakoztatásáról a rendezőség gondoskodott. Tombola, amerikai hinta, szépségverseny,
világposta, az est fényét pedig különböző változatú tűzijáték fogja emelni. Ételekről és italokról a többhelyen felállított sátrak, illetve csárdák gondoskodnak.

|Leg!,?ebb ó r á k , £ é k s z e r e k
I részletre Győri Bélánál K f f l ; «

KARASZ U. 7. SZJ
FÖLDES IZSÓ
RUNI-DIVRTÁRUHÍZ
Iulius végéig nyári olcsósági
r e k l á m - v á s á r l á s t rendez!
Burett, Mosó és Szövet öltönyök
Kék és fekete szalon öltönyök
Szerelő-, montőr- és munkásruhák
Fehér mosó- és divatnadrágok
Gyermekruhák és nadrágok minden nagyságban
Kalap ^ Sapka ^ Nyakkendő
^ Összes uridivat cikkek!
^

LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK!
LE6IUTÍNY0SIBR ÁRAK!
Elismerten legjobb!

mertek

m m i:
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Mosó + Tropical >" Angol szüretek.
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9 l Jóhirö kárpitos, diszité és lakásberendező vállalatát
újból megnyitotta ideiglenesen Kelemen ucca 7. sz. alatt«

Nagy válaszlék legújabb divaíu kárpitozott bútorokban.

Save Hungary
Az egyik szegedi gyárvállalat rideg üzleti levelet kapott a napokban messze Finnországból.
A levélben nem volt semmi külön érdekesség,
legfeljebb annyi, hogy ennek a messze országnak
közgazdasága komoly üzleti összeköttetést keres
a magyar közgazdasági élettel. Sokkal érdekesebb
volt azonban az egyszerű üzleti levél egyszerű
boritéka, amely legalább három-négy országon keresztül utazott, amig eljutott Magyarországig.
A borifék hátlapján, ott, ahová a szerelmes
íevelek postabélyeget szokták az illetéktelen felbontástól félő óvatos kezek ragasztani, furcsa bélyeg ékeskedett. A csipkésszélü bélyeg
rajza:
Nagymagyarország miniatűr térképe volt. A feketenyomásu térképen a következő felírás: Save
Hungary. Mentsétek meg Magyarországot. Ez az
egyszerű bélyeg ékesen bizonyítja, hogy a magyar igazságnak már visszhangja kelt az egész
világon, hogy az Ezer tó országának népe is
ismeri Magyarország szomorú tragédiáját és hogy
lassan átitatja az egész világ közvéleményét a
Magyarországot ért igazságtalanság orvoslásának
szükségessége.
A finnországi levélboriték vészjele egyelőre még
halk, szerény, de határozott hangú kiáltás a világ
békét-háhorut diktáló hatalmasságai felé és ez
9 kiáltás nem lehet pusztában elhangzó szó.

A tennisz világbajnok: Lacoste
Erős küzdelemben megverte Cocheí-í

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) \ Lacoste (Franciaország) pompás játékkal erős
Vimbledonból jelentik: A férfi egyes tennisz- J küzdelemben győzedelmeskedett Cochct Fran•
bajnokságot pénteken délután fejezték be és l chaország) feleit 4:5, 6:4, 6:2 arányban.

