-»W.*

Szombat, 1928 augusztus 11
mOctOnklfDyvtár é t Jegyiroda: Aradi
u c c a 8. Telefon: 30A. - N y o m d a : LBw

•

•

•

^

^

•

•

^

•

•

•

•

•

MAKO : SzerketzlOtég és kiadóhivatal:

Urf ucca 6. Telefon: 151. i z & m . «

•

I V .e v l o l y a L i n

1 8 2 .

•

H

•

i

V

H

H

n

B

H

s z á m
a

H

B

» « » « »

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY : Szerkesztőség
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Mikor affifmbeszélni kezd . . .
Repülj hajóm, rajtad a Holnap hőse: hirdeti vigan és bátran a legújabb művészet, a
beszélő film számtalan vállalkozója, akik a
jövő szezon elején, a jelek szerint, világszerte
i «mutatják és diadalra akarják vinni a huszadik századnak talán legjelentékenyebb és legmaradandóbb kulturális csodáját.
A beszélő film puszta Ígéretére egyszerre
lázas munka és óriás küzdelem indult meg
a mozik és színházak világában. Sztárok fognak lehullani a hollywoodi égről és uj csillagok lépnek a helyükbe, műfajok lesznek és
műfajok vesznek, egy u j esztétika körvonalai
bontakoznak ki az uj művészet nyomán. Mert
ma már nem lehet letagadni, a színház világválsága itt van, a háború óta tart és most éli
legnehezebb napjait. E z a válság a magyar
földön különösen érezhető és mélyen összefügg azzal a nagy társadalmi, gazdasági és
kulturális változással, amely korunk egész, ábrázatát készül megváltoztatni és amelyet csak
azok nem látnak, akiknek lelki szemeit hályog
I' itja el. A szellem és a technika uj' világa
k ^dődött, amely a régi sablon mindenféle
r.^grögződéseit fölrobbantotta.
Ami a szinházat illeti, a mai ember ideg inek
és ízlésének, érdeklődésének és igényeinek
nem felel meg többé az a boldog békebeli
típus, amelynek kényelméből kinőttünk és megszokását elfelejtettük. Ha például modern néző
i" udatosan körülnéz abban a régi szép ho( .¡iyban, amelyet Helmer és Fellner urak a
monarkia fénykorában építettek a ferenejózsefi közönség számára, valahogy olyan érzése támad, mint hogyha az egykori Pilvax
kávéházba tévedne, ahol a kellner a Honderűt
és az Életképeket teszi az arszlánok asztalára
a tubákos szelenoe mellé. Ezt a régi színházi
épülettipust természetesen egy régi társadalmi hierarchia részére szánták, ezen a színpadon egy elmúlt kor elmúlt gépezete mozog
és mi a huszadik század világokat rendítő eseményeinek nézői, valami ujat kérünk, valamit,
; ni a magunk formanyelvén beszél, a magunk életének és törekvéseinek kifejezője, valumit, ami annak a kornak anyagából és lelkéből való, amely legyőzte az időt és a teret,
meghódította a levegőt és fölfedezte a rádiót.
Szó sincs róla, a színház lényegében és
természetében konzervatív intézmény, amely
nem szívesen engedi, hogy megbolygassák az
ő köreit és amely nem egykönnyen tanul u j
nótát és ölt u j köntöst magára- De az élet
örök törvényei, a haladás kemény parancsai
öt is kötelezik és őt is kényszeritik. Ma már
Reinhardt maga egy letünőfélben levő bálvány, akinek korai naturalizmusa és kései
impresszionizmusa fölött elvágtatott a szálló
idő és akinek minden színháztörténeti érdeme
és jelentősége mellett, amelyek őt Gordon
Craig, Antoine, Gémier és Sztaniszlavszkij
mellé emelik, ma már nincsen többé uj szava
és u j tette abban a csodálatos reneszánszban,
amelyet a legújabb keletű orosz színházművészet teremtett meg és amelyről a budapesti
színházi kirakatrendezőknek egyelőre csak halovány segédfogalmaik vannak

nem különféle más művészetek rongyait és
maradékait lopkodja össze, hanem amely autonómiát teremt magának és egyenrangúvá lesz
akár a szobrászattal, akár a zenével. A színház válsága termékeny jövő végtelen lehetőségei számára készíti elő a talajt és 6emmi
okunk és jogunk siránkozni azon, hogy az elmúlt világ szerelmi kettősei és házassági háromszögei unalmas geometriáját variáló színpadi ipartermékek lassankint egészen elvesztik
piacukat és ha egyelőre a különféle Gyurkovics fiuk fe Antónia nénik, régi nyarak és
egyéb levendulák és limonádék még mindig
meg tudják főzni a gyengébb lelkeket, ez már
csak a vég kezdete, a hazugságok és ostobasá-

gok alkonya, amely csupán a tehetetlenség törvényét igazolja.
A beszélő mozi világcsodája a művészet páratlan és beláthatatlan forradalmát indítja
meg, a világot jelentő vászon döntő csatáját
vívja meg a világot jelentő deszkákkal és
a színház, a legősibb és legkomolyabb játéka
a homo sapiensnek, olyan változások küszöbén áll, amelyekhez képest a shakespearei
színpad újsága a középkori dobogó után szinte
elenyészően csekély.
Newyork, London, Fáris, Berlin, Bécs,
Róma, Budapest és Szeged, igen, Szegied is,
várják az u j csodákat és készülnek az u j
idők u j dalainak meghallgatására.

AZ O L I M P I J Í S Z
Mind a bátram magyar u&szó
befutott a dontőbe
Ifjan fól s z e r e p e i n e k az olaszok.
— B d r d n > és Kocsis
rült a düntöbe.
— Wannle és Gûborfi a középdöntőben
Amsterdam, augusztus 10. (A Délmagyarország
külön tudósítása.) A világbajnok magyar vivócsapat három győzelmes tagja: Petschauer, Gombos és Terstyánszky beverekedte magát az egyéni
verseny döntőjébe. A döntőt szombaton vívják,
amikoris az idegilag kimerő!* magyaroknak nagyon nehéz dnlguk írsz a kitűnően fel javult otaSEofctaal.

is bekeelvérzett

Váratlan és kellemes sikert jelent a bomló
Kocsis remek szereplése, aki beverekedte magát
a kettes döntőbe, tehát legrosszabb esetben második lehet és hat pontot szerez
Magyarországnak.
Bárány is bent van a döntőben, ma még nem
lehet tudni, hogy hanyadik lesz Weissmüller
miatt.

