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Testamentom
Vigyázó Ferenc grófot, aki Setében nem
igen hallatott magáról, de halálában a Magyar
Tudományos Akadémiára testálta nemcsak a
maga, de édesapja több milliárdos vagyonát, a
legnagyobbakat megillető tisztességgel kisérték utolsó útjára a boldog örökösök és sírjánál a magyar kultura minisztere, mint második Széchenyit emlegette.
Kétségtelen, hogy Vigyázó Ferenc gróf a leghelyesebb módot választotta, mikor rengeteg
vagyona felől rendelkezve, elsősorban a magyar tudományra gondolt. A tudósok mind
szegények, mondotta a költő, aki maga is
tagja és pedig főtitkára volt a magyar tudós
társaságnak és a trianoni Magyarország tudományának különösen kevés a vágott dohánya,
nem szellemiekben, hanem anyagiakban. Igaz,
hogy a Baumgarten örökséget, amely a magyar irodalom szegénységén, sőt nyomorán
lenne hivatva segíteni, nem fogadta ilyen egyetemes és tökéletes hódolattal a hivatalos körök
kara, noha ennek a hagyománynak alapitója
a tudósoknál is elhagyottabb és keservesebb
s ;u seregnek megmentésére és győzelemrej; atására sietett
őszintén szólva, bizonyos korszerű szervilizmus nyilatkozott meg abban a határtalan és
mértéktelen tömjénezésben, amellyel bizonyos
urak a Vigyázó-féle végrendelet hallatára a
legnagyobbakat és legdicsőbbeket megillető jelzők egész garmadáját és özönét zúdították a
r ^boldogult örökséghagyó fejére. Egy kissé
!. uönősen hat ez az abszolút behódolás a nagy
pénzek előtt, éppen azok részéről, akik minden alkalmat megragadnak, hogy az ideálizmus dicsőségét és dicséretét zengedezzék, akik
egyre-másra tiltakoznak a közönséges anyagi
érdek uralma
és hatalma ellen„ akik az
auri sacna fiamét hófehér tógás ostorzói és
akik, hogy többéi ne mondjunk és egyebet ne
említsünk, szegény Ady Endrének a halála
után is szemére vetik és nem tudják megbocsátani, hogy a Mammon imádására is voltak
lantjának húrjai és bizonyos élő mecénásoktól
i . elfogadott pénzeket és ahelyett, hogy a
tiszta idealizmus követésében szépen éhen
halt volna, egészen egyszerűen igyekezett emberhez, sőt Adyhoz méltó életlehetőségeket kiverekedni magának.
Az olyan óriás vagyon, amilyen a Vigyázó
grófoké wát, igen természetesen nem juthat
ebek harmincadára és szintén igen természetesen a legjobb kézbe kerül, ha nagy nemzeti
célok szolgálatába állítják. Már most csak az
a kérdés, vájjon a Magyar Tudományos Akadémia vezetősége mélyen és igazán át tudja-e
érezni és világosan és határozottan át tudja-e
látni, hogy ezt a horribilis örökséget milyen
irányban lehet a leghasznosabban és legeredményesebben fölhasználni Mert az ablakon
dobnák ki e hatalmas vagyont, ha a régi
módon hot mi germán, román és egyéb filológiai
csodabogarak belterjes tenyészetét segítenék
elő vele, ha holmi habsborgi szellemű és érdekű történethamisítások ösztönzésére és jutalmazására fordítanák, mint ahogy az a múltban
nem egyszer megesett már, a mindenkori hatalom alázatos igazolásában. Az élettől és jövőt® elforduló köldöknéző tudomány nem érdemli meg, hogy egy veszekedett garast adjanak neki és az a tudomány, amely a mult
kisérteteit ébresztgeti, a mult bűneit szépít-

geti és mentegeti mindent megérdemel, csak
azt nem, hogy hivatalosan gyámolitsák.
Már hallottunk arról is és pedig hivatalos
és illetékes helyről, hogy nagyszabású távoli
ekszpediciókat akarnak szervezni a hirtelenül
jött Vigyázó-testamentom kincseiből. Magyar
áldozattal, magyar erőfeszítéssel óhajtanák fölkutatni az északi és déli sarkot, a legsötétebb I
Afrikát, a legmagasabb Csimborasszót, talán
még a Holdba és a Marsba szándékoznak küldeni magyar tudományos különítményeket. Mi
ugy gondoljuk, a magunk közönséges elméjével, hogy éppen elég fölfedezni, kikutatni és
tanulmányozni való akad e kis ország határain
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belül is, hogy az Alföld társadalmi és gazdasági viszonyai, népének és földjének kulturája
vannak olyan fontosak és érdekesek, olyan
sorsdöntőek és életbevágóak a számunkra, hogy
a magyar tudományos kutatás minden erejét
és buzgalmát ezek felé fordítsa.
Mindig is mondottuk és most különösen erősen kell ezt hangsúlyozni, hogy előbb a fundamentum és azután a kupola! A nép legmélyebb rétegéig kell a magyar tudomány gyémántfúrójának elérkeznie, a kincseket innen
kell merítenie és csak azután tessék a magyar Malmgreen és a magyar Nobile végzetét
és dicsőségét áhítoznia!
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A magyar kardcsapai
ismét megnyerte a világbajnokságot
Leírhatatlan izgalmak a döntő asszónál — Petschaner telfesen kimerülve összeesett, mafd sirógörcs vett rafia erőt - Minden asszófát
megnyerte és ezzel 9:7~re legyőztük Olaszországot

Meglepetések az uszóstadfonban
Amsterdam, augusztus 9. (A Déhnogyarország
külön tudósítása.) A magyar vizi pólócsapat Egyiptomját ma egy k;ssé enyhítette a kardcsapai
gyöaelme. Az olimpiai bajnokság egyáltalán nem
vott biztos és csak Ffetschauernak köszönhető,
hogy a világbajnokságot fentét mcg-weziflk. A
döntő hsllatlanal izgalmas wtt, alábbi részletes
tadóejtáMnkbau váaotjofc a már-már tragikus percet lefolyását.

Szépen aimepdt a magyar nsaóstaféta is, amety.
nek helyezése most már aljg lehet vitás. Az
«saóstadronnak pedig ma is megvoltak a szenzációi: Arae Borg kikapott.
A Tjópólócsapat szótlanul ni a Jaker-straatí otthonban, nem vupsata1 az a tény sem, hogy
Amerika minket tart világbajnoknak és remek
túraajánlatot tett
Résiletes

Petschauer megszerezte a győzelmet
Magyarországnak
A kardcsapatbajnokság döntőjében Magyarország 9:7 arányban legyőzte Olaszországot
és eszel

a magyar csapat a kardvívás
olimpiai bajnoka lett.
Előzőleg Í4.-2 arányban győzött Magyarország Lengyelország felett, mig Olaszország
14:2, Lengyelország pedig 9:7 arányban verte
meg Németország csapatát.
A kardvivócsapat bajnoki döafcő mérkőzéseire a vivópavilkm zsúfolásig megtett köA legnagyobb érdeklődéssel a ma-

gyar-olasz mérkőzés küzdelmeit figyelte a közönség. A magyar csapat mindjárt eleinte megszerezte a vezetést és megnyerte a három
első asszót Előnyünket azután fokozatosan növeltük és a mérkőzés állása 6:3, majd 8:4 volt
a mi javunkra. A mérkőzésnek ennél az állásánál már csak egyetlenegy győzelem kellett
hogy megnyerjük a küzdelmet. Ez a magyar
győzelem azonban késik.

Az olaszok fokozatosan közelednek a
kiegyenlítéshez. 8.-5, 8$, majd 8:7 javítanak az álláson.

Hallatlan Izgalom a tragikus döntőasszónál
Peiscbauer gyfe és összeesik
utolsó döntő asszót Petschauer Attü«
lenre hozta az eredményt.
a kitűnő olasz Marcival. A mérkőzés
Még két tnss volt hátra — a világbajnokkét tusson dőlt el. 3:3-ra állt már az
ságig.
amikor Petschauernak
Leírhatatlan izgalom, remegés, sőt kétkét gyönyörű akcióval sikerült megségbeesés veti erőt a magyarokon,
nyernie az asszót és ezzel a magyar
akik nem tudtak szabadulni a tegnapi vízicsapat világbajnokságát.
póló tragikumától. Mindenki remegett,
Az assEÓ hallatlanul tragikusan kezdődött
öreg, edzett sportemberek szemében
A zsűri nem ítélte meg Petschaner
könnyek szaladtak végig, mindenki
két tiszta fossál, mire Marzi döntetazt hitte: elvesztünk.

Az
vivta
sorsa
asszó,

DfflMWAGTÍRORSZÁG
És mindenki érezte: Petschauer idegein múlik a világbajnokság. A vivóvezetők remegvereszketve nyugalomra intik a fiatal vivót, aki
erőt vesz magán és

sohasem látott szenzációs
munkával
beadja a döntő két tusst.
Egetverő éljen zug föl a kétségbeesett lelkekből,

Petschauer pedig a győzelem után teljesen kimerülve csaknem összeesett.
H a fel nem fogják társai, elterül a földön.
Idegei teljesen felmondták a szolgálatot és

a győztes bajnokon
sirógörcs vett
erőt. llosszu percekig tart, amig a
sírógörcsöt örömkönnyek váltották fel.
Látva ezt a helyzetet, a vesztes olaszok is
tüntetést rendeztek
Petschauer mellett
aki
Marzi szenzációs legyőzésével minden asszóját
megnyerte.
A magyar csapat lagjai közül Petschauer 4
győzelmet aratott, Gombos 3 győzelmet, mig
Terstyánszky és Glykais 1—1 győzelmet

Az egyes asszók

eredménye

a következő:
Petschauer—Marzi 5:3, Gombos—Marzi 5:4,
Petschauer—Bini
5:4,
Gombos—Bini
5:2,
Petschauer—Pulitti
5:0 (!) Gombos— Pulitti 2:5,
I elschauer—Anze'mi 5:2, Gombos—Anzelmi 5:1,
'terstyánszky—Marzi 2:5, Glykais—Marzi 2:5,
Terstyánszky—Bini 3:5, Glykais—Bini 2:5,
Terstyánszky—Pulitti
5:4, Glykais—Pulitti
5:3,
Terstyánszky—Anzelmi 3:5, Glykais—Anzelmi
:!:.">. Végeredményben tehát a magyar-olasz
mérkő és 9:7 aránvbart dőlt el a mag ar csapat
javára.
A magyar-olasz mérkőzést vivták legutoljára.
Ezután még hátra lett volna a magyar-német.
az olasz-lengyel mérkőzés. A további mérkőzéstől azonban
mindkét, csapat visszalépett.
mert nem akart reménytelen küzdelembe bocsátkozni.
Az olimpiai kardvivócsapat bajnoki állása
ezek szerint a következő:

1. Magyarország, 2. Olaszország, 3.
Jjengyelország, i . Németország. Az 5.
és 6. helyért Franciaország,
Amerika,
Anglia és Belgium fognak
küzdeni.