Wanníe IL fparmaűite leit
a 2QO m é / e r e s
bajnokságban

Budapest, julius 6. Közel 4000 főnyi közönség előtt tartotta meg a Magyar Úszó Szövetség országos bajnoki Versenyét a Császárfürdő uszodájában, amelyen a 200 és 800
méteres gyorsuszóbajnokság is lezajlott. Eredtüények:
Magyarország 1928 ét)t S00 méteres gyorsúszó bajnoka Halasi Olivér (UTE) 2 perc
37.2 másodperc.
— A Szegedi Gazdasági Vasút személyzetének
zenekara vasárnap, kedvezőtlen időjárás esetén f Magyarország 1928. évi 200 méteres gyorsúszó bajnoka: Bárány
István (MOVE) 2
juiius 15-én, a kisvasút mentén fekvő Dobó-erperc 2.2 másodperc, második Tarródy (MOVE),
dőben egész napra terjedő családias kirándulást
-rendez. Belépti díj nincs. A kiránduló vendégek- hármadik Wannie II., negyedik Wannie I.
nek" fél jegy kedvezmény. Menetdíj: oda-vissza a
mindkettő Szegedről, ötödik Gáborfy. Az öt
Rudolf-térről 1.40 pengő,
Szeged-átrakóról 1.20 első helyezett átlagos ideje 2 perc 28.2 másodpengő. Indulás: Rudolf-térről 6.30, 13.25 és 19.15
perc.
órakor. Szeged-átrakóról 6.47, 13.47 és 19.31 órakor induló rendes vonatokkal a fentartott kiránduló kocsikban. Visszatérés: Dobó-erdőtől ' 18.51
órakor induló rendes vonattal és a 23 órakor
Budapest, julius 6. Összeállították a Párisinduló különvonattal. Egész napi szórakoztatásról
•ban
játszó válogatott vizipólőesapatot. A julius
a kisvasút zenekara és a rendezőség változatos
14-én eldöntésre kerülő
Magyarország—Franprogramjával gondoskodik.
Lesz rádió,
világposta, szerencsekerék, balatoni halászat, hinta, kon- ciaország válogatott mérkőzésre a kővetkező
csapatot állították össze: Bródi (III. ker. Torfetti, tánc, este víg kabaré. Villásreggelit, ebédet
és vacsorát a kisvasút személyzete saját üzeména- és Vivő Egylet), Ivády (MAC), Homonnai
ben szolgálja fel a legjutányosabban.
II. (Magyar Testgyakorlók Köre), Keserű II.
* Kezlyü, sérvkötő, haskötő. Paulusz, Iskola-u. 25. (FTC), Halasi (Újpesti Torna Egylet), Vér— Tüz a munkássziivelkízet raktárában. Teg- tesi (FTC), Keserű I. (FTC). Tartalék: Sárkány (III. ker. Torna és Vívó Egylet).
nap este 11 órakor Kossuth Lajos-sugárut 10.
szám alatt a munkások szövetkezetében raktártüz támadt, A kivonult tűzoltók a tüzet azonnal
lokalizálták. A megállapítások szerint a tüzet a
pince ablakán bedobott égő cigarettavég okozta.
Vasárnap rendezi meg a MASz a kerületi
A bajs Gyönyörű fürdőruhák Zwicfel-nél, Festő-u. 4. bajnokságokat az SzTK sporttelepén.
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka- noki versenyek nevezései mint értesülünk
igen jól sikeröllek és a kiváló déli gárda
Közvetítő közli: Állást kaphat, helyben: 5 kovács; 1 kaptafa- és sámfakészitő; 1 borbély; 1
teljes létszámmal vesz részt a versenyen. Az
cukrász; 1 fodrásznő. Vidéken: 4 kovács; 3 borifjúsági versenyzők szép szereplése után most
bély; 1 kocsifényező; 1 kosárfonó.
már nagy érdeklődéssel várjuk a szeniorok
bemutatkozását is, akik közül sokan aspirálnak ugy az amsterdami olimpiászra, mint a
párisi főiskolai világbajnokságra való kiküldetésre. A verseny egyébként délután három
órakor kezdődik igen mérsékelt
belépődijak
mellett.

A válogatott vízipóló csanat

Atlétikai bajnokságok

Mtüvé&xet*
A

színházi

iroda

hírei

Meg van a szegedi válogatott. A csütörtöki trlaf
után Petényi szövetségi kapitány összeállította a
vasárnap Orosházán, az ottani válogatott ellen a
Délivégek Szent Korona Kupáért játszó szegedi'
válogatott csapatot. A szegedi válogatott az adott
körülmények között sikerültnek mondható. A csapat a következő: Saar, Jeck, Debreezani, Polyák,
Feigl, Kakuszi III., Lieb, Stemler, Schmutzlcr,
Kmnemberger, Gálly II. Tartalék: Karlovitz és
Adányi- A csapat vasárnap reggel 9 órakor indul
Petényi szövetségi kapitány, Polgár titkár és Hamar főtitkár, vagy Bütl elnök kíséretében. Biró
Boros Pál lesz.
• A déli bajnok CsAK vasárnap a Dorogi AC-al
játszik. A délkerület ezidei bajnoka tudvalevőleg
a CsAK lett, miután kétszer legyőzte a szegedi
alkerület gyenge bajnokát, a Makói TK-t. Az
országos amatőrbajnokságért van
küzdelemben,
ahol a kerületi bajnokok játszanak kiesési rendszer alapján, a CsAK első ellenfele a középmagyarországi kerület bajnoka, a DAC lesz. Ennek a
mérkőzésnek favoritja a CsAK, aki otthon, saját
pályán játszik.
Vtgyáxx
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gyors- és gépírónő

Ajánlatok fizetési igémivel

kerestetik.
.Pontos*

157
jeligére a kiadóhivatalba.