Petséauer-CSombos-T@rstyánisky
A kardvívás egyéni versenyben mind a három magyar reprezentáns bekerült a döntőbe.
Az egyes poulokból a következők kerültek be a
döntőmérkőzésekbe:
1. poul: Terstyánszky (magyar) 5 győzelemmel, 2 vereség, Van der Wiel (holland), Ducnet (francia), Bini (olasz).
2. poul: Lacroix (francia), DeVecchi(olasz),
Petschauer (magyar) 5 győzelem, 2 vereség
3. poul: Thomson (német), De Yong (holland), Marzi (olasz), Gombos (magyar) 5 győzelem, 2 vereség.
Mind a három vívó arra törekedett, hogy
bekerüljön a döntőbe, amikor ezt bebiztosították, nem nagyon erőltették meg magukat A
magyarok legerősebb ellenfele az olasz Marzi.
A döntőt szombaton vívják.

Részletes eredmény a következő:
Első csoportban: Ducret (francia) 5 győzelem, Bini (olasz) 7 győzelem, Van der Wiel
(holland) 5 győzelem, vitéz Terstyánszky 5.
győzelem. (Terstyánszky Van der Wieltől és
Binítől szenvedett vereséget)
Második csoportban: Lacroix (francia) 3
győzelemmel, Casimir (német) 6 győzelemmel, De Vecchi (olasz) 6 győzelemmel, Pet~
schiuer 6 győzelemmé 1. (Petschauer Dc V; c hitől szenvedett vereséget.)
Harmadik csoportban: Gombos 4 győzelemmel, Thomson (német) 4 győzelemmel, De
Yong (holland) 1 győzelemmel,, Marzi (olasz)
6 győzelemmel került be a döntőbe. (Gombos
Fristeau {randától, továbbá Cohn némettől
és Marzi olasztól szenvedett vereséget.

Mini a három magyar bejutott az elődöntőbe
Az egyéni kardvivóversenyek délelőtti eredményei a következők voltak:
1. poule: 1. Bini (olasz) 4 győzelem, 2. Osiier
(dán) 3 győzelem, 3. Frelich (Jugoszlávia).
2. poule: 1. Casimir (német) 4 győzelem, 2.
Cohn (német) 3 győzelem, 3. Van der Wiel
(holland) 4 győzelem.
4. poule: 1. Petschauer (magyar) 5 győzelem

2. Ducret (francia) 3 és 3. Berthelson (dán) 3
győzelem.
5. poule: 1. Marzi (olasz) 6 győzelem, 2.
Terstyánszky 5 és 3. Thomson (német) 4 győzelem.
7. poule: 1. Gombos (magyar) 5 győzelem
2. De Vecchi (olasz) 4 és 3. Dolecsko (román)]
2 győzelem.

Bárány bekerüli a döntőbe

100 méteres gyorsúszás középfutamai:
Az ü j színháznak előbb-utóbb meg kell taElső középfutam: 1. Takaishi (japán) 1
lálnia a maga formáját és hangját, az uj tömegek életérzését kell megszólaltatnia és pe- perc, 2. Laufer (USA) 1.00.6 m p , 3. Spencer
dig egy egységes uj művészet alakjában, amely (Kanada) 1.01.4 mp,

Második középfutam: 1. Kojac (USA) 1.01
mp., 2. Zorilla 1.01.6 mp., 3. Wannie (magyar)
1.03.8 mp.
„Harmadik
középfutam;
1. Weissmüller

Ï92S augusztus ÎT."
(USA) 58.6 mp., 2. Bárány 1.00.8, 3. Heitmann Uranfo (argentínai) 1.05.6, 3. Klein (francia)
(német) 1.03.6 mp.
1.05.8.
zettnek érkezett be, igy kiesett a küzdelemből.
Harmadik előfutam: 1. Weissmüller (USA)
zetnek érkezett be, igy kiesett a küzdelemből
1.00 mp., 2. Spenoe (Kanada) 1.00.6, 3. Brooks
A második középfutamban
(angol) 1.03.4.
Wannie igen szépen úszott, de mint
Negyedik előfutam: 1. Gáborfi (magyar) ÍM
S-ik rosszabb idejével szintén kiesett.
mp., 2. Cornelli (olasz) 1.07, 3. Gordon (KaBárány látszólag könnyedén úszott, az idő- nada) 1.10.
ötödik előfutam: 1. Zorilla (Argentína)
re menő Weissmüllert nem tudta megszorítani,
de viszont nem kellett tartania attól sem, hogy 1.01.8 mp., 2. Olsen (norvég) 1.05 mp., 3.
Heitmann eléri. Bárányon meglátszott, hogy
Petterson (svéd) 1.06.4 mp.
kiméit erejét n döntőre.
Hatodik előfutam: 1. Kojec (USA) 1.01.6
mp., 2. Schubert (német) 1.03.8 mp., 3. Sutton
Magyar győzelmek az előfutamokban
(angol) 1.04 mp.
100 méteres gyorsúszás első előfutam: 1.
Hetedik előfutam: 1. Bárány 1.01.2 mp. 2.
Laufer (USA) 1.008 mp., 2. Takaishi (japán)
Polli (olasz) 1.04 m p , 3. Van Essen (holland)
1.01.2 mp., 3. Heitmann (német) 1.02.2 mp.
Második előfutam; 1. Wannie 1.03.4- mp. 2. 1.07.4 mp.

Kocsis a döntőben
Kocsis a boxolás középdöntőben fölényes
győzelmet aralott az olasz Armando Alleori
felett és igy bekerült a döntőbe.
Kocsis Armando Alleori ellen végig nagy fölényben volt, az utolsó másodpercekben megcsúszott, amikor az olasz szabálytalanul támad.
Egy-két másodperc múlva azonban feleszmélt
urja fölényesen folytatta a küzdelmet az olasz
ellen.
Kocsis szombaton délután Ab bel franciával fcüzd a világbajnokságért
Legrosszabb
esetben második lehet.

Stieber Lotti, mint második résztnesz a középdöntőkben. Elég gyenge időt úszott

Tornázás
A férfi tornát is befejezték és annak végeredménye a következő:
Tornász csapatbajnokság: 1. Svájc 1718.62
pont, 2. Csehország 1712.25, 3. Jugoszlávia
1648.50, 4. Franciaország, 5. Finnország, 6.
Olaszország. Magyarország a 10-ik helyen végzett.

Stleber Lolli bejutóit a középdöntőbe

Franciaország—Argentína 8 : 0 (4:0)

100 méteres női gyorsúszás. Harmadik előfutam: 1. Osipowich (USA) 1.12.4 mp., 2.
Miller (Uj Zeeland) 1.17.2 mp.. 3. Sipos Manci
(magyar) 1.18.8 mp. Sipos Manci kiesett a
további küzdelemből.
ötödik előfutam: 1. Russel (Délafrika) 1.15.4
mp., 2. Stieber Lotti (magyar) 1.22.6 mp.