Petschaner szenzációs formában
vivőit.
Egyik-másik ellenfelével szinte játszadozott.
Az ő kiemelkedő klasszisának köszönhetjük a
világbajnokság megszerzését. Utána Gombos
volt a legjobb. Nagyszerűen és fölényesen intézte el ő is az ellenfeleit Gombos kitűnő form á j a annál örvendetesebb, mivel a kardcsapat
bajnoki küzdelmek elején igen gyenge formát mutatott. Csak fokozatosan mutatta meg
nagyszerű képességét. Terstyánszky és Glykais
asszóit balszerencse kisérte és ennek tulajdonítható, hogy csak 1—1 győzelemmel járultak hozzá a világbajnoksághoz.

A tussarány

62.-58 Maauarország
vára.
i

—

ja-

—

A vlzlpólóbafnokság 3~Ik helyéért
Franciaország—Amerika
2:1, félidő 1:1, tehát
Franciaország ezzel a mérkőzéssel biztosította
magának a 3-ik helyet.

A magyar válogatott vízipóló csapat
több meghjvást kapott a helyszínen külföldi túrára és a jelenlévő nemzetek sportvezérei a magyar csapatot tartják a vizlpóló-torma erkölcsi
győztesének.
A magyar vízipóló csapat vezetői elfogadták
nt Amerikába szóló meghívást. A csapat túrája
biztosítva van. Állomásai: Chicago, Newyork, Sanfrancískó és Boston.

Kocsis befutott az elődöntőbe
A boxolásban Kocsis a német Ausböck legyőzésével az elődöntő küzdelembe kvalifikálta
m a g á t Ausböck e vereséggel kiesett a további
küzdelemből.
Széfes (magyar) a bantam-sulyban pontossal
vereftéjjel swsuvediett Dalytól (USA). A pehelysúlyban C. cl bal (magvar) pontozissal
vereséget
weuvedett Devjnetől,

A lovasmérkőzések
során, melyet a
az első két nap
lyen áll jelenleg
gynr lovasok a
ponttal.

Hilverzumban bonyolítottak le,
eredményei alapján az első heHollandia 713.68 ponttal. A ma5-Be helyet foglalják el 514.36

A női tornászok
összeredménye a mai
Hollandia 316.75 pont.
Anglia 259.25 pont 4.
5. Franciaország 244.50

nappal a kővetkező: 1.
2 Amerika 299 pont 3.
Magyarország 258 50 pont.
pont.

uw<ai)

Magyar győzelemmel kezdődőit
meg a párisi diáf*ol!mpi&sz
Páris, augusztus 9. A főiskolások olimpiai játékaival kapcsolatban ma tartották meg a főiskolások első labdarugó mérkőzéseit.
A magyar főiskolások a cseh főiskolai hallgatókkal kerültek össze. Körülbelül ezer néző előtt
folyt le a játék, melyet • magyar főiskolások nyertek J : 2, félidő 1 : • arány bon.

Óriási fölénnyel győzöl! a magyar gyorsaisző staféta
4X200 m. gyorsúszó staféta.
Első előfutam: 1. Egyesült-Államok 9.38 mp.
2. Japán 9.42.6. 3. Svédország 10.03.2.
Második előfutam: 1. Kanada 9.55.6. 2. Anglia
10.16.6. 3. Franciaország 10.31.4.
Harmadik előfutam: 1. Magyarország 9 10.«.
A magyar staféta Wannie II-, Tarródy, Wannie
L, Bárány összeállításban állt fel. Stafétánk a
starttól kezdve dolgozott, végül
őrlési fölénnyel, 15 méterrel, győzte te
Németország stafétáját, 20 méterrel
az
olasz stafétát és 25 méterrel • spanyol
stafétát.
A másodiknak beérkező németieket és a harmadiknak beérkező olaszokat a zsűri hibás váltás
miatt diszkvalifikálta. A staféta első tagja, Wtm-

nte II. a német HeítoonnfU úszik és 2 p. 26.4
mp. időt úszva, egy méterrel előbb váll, mint a
német.
A staféta második tagja Tarródy, ellenfele Schumann, akivel szemben az előnyt 18 méterre nöreli. Tarródy ideje 2.25mp. Tarródy és Wannie I.
nagyszerűen váltanak. Wannje ellenfele Bergers,
akivel szemben 3.5 m. előnnyel növeli stafétánk
főlényét, ideje 2.28 mp. Stafétánk negyedik tagja,
Bárány nagyszerű startot vesz és a német Heinrjchel szemben mélerről-méterre növeli ar előnyt.
Bárány ideje száz méteren 1.04 mp. és előnye
ekkor már 8 méter. A 150-ik méternél 10 méterrel előbb áHt a német előtt, majd követi őt
az olasz és csak azután a spanyol. Bárány látva
nagy fölényét, rendkívül könnyedén úszott és
igy 15 méterrel előzte mcá Heiarichet Icbeie:
2.22.4 mp.

Arne Borg letört
408 méteres gyorsúszás döntője: Olimpiai bajnok Zorllla (Argentína) 5.03.6 mp., olimpiai rekord. 2. Charlton (ausztráliai) 5.03.6 mp. 3. Arne
Borg 5.04.6 mp. 4. Clapp (USA). 5. Crabbe (USA).
6. Ruddy (USA). Szenzációs és végig izgalmas
küzdelmet vivott egymással a mezőny. A favorit
Arne Borg veszi a legjobb startot és 100 méternél vezet. Ideje 1.02 mp. Charlton 200 méternél csaknem megelőzi, de Ame Borg még veaet

Ideje 2.10.4 mp. 300 méternél 2.5 méterrel vezet
Charlton előtt, majd őt követi Clapp és Crabbe,
csak közben úszik be Zorilla és Ruddy. Arne
Borg biztos győztesnek látszik, de 350 méternél
Charlton befogja. 370 méternél Zoriíla inolor©són:k
módjára szeli a vizet és eléri Charlton), Arne
Borgol és szédületes tempóval megszerzi az olimpiai bajnokságot. Arne Borg a letört uszó benyomását keltette.

Nagy ünnepséggel fogadták az Amsterdamből
visszatéri birkózókat
Budapest, augusztus 9. Az amsterdami olimpiászon nagy sikerrel szerepelt birkozógárda a
bécsi gyorsvonattal tért vissza a fővárosba. Már
félegy óra tájban óriási tömeg verődölt össze
a Keleti-pályaudvar érkezési ol(jalán. Virágcsokrokat szorongató fiatal leányok és fiatal emberek
gyülekeztek, de később feltűntek az ismert sportvezérek is. Kivonultak a husiparosok is csokorral, hogy Keresztes Lajost, a hentesek világbajnokát üdvözöljék.
Déli 1 óra 12 perckor fatott be a gyorsvonat.
Hatalmas éljen zúgott fel a csarnokban. A kocsi
ajtajában megjelent
Keres«*« Lajos és Papp

László, akibet njabb éíjen Máltással üdvözölt a
tömeg.
Szekeres Ernő, a birkózó szövetség alelnöke lépett a visszatértek elé, hogy elmondja beszédét.
Dtateh Viktor, a birkózó szövetség elnöke köszönte meg az Amsterdamból visszatért birkózók
nevében az üdvözlést. A tömeg magával sodorta
az ünnepelt birkózókat a terem másik sarkába,
ahol a MAC-gárda köszöntötte Keresztest. A husiparosok szónoka üdvözölte ezután Keresztest, aki
a »ok óvácíótól és a szeretettől alig állt a lábán.
A tömeg vállára emelte Keresztest és Papol, hogy
kivigye a pályaudvar efc.

R város tanácsa elutasította
az IpartesfliEeti választások ellen beadott felebhezési
A tanács is furcsa indokolással látta el végzését
(A
Dél magyaron zág
munkatársától.)
A
máfus 13-án lezajlott Ipartestület! választáson •
az ellenzék, mint Ismeretee. néhány szavazattol kisebbségben maradt. Nagy Pál, Marosán
Emil és társai a választást
megfelebbezték
az elsőfokú iparhatósághoz, mert a közpyülést
nem a városháza
termében tartották meg,
ahová összehívták, hanem a Széchenyi Moziban és erről a tényről a választók széles
rétege nem szerezhetett tudomást. Ennek
következtében nem is Jelenhetett meg a közgyűlésen és nem Is szavazhatott.
Az elsőfoka Iparhatóság — mint ismeretes — a felebbezést elutasította és ezt a
határozatát egészen feiiűnésikeiiöen
Indokolta
meg Azt mondotta ugyanis az Iparhatóság,
hogy az Ipartestületi választásokra vonatkozó
rendelet nem mtézkeaik arról, hogy a meghívón fel nem töntelett helyen megtertotl
válaszlás megsemmisítendő . . . Az Iparosok
— mondotta tovább az Indokolás —
tudomást
szerelhetlek arról, hogy a második
gyűlés színhelye hol lesz, a lapok Is közölték és a felebi ezSk pártja röpcédulákon is
lelh'vla ez ipartestületi tagok fipyelmét erro,
hegy a válasilá&t a Széchenyi Moziban tert-