Ne féljen!
Nem lesz nyúlás!
Nem lesz savanyu!

a Bokor házikenyér!

1 kiló hófehér
44 fillér
1 kiló félfehér
40 fillér
Vendéglők részére hosszú
alakban veknikenyeret e;
szállítunk.

Ma és holnap este: A csodagyermek. Ma este
•tartja a színház a nyári pótszezon első előadását, amikor is 9 órai kezdettel feleleveníti a
legszellemesebb és legmulatságosabb francia bohózatot, melyet Molnár Ferenc fordított magyarra.
A helyzetkomikumokban, ötletekben és fordulatokban gazdag bohózat főszerepeit Pártos
Klári,
Beke Aliz, Páger, Jávor, Bilicsi, Herczeg, Uü
(iiza, Paskay Magda, Veszely, Oláh és Rónai játszák A rendezés munkáját Doktor János végzi.
•Helyárak 30 fillértől 2 pengő 40 fillérig.
Vasárnap délután rendkívül mérsékelt helyárakfcal: .4 piros bugyelláris. Helyárak 20 fülértől 1
pengő 30 fillérig.
A nyári előadások alatt állandóan mükMnek az
amerikai hűtőkészülékek.

A Szegedi Torna Egyesöleí 8-án, vasárnap délelőtt 9 órakor rendkívül közgyűlési
tart a reáliskola első emeleli 1 9 e s számú
termében.
• i
Jó formában van a Rapid. Most, hogy a Bástya
Bécsbe készül, hogy megmérkőzzön a nagyhírű
R a p i d d a l . a nyilvánosságot érdekli a bécsi csapat jelenlegi formája. Csütörtökön játszott az S.
K. P a r d u b i t z cseh csapat ellen és fölényes
játék után 7:1 (4:1) arányban legyőzte. Nagy
feladat előtt áll tehát a szegedi csapat, mert a
Rapid hatalmas játékerőt képvisel. Egy esetleges
eldöntetlen eredmény győzelemnek lenne elkönyvelhető.

.¿M

Mielőtt t a v a s z i ruhasztlkséglelét beszerzi, kérjük dúsan felszerelt raktárunk megtekintését, ahol a legjobb
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Győződjenek meg egy próbarendelés által.
Viszonteladóknak külön árajánlattal szolgálunk.
96

Bokor János fia

Mikszáth Kálmán ucca 10. sz.

Sai@f e r d e k e I KT férfi, fiu és gyermekruhák, felöltők
legnagyobb választékban legolcsóbb árban k e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l m e l l e t t beszerezhetők
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Bu«lfl|MM. 9.39, 11.45 és 15: Pontos időjelzés, hírek. 12: Déli htarangsaú az ejjyelemtéri templomHW. Utána: Hí« Masters Voice művész- és láncfemezek. 16: A Szociális Misszió Társulat előadása.
17: »Asszonyok tanácsadója«. 17.30: Balett-délután.
(Zenekari liangverseny.) 18.50: Müvcsz-est. Közreműködnek: Kósa Lajos, K. Misíey Ilonka, Ilollay
Fiéla, a m. kir. Operaház tagja, Sebők Stefi hangversenyénekesnő és Ilofmeíster .Tóz«aef szájharmopfkamfivész. E müsoi" szünetében a lóversenyered•mények. 20.25: Az Országos Postás Zene- és Kultur
Egyesölet hangversenye. 22.10: Pontos időjelzés,
lijrek. 22.30: Népszinmürészletek. Előadják: Bofián Margit és Cselcnyi József cigányzenekari kiférettel. — Bécs. 16.15: Hangverseny. 17.45: Zenés ifjúsági óra. 18.15: Dalakadémia. — Berlin- 17: Szórakoztató zene. 20.30: Színielőadás: »Félidő 1:1c.
22.30: Tánczene. — Frankfurt. 13: Gramofon-hangverseny. 16.30: A házjzenckar »Rossim< hangversenye. 20.15: Hegedű- és gordonka-hangverseny. 21
óra 15 perc: Tarka-est. Utána tánczene: — Katina Ür. 20.15: Népszerű hangverseny. 22*»: Tánczene.
— Kőnigsberg. 13.06: Hangverseny. 20.10: Rajnai
est, hangverseny. 22: Tánczene. — Leipzig. 16.30:
H lipcsei szimfonikus zenekar hangversenye. 22.30:
Szórakozíaló zene. — Milano. 12.45: Rádió-kvartett.
17.20: Gyermekkarenck. 20.35: Zenekari hangverseny. 23. Jazz-band. — Prága. 17: Délutáni hangverseny. 20: Opcrettelőadás. 22.25: Hangversenyátvitel a brünni kiállításból. — Róma. 13.30: Rádió-trió. 17.30: Délutáni hangverseny. 21: Részletek
Oounod »Faust« cimü operájából." — Zürich. 16:
Hangverseny. 17.20: ilarmonikahangverseny. 20.15:
Zenekari hangverseny.