Franciország ezzel a győzelmével végleg biztosította a maga számára a harmadik helyet
A negyedik helyezésért Amerikának, Argentínának és Belgiumnak kellene játszani, azonban egyikük sem akarja folytatni a vizipólótornát a helyezésekért és igy csak a három
első helyezett kap pontot

,A békerevizió legfőbb akadálya:
44
az antidemokratikus berendezkedés
irfa az angol munkáspárt lapja
(Bndapestl t u d ó s í t ó n k telefonjelentése.) Londonból jelentik: A News Papers, a
munkáspárt lapja a magyar határok revíziójának
sérdésével foglalkozva azt yja, hogy
Angliában nem kezelik antipáttával a határok megváltoztatásának kérdéséi, de a

revízió legfőbb akadálya éppen az antidemokratikus berendezkedésekben keresendő.
A békeszerződésnek gyengeségei lehetnek, de a
háború előtti állapotok visszatérése semmi esetre
sem kívánatos.

A szerb kormány nem vesz részt
Radies temetésén

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k te 1 e fo n j e 1 e n- Spalatóból jelentik, hogy tegna"p este 10
tése.) Belgrádból jelentik: A paraszt-demokrata órakor egy csoport fiatalember horvát zászlók
koalíció határozata, amely elutasította a kormány- alatt Radícs mellett tüntetett A tömegben
nak azt az ajánlatát, hogy államköltségen temessék
Belgrád ellen irányuló kiáltások is hangzotcl Radícs Istvánt, valamint a koalíciónak felszótak
el.
lítása a belgrádi parlamenti csoportokhoz, hogy
A tüntetők összeütköztek a rendőrite képviseltessék magukal Radies iemeíéeén, kormánykörökben kínos benyomást keltett
séggel a horvát zászlók miatt és állítják, hogy a rendőrök a zászlókat szétA kormány és a konnánytiámogató pártépték.
lok ezek után elhatározták, hogy a teA városban csak 11 óra után állott helyre a
metéstől távolmara dnak.
nyugalom.
A sajtó elégtétellel állapítja meg, hogy nem
Perasztok felvonulása Radies
következett el Radícs halála után a népszenvedély
ravatalához
kitörése, amitől sokan féltek, hanem ellenkezőleg
Zágrábból jelentik: Radícs holttestét a feketa
egész Horvátországban teljes a nyugalom.
drapériával bevont Parasztház nagytermében raBelgrádi jelentés szerint
vatalozták fel. Az épület körül már kora reggel
Jugoszlávia minden részében, ahol
5 órakor gyülekezett a tömeg. Ezrével jöttek a
csak horvátok laknak, a városok és
földmivesek, láthatóan megilletődve. Sokan sírva
Igyekeztek a Parasztház felé. A kaput 6 órakor
falvak gyászt öltöttek.
nyitották meg. Ettől fogva állandóan sflrü sorokban
A községi tanácsok mindenütt gyászülést tar- járult a tömeg a vezér koporsójához. A Pravda
tottak, melyeket kizárólag Radies emlékének
szentellek. A középületeken és magánépülete- a tömeget 50 ezer főre becsalt. Az előkészületeket már megtették a temetésre, amely láthatóan
ken fekete zászló leng. A rendet és nyugalmat nem zavarta semmiféle incidens. Mind- nagyarányú lesz. A Parasztház erkélyéről a parasztössze Spalatóban volt kisebb összetűzés a rend- . párt egyík tagja mond beszédet, a paraszt-deőrök és egy felvonulást rendező tömeg között, ' mokrata koalíció nevében pedig Pribicsevlcs bukomolyabb zavargás azonban itt sem történt I csuztatia Radicsot

lizmülié cseh korona tőzsdeveszteség: öngyilkosság a vonat
kerekei alatt
( B n d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n Jelentése.) Prágából jelentik: A prágai Städtische
Geldinstitut igazgatója, SchuHz József ma öngyilkosságot követett el. Megcsonkított holttestét a
prága—kolmi vasútvonalon találták meg. Egyik
lábát bokában, másikat térden felül szelte ketté
a vonat, feje szétroncsolva, agyveleje
kilocs
rsanva feküdt a síneken. Beavatottak
szerint
Schultz az öngyilkosságot
millió cseh koronát
kitevő tőzsdei veszteségei miatt követte eL

Egy bajor gyilkos - Budapesten
gyárigazgató ?
München, augusztus 10. A hírhedt Wickmgszövetség egy Ábel nevü tagja bünfenyitő feljelentést tett Seisser ezredes ellen, aki a bajor országos rendőrség főnöke, továbbá Baerenreuther kormányfőtanácsos és egy bűnügyi
rendőrfőt isztviselő ellen útlevél hamisítás miatt.
Feljelentésében előadja, hogy ő egy társával
tavaly októberben jött Münchenbe, magával
hozta a Wicking-szövetség ajánló levelét s ennek puszta előmutatására mingyárt kapott a
maga és társa számára útleveleket, amelyeket
Seisser ezredes irt alá. Azt állítja Ábel, hogv
Münchenbe is hamis igazoló oklevéllel jött
Bambergből, amelyet az ottani rendőrség állított ki számára
A feljelentés egyéb szenzációs leleplezéseket
is tartalmaz. Szó van benne arról, hogy Braun
volt müncheni főhadnagy gyilkolta meg Gareis
bajor képviselőt, de más vértörvényszéki gyilkosság is terheli lelkiismeretét. A müncheni
hatóságoknak tudomásuk volt Braun egykori
főhadnagy bűneiről, mégis futni engedték és
ő most Magyarországon él, egy gyár igazgatója,
amely bajor jobboldali radikális tőkepénzesek
befolyása alatt áll Azt állítja Abel, hogy,
Braun volt főhadnaggyal Magyarországon Erzberger gyilkosainak, Schulze és Thylessen főhadnagyoknak jelenlétében beszélt

Klebelsberg távirata a győztes vivócsapathoz
Budapest, augusztus 10. Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter a következő táviratot küldte
dr. Mészáros Ervinnek, a magyar vivócsapat
kapitányának Amsterdamba:
»A kardcsapat olimpiai bajnokság megszerzése őszinte örömmel töltötte el nemcsak a
magyar sportvilágot, hanem az egész nemzetet. Mint az a miniszter, akinek a hatáskörébe
a testnevelés ügye tartozik, a legmelegebb szerencsekivánatomat fejezem ki és kérlek légy
szives a győztes csapat minden egyes tagjának tolmácsolni. Klebelsberg. c

Vásárhely táviratban üdvözölte a
vlzlpölócsapalo!
Hódmezővásárhely város tanácsa a következő üdvözlő táviratot menesztette Amsterdam,
ba vizípólócsapatunknak:
»Vizípólócsapatunkat olimpiai veresége ellenére is a világ legjobb csapatának tartjuk^
Hódmezővásárhely közönsége nevében elismert
szép játékukért a csapat minden tagját üdvözöljük. Hódmezővásárhely város tanácsa«

Hétvexér
ucca 63- szám alatti gazdasági magánház nagy raktárakkal, 40 hízóra óllal, minden célra
alkalmas, 30.000 peng«.