ják meg.
Az elsőfokú iparhatóság elntasitő végzését
Hagy Pál. Marosán Emil és társai tovább
felebbezték a város tanácsához, mint másodfokú Iparhatósághoz. A város tanácsa is
termésjelesen
¡óváhagyta az elsőfokú Iparhatóság elutasító
végzéséi. Amint különös
volt már az elsőfokú iparhatóság elutasító
végzésének indokolása,
ugyanígy egészen
farcsa érveket sorakoztat fel a város tanácsa ts az
indokolásban.
„A felebbezésben előadottak figyelembe
vehetők nem voltak — szól a tanácsi indokolás — , mert felebbezők azt, hogy az ipartestület egyes taglal tagsági Jogaikat tényleg
meghívó hiánya miatt, illetve a gyűlés helyének megváltoztatása következtében nem gyakorolhatták, mivel sem bizonyították, még kevésbé azt, hogy számok olyan nagy volt,
hogy megjelenésük esetén határozat hozataléra döntő belolyást gyakoroltak volna . .
Eddig szól a fanácsi indokolás, amely
szerint a felebbezőknek tehát azt kelleti
volna bebizonyitaniok, hogy kisebbségben
maradlak.
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O f e e u e ^ e r főnyi
k i s é r í e át Maáícs

a parasztpárt

Két

órás

felvonulás
egyetlen
t*avló Radics
mellé

íömegr

holttestét
palotájába

j&aungos szó nélkül.
— A
temetik
a
parasztvezért

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelent é se.) Zágrábból jelentik: Radics halálának a
pillanatában az egyetlen politikus, i k i a beteg
ágyánál tartózkodott, Macisek Vlada volt, aki horvát parasztpárti képviselő és a parasztpárt alelnöke. Macsek, aki Radics István munkatársa
volt, kijelentette a sajtó képviselőinek, hogy Rarftos nem hagy hátra politikai végrendeletet.
Egész éjszakán át számos, a paraszt koalícióhoz
tartozó személyiség, köztük Pribicsevics is meglátogatta Radics halottas házát Az újságírók az
éjjel külön kiadásban közölték a lakossággal a
halálhírt. Valamennyi reggeli lap hosszú cikkekben méltatja Radics életét.
Radics holttestét még az éjjel bebalzsamozták.
A bebalzsamozott holttestet a parasztotthonhan teszik közszemlére. A temetésen elvkülönbség nélkül minden párt képviseltetni fogja magát.
A horvát főváros egyébként gyászt öltött. Min- >
rlen házon fekete lobogó leng, az üzletek zárva
maradnak, úgyszintén a vendéglők és kávéházak
is. Sehol sem szabad táncolni, a new a temetésig elnémult Zágrábban. Ma már korán reggel
nagy tömeg vándorolt a Radics-villa felé.
v'Bodapesti t u d ó s í t ó n k t e l e fon jelent é se.) Zágrábból jelentik: Ma délután szállították át Radics István holttestét villájából a parasztpárt palotájába. Az átszállítás ünnepélyes külsőségek között folyt le. A vjlla előtt rövid beszéd
hangzott el, azután
végeláthatatlan nipuft indult meg.
A gyászmenetben ötv-enewr ember vett részt, közöttük sok paraszt.
A tömeg mintaszerű fegyelmet tanúsított és
a két óra hosszáig lartó felvonulás alatt
egyetlen hangos szó sem hangsot! el.
A kereskedelmi és iparkamara felszólítására az
összes üzletekéi ma délelőtt 1t órától
zárva
tartják.
Radics István temetésének költségeit Zágráb váram és n nyolc horvát vármegye viselik. Radiesot vasárnap a központi temető árkádjai «lá

megöltj

temetik a junius 20-án megölt Pavlo Radics és
dr. Basarirsek képviselő sirja mellé.
A paraszt-demokratapárt lapja, a NaroAni Val
mai rendkívüli kiadásában a horvát parasztpártnak
a horvát nemzethez intézett felhívását közli, amelyben bejelenti Radics István halálát, rámutat arra,
hogy a horvát népet milyen pótolhatatlan veszteség érte.
Radics hitvány merénylet áldozata lett
— mondja a felhívás, —, amit azért köveilek el, bogy a horvát népet megfoszszák vezérétől és ilyen módon akadályozzák meg a szabadság, az egyenjogúság
győzelemre Jutását.
A felhívás idézi Radics szavait, amit a szkupstinában akkor mondott, amjlonr azt tanácsolták
neki, hogy a szkupstina ülésein ne vegyen részt,
mert ott meggyilkolják. Radics ekkor azt válaszolta:
— Engem megölhetnek, de a szeneimmel nrm
pusztíthatják el.
Ez a szellem vezetj a horvát népet aaon az
nton, amelyet Radics István jelölt meg.
A felhívás végül felszólítja a horvát népet, hogy
« kísértések mai stilyos napjaiban szorosan egymás
mellé felsorakozva, őrizz» meg nyugalmát.
Belgrádból jelentik: A Pravda szerint kormánykörökben az a vélemény alakult kj, hogy Radics
István halálának a politikai helyzetre nem tesznek kihatásai. A többség' azt reméli, hogy a rendet és a nyugalmat továbbra is sikerül fentartani.
A paraszt-demokrata koalíció ma délelőtt rendkívüli ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy
Radics temetése vasárnap délelőtt 10 órakor lesz..
A temetési menetben egy helyet sem tartanak fenn a kormány tagjainak, valamint azoknak a pártoknak, amelyek résztvesznek a szkupstina ülésein.
A zágrábi főispán közölte a párt vezetőségével,
hogy a kormány hajlandó államköltségen eltemetni Radics Istvánt. A vezetőség ezt az ajánlatot visszautasította.

Boncolás és árverés
A csütörtöki boncolásnál megállapltollák, hogy özv.
Baríoslcs Józ&efné kétségbeesetten klizdöll a gyilkossal
Egy harapás nyoma a z özvegy kezén. — Nincs semmi
n y o m

a

g y i l k o s

u t á n

JRrvereztek és gitároztak a „Zrínyi" élelmiszeres boltban
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
Zrinyi-ucoaí vakmerő rablőgyílkosság nyomozásának harmadik napján a rendőrség munkája szinte teljesen megfeneklett A feltevések
részben nem váltak be, részben pedig hamis
utakra vezettek. Remény egyre kevesebb van
arra, hogy a rablógyilkost rövidesen elfogják.
A röszkei postarabló köré szőtt feltevések is
saertefoszlanak és csütörtök délután a rendőrségen már szomorúan állapították meg, hogy

a rablógyilkos, akinek a gyilkosság felfedezéséig több mini
10 éra állóit rendelkezésére,
megszállott lerfllefre szökött ól.
A rendőrség ezért ismét értesítette a határ-1
menti szerb községek hatóságait, kérve, hogy
mindent kövessenek el az összekarmolt arcú,
zilált öltözékü katonaszökevény elfogatására,
akinél többezer pengő értékű pénznek kell
lenni
Nem érkeztek be még a válaszok a vidékre
elküldött távirati megkeresésekresem. így még
mindig homályos a rendőrség előtt, hogy

hová tűnt el Szegedről a gyilkosság előtti napon leszerelt
utászkaíona,
aki a szomszédok vallomása szerint intim baráti viszonyban volt az özvegy asszonnyal. A
nyomozás során szóba került a rendőrségen

az áldozat egyik közeli férfirokonának neve,
aki haragos viszonyban volt az özveggyel. Ez
az ember most szintén ismeretlen helyen tartózkodik. A röszkei postarablóról pedig egyelőre megszűntek a jelentések. A Tisza partjáig még nyomon követték a csendőrök, de
azóta eltűnt. Azt hiszik, hogy megszállott területre szökött át.
Csütörtökön délelőtt megérkezett Szegedre
az áldozat vidéken lakó nővére, akiről azonban kitűnt, hogy három éve nem érintkezett
testvérével és így nem tudja, hogy szerr.ncsét-

Jen huga kikkel tartott fent baráti viszonyt.
A rendőrség munkáját nagyon megnehezít i
az a körülmény, hogy

özv. Bartosicsnénak Szegeden
nem vo!t bizalmas barátnője.
Kitűnt, hogy az özvegy minden nőismerősévol
szemben zárkózott volt. Csak ismerősei voltak
óé barátnői nem. Fésülőnője és maniküröhölgye látásból ismerték ugyan az özvegy férfi
látogatóit, de neveiket nem tudják és pontos
személyleir ásókat sem tudnak adni.
özv. Bartosicsné holttestét egyébként

csütörtökön reggel boncolták fel
a törvényszék bonctani Intézetében.
A boncolás munkáját dr. Gyuritza Sándor és
dr. Ács Sándor törvényszéki orvosok dr. Berze
Árpád vizsgálóbíró és dr. Szarvas János ügyész
jelenlétében végezték el. A boncolás eredményétől nagyon sokat várt a rendőrség.
A szerencsétlen asszony holtteste a boncasztalon már teljesen oszlásnak indult. Az áldozat felsőteste teljesen megfeketedett, a gyomor
felfúvódott.
A boncolás eredménye kétségen kivül megállapította, hogy

a balált foítogatás okozta.
A holttest nyakán mélyen befúródtak a gyilkos körmei. Megállapították azt is, hogy

a gyilkos és az áldozat kőzött
heves, kétségbeesett dulakodás
látszódott le.
A szakvélemény szerint a gyilkos rárontott az
ágyban fekvő áldozatára, aki valószínűleg
aludt, de lehetséges, hogy ébren érte a gyilkos
támadása. Ha aludt is az özvegy, gyilkosának
első érintésére felébredt és kétségbeesetten védekezett. Jobb kezét előre tolva igyekezett a
gyilkost eltolni magától. A gyilkos közbe ¡1
már szorongatta az áldozat torkát. Az özvegy
azonban oly hihetetlen erőfeszítéssel tolta el
magától a gyilkost, hogy az

mélyen beleharapott csuklóiába.
A csuklón mély, szájtól származó harapás látszott. A gyilkos fogainak helye nagyszerűen
látható. Dr. Szarvas János ügyész intézkedő
sére

a harapás helyét levágták és
preparálják, hogy a gyilkos elfogatása esetén kétségtelen bizonyítékként szerepeljen.
A karon véraláfutások és karcolások láthatók.
Különben az egész felsőtest tele van karcolások nyomaival és a körmök helye látszanak az
áldozat ajka alatt is.
Nem produkált eredményt azonban a boncolás abban a kérdésben, hogy a gyilkosság
előtt a gyilkos barátkozott-e, vagy csak beszélgetett áldozatával. A nyomozó hatóságok'arra
következtetnek, hogy

a gyilkos semmi esetre sem
lehetett bizalmas ismerőse az
özvegynek
és hogy nem pásztoróra után történt a gyilkosság, mint ahogy eddig hitték.
A boncolási szakvéleményt az orvosok már
csütörtökön délben elkészítették és beadták
a törvényszék vizsgálóbírójának.