V)
Valuták:
.ta <»1 Unt
27.90-28.05
ÍM
3.48 353
FáfM l r .
8030-80.60
U»f "
2hü kw
ЭП 50-30 70
16.98-1706
Ltrf Tí
P5n kar.
137.05 13755
153 15-15375
№ Й
Dinár
8П.80 81.15
Oxtr. eefil
T>ollIr
570.65 57*65
Norr, квит, 153.10 15370
Rr. frínS
2275-2295
St. frank! 110.55 l i a 9 5
HoU. I«ilnt 23П85 -231 85
153.60 154 20
Svéd kar.
64,10— 64 30
Iráuyzat;
A mai értékiőzsden jelentősebb esemény nem
lőrtént, eleinte ugyan a rendkívül tartózkodó hangulatban cs általábau kissé gyengébb árfolyamokkal indult meg az üzlet, később azonban a megnyugtató berlini hirekre barátságosabb hangulat
kerekedett felül, úgyhogy a nyitási árveszteségek
nagyrészt eltűntek és zárlatkor az árfolyamok
nagyrésze a tegnapi nívón mozogtak. Az eltérések minimálisak és ritkán érik el az 1 százalékot. .Az érdeklődés előterében ma is a spekuláció
által erősen favorizált Szikra állott, amely több
mint 6 százalékos árnyereséggel zárt. A forgalom
igen csendes volt. A fixpiac üzletfélen volt, a
valuta- és devizapiacon kissé gyengébb volt az
¡irányzat.
Gabonatőzsde:
- Az irányzat lanyha, a forgalom élénk,
Hivatalos árfolyamok:
76 kg.
77 kg.
Bwi
78 kg,
79 kf.
Ujáru
liezav. 30.30-30.80 2855-28.75 31.003U5 31 30-31.75
'".•tiszai 30.20 30.K5 2845-28 65 30.85-31,30 31 15-31 60
Pm.
31.50-31.65 28.25-28.45 31 75-31.95 32.40 32 60
FV.
29.90 30.35 28 25-28.45 30.50 30 95 3080 31.30
Bicska! 29,90 3035 28.25 28 45 30.50 30.95 30.80-31.30
Ouoáataü —. .—
24.25.24.50 egyéb
Rozs. pesMd.
Arp> takarmány I. 23.50-23.75 Sörárpa 32 50-33-50
sgvfcb 31.00 32.00
Árpa takarmány 1L 2800-29.00
23.75 24.00 Zab I.
32.00-32.50
Butakorpa
52.
54.— közép 31.50-3200
Rcpca
29.70-30.00 Köles
Tengeri
3000-31.00
2875 2900
epyéb
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarorezág
Hírlap- ся rs'ynmdavaItalát Rt. könyvnyomdájában.

Kiadó

lakás

Kálvária uccu
< 5. alatt egy
' szoba-konyhás |

éléskamrával.
T«it»imédhatni Schwartz Mária. Délmanyarers/ágtlYGUJrirlbBI MAI 44il

Apróhirdetések
•Toljus 1. Mielőbbi belépés,
Pontos 1007, Terminns, —
Perfekt munkaerő. Közös
séták, Független, Magas 42,
Belváros, Fiutinirozott eladó, Azannal, Kolibri, —
Visszhang, Jobb, Olcsó bér
1600, Igaz barátság jeligére levél van a kiadóba.

BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Belvárosban elegánsan "bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Újszegeden Vúlónbejáratu
szobát keresek. Választ Julius 15 jetigére.

Telefonkezelésre
fiatal leány
felvétetik. Kelemen ucca 3.
Csala Dezső.
179

Lakás - Üzlet

E l a d o m Újszegeden 4
szobás uri uj villámat 600
•-öles szép gyümölcsössel ára 14.000 P. 3 szobás
uj villa 11.000 P. 1 szoliás villa 800 O-oles nagyon
szép telekkel 8.000 P. 1
kis villa 600 O-öles telekkel bérbeadó, megvehető,
1, 2, 3, 4, •'< és 6 szobás
lakások átadók.
Szigeti
iroda, Oroszlán uoea, í/b.
Telefon 8—27.
.175
Hullám u. 4. sz. egy egyszoba konyha,
fáskamra
augusztus 1-rc kiadó, hamarább is elfoglalható, féregmentes. Ugyanott két
gyalnpad eladó.

Cakás
belváros szivében, egy uecai nagy szoba, nagy eWszoba, fürdósaoba, konyba,
speiz, külön bejárat, lelépés nélkül augusztusra kiadó. Kisebb, nagyobb lakások
nagy választékban
kiadók. Központi takáskózvetitő iroda, Dngonies tér
1. Szöts. Telefon 14-63.
Két szoba konyhás udvari
lakás kiadó. Párisi körút
39., házfelügyelőnél.'
E J a d o m Tisza Lajos
kőrútnál 2x4 szobás modern házamat 32.000 P.
Ugyanott 2x3 szobás uj,
komfortos ház, adómentes,
31.000 P. Városi fürdőnél
családi háa 32.000 P. Kőrútnál m. f. ház 16.000 P.
Körúton belül 2 szobás
ház 6800 P. 3 szobás ház
4400 P, megvehető, 1, 2,
3, 4, 5 és 6 szobás laka?
átadó, S z i g e t i iroda,
Oroszlán ucca 1/b. Telefon
8—27.
176

Foglalkozás
Szeiéng feltótelek mellett
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres aprótiirdeiésre.
•'.

Fonott szandál,

larlós. kényelmes Készíti
Luslelner, Korona
ucca 15. «43 Telefon 19-73

Francia
Elvesztettem erszényemet 5órát adok. pótvizsgára elö- én, kérem a szíves megtakészitek. L. Polgár n. 5. lálót nagyon szegény aszsaony vagyok, szíveskedne
leadni Bajza u. 2. Müllernc

Oiaszékeztyük,
selyemnibük 5391

vegyileg tisztíttatnak

_Ha«yu* , -mosédábe»
Takaréktár ucca 6.
Vászonruhatisztitás P 2 .
a

Harísnyakfttödémben
lego'rsóbb a fejelés D. M. C.
anyagból és a szemfelezedés fi;
harisnyák rz'nitn а leíjutánjn«abban. Vör /I Mer!*kn,
Mírei U C C Í , Paspókbazár 1 3 Í

3-06 atekleiafdoAnsMzávnactal

ÜÜ ""

Kárpitos segédeket

MERKÚR«

171
telves?
temrei Lőrinc balartvár.

kerékpár

ADAS-VETEL

PFAFF varrógép,
gyermekkocsi

Eladó házak között válo.
gathat tetszés szerint egy
apróhiruc.u,

részletfizetésre

DERY

utján.

Különbcjáratu bútorozott
Eladom
körtöltésen beszoba fürdőszobával kiadó
lül 4 szobás uri villámat 5
Korona u. 5. em.,' jobbra. hold szöllővel és-gyümölcsössel. Szatymazon 4, 3
Bútorozott szóba' kiadó,
és 2 holdas szöllö 3 szokonyhahas7jiáJattal, vagy
bás villával. Domaszéken
anélkül. Br. Jósika' u." W.
6 holdas szöllő 3 szobás
villával és felszereléssel
Egy pár családnál lisrta
együtt Több telkek eladók,
emeleti szoba egy pár tisz
megvehető: S z i g e t i
lessége«
férfi kvártélyt
irpda, Oroszlán ueca 1/b.
kapható. Cserzy Mihály u.
Telefon 8—27. . 177
26 .sz.