Szöllő:
5 m. &Old I. r. szőlőbirtok 3 szobás url lakással,
gazd. épületekkel, tyuktenyésztésre berendezve, holdanldnt 3500 pengő.
2 axobds uj, modern udvari 1200 pengő, 2 szob d s a Kassnál, uji 1800 pengő, 3 sxobds modern,
a kiskörúton 2600 pengő, S azobtís
modern, magföldszinti, sugáruton 2500 pengő. Az eladásokkal meg.
t»zva G a á 1 iroda. OroazUa ucca 8. szám.
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Veszedelmes tüz Tápé határában

készen és rendelésre is
c s a k i s elsőrendű minőségekben

Husz kocsi égő szalma erősen veszélyeztette a szérűskertet — A tűzoltók mun- |
káfáí rendkívül megnehezítette, hogy a környéken nem volt vlz
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken délután három órakor majdnem végzetessé válható tüz támadt a Somogvi-telep végén, közvetlenül a tápéi szérűskert szomszédságában. Répás Péter hentes udvarában eddig
ismeretlen okból kiggulladt 15—20 kocsi szalma A tüzet azonnal jelentették a tűzoltóságnak, ahonnan Horváth Lajos parancsnok teljes készültséggel vonult ki. A tűzoltóság a kivonulással egyidejűleg értesítette a köztisztasági telepet is és vízzel telt öntözőkocsikat
^ért.
Amikor a tűzoltók kiértek a helyszínre, az
udvarban felsorakozó boglyák már nagy lánggal égtek. A tüzet nagy tömeg vette körül. A
közeli szérűskert aggódó népe apró 1ajtókkal.

vödrökkel próbálta lokalizálni a tüzet, mert
félni lehetett, hogy a tüz a feléledő szélben átterjed a szérűskertre és ezesetben óriási értékek pusztultak volna el.
Horváth Lajos vezetésével a tűzoltóság azonnal munkába állította a gőzfecskendőt, amikor
azonhan kitűnt, hogy nincs viz, mert a közelben épitett csatornából kiszáradt a viz. Közben a tápéiaknak is — akik a tüz oltásánál
segédkeztek — elfogyott a vizük, amire a távolfekvő Lippai fatelepről hozták adagonkint a
vizet.
Másfél órai hosszas és kínos küzdelem után
sikerült végre a tüzet lokalizálni és igv sikerült a tápéi szérűskertet megmenteni. A kárt
még nem lehetett megállapítani.

(A Délmagyarország
munkatársától.) A
Zrinyí-uccai gyilkosság ügyében a rendőrség
nyomozó munkája végre megállapodott stádiumba jutott. A rendőrség egyenlőre elejtette a röszkei postarabló Wándlik Mihályt,
aki menekülése közben azóta már régen megszállott területre szökhetett át. A nyomozás
előterébe ismét

Páll József leszerelt utászkatona
Serült, akiről a Délmagyarország már a nyomozás első napján megírta, hogy a gyilkosság elkövetésével a legalaposabban gyanúsítható. A rendőrség azonban teljes erejével a
röszkei postarabló után vetette magát és most,
hogy Wándlik Mihály szegedi beruccanása kizártnak tekinthető, pénteken a rendőrségen
már csak Páll bűnössége mellett tanúskodtak.
Páll József ellen a rendőrség körözőlevelet
adott ki, mint aki a legalaposabban gyanúsítható azzal, hogy augusztus 6-án éjjel megfojtotta és kirabolta özvegy Bartosics JózsefnélA körözőlevél szerint: Páll József leszerelt
otászkatona, anyja Sebők Jánosné Nagy Katalin. Sovány, 170 centiméter magas, barna, vékony, beesett arcú, rövid hajú, bajusza nincs.
Legutoljára sötétkék ruhát viselt.

A gyilkosság utáni nap estéfén
azonban feltűnően költekezett.
Egyik barátnőjének 20 pengőt adott, bort hozatott volt katonatársainak és azt mondotta
hogy még az éjjel elutazik Budapestre. Társai
marasztalták, de ő nem tágított. Arcán karcolások nyomai látszottak. Azt mondta, hogy
macskával játszott. Azóta nyomtalanul eltűnt
Szegedről. Sem édesanyja, sem katonai társai
nem tudnak róla. A rendőrség számos olyan
gyanús körülményre bukkant, amelyek a leszerelt katona bűnössége mellett szólnak.
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kelengye áruházában
Fekelesas *» Csekonics u. sarok

Pénteken délben két órakor azután váratlanul távirat érkezett a rendőrségre.

olyan szenzációs terhelő adatok
birtokába futott, amelyek Páll
József bűnössége mellett szólnak.
Dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos intézkedésére Posztós Mihály detektivfelügyelő Eperjessy detekliwel pénteken délután elutazott
Zalaegerszegre, hogy magukkal hozzák Páll
Józsefet. Zalaegerszegre nagyon rossz a vasúti
összeköttetés és igy a rendőrségen legkorábban
xmsárnap reggelre várják, hogy Pállal visszaérkeznek a detektívek.

Hatalmas tömeg nő és két férfi vett részt
özv. Bartosics Józsefné temetésén
Detektívek a sirok között. — Az udvarlók nem mertek kimenni a temetőbe

Wellington!
Seltona
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aki vadonatúj ruhában volt és Zalaegerszegen
feltűnően költekezett.
A rendőrségen természetesen óriási örömei
a leszerelt utászkatonáért
kellett a távirat. A már kifáradt detektívek
napján délelőtt szerelt le. Akkor vette fel kék ujult erővel indultak el, hogy Páll József szecivilruháját. Délután még az özvegynél volt. gedi tartózkodásának utolsó napját pontosan
Katonatársai szerint H pengője lehetett a le- megvilágosítsák. A rendőrség, értesülésünk szerint már a péntek esti órákban
szerelés napján.