Tíz kiló paradicsom árverezése
Óriási tumultusban egy hordár vette meg a paradicsomot, a k i azonnal eladta a z uccán várakozó tömegnek
Csütörtök délután négy órára a rendőrség a
Zrinyí-uccai kis élelmiszerüzletben — ahol
a gyilkosság történt — a romlandó árukra árverést rendelt el. Közben azonban délelőtt megérkezett Szegedre Petkó Anna, az áldozat nővére, aki azelőtt Kenderesi Jánosnak, a Gambrinus büffé volt tulajdonosának volt a felesége
Petkó Anna, aki egyetlen rokona az áldozatnak, tiltakozott az árverés ellen és kijelentette,
hogy az üzletet nővére eltemetése ntán 6 kívánja tovább vezetni- Halász Lajos leltárgond-

nok azonban

elrendelte az elhunyt hagyatékának leltározását,
amely délután négy órakor történt meg
Az árverés híre természetesen nagy tömeg
kíváncsiskodót vonzott a kis üzlet elé. Az ár
verés időpontjára rendőrök jelentek meg az
üzlet előtt és Halász Lajos leltárbiztos felbontatta a lepecsételt ajtót Az üzlethelyiségbe és
a hálószobába, ahol a gyilkosság történt, csak

A
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ttz áldozat nővére és a hivatalos
sok léphettek be- Az uccán nagy
zott, a villamosok csak nehezen
tek. Bent az üzletben az áldozat
tározta, hogy

csak 10

funkciónáriu- is. Megtermett asszony, telt arccal. Merengve
tömeg hullám- néz egy virágcsokorra.
közlekedhetA hivatalos becsüs egvmásután jegyzi fel:
nővére elha— Tiz törülköző, 12 szalvéta, 13 zsebkendő,
8 ing, 3 kombiné, 8 lepedő stb., stb.
Egy erősen szőke hölgy, aki a leltározásnál
kII6 paradicsomot ársegédkezik, az elhunyt nővérének megjegyzi,
vereztet el.
hogy

A paradicsomot találta a legromlandóbb áruaz özvegy ruhái hiányzanak.
nak. A kis kosár paradicsomért szinte életA szekrényben csak három öltözet régi ponhalál harc folyt• Végül is az vette meg, aki
gyola lóg. Hiányoznak az uj ruhák. Nemrégilegközelebb volt az ajtóhoz. A kikiáltási ára i
ben csináltatott egy őszi kosztümöt. A detekí ilónkint 20 fillér volt. Egy hordár kapta meg
tívek érthetetlenül néznek egymásra. Nem tuda paradicsomot. Nem volt rá szüksége, de nem
ják megérteni, hogy mi történhetett a kis lais járt vele rosszul.
kásban.. özv. Bartosicsné ruhái eltűntek a lakásból.
Az uccán azonnal eladta a paraA kis kamrában óvatosan mozognak a funkdicsomot darabiát 20 fillérért.
cionáriusok. Az ominózus kis ablak most be
A kíváncsiskodók pillanatok alatt szétkapkod- van szögezve. A félhomályban alig lehet látni.
ták. Paradicsom a meggyilkolt özvegy üzle- Gyertya fényénél nézünk szét. össze-visszaság,
téből!
lim-lom mindenütt Az egyik sarokban apró
tűzhely. Egy tányérban megmaradt paradi— Bár csak lett volna belőle egy mázsa —
szomorkodott a hordár. így csak négy pengőt
keresett az üzleten.

csom leves. Még a kanál is benne van. Délről maradt meg estére. A tányér egy kis lábast
borit be. A lábaskában magmaradt marhapörkölt.

Az özvegy nem vacsorázott a
gyilkosság estéién.
Az áldozat nővére, Petkó Anna kisirt szemű,
gyászruhás, halk beszédű 40 év körüli elvált
asszony. Amikor nővérének egy-egy ruhadarabját felemeli, le-lemorzsol egy-egy könnyet.
— Még magam sem tudom, hogy mit fogok
a hagyatékkal csinálni. Valószínűleg én folytatom tovább az üzletet. Én nem félek a hálószoba véres múltjától... Csak a gyilkos kerülne elő... Három éve nem láttam nővéremet
Nem haragudtunk egymásra, csak nem érintkeztünk. Szegény...
Künn az ajtó előtt detektívek portyáznak.
Minden kíváncsiskodót szemügyre vesznek. A
gyilkos hátha visszatér...

Nobile Mussolininál

Ezután Halász leltárbiztos kihirdette, hogy
löbb árverés nem lesz, mire a közönség lassan
oszladozni kezdett. Benn a lakásban pedig
megkezdődött

(Budapesti t u d ó s í t ó n k telefonjelentése.) Rómából jelentik: Nobile tábornok ma
kihallgatáson jelent meg Mussoliniméi. A kihallgatás másfél óráig tartott és rendkívül szívélyes
volt. Nobile részletes jelentést adott sarki expedíciójáról és Mussolini különösen az eltűntek

a hagyatéki leltározás.
A Kis üzlethelyiség színpadiasan üres- Sokféle áru van, de mindenből alig néhány darab.
11 darab tojás, másfélkiló cukor, 7 tábla csokoládé, 20 darab kulcsszappan, egy kiló szalonna, két rud szalámi, egy kiló kolbász. Sok
üvegben baracklekvár és vizes uborka.

Megveríé3c

A pulimelletti naptáron augusztus 6-ot mutat.

a

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
A Hungária-körut 71. számú házban levő kocsmában a Sasok valamilyen gyűlést tartottak,
amelyen azonban alig 20 ember vett részt Az
úgynevezett gyűlés után a Sasok katonai rendben visszaindultak a városba.

A boltosné ekkor tépte le utoljára a naptár
lapját. Az üzletajtó nyitva van. Bajta bekukucskál valaki. Szétnéz az üzletben, majd odamegy az egyik detektivhez:
— Kérem én hétfőn esle szalámit vásároltam.
Akkor még három rud szalámi volt és most
rsak kettő van...

sorsáról és felkutatásáról érdeklődött
Nobjle a napokban elutazik Milanóba, ahol felkeres; az Háliáról eltűntek hozzátartozóit, akiket
személyesen akar megvigasztalni és reményt nyújtani arra, hogy az eltűntek megkerülnek.

Sasolzat

A Hungária-körut és a Váci-ut sarkán ismeretlen emberekből álló tömeg a Sasokat megtámadta és alaposan elverte ókét. Közülük
Ristler Anlal és Kelemen Antal súlyosan megsérültek. A megvert Sasok feljelentést tettek
az őket bántalmazó ismeretlen tettesek ellen.

Egy kínai fiatalember meggyilkolta
a Londonban nászuíazé fiatalasszonyt

A gyilkos valószínűleg egy rud
szalámit magával vitt . . .

(A Délmagyarország londoni levelezőjétől.) A
Sootland Yard detektivjei pár nap óta titokzatos
bűnügyben nyomoznak.

A detektívek összenéznek és feljegyzik az
érdekes adatot.
A lelt ár biztos minden árut felbecsülve,

Borowdala erdejében egy kerékpáros pillantotta
meg az asszonyt, amint láthatóan eszméletlenül,
az úttól vagy tiz méternyire egy bokor aljában
feküdt. A biciklista leugrott gépéről és közeledett
a nő felé. Ekkor borzalmas látvány tárait eléje.
A szerencsétlen vértócsában feküdt és arcát egészen eltorzították a lövésektől származó sebek.
Megtépett ruháiról és a holttest fekvéséből kéjgyilkosságra lehetett következtetni.

350 pengőre értékelte az Ozlet
árukészletét.
A lakás bútorzata 326 pengőt ér, a fehérnemüek értéke 326 pengő.
Az üzlethelyiségből fehér függőnyös ajtó ve?et « hálószobába, hasonlóképen egy ajtó a
Kamrába, amelyet vékony papirfal választ el
a szobától.

A kerékpáros nagy sebességgel a legközelebbi
rendőrállomásra sietett és jelentést tett. Nemsokára rendőri bizottság szállott a helyszínre és
megállapította, hogy a gyilkos három lövést adott
le áldozatára. Noha a lövések halálosak voltak, a
tettes miután nem volt biztos a dolgában, a lövésekkel leterített áldozatot megfojtotta. A rendőrség megállapította, hogy az áldozat egy kínai
nő, akinél azonban semmi irást nem találtak, mert
a gyjlkos minden nyomot eltüntetett.

A szoba feldúlt ágyával és kirámolt szekrényével is tiszta benyomást kelt. Az ágy párnáiról már le vannak húzva a véres huzatok.
Felelte szentképek. A fejnél egy Mária-kép.
Középen egy varottas Iírisztus-kép, szerb írással körülövezve. Az ágy lábánál szintén szentkép, a biblia egyik jelenetét ábrázolva. A kis
: zobában egy varrógép is helyet kapott. Bajta
képeslapok, egy régi »Milliók könyve«. Két
szék, apró mosdó, egy füzfakosár, a szekrényen üvegekben aranysárga barack, egy vizfeslmény a falon: a vörös tapétás szoba bútorzata Régi családi fotográfiák a kis asztalkán, varrókosár és egy csattos családi album.
Előkerül az áldozatnak néhányéves fényképe

Mialatt a rendőrség a meggyilkolt nő kilétének
megállapitsáával foglalkozott, jelentkezett egy
fiatal kinai, névszerint Seng-Maje és elmondotta,
hogy felesége, aki vet nászúim
két nappal ez-*
előtt rltünt.
A kritikus napon az asszony azzal vett búcsút az urától, hogy rövid sétára megy az er-

döbe és egy óra múlva ismét visszatér. Bnesupercétől kezdve nem látta többé a teleségét
Amikor fiatal hitvese estig sem tért vissza, egy,
barátjával az erdőbe ment, amelyet két villamosreflektorral kutattak át, de eredménytelenül. Másnap kétségbeesve ismételték meg ezt
a nyomozást, de ismét csak nem jutottak az
asszony nyomára, ekkor határozta el, hogy a;
rendőrséghez fordul.
Seng-Majo ezután előattta, hogy felesége a
párisi és londoni egyetemeken tanult s minthogy ő is Londonban diákoskodott, itt ismerkedtek meg. A fiatal kinai véleménye szerint
felesége rablógyilkosság áldozata lett.
A kézitáskájában egy 10.000 dollárra szóló
csekk volt és azonkívül sok nagyértékű ékszer. Az ékszerek a holttest föltalálása alkalmával már hiányoztak.
Tegnap meglepő fordulatot vett a rendőri
nyomozás. Letartóztatták a fiatal kinait, mert
gyanú merült fel arra nézve, hogy barátjával
együtt ő tette el láb alól a szerencsétlen aszszonyt.