Két-három szobás lakást
lelépés nélkül kapbat egy
80 filléres apróhirdetés ntján.
Három szobás lakás Dugonics tér . 11. II. cm. ajtó 11. lelépéssel augusztus
l.rc kiadó. Eladó az egész
lakásberendezés. Megtekint
hető reggel S—12-ig, d. u
'-'-5-ig.

Legszebb és legolcsóbb faié
munkák Ferónc kézimunkaszalonba készülnek. Szécho
nyi tér 9., II. 7.

Legjobb, legolcsóbb, leggazdaságosabb

íiizelőanyag

políllS Ъ

BmiwHt aHtatrészak natwbaai árban,flrtanyzékliwtn.

Másolási, sokszorosítási
a legiöridebb idő alatt mérsékelt áron készít
WIRTH éft RENGEY
поз
Szeged, HorvAlh Mihály U C C A 7.

kilórététnél 2, p e n g ő , kicsinyben 2. p e n g ő
2 0 Ollér.
Horváth. Széchenyi tér 13 és Csekonles ucca 3.
G y u m ö l c s c s a m o k . Telefon 20—12. íes

a már mindenki ¿Hat ismert
K é m é n y i a

fürésssJfiullatléR
amely 500 kg. vétetnél
ÍOO

Jstlónténi

P. 3*04 árban
házhoz szállítva kapható
Somló M6r f«kereskedőnél
Párisi kflnri 35. Tel. 1-46.
Egy párevezős esolsak olcsón eladó. Vasasszentpéter
o. 23.-SZ.

Jégszekrények
utolérhetetlen Mres gyár mány*
-H)cy#s fiiettesel Zománcánrim
pÉf *tlanok. SzAaló aoainc- és
ttmáraháza városi bérpalotában

BuioroK

mélyen leszdUMott árban
Kertésznél.
y«tat»w-p. FC
l T«)
le « cég w»<t

varrt
ítO SCVAlf JÓ Mffli
NtíkiR^VARRÓöÉI

I 1 V t N r t Á R S A é Ai

Saseged,

KAxAéx

neea f.

Zsemlyemorzsa
*j:ép fehér, garaotáít tls'ta áru,
kedveiményeg árban kisebbwryobb tételben kipbató

KlrályGyula
sUtömester. Tetefea 11—11. <*jl

Caéplési szén, tüzif» leg»rfcsóbban beszerezhető —
Biró Jánosnál. Orgona aeea
6i szám.

Alkalmi
vételek
:
bérházakban, esilMi házakban. háztslkekban. f?BmilesSsBhben: íegeWnyősetibra közvetíti
Mézet
ingatlanforgatai irodája,
Horthy Miklós ueea 2.
(KultmT>alotával sseBaben)

Gyümölcs, belőtt, ugorka,
paprika, paradicsom I V V N T k Y T T gyümölcskonzerévekle Bltartliatt ha
port használ.
Kapható a Szent Rókas gvöevszertárban Kossuth Lajos
sugárul és nagykörút sarok,это1 csomag ára 50 fillér.

KesztyüU j&aslcöiöK,
sérvMöiölc
rakttron 68 mérték ntfim

751

Jégszekrények, I f f . OriJf}"Pál,Iskola ucca 11.

ZOmálIC SStcIlySa,

alpacca evCeszküiiik,

koaytiaMszeretétek, ilisstórgyík

nagy választékban
K o h n J e n t edényCzMé-

ben. Tim Lajos kőrút 55. H
O
O

Szemes ícrmínijcK

magdarák és mindenféle darák
állandóan kaphatók viszonteladásra is.

Keményfa
hálószoba bufor

teljesen strnn, fényeit,
meglepő olcsó árban

Spitzer Sándor

Cipész tanonc magas fizetéssel felvétetik. Scherk
batoripartelepén Э^ю
itivatcipcsz, Peís^r u. 6. Harotl
ucca 12. a « .

Schmidt-maloro
Vásárhelyi sugárul 74

C/jf

78. 513 Telefon 12-39.

burgonya

kaphat legolcsíbban nagyban és kicsinybea

Weinberger Mihálynál

Szeged, Kérclyi ucca 47 szám.

n

Telefon 15- 90.