(A Délmagyarország munkatársától ) özvegy
Bartosics Józsefnét, a Zrinyí-uccai kis élelmiszerüzlet vakmerő kegyetlenséggel megfojtott
tulajdonosnőjét pénteken délután négy órakor
Páll József régi jó viszonyban
temették el a belvárosi temető halottasházából.
volt a szerencsétlen özveggyel.
A virágokkal és koszorúkkal elborított koMajdnem mindennapos vendége volt- A bolt- porsó magas ravatalon áll. A helyiségbe csak
ban mindenki ismerte, ő volt a y>kedves Józsi«. a legnagyobb hősiességgel léphet be valaki.
Bartosicsné csak igy szólította. A gyilkosság Öt napja fekszik eltemetetlenül a halott, elelőtti nap is látták az üzletben. A gyilkosság viselhetetlenül nehéz levegő veszi körül. A kíváncsiskodók, a barátnők, a szomszédok ezért
félkörbe állják körül a csarnok bejáratát.
Mindenki zsebkendőt szorongat a kezében,
csak igy tudnak ottmaradni a ravatalos helyiönszinező- és! ség közelében.
elhunyt nővére mély gyászban zokog
S . С . P . gázfénypapiroka! és Azszéken
ül a bejárat tövében. Két gyászruhás nő támogatja. A közeli sírok kerítésein
és az utmenti padokon mindenhol kíváncsistényét**0
kodók ülnek. Közben befut egy-egy villamos.-и
Kézikönyvek
minden
kocsi és nagy tömegben ontja az érdeklődőisi
dijtatanur
ket. Mintegy százötven főnyi lehet a gyászoló
388
Kapható
látsxerésxnél
közönség a legérdekesebb összetételben. Csak
Ha-Ha
melleit.
két férfit érdekelt a temetés. Egyik színes női

1

o

A zalaegerszegi rendőrség táviratilag felentette, a szegedi
rendőrségnek, hogy Zalaegerszegen elfogták Páll Józsefet,

Zalaegerszegen letartóztatták Páll Józsefet
akit a rendőrség a ZrinyHiccal
rablógyilkosság elkövetésével gyanúsít
Szegedi detektívek utazlak

rendklvüis т ш szabott áradon
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BELVÁROSI

csoportban az elhunyt házmestere sopánkodik
odébb egy csendőrőrmesler álldogál. Más férfi
nem jelent meg a végtisztesség aktusánál. A
barátok, az Udvarlók, a szerb katonaszökevények, akik naponkinti látogatói voltak a kis
üzletnek, nem mertek eljönni a temetésre.
Ott volt azonban a frizernő, a manikűrös
hölgy. És sok nő, — mintha félvilági hölgyei
temetnének. Mindenki sajnálkozik és mindenki valami érdekes fordulatot vár.
Ott volt az egész éjszakai Tisza Lajos-körül.
Mindenhol púder és rúzs az arcokon és kiislnerhetetlen parfümillatok. Tizenkét rendőrt
vezényeltek ki'a temetésre. A sirok között két
detektív portyáz. Figyelik a gyászolókat. Felkapnak minden elejtett szót, végig nézik a
kripták környékeit...
Hátha...
A gyilkos zaklatott lelkiismeretéről beszélnek és példákat hoznak fel arra, hogy nem
egyszer fordult már elő, hogy a ggilkos .megjelent áldozatának temetésén. Valahol meszsziről fagyialtos csönget. A detektívek felfigyelnek. Kis piros fagylaltos kocsi jelenik
meg a temető Icapujában. Nemrégiben egy
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Tagylaltos árasra is gyanakodtak.. Amikor a
fagylaltos meglátta a sokadalmat, otthagyta kis
kocsiját a kapuban és elindult a szines gyülekezet felé- A detektívek a következő pillanatban mellette termettek. Faggatták, vallatták. Később kiderült, hogy csak a kíváncsiság
és a tömeg vonzotta oda. Amikor megszabadult a detektívek közül, boldogan rohant viszsza kis kocsijához és m á r mérte is a fagylaltot Itt a temetőkapuban.
Háromnegyedötre járt az idő, de a gyászszertartást végző p a p még nem érkezett meg.
A gyászolók türelmetlenkednek és idegesen tekintgetnek a bejárat felé. Végre megjelenik a
katolikus lelkész. A gyászolók összefutnak és
megkezdődik a gyászszertartás. A kántor énekel. az elhunyt nővére hangosan felzokog. Jönnek a halottas emberek és viszik a nehéz
koporsót. Kísértetiesen szól a temető lélekharangja. A halott vivők minden száz lépésnél
megállnak. Nagyon nehéz a koporsó, s ü r ü n
törülgetik homlokukat, özvegy Bartosics Jó-

m ifíYARORS?^
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zsefnét a végtelen hosszú temető legkülső sarkában temették el.

— Édes Mariskám, — zokog fel az özvegy
nővére, amikor dübörög a koporsó és a sírásók megkezdik szomorú munkájukat. Mindenki sir. Olyan ellenállhatatlan sirási vágy
ragadta magával a tömeget, hogy pillanatok
múlva mindenki hangosan zokogni kezdett.
Már régen behantolták a sirt. M á r a keresztet
is felállították. A koszorúk szép rendben sorakoznak. A halott lábához kerülnek az apró
csokrok légiói. Az ismerősök és ismeretlenek
egyenkint mennek az elhunyt nővéréhez és
részvétet nyilvánítanak. De nem mozdul senki
a temető legfrissebb sírja mellől. Mindenki vár
még valamit. Valami különlegeset, szenzációt.

1928 augusztus 11.
a legtöbb helyen is. Többen azt a gondola«
tot vetették fel, hogy a statisztika elkészítésével várjanak a fövő évi általános népszámlálás megeitéséig, mert igy nem igen lehet
a miniszternek kimerítő és pontos adatokat
szolgáltatni. A közönség
minden
összeíráslát . . .
! ban adóslahszhkát