CSEH MM, cipészmester
cS,.ésim0heiyet augusztus h ó 1 tői
Kálvária u c c a
24. sr.ám alól

Az uj szezon
első iilmremekel
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A SEJK HALÁiA

? l z g S s cselekményl

h e l y e z t e 6 1 . Kéri Igen I. rendelőinek és a n. é

közönség további szives pártfogását.

napkeleti szerelmi legény
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A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberális napilapját támogatja, aki nyomtatványszükségletéi a DélmagyÍrország-nyomdában (L5w Lipót,
ucea »•> szerzi be. Telelőn IS—34.
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Jluffu&szíus
M&usxonlceitettlcén
földárverést
tart a vúros
A beruházóit

parcelláit

bérlőit
fel a

sscabaá
fanács

egyezítedésre

sxólltja

Augusztus 22-én ujból árverések lesznek
amelyeken a lejárt bérleteket hasznosítja a
város. Az árverező bizottság, amelynek elnöke
Fodor Jenő polgármesterhelyettes, most nagyon nehéz helyzetbe került, mert nagyon
sok ilyen beruházott parcella bérlete jár most
le, amelyeket a régi szokás alapján nem szoktak árverés alá bocsájtani. A város tanácsa
Fodor Jenő po'gárme 'erhelyeties indítványára
kimondotta, hogy a beruházott parcellák bérlőit szabad egyezkedésre szólítják fel. A város bizonyos összeget jelöl meg a bérlet fejében, amit ha elfogadnak a bérlők, ugy továbbra is bérleményeikben maradhatnak. H a
nem fogadják el a város által meghatározott
összeget, ugy a város nem lesz tekintettel a
beruházott parcellákra és árverés alá bocsájtja
ezeket.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Régi
szokása a szegedi földbérlöknek, hogy a bérleteiken különböző beruházásokat eszközöllek,
házakat építettek, gyümölcsösöket ültettek stb.
Mindezt azért tették, hogy a bérleményeik lejártával újból az ő kezükben maradjon a bérlet. A város az évek hosszú során nem is
gördített akadályokat az elé, hogy a régi bérlők kapják meg ezeket az úgynevezett beruházott parcellákat, amelyekért a bérlők a
rendes béren felül tartoztak még egy bizonyos
százalékot fizetni. Ezt a százalékot a város a
dülőuti átlagárak alapján állapította meg és a
bérlők szívesen fizették ezt a különbözetet,
csakhogy
bérleteiken ne háborgassák őket.
Csaknem az összes bérleteken ez a helyzet,
mert a régi bérlők tudták azt, hogy a »beruházott parcellák« nem kerülnek a bérletek lejártakor ujból árverés alá.

tJWSt

Elveszik a nem földműves haszonbérlőktől
a városi bérfoldeket
Bt. Vásárhelyi Béla OFB biró megváltási eljárási índll 2000 hold városi földre
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Dr. Vásárhelyi Béla törvényszéki tanácselnök, OFB
biró már régebben foglalkozik azzal, hogy azokat
a városi földbérleteket, amelyeket nem hivatásos
földmivesek birnak, az OFB-törvény értelmében
megváltja. Dr. Vásárhelyi Béla biró Ferenezy
Mátyással bejárta az összes városi bérleteket és
megállapította, hogy mintegy 2000 hold olyan
városi fftld v«n, amelyek nrra hivatásos HHdmlve.wknek vannak kiadva.
Természetesen a 2000 hold megváltási eljárása
rendkívül hosszú időt igényel, ezért dr. Vásárhelyi
Héta átjrt a város tanácsába®, hogy a meg-

vízével táplálnák. A fürdő létesítését Szaty
maz közönsége örömmel fogadta. Az építkezési
még ebben az évben megkezdik és a föv5
nyáron a szatymazí nyaralók már vígan strandolhatnak fürdő fükhen. A szatymazíak a szerdai értekezleten, még olt a helyszínen rzonnol lefegyeztek
4500 pengőt, úgyhogy az
építkezés megkezdésének anyagi akadálya
nincs.
A szatymazí strandfürdő létesítésével egyidejűleg megalakult Szatymazon a Szatymaz—
Jánosszállási
Uszóegylet. Az u| uszóegylef
céljául lüzte kí, hogy a szatymazíak részére
llszta fürdő álljon rendelkezésre és a gyermekek sportolási lehetőségét előmozdítsa.
Az eddig elhanyagolt és rendezetlen Sza'y| mez, a strandfürdő létesítésével és az uszóegylet megalakításával a fejődésnek arra
az útjára lépett, amely már régen esedékes
volt.
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Pintek. Róm. kat. Lőrinc vt.
Protestáns. Lőrinc. Nap kel 4
óra 49 perckor, nyugszik 7 óra 21 perckor.
A Son?:"«i-¡-könyvtár nyitva 10—12-ig csak tudományos kulalók számára. A múzeum nyitva délelőtt fél 10-től 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L einelet) nyitva d. e. 8-1-ig, d. u. S-7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (Tel.
225 ), Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárnl 41. (Tel.
777.) Lipsitz József, Kelemen ncca 11. (Tel. 391.1
Moldvány L. Újszeged, Vedi s ucca 1. (Tel. 846.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Törők Márton. Cson.
grádi sngárnt 14. (Tel. 36!.)

váttásj eljárást nem tudja lefolytatni a legközelebbi árverésig, amelyen a város ezt a 2000
holdat ujból haszonbérbe adja, ezért arra kéri
a város tanácsát, hogy ezen a legközelebb megtartandó árverésen a szóbanforgó 2000 hold földet ne adj« ki a szokásos tiz, vagy huszonöt
—Albrecht Jsoll'ndi Mlflntefése. Hágából jelenévre, hanem csupán egy évre.
tik: Vilma királynő Albrecht főherceget a németA város tanácsa csütörtöki ülésén foglalkozott
alföldi Oroszlán-rend n»gykeresztjével tüntette ki.
dr. Vásárhelyi Béla átiratával és ugy határozott,
— Időjárás. A Meteorologjai Intézet jelentése:
hogy teljesíti az OFB biró kérését, a 2090 hold |
földet nem adja M tovább a ré^l bérlőknek, haHazánkban a hőmérséklet tegnap általában néhány
nem az árverésen egyelőre csupán egy évre haszfokkal a normális föté emelkedett. Ma reggelre
nosítja.
az idő felhősebb lett ós a szelek nyugatról megélénkültek. Csapadék nem volt. Jóslat: Az időjárásban ismét javulás várható.
— A Jugoszláv vízumok klá i:táaa. A budapesti
SHS kereskedelmi képviselet felkérésére a seegedi
kereskedelmi és iparkamara felhívja az érdekeltek
figyelmét az SHS királyság budapesti főkonzulátusának azon intézkedésére, hogy ezentnl a Jugoszláviába utazni szándékozók a főkonzulátusnál
szerint Taracz Mihály azonos Szabó Ferenccei
kizárólag s z e m é l y e s megjelenés esetén nyeraki ellen több törvényszék már régebben köhetik el a vizumot A v i d é k i közönség utazásának megkönnyítése céljából az SHS főkonzulátus
rözőlevelet adott ki. Szabó Ferenc Székesfehérváron, Szolnokon /4 rendbeli betörést kö- elrendelte, hogy mindazok, akik nem óhajtják
a f("konzulátuson Budapesten személyesen kérni
vetett el, m a j d legutóbb Gerendáson dolgozott,
a vízumot, küldjék be útleveleiket ajánlott levélamikor is többezer pengő készpénzt rabolt el.
Motozása alkalmával 1200 pengőt találtak nála. ben az SHS kereskedelmi képviselethez (Budapest, VI., V|lmos császár-ut 26.), mely azokat
Szabó Ferenc kihallgatása alkalmával, ami- már másnap vízummal ellátva szintén ajánlott
kor felfedték előtte előéletét, töredelmesen belevélben vissza fogja küldeni a feleknek. Az útvallotta sorozatos betöréseit.
levéllel egyidejűleg beküldendő a vizűm dija és
a kezelési költség, rendes beutazásnál összesen
A rendőrség Szabó Ferenc elfogatásáról ér15.90 pengő, valamint az útlevélnek ajánlóit levéltesítette az érdekelt törvényszékeket. A terben való visszaküldéséért 1 pengő. A jugoszláv
heltet egyelőre az üayészséű focilázába kisérvízumoknak ily módon való elintézése kizárólag
az utazó közönség érdekejt szolgálja, mert ily móték á t
don megszabadul felesleges költség- és időpazarlástól.

i szálloda költekező vendégéről ufpenpüiata alapján
állapították meg, hogy rovottmulfu betörő
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
mult hét végén történt, hogy az egyik szegedi
kisebb szálloda előtt egy autó állott meg. Az
autó Gerendásról hozta utasát, aki a szálloda
könyvébe Taracz Mihály erdööri szakbiztos i
céven irta be a névéi. Az idegen azonban olyan
feltűnően költekezett, hogy a szálloda tulajdonosa deleidivekért telefonált. A detektívek igazolásra szólították fel a szálloda költekező
vendégét, aki azonban nem tudta magát igazolni. A rendőrségen erre őrizetbe vették és
ujjlenyomatát megküldték a bűnügyi nyilvántartó hivatalnak.
Csütörtökön délelőtt azután megérkezett Szegedre a bünügyi nyilvántartó értesítése, amely

A szatymaz! nyaralók
strandfürdőt építenek Jánosszálláson
(A Délmagyarország
munkatársától)
Amíg
Szegeden szép csendesen alszik a modern
strandfürdő lélesltésének terve, eddig Szatvmaz megelőzte az anyavárost és
parifürdő
építését határozta
el. Régi vágya teljesül
ezzel a szatymazí nyaralóknak, akiknek már
csupán a fürdő hiányzott a kellemes nyaralásból. Szerdán délután a szatymazí birtokosok a Gazdakörben tartott értekezleten kimondták, hogy Jánosszálláson,
az ottani állomás möQött elterülő
úgynevezett
Zombori
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tavon narlfürdőt építenek Az építési költségeket Igen szerénv keretek között állapították meg, a tervek szerint a szalymazlak partfürdője mindössze 4000 pengőbe
fog kerülni. A költségek biztosítására szindikátust
alapítanak és minden tag 50 pengő beruházási összeget fizet be a szindikátus pénztárába. A tagok a befizetett 50 pengőt tíz
éven belül forsolás ntfán visszakapják.
A partfürdőt 100 méter hosszura
és 55
méter szélesre tervezték és egy ártézi kut

a S/>'chrnvi '"'nzihan,

9

0051 k a n .