kezdődik az európai
kisebbségek idei kongresszusa
30-án

Bécs, augusztus hó. (A D é l m a g y a r o r s z á g
b é c s i t u d ó s í t ó j á t ó l . ) Az európai nemzeti
kisebbségi kongresszusok választmánya az ezévi
konferenciát augusztus 30-ára hivta össze Genfbe.
A tanácskozások három napig fognak tartani és
— H á t ez is olyan volt mint a többi —
politikai jellegük sokkal erősebb lesz. mint az
mondja elmenőben egy éjszakai hölgy. K á r
előzőeké.
volt k i j ö n n i . . .
Az elnökség napirendre tűzi a kisebbségi mozgalom és a Népszövetség magatartása közötti nagy
— Olyan volt mint a többi egyszerű teme- ellentéteket. A választmány uj statútumokat doltés, — hangzott a válasz.
gozott kí, amelyeket egy szűkebb körű bizottság
augusztusban Berlinben előzetes tárgyalás alá vesz
és megállapítja a javaslatok végleges szövegezését. A tavaly kilépett németországi lengyel, dán
és lausitzi szerb kisebbségek az idén újból megjelennek a kongresszuson és igy az európai kisebbségi mozgalom egysége helyreállítottnak tekinthető.
Uj kisebbségi csoportok felvételét illetőleg az
(Budapesti t u d ó s í t ó n k telefonjelenléseket eszközöltek.
uj
szabályzat kimondja, hogy valamely kisebbség
tése.) Rómából jelentik: A lapok jelentése szeNobile megkezdte az expedícióról szóló müvéegy része ís felvételt nyerhet, ha igazolja, hogy
rint Nobile kihallgatása Mussolinlnél nem rideg
nek írását és annak az óhajának adott kifejeönálló és állandó kollektív kulturávai rendelkezik..
bürokratikus jelentéstétel, hanem elbeszélés volt.
zést, hogy ismét elindulhasson a Spitzbergákra,
A
németországi friezek azonban még igy sem veheMussolini főképen az expedíció tudományos eredhogy eddig szerzett tapasztalataival hozzájárul- tők fel, mivel a felvételre jelentkezett schleswigi
ménye felől érdeklődött. Nobile szerint a nordhasson az Itália még hiányzó tagjainak felkuta- frjezegyesület nem tudja ezt igazolni, hanem csuostlandi első repülőút összes feljegyzéseit si- tásához. Nézete szerint a kutatásokat csak szeppán arra hivatkozik, hogy az önálló friezkultura
került megmenteni, azonkívül a jégen való tar- j tember közepéig lehet végrehajtani.
megteremtését céljául tűzte kí, azonban ezt a
tózkodás alatt több értékes időjelzési megfigye- |
célt eddig nem sikerült elérnie. A friezkérdés
miatt tavaly kilépett németországi
kisebbségek
ebbe az elintézésbe belenyugodtak és igy a
friezek félvétele az idén nem fog a napirenden
szerepelni.
Diplomáciai körökben nagy érdeklődéssel néznek
az idei kisebbségi kongresszus elé, mivel szóba ,
Budapest, augusztus 10. Óbudán, a Flóriánlévőket a földhöz vágta. A hordó szétrepülő vaskerül a Népszövetség titkárságának különös magatéren lévő füszerüzletben veszedelmes benzinrobdarabjai rendkívül súlyosan megsebesítették az
tartása a kisebbségi szekció uj vezetőjének kibanás történt, amely nagy tüzet okozott Erős
üzletben tartózkodó öt egyént A mentők mindválasztása körűi. Sir Eric Druimnond, a NépItüzoltókészültség vonult kí a tűzhöz és egyidejűleg
egyiket a Margit-kórházba szállították.
Négyen
robogtak kf a helyszínre a mentőautók is, mert az
haldokoltak. Az ötödik áldozatot is égési sebek j szövetség főtitkára a kisebbségi kongresszusok elelső jelentés több sebesülésről adott értesítést.
borítják. Négy óra után a tűzoltók ujabb áldozatot j nökségének ismételt tiltakozása ellenére nem semtaláltak, akit szintén a Margit-kórházba szál- < leges és pártatlan egyént állított a kisebbségi
A füszerüzlet egyik sarkában álló benzinhordó
szekció élére, hanem a kisebbségi jogokkal szemIitottak.
eddig még meg nem állapított okokból felrobbant.
ben tagadó álláspontot elfoglaló és a katalón
A detonáció olyan erős volt, hogy az üzletben
kisebbséget elnyomó spanyol kormány jelöltjét
hívta meg a kisebbségi szekció élére, amely ilyen
körülmények között nem végezhet produktív munkát és ennek következtéber a Népszövetség elveszti Európa 40 milliónyi kisebbségének bizalmát és támogatását.

oblle könyvet ir az expedícióról
ét vlsiza akar menni a Spitzbergákra

Borzalmas robbanás Óbudán

Kétezer szepeds ioares nem szolgáltatta ki adatait
az iparosnpifÉltervezi! összeírásához,
mer! mindenki ujabb adósfatisztikátóS f é l

(A Délmagyarország
munkatársától)
Ismeretes, hogy a népjóléti miniszter tervbe vette
bz iparosok és kereskedők blztosilAsát öregrég és rokkantság esetére. A lerv még nagyon kezdetleqes stádiumban van és a mai
helyzetben még nagyon bizonytalan, hogy
egyáltalán lesz-e valami a
törvényjavaslatból,
meri az iparosság
a mai koncepciót nem
larlia alkalmasnak
arra, hogy a nyuadiiügyet megoldhassa.
A miniszter első tervezete ugyanis nagyon súlyos lerheket Jelent
az amúgy is nehezen küzdő iparosságnak.

ivek szétküldéséhez, illetve kitöltéséhez.
A munka elé azonban páratlanul nagy akadályok tornyosultok.
A szegedi Iparosság
legreayobb része ugyanis vonakodik
kitölteni bármiféle kérdőívet, mert attól fél, hogy
az adatokat adöüayekre
togiák
felhasználni.
Azokat az embereket, akik a kérdőívekkel
megjelen'ek az Iparosoknál, Igen sok helyen
szó nélkül elutasították. Ez a helyzet szomorúan Jellemzi a mai viszonyokat, amikor a
közönség minden statisztikában — adóössze•
írást lát.

Ma m é g a munka
legelején
larlanak,
amennyiben a miniszter először statisztikák
elkészítését rendelte el Az Iparosok nyugdija ügyében a miniszter az IPOSz-t bízta
meg o statisztikák elkészítésével. Az I P O S z
pedig az egyes fparteslületeket hivla 'el a
pontos statisztikák felvételével. Az I P Q S *
felszólítása megérkezett a szegedi Ipartestülethez is, amely azonnal hozzálátott a kérdő-

Szegeden körülbelül háromezerötszáz iparos dolgozik, de az ipartestületnek
eddig
mindössze ezerötszáz
iparos adatott sikerű.7 összeírni, hiába biztosítottak arról mindenkit. hogy az adatokat semmi másra
nem
tehet felhasználni, csak az iparosnvugdiflervezet ügvére. Az ipartestületben ugv látják,
hogv az összeírást munka nagy akadályokba
ü'közlk, hasonló Jelenségek voltak egyébként

Az uj szezon
első filmremekel
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Hétfőtől szerdáig
aa öeivarosinan.
Belvárosiban.
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A kisebbségi kongresszus ezt a sérelmes intézkedést behatóan tárgyalni fogja és előreláthatólag
memorandumot intéz a Népszövetség tanácsához
Sir Eric Drummond főtitkár intézkedésének meg)
másitása érdekében.
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SGhwarz-trafikban, Kárász ucca 1.

1928 augusztus 11.