8

x A C*á}a CMcnsz haíahnas műsorát önnek Is
látni kell!
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— A vtzmfifefcp uj kútja. A város tanácsa már
régebben elhatározta, hogy a vízszolgáltatás fokozására uj ártézi kutat furat a vizmütelepen.
A város a furatást házilag fogja elvégeztetni, csupán a szükséges csőanyagok szállítására irt ki
versenytárgyalást. Ennek eredménye alapján, mint
legolcsóbb ajánlattevőt, a budapesti Ullrich-céget
bízta meg a tanács, amely a csöveket 28.059
pengőért szállítja.

M O Z I

Coitrad Veid®
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•'raltnr a KorzA Mez' •eríhf'Thé-j'h-n

— Orgona- és harangszentelés a felsővárosi
templomban. Szeptember 2-án ünnepségek keretében szentelik fel a felsővárosi minorita templom
uj harangját és orgonáját. A felszcntelési aktust
dr. G l a t t f e l d e r Gyula csanádi püspök délelőtt fogja celebrálni, délután pedig népünnepély
tesz a Szentgyörgy-téren.
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Kibővítik a város
női felső kereskedelmi iskoláját
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Mint
ismeretes, a városi n5l felsőkereskedelmi
iskola jelenleg az éllami felsőkereskedelmi
iskola épületében Tan elhelyezve, azonban
helyiségei évről-évre szűkebbnek bizonyulnak.
Nvárt György az iskola igazgatója már iöbb
izben kérte az iskola kibővítését. Az igazgató
két tantermet kért, amelyben modern nyelveket tanítanának. A kultuszminisztérium most
ebben az ügyben lekűldötte dr. O/ay Ferenc
miniszteri tanácsost, aki szerdán délelőtt tárgyalt a várossal és a felsőkereskedelmi fiúiskola igazgatójával. A kibővítési minden valószínűség szerint ugy fogfák végrehajtani, hogy
a jelenleg igazgatói lakásul szolgáló
helyiségekből
eloesznek
két szobát
és ezeket
fogfák átalakitani tantermekké.

cipót
vear a
nyárra,
m e r t r i o g y az.

éó

Dr Olay Ferenc szegedi tartózkodása alatt
egyben ellenőrizte a Boldogasszony- sngáruton
folyó polgáriskolai tanárképzőintézet építkezését.

értéke
kicdi

az

óva. f

—Szeged alapítványi helye a Lndovifcán. Szeged város a Ludovjka Akadémián alapítványi
helyet létesített szegedi születésű ifjú részére,
aki a katonai pályára készül. A tanács a város
Alapítványi helyére most S z á s z Gyulát, idősebb
Szász Gyula igazgató-tanító fiát küldi fel Budapestre.
— Fetbonnrilák Farkas Jém* hotttcstél. A szerdai halálos végű elgáaolás ügyében dr. M i h á 1 y f y
István ügyéss csütörtökön délben elrendelte Fark a s János holttestének felbonoolását. A boncolás
eredménye alapján remélik, hogy megállapítható
tesz, hogy Farkas János öngyilkossági szándékból vetettem magát a »Pálfy« mozdony elé, vagy
pedjg szerencsétlenség áldozat* lett.
— Útonállás. Szombathelyről jelentik: Snombatbely egyik leglátogatottabb főuccáján, az Arpád-uton tegnap este egy ismeretlen ember késsel
a kezében megállított egy sétáló társaságot és
pénzt követelt tőle. A társaság férfi tagjai lélekjelenlétének köszönhető, hogy az útonállás nem
járt eredménnyel. Az ismeretlen hamarosan eltűnt
FAldalomlól megtört síiwel hidalom, hogy
szereled nővérem

özv. Bartoslcs Józsefné
szül. Petzkó Mária

f. hó 6-án éllel vóratleaul elhányt
K megboldogult fökll maradványait f. hó
10-én, pénteken détntán 4 órakor • belvárosi
temető knpolaházából a rém. kot. szertartás
szerint hetyezrlk örök nyugalomra
Petíkó Anna
nővért.
Béke h a m v a i r a 1
395
íj,.' 'HMfe.Vví'í
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NAGYSZALLOPA
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VIL, Erzsébet korul 45-47.
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Szegediek kedvenc

találkozó helye.

Magyarország l e g n a g y o b b szállodája.
Szabáfc a legttcsóbbMl Imrcsszobáklg.

tí

Szegedieknek különös
kedvezmények!

% Jön! Magyarország legnagyobb, legjobb ctrfc»iszváHala»a, a Grand-Colosseum Cirkusz Czájst

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkaközvetítő közli: Állást kaphat helyben: 1 kovács;
2 késes; 16 lakatos; 1 varrógépmii szeréi; 3 bádogos; 1 kádár; 1 bognár; 1 fiatal faesztergályos;
2 malomasztalos; 1 kárpitos; 1 szíjgyártó; 1 hentes-mészáros ; 1 szakács. Vidéken: 1 kovács; 2
kosárfonó; 1 szakács; 88 kubikos; 30 kötőrő;
1 borbély.
x A vflág legjobb artistái a Czája Clrkiwzbwnt

— Borzalmas tűzvész pusztított Szégyen községben. Párkányról jelentik: A Párkány mellett
elterülő hétezer lakosú Szögyén községen hatalmas tűzvész pusztított kedden délután és ma
égnekmeredő, füstös Mak jelzik a tomboló efem
rettentő pusztítását. Déli pihenő alatt a község
határában felállatott nyersolajtraktorok egyikéből
szjkra pattant ki és lángralobbantott egy szalmskazatt. Dübörgő Szélviharban gyorsan terjedt a
tüz és egy félóra múlva már huszonöt ház állott
lángokban. A községnek nincs szervezett tűzoltósága és a szomszédos falvakból érkezett segítség.
Ekkorra a non bari munkájnk már csak arra szorítkozott, hogy megakadályozzák a tüz továbbterjedését. Délután négy órakor már száz ház
állott lángokban, éjjel egy órára pedjg százhetvenhárom ház hamvadt el. Hatszáz család, kétezer
ember maradt hajléktalanul, akik mindenüket elveszítették. A nagyközség egész termése is elpusztult. Két gyermek is eltűnt vajóorfnö, hogy
bentégtek valamelyik házban. A kár hozzávetőleges
becslés swr?Bt kőzetjár « tzmrBlió cseh koronához.

— Meg akarta ölni hal gyermekét és feleségét.
Kaposvárról jelentik: Egy kaposvári fűtő, Starcsek István borzalmas módon akarta kiirtani hat
gyermekét és feleségét. A házastársak kőzött már
régóta állandó volt a veszekedés. Starcsek hétfőn
este ittas állapotban érkezett haza és újból öszszetüzés támadt kőzte és a felesége között A fütő
dühében egy spiritusszal teli üveget kapott fel,
azzal végig locsolta gyermekeit és feleségét s
azzal fenyegetődzőtt, hogy mindnyájukat elégeti.
Az asszony és « gyermekek, mialatt i felbőszült
apa gyufát keresett a lakásban, jajveszékelve átrohantak a szomszédokhoz s így megmenekültek.
A szomszédok hívására rendőr jelent meg a lakásban, aki nagynehezen megfékezte a még mindig
dühöngő és fttas embert. A rendőr Starcseket
előállította a rendőrségre, ahol őrizetbe vették.

x Az tttolsé M év teggrandtéznsabb IflŰHWPfl íl
CzájB Cirkuszban!
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Sporí

Hol látszik a Bástya vasárnap ?
Bécs, Temesvár, Kassa vagy — Szeged

A félbeszakadt romániai tora a Bástya vasárnapi
programját teljesen felborította. A szépen megtervezett kéthetes tora megszakadt és most hevenyében majdnem lehetetlen külföldön mérkőzést
lekötni. A bécsi >Austria< pár héttel ezelőtt meghivta ngy&n a szegedi csapatot, de agyarakkor
már le volt kötve a román tura és így nem fogadhatta el a Bástya vezetősége a béé i meghívást Most, hogy a vasárnap felszabadult, újra
összeköttetésbe lépett a klub fővárosi képviselője az
Austriával és a bécsi egyesület most Is hajlandó
volt fogadni a Itapid-mérkftzés éta Bécsben sokra
értékelt Bástyát. De itt ismét akadályok merültek
fel. Vasárnap ugyanis az Európai Kupáért játszik
Bécsben a Hungária a Rapiddal.
Az osztrák-szövetség, amikor tudomást szerzett
a Bástya—Austria-meccs előkészületeiről, félhiviatalosan értesítette az Austriát, hogy rossznéven
venné, ha éppen az Európai Kapa nagyon fontos
mérkőzésnek az Austr}a konkorrendát csinálna,
Természetesen az Austria kénytelen volt vissza-

A Hungária- Rapid Középeurópai Kupa-mecsc«et, amely Bécsben vasárnap kerül eldöntésre, a
berlfni B i r l e m fogja vezetni.
A« MTK augusztus 18—20-Ik! úszóversenyén részt
fog »«mi a két japán olimpikon, T s a k a t a , a
meUnazás olimpiai bajnoka és T a k a l s h i , a
leggyorsabb japán úszó. A r a e B o r g már előbb
ígéretet tett, hogy ré«*tvo« •

}
I
j
i
'

vonulni és így most ez a kombináció is elesett.
A Bástya vezetősége ezek után még két irányban
folytat tárgyalásokat, hogy üresen ne maradjon a
vasárnap és a csapat foglalkoztatva legyen.
Temesvárra sürgönyöztek és ujabb beutazási
engedélyt kértek a már előbb lekötött kél mérkőzés lejátszására. Ez azonban, tekintettel • román állapotokra, aligha fog eredménnyel Járni.
Sokkal reálisabbnak gondoljuk ellenben azt a
megkezdett tárgyalást, amely vasárnap és szerdán
lejátszandó két mérkőzést ajánl fel Kassának.
A kassajak ugyanis még régebben meghívták a
Bástyát és ha csak nincs a két kassai egyesületnek
ezekre a terminusokra már lekötött mérkőzése,
akkor nagyon valószjjiű, hogy fogadni fogják a
piros-feketéket. A késő esti órákban azonban még
bjZlosat itt sem tnd a Bástya vezetősége.
Beavatott helyen kijelentették, hogy ha sehová
sem tud vasárnapra elutazni a szegedi csapat,
akkor Itthon fognak egy kombinált Mnatöranpattal Irénlngniecesct Játszani.

Rraosa I)u*tt, a Zrinyi-KAC jóképességü játékosát, amint annak idején megírtuk, Budapesten
megoperálták. Kraasz két nap óta itthon van és
igen jól érzi magát. A tréningeket rövidesen meg
kezdi és reméli, hogy őszkor már játszani is fog

Fábián fényképészmesíer
m ű t e r m e Tisza La|o* U ö r u l » 9 ( K s r o n a
u c c a t a r o k ) m e a n y I1L
3»

DÉLSiAÜtASöRSZAG

fB8» «cegBBZtus Itt.

l«*na*'/iiMr vá teilte»

Szegedi kereskedőknél és iparosoknál1!« megkap mindent méHónyos árért, a legszebb kivitelben, a legjobb minőségben,
ami háztartáséban, ami ruházkodásához, ami privát céljaira, ami családtagjainak, ami szórakozásból vagy ami komoly
időtöltésre kell. Bármit be akar szerezni, augusztusban se maiassza el felkeresni ezeketa szegedi kereskedőket és iparosokat.
E m l s e - l i ű v é f i á x b a n minden «sie
a hsres £ m n p d c l i i 3 - / a a » uarorsflr.dtl.

ÄIN© ES MOTÖHSSCIMI

mi UTCAI- 1% Ronoift

Telefon 14—96.
Markovlcs
Telefon 16-28

Szekiulesz és Vészlcs
Telefon 11 62
»<lqy6 ncca 1.
sfjvaBBKüWí s.

immmAwmm

2£av2za
Telefon 11—94.

Retemen ncca 5.

Szilárd
Ailtairészek, pne*k

Lajos
Horváth Mihály a, 7

Telefon 5-95.

Földes Izsó

Telefon 12-80.
Kárász ucea 7

tóomtoos ÍSíván
Telefon M-00
Széchenyi tér 6
V a j d a es Fodor
Telefon 18-24.
f ' á r o l y l ncca 1

FÜZÖ- ES ERHTOXB
ILu39LEGESSE6EK
KéSdor I. és T á r í a
Te'efon 11—02
Kárész ocrn a

Fogel

Ede
Takaréktár oeca 3.

Telefon 6-45.

m m mm
Markovlcs Szilárd
ÉtM-nappall benzinkút.
Tisza Lajos kSrnl 34.
Telefon 9-05

Telefon 773

Fckelesas n. 19

CIPÓK

Hoffmann H u g á n é
Twlós on dolálás, hajfestés
Kállay A. neca

( S E L M «

ES

I
öeuíscto
'S Telefon 871

RADIOCRílM

Marson
Kárász ncca ífl.

W f r l h és H e n g e y
Telefon 13—21.
Horváth Mihály ncca 7.

MUlhoífer Albert
Telefon 10 - M.
Széchenyi Ite «.
....

.

.1

László
Széchenyi tér 3.

FESMNEliB
Lednlczky József és Tsa
Telefon 6 - 72.
Kérész ncca ft.
Telefon 8 54

i

iin

K n S í l n M n e t van- ét rézbulor
Teteíon 14—65.
Kossuth Lajos sngúrot 8.

HEZBHHKKA

Fischer Izsó
Telefon 13-50.
Kö'csey uoca 10.

KQJ0IT-, SZÖVÖTT- ÉS KRRISISYFIIRYH
Lampel és Hegyi
Teiefon 14—03
tMtepMbazár.
Polliik Tesívér«5k
Széchenyi lét 17.
Ccekonles neca 6.

mi

©M- ES mmmm
Caurl Ferenc
Telefon 18-69.
árész oeca 15.
F f f s c r a e r JtoacseS
Telefon 15~38.
í'áré« ncca 14t

5£re2r»er Jb&kato
N»ííj óroiavüó mfiheiy.
Tlsaa Lak» Mrai 57
T é l h Jfoarsef
Nagy javHímBfceíy.
ffd'csey • BCClI? *•

V M M ES M I M

DÍWTCSKREK

K ö l d o r I . é s Tsa
Telefon 11-02.
Kérész/ncca 8.
s z m ®
Gábor Keleit Szőnyegszövő
Telefon 9-74.
'Kárász ucca 8.

KASPIT©S

Wlníer AdoHl
Telefon 18—56.
Koro»« ncca 3.
Altoerl
Kárász ncca S. J,1®»

mfflDlVATiUHl

Pető
;>'• H Széchenyi tér 3.

fai, Beile?
Széchenyi lér 8.

Kelemen
Telefon 13—22.

Del-Ka-Hungárfa
Telefon 6 84.
Kárász ncca 14.
Royal cípőánsbáz
Telefon 2 85.
Kölcsey ncca t.

Mi

Dexso
Kérés«

Első Szege®
Telefon 3-63.

Schalter Testvérek

111

Sege«v6ry
Telefon 3-42.

Testvérek
OeV.onlcs ncca 6.

Flacher Testvérek
Trfefon 10-65.
Kár ss £ occä 10.

Kuli v n m o s
Mikszáth Kálmán a. 9.
DOTORObi

<-*'• a

SLLATSZEREK E S

PollAk
Széchenyi lér 17.

KALAPOK

PAPLAN, SZÓIRA®

K.. Ekker Erxsl
Kakipsxalon, Kárász jucca 8.
(Sosmaos híz )

Neme» Mliiély
Telefon 6—24. Kelemen a. 7. (Oroszlán o. sarok.)

iítoln ncc<j 2S.

TEXTIL ÉS UTCAÍÁSÜU
H o J l z e r S . é s F f a íDetail Ozlefe)
Telefon 79«.
'álíay Albert ucca.
DL Salgó és Társa TexflUCerosbede'rai RT.
Exelflíl: Excelslo
¡Sontofjyi ucca 22.

MIANOSOKFFIN
Deutsch Alberi
Ttfefon 871.
Kórász occa 3

lift«- ES M R C E L L A N
üvegkereskedelmt V á l l a l a t
Telefon 14—73.
KlatKél tér 1.
H o s z n d M ífflíkiJnyixtfce/ / e g y e z tesse
e J ö K O D á c s n d l , Kölcsey ucca 4.
Tfiz- és «effilíiosMÉsS ksc'.öBifc^äsn kSflMt a
„Fecctófe" szt&Hfi föiírUeíSMÜiséSÍTé! K«:amw u.7.

DftLMAr.YARORSZAG

A Szent István havi
reklám áraim:

( c i o k augusztusban é r v é n y e « )
Remington X-es
2 0 0 - — pengő
Remington, 10-es, segmentes . . . 300"—
Remington, 12-es, legújabb modell . 360-,
Royal X-es
2SO-—
Trinmph, ÍO-es, gyári uj
550-—

felső Szened! Erőgép Vállalat

KELLEK
334
Széchenyi tér 8. j- Telefon 3-«3.
m r 5 é v i IÓÍ.M1A* m e l l e i t . -*m
Szalag, Csrbon papírokból kiilön 10% engedmény.

Világhírű nyaraik és üdülők
Penslók, iníemáíusok,
leány- és fiúoiíhonok.
Havi ellátási m tanulóknak 150 P ,
felnőtteknek 160 P, mely hetenkinti
változtatással négy n y a r a l ó h e l y r e
é r v é n y e s . Ezer személy referenciája.
Kérjen
prospektust
(válaszbélyeg).

192R ffngnsrfas l f t

Ingyen mehet Budapesten
a Szent István-ünnepi héten:
az Állatkertbe, az A n g o l p a r k b a , »Margitszigetre, a Margitszigeti kiállításokra, Gellérthegyi Ünnepélyre, sportmérkőzésekre, mulatókba, ingyen
hajókázhat a Dunán. Ingyen reggelizhet, uzsonnázhat, ebédelhet, borotválkozhat, fürödhet. Ingyen fényképeztetheti le magát. Ingyen kap értékes ajándéktárgyakat, féláron mehet színházakba, cirkuszokba, árengedményt
élvez éttermekben, üzletekben. Mindezt a kedvezményt a Szent István ünnepi Hét Társad a l m i N a g y b l Z O Í Í S á g a által kiadott kedvezményes szelvényfüzet biztosítja ós minthogy a Nagybizottság a füzetet korlátozott példányszámban tudta csak biztosítani, ajánlatos annak mielSbhi megrendelése.
A ftlzet á r a ÍO P . Kapható lapunk kiadóhivatalánál, valamint a Nagybizottság központi adminisztrációs
irodájában: Budapest, v m . , Cllöl ut -4, I. emelet Z.
1.134

21: Színielőadás. 21.20: Hangversenyátvitel a brünni
kiállitásból. — Stuttgart. 16.15: Hangverseny. 19.15:
Alfréd Dőblin-emlékünnep. 20: Népszerű zenekari
hangverseny. 21: Énekkari hangverseny, utána ka..marazene. — Zürich. 16: Szórakoztató zene. 17.20:
Gramofonzene. 20.15: Ária-est. 21.25: Zenekari hangverseny, francia operettnészletek.

Belvárosban elegánsan bú-

Peslalozzi Internátus Iroda

torozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.