DÉL-MAGYARORSZÁG

Felsíftanyán elfogták a román liafoiiaszökevényt,
aki Temesváron agpnütfe őrmesteré!
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Csak
nemrégiben számoltunk be arról, hogy Horgos mellett bestiális gyilkosságot követett el
egy fiatal béreslegény, aki vad kegyetlenséggel
megölt egy hatéves kisleányt. A gyilkos tettének elkövetése után átszökött a trianoni határon. Alsótanyán bujkált, amig végre a szabadkai szerb ügyészség körözőlevele alapján
elfogták. A napokban szintén a felsőtanyai
rendőri kirendeltség elfogott egy gyanús viselkedésű román katonaszökevényt, akiről kitűnt, hogy 192b-ben Temesváron őrmesterét
agyonlőtte, majd a büntetéstől való félelmében átjött Magyarországra és azóta álnéven
élt itt, amig végre az ellene kiadott körözőlevél
alapján felismerték és letartóztatták.
A gyilkos: Bábé György temesvárkörnyéki
magyar fiu, akit 1923 őszén besoroztak a román hadseregbe. Ezrede, a román V-ik vadászezred volt, amely Temesváron állomásozott.
1923-ban ínég lehetetlen viszonyok uralkodtak
a román hadseregben. A román tisztek és altisztek szinte kínozták a besorozott magyar
katonákat. Babó György például vasra verve
aludt éjszakákon át cellájában, mig n a p p a l
fáradságos kivonulásokkal és katonához nem
méltó munkákkal keserítették életét. A század
őrmestere bánt vele a legkegyetlenebbül. Nemcsak megtakarított pénzét vette el, hanem
zsoldját is őrmesterének kellett átadnia. Amellett nap-nap után a legválogatottabb kínzásokat ¿ t e át a magyar fiu, aki végre is kegyetlen bosszút forralt őrmestere ellen. Elhatározta, hogy szolgálati fegyverével megöli életének tönkretevőjét. Tervét a legapróbb részletességgel kidolgozta és 1924 julius 18-án délután két órakor végrehajtotta.
Babó György a laktanya udvarán, amelynek
egyik oldalán magas kukoricás húzódott el
napokon át leste őrmesterét. Megfigyelte, hogy
az őrmester ebédután mindig kisétál a lak-

tanya félreeső helyére, ahol hosszabb ideig
tartózkodik. Ez a hely a kukoricástól 200
lépésre volt. Babó ebédután szolgálati fegyverével kiosont a kukoricásba és napokon keresztül leste őrmesterét. Kitartó munkáját végre siker koronázta. A kérdéses napon délután
két órakor megjelent a láthatáron a román
őrmester. Hosszú pipájából bodor füstkarikákat eresztett és talán éppen azon gondolkozott, hogy délután mivel kínozza meg ismét
Babó Györgyöt, aki ekkor puskáját
célzásra
emelte felNéhány pillanat múlva a kukoricásból füstfelleg szaladt fel és a román őrmester holtan
rogyott össze. A laktanyában természetesen
óriási riadalom támadt a dörrenés hangjára. A
laktanyaparancsnok riadót fúvatott, sorakoztatták az egész ezredet és akkor tűnt ki, hogy
az ötödik század balszárnyáról hiányzik egy
magyar fiu. Babó György ekkor már menekült
és rövidesen sikerült átvergődnie a magyar
határon.
Bujdosása közben Szegedre, m a j d Felsőtanyára került. Szilágyi Gábor néven m u n k á t is
kapott. Előzőleg azonban lejelentkezett a magyar hatóságoknál, ahol felvették a román
katonaszökevények listájába. Ez volt a veszte.
A románok megtudták, hogy a gyilkossággal
vádolt Babó György Szilágyi Gábor néven
Felsőtanyán él, amire a szegedi ügyészségtől
kiadatását kérték. Az ügyészség rendelkezésére
el is fogták Szílágyi-Babó Györgyöt, aki a
felsőtanyai rendőri kirendeltség tagjai előtt
be is ismerte bűncselekményét mire letartóztatták és csütörtökön délelőtt átkísérték az
ügyészség fogházába.
Babó György ügyében most megindult a
szabályszerű kiadatási eljárás és a szegedi törvényszék a napokban dönti el, hogy a román
katonaszökevény ügyében fenforognak-e a kiadatás feltételei.

Háromszáz külföldi gyorsíró
érkezik szeptemberben Siegeclre
a nemzetközi gyorsíró kiállításra
(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 )
x907-ben, tehát több mint husz évvel ezelőtt a
világ valamennyi neves gyorsírója Szegeden adott
egymásnak találkozót. Sokan emlékeznek vissza
erre a kongresszusra és az azzal kapcsolatban
rendezett nemzetközi gyorsiró-kiállitásra, amelynek nagy visszhangja volt a külföldi sajtóban.
Nagy szó volt az akkoriban, hogy azon a kiállításon a szegedi gyorsírók több mint 10.000 darab
gyorsirási vonatkozású tárgyat állítottak ki és különösen az olasz sajtó szentelt hosszú méltatásokat a szegedi kiállításnak, amelynek megteremtője dr. Katona Dávid és Jakab Lajos voltak.
A szegedi kiállítás sikere volt tulaj donképen megalapítója a Szegpdi Gyorsírók Egyesülete internacionális hírnevének.
Az elmúlt husz év alatt a gyorsírás ujabb
fejlődésen ment keresztül. Elég ha rámutatunk
a magyar gyorsírók hatalmas előretörésére, akik
percenk int már 406 fok leírásánál tarMmak, külföldön pedig a gyorsb-ógépekre, a technika e
csodálatos vívmányára, amellyel az elröppent szót
rapjd gyorsasággal lehet lerögzíteni.
Husz év után ismét Magyarországon és részben
ismét Szegeden találkoznak a világ legkiválóbb
gyorsírói. Szeptember t-től 6-ig nemzetközi gyorsíró kongresszust tartanák
Budapesten, de
a
kongresszus üléseit egy napra Szegedre helyezik át, ezzel is tiszteletét akarván kifejezni a
Szegedi Gyorsíró Egyesület iránt, mint amely
a magyar gyorsírás egyik gócpontjává fejlesztette Szegedet. A Szegedi Gyorsirók Egyesülete
abból a z alkalomból, hogy újból eljönnek Szegedre a világ gyorsírói, ismét nemzeiközi gyorsírás! biállitást rendez, amely a legutóbbi kiállítás
óta lefolyt két évtized stenográfiai előrehaladásit
fogja bemutatni.
A nagy gyorsirási ünnepségek programját a
Délmagyarország közli alább először:
Augusztus 31-én az állandó
szervezőbizottság
(Glock Tivadar honvédtábornok, Kónyi Hugó kor
mányfőtanácsos,
a Pesti Magyar Kereskedelmi