ÍFériération Inteimstlanale des Penslonnats Earopéensi
Bsdapest. T., R№s1m*nr o. 4.1. Telefon: Teréz 242-36

N y a r a l ó
és

Ü d ü l ő t e l e p e i k :

Magyarországon
: Budapest, Siófok, Balatonöszöd. Svájcban: Oenf*, Lausanne*. Neuchofel*. Luzern. Montreux Zürich*, Lugano*, Sl. Morilz.
Franciaországban
: Paris*, Deaavllle, Trónvilié, Biarrilz, Alx len Balns, Grenoble. Evian (genfi
ló); a francia
"Riviérán
: Sl. Rauhael Cannes,
Nizza*, luan les Plns, Monté Cnr'o, Mentőn. Olasz~
országban:
San Remo*, Nervf, Velence, Bordighera. Abbazia, Rlcclone, Koma*. Nápoly. Palermo.
Ausztriában:
Wien*, Zell am See, Linz*,
Innsbruck*, Salzburg*, ischl.
Belgiumban:
Ostende. Angliában:
London*, Cambridge*,
Brlghlon, i olkeslone. Afrikában:
Algír*, Tanls*.
A *-gal JelOll helyek internálások, fin- és leány
otthonok, pensionalusok — felnőttek részére is —
nyitva egész éven ál.
K22
A többi helyek jullns, augusztus és szeptember
i hónapban vannak nyílva. Társas utazási kedvezmények (25 50%). külön direkt Pullman-kocsik. InferI nátnsl dijak Budapesten havi 90 P, külföldön 110 P.

Wt€E€ÍÍÓ
A

naqyobbloaáöállomásoU
mai
mttsora

Budap«*. 0.30, 11.45, 15: Hírek, közgazdaság.
12: Dél; harangszó az Egyetem-téri templomból.
IJtána: Kamarazene. 17: Zoltán Vilmos: A bndfti
begyek. Felolvassa: Radó Árpád. 18: Kárpáth Zoltán dr. és Paksy József dr. négy kézre magyar
nótákat zongoráznak. 19: Lukács Sári (ének) hangversenye Polgár Tibor zongorakiséretével. 20: A
m. kir. Operaház tagjaiból alakult szimfóníkus
zenekar hangversenye a Budapest-Székesfővárosi
Állat- és növénykertből. E hangverseny szünetélven kb. 21.30: Pontos időjelzés, hirek és az olimpiász eredményei. 23: Szalon-trió
hangverseny
Wejpand Tibor (ének) közreműködéséül. — Bécs.
11: Zene. 16.15: Régi bécsi keringök. 20.05: O.
Itlumenthal l m wejssen Bőss cimü vígjátékának
közvetítése utána tánczene. — Berlin 17: H«ngversenyátvitel Ahlbechből. 20.30: Alfréd Doblin<m lék-est. 21.30: Operarészletek. — Briinn. 17:
Hangverseny. 18.10: Németnyelvű énekhangverseny. 19: Hangverseny északi zeneszerzők müveiből. 20: Hangversenyátvitel Prágából. 21: Hangversenyátvjtel a kiállitásból. — Katlowilz 18:
Hangverseny. 10.30: Prózai előadás. 20.15: Szimfóníkus hangverseny. Átvitel Varsóból. — Leiprig. 16.30: A drezdai házizenekar hangversenye.
20: Dalok gilárkisérettel. 21: Ooethe szerelmei.
_!2.15: Szórakoztató zene. — London. 18: Zenekari
hangverseny. 19.15: Dvorák: Legenda, op. 59. 21.35:
Hangverseny. 23: Daventry. Tánczene. — MilanoYigonllno. 16.30: .lazz-band. 20.50: Zenekari hangverseny. — Róma. 13: Bádíótrió. 17.30: Hangverseny. 21: Zenckarj hangverseny. — Prága. 17 30:
Szórakoztató zene. 20.10: Énekkari hangverseny.

próhirdetések

Valuták«
\ _
3.4« 3 51
Segal fönt
27.95-28 Ш (M
Belga I r.
797*1-80.00
Ut*
2995 -30^20
eseH lr»r
1696 1704
Din kar.
136.50 137.00
152 85-153 45 MárЫ
Dinár
Oftr. leHll.
81.75-81.10
Dalür
57030 57'30 Norv. kar. 15300 15360
Pr. trtnü
110 35 113.75
>2.60 -2280 Sv. frank
Holt «атЫ 22975-230.75
SvBd kar.
153.20 153.80
*»•»v
64.15-64 45
Irányzat:
A maj értéktőzsdén kedvetlen volt a hangalat.
A spekuláció, miután sehonnan sem kapott ösztönzést, nagyfokú tartózkodást tanúsított, minek
következtében a forgalom végig 1 ártott volt. Az
üzlet később sem tudott megélénkülni. Az első kötések teljesítése után a piacon teljes üzletteknség
uralkodott. Az árlemorzsolódások azonban az
1—2 százalékot egy esetben sem lépjk tul. Ittott kisebb javulások is észlelhetők voltak. A fixpiac üzlettelen, a valnta- és devizapiacon Madrid
és Amsterdam lanyha volt, London egy árnyalattal javult.

Kiadó csinosan bútorozott
szoba azonnalrais. Arany
János ucca 5., I. 5.

Bútorozott szoba
csendes, kertes házban
azonnalra kiadó. Újszeged.
Balfasor 47.
1.123
Teljesen különbejáratu, feltétlen tiszta bútorozott
szoba egy vagy két wrlembernek kiadó. Kossuth
Lajos s. nt 8. I. 10.

Kit három szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés otján.

Cipőtfizönőt fél napra felvesz Apró Ferenc cipész.,
Kálvária tér, a kápolnánál.

Eiadó hátak között válogathat tetszés szerint egy
típvoiill ÚC.t , utján.
Zongoravásáriók I Angol
mechanikáju, rövid, fekete
Stingl zongora jutányosán
eladó. Szeged, AJs/!iszapart 16. (FGvámiüvatal.)
Emelet

Használt
kerékpárt
l e g m a g a s a b b árban
veszek.

K I S » ,
t Higonics )ér és Tisia Lajos kO'ut
parkán
545 Gr. Apponvi ucca 10.

szép üzlethelyiség,

II

NI—MII ••••L—M—I

nUUielTnek is l?en alk-.'mn ol- Háztartásitól eredő
csó háíbénel kisdó. A|ánlat Vat
.Dugonics tét* Jel. a kiadóba. jókarban levó ajtók, abGabonatőzsde:
lakok, épületfák, deszkák
Irányzat buz« és rozsban lanyha, egyebekben
és kályhák eladók. Káltartott, a forgalom élénk.
vária ucca 39.
W«
Sceriny feltételek melleit
Hivatalos árfolyamok:
gép- és gyorsírók ajánlkoz- Rövid fekete kereaalauros
77 Irg.
76 ke.
nak egy 30 filléres apró- Stingl zongora 800 penBoza
gőért sürgősen eladó Zöld27.45 - 27.55 , hirdc lésre.
30.30-30.8fl
Tisza*.
fa ucca 5.
27.35—27.45
30.20 30 65
F.-tazai
27.20—27.35 Ügyvédi irodai gyakorlat31.50 31.65
Pm.
27 20-2735 tal bíró gépírónő állást
2P.90 30.35
Fv.
27.20-27.35 keres .Szerény" jeligére.
2900 29.25
Bácska'
nagy vólasztékban, 'eszálDurántu'i
litott árban 230
Mérlegkép es
24 75-24.90
e
g
y
é
b
•
Rozs, neatvid.
7
Wlesner,
Aradi «. 6.!
könyvelő,
Arpa takarmány I. 27.25 2 .50 Sörárpa 32 50 33-50
31 00 32.00 perfekt német Ieve!»(tn3pi i—3
1675 27 00
Arpa takarmány
órai munkára azonsai felvétetik.
l!
26 25 26.52 Ajánlatuk
2175 21 00 ZnlT
Buwkorpa
.Export* feligétc a MKpLÖNFELEÍC
43 00 44 00
Pepee
közép 26.00 26.50 alótilvalalba kérelnek. 536
32.00-32 50
30 00-31.00
Tengen
31 50 31 7*;
eoyéb
cigy kárpitos segéd és egy
és duoletalpn té'fl és iiöl harietanuló felvétet k vitéz Dó- nyák D. M. С anyagból a leeolcsóbbaa készülnek Betrnwwi
czinél, Híd ncca.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
ruaka kOtódététMn, Iskola ucca i
14. sxáir.
343
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagysrország
Kifntótlu felvétetik Bhm
Hírlap-és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.
festéküzlet, Szent István
Az Alföld legnagyobb
tér fi.

BUTORCK

Karlsnyafejelés

Mészárosét hentes üzletemet

Boldogasszony sugárut 43. sz. alól BoldGSaSSZOOJ
sir ára! és Zerge ncca sarkára. Hajós cukrász házáb»
helyeztem át.
Tisztelettel Mencz Alajos.
Elsőrendű marha-, borjú- és sertéshusok, friss hentesáruk mindenkori napi áron kaphatók.
561

„Favorit

вв

elsőrendű készolajfestékek
mélyen leszállítón
árak mellett minden színben kaphatók, kellő utasítással, ugy, hogy bárkinek biztos sikerrel jár a festés.
Xománcjesiékek
minden
színbenElsőrendű
Borostyán
padlómázak,
amit
mosni és kefélni lehet, mint a parkettet.
Vállalok: Bútor-, épület- és
portálfestést.
34

T&irn
P . é s Tsa
tízeged, Szent látván tér 6. szám.
Telefon: 701.

Építkezést,
alakítást szolid áron vállal
Barna kőművesmester, Zákány u. 48

táblaüveg

raktára

KGrSsi G é z a
Dvegezési vállalata, Mcrey
ucca 8. Telefon 9—B7. 150

Kárpitostanonc
fizetéssel felvétetik. %

MUl&offer,

Sxéclfrenyi

mm

misialy
Aradi ucca 4.

íér. 5 . sas.!

kotéi(jy&rosoéí

mm

Telefon 489.

Mindennemű ktUélöru, zsineg, r s i S I t ,
ponyva, lótakaró, halóaz és lenni* h á l ó ,
gyermek, hintók, tornaszereit
197

g y á r i

áron

k a p h n t ö k .