Bank igazgatója, dr. Traeger Ernő miniszteri tanácsos, a gyorsirási ügyek kormánybiztosa, dr.
Schack Béla udvari tanácsos főigazgató, dr. Murányi Ernő királyi tanácsos, ügyvéd) utolsó ülését " tartja. Este " félkilenckor ismerkedési estély
az Országház kupolacsarnokában. Szeptember 1-én,
délelőtt 9 órakor a kongresszus tisztikarát alakítják meg. Féltizenegykor lesz a kongresszus
ünnepélyes megnyitása az Országház delegációs
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termében, amelyen a kormányzót gróf Kldbelsberg Kunó kultuszminiszter, a kormányt Vasa
József helyettes miniszterelnök, a képviselőházat
Zsitvay Tibor házelnök, a felsőházat dr. Balogh
Jenő volt igazságügyminiszter, az Akadémia főtitkára képviselik. Déli í2-kor a kongresszus tagjainak fogadtatása a kormányzónál. Délután fél
2 órakor a magyar gyorsírók díszebédje az Országház kupolacsarnokában a kongresszus tagjainak tiszteletére.
Délután 6 órakor 460 ftzótagos versenyfáe. Ezt
a versenyt azért iktatták a programba, mert
külföldi gyorsirók örök kétségbevonlák a magyar
gyorsírás Ilyen magasfoku fejlettségéi. A külföldön ugyanis a gyorsirók általában nem dolgoznak
azokkal a magas fokokkal, mfnt magyar kollégáik
és lehetetlennek mondották azt, hogy akadjon
gyorsiró, aki peroenkmt négyszáz szótagu beszédet le tudja imi.
A verseny után a kongresszus tagjainak bemutatják a gyorsirógépeket. Ezeket a maguk nemében páratlan alkotásokat Magyarországon még
nem használják, mert a gyorsirási gépeken csakis
a geometriai jelekkel dolgozó rendszerekkel lehet stenografálni (francia, angol, stb.).
A kongresszus tagjai szeptember 2-án, reggel
7 órakor indulnak Szegedre. A megérkezés után
a városháza közgyűlési termében azonnal folytatják a kongresszus ülését, majd a Knttnrpalotában
megtekintik a nemzetközi gyorsirási kiállítást.
Délután 2 órakor Szeged város ad bankettet,
ezután pedig a kongresszus résztvevőit két csoportra osztják. Az egyik csoport a Városianyára
utazik ki autóbuszokon, a másik pedig megtekinti
a város kultúrintézményeit. Este a város bankettet
ad, majd hétfőn a kongresszus résztvevői visszautaznak Budapestre, ahol szeptember 5-ig folytatják a tanácskozásokat.
Szeptember 4-én Szeged újból bekapcsolódik a
kongresszusba, amennyiben a Kerepesi-temetőben
akkor leplezik le Bóúogh János síremlékét, amelyet a Szegedi Gyorsirók Egyesülete állított a nagy
magyar gyorsíró emlékére. A leleplezésen a külföldi gyorsírók is résztvesznek, akik ugyanekkor
Fabró Henrik sírját is megkoszorúzzák. Szeptem-
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ber 6-án a kongresszus tagjai a Balatonra rándulnak k|.
A szegedi kongresszus és nemzetközi gyorsirási
¡kiállítás előkészületei serényen folynak. A Szegedi
Gyorsírók Egyesülete és a város közös bizottságot
alakított, amelynek tagjai dr. Pálfy József, dr.
Széli Gyula, dr. Kntona Dávjd, dr. vitéz Szabó
Géza, akik a szervezési munkáitokat végzik. A
Szegedi Gyorsírók Egyesülete a pénteki nap follyamán ujabb 300 kötet magyar és külföldi gyorsirási munkát juttatott el a Somogyi-könyvtárba,
amelynek gyorsirási bibliotékája a pénteki adománnyal együtt több mjnt 3000 kötetre gyarapodott. Az egyesület a nemzetközi gyorsirási kongresszuson dr. Széli Gyula elnökkel, dr. Katona

Dávjd ügyvezető-igazgatóval és dr. Ekkert Elek
főtitkárral képviselteti magát, kivülök Szegedről
még igen sok gyorsíró utazik fel a budapesti
kongresszusra.
Az állandó bizottság 300 külföldi delegátust
vár a hatnapos kongresszusra. Eddig Németország
50, Svájc 19, Franciaország 10 (a háború óta most
vesznek
először részt gyorsiró kongresszuson),
Anglia 8, Spanyolország 8, Finnország 10 delegátust
jelentett be e hatalmas méretű gyorsirási ünnepségekre. Miniszterek, ügyvédek, de legfőképen ujtígírók
jönnek össze ezen az internacionális
gyorsirási találkozón, amelyből éppen ezért Magyarországnak és Szegednek sok előnye származhatik.

Idegesség, fejfájás, álmatlanság, szédülés, bágyadtság, levertség, félelemérzések
eseteinél a természetes »Ferenc József" keserűvíz kitűnő háziszer, amely az emésztőszervek legtöbb részéből eredő zavarokat
gyorsan megszűnteti és visszaadja a testnek
és szellemnek régi munkaképességét. Orvosi <
szaktekintélyek megfigyelték, hogy a Ferenc
JÓZSef viz öreg embereknél is enyhén, kellemesen és megbízhatóan hal. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerflzletekben.
ö.l

g i m
- É l Szombat. Rom. kath. Zsuzsanna.
protestáns Tibor. Nap kél 4 óra
50 perckor, nyugszik 7 óra 19 perckor.
A Som ^•"••»-könyvtár nyitva 10—12-ig csak tudományos kutatók számára. A muzotrm nyitva délelőtt fél 10-től 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. S—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (Tel.
225.), Jnst Frigyes, Petőfi Sándor-sogárut 41. (Tel.
777.) Lipsitz József, Kelemen ucca 11. (Tel. 391.)
iMoldvány L. Újszeged, Ved
ncra 1. (Tel. 846.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Török Márton. Cson.
grádi sugárút 14. (Tel. 3R4.)

Az ébredező városok

— Pénz helyett lakomát rendeztek a betörők.
Budapestről jelentik: A Veres Pálné-uccában lévő
háztartásj szövetkezet üzletében mára virradó éjjel betörők jártak. A betörőknek igen jó étvágyuk
lehetett, mert a betörés közben alaposan befalatoztak, elidogáltak és nem annyira készpénzt, mint
inkább élelmiszert vittek el zsákmányul. Az üzletbe az udvar felől hatoltak be, feltörték a pénzes fiókot, ahonnan csak kisebb pénzösszeget vittek el, ellenben nagyobb mennyiségű élelmiszert
csomagoltak össze és vittek magukkal.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
779
x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben,
tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamain a Singer-varrógép
részv.társ. Figyeljen mintakészitményeinkre kirakatainkban. Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mellett.)
9
x A világ legjobb artistái a Czája Cirkuszban!

— A szegedi rsendftrberfllet nj parancsnoka. A
belügyminiszter Z s e l y o n k a József ezredest, a
szegedi csendőrkerület parancsnokát a budapesti
csendőrkerület parancsnokává, míg V e r b ó János ezredest a szegedi csendőr kerület parancsnokává nevezte ki.
— Meleg idő. A Meteorológiai Intéaet jelnetése:
Hazánkban az érezhető éjjeli lehűlés ellenére az
idő meleg jellegét megtartotta, mérhető eső nem
vott. Jóslat: Meleg, kjssé felhősebb idő.
— A népjóléti miniszter elengedte a világbajnok házbértarlozását. Budapestről jelentik: Keresztes Lajos birkózó-világbajnok súlyos anyagi
gondokkal küzd. Mjnt a Márvány-nccai állami
bérpalota lakója, 400 pengő házbérrel adós. A
népjóléti minisztérium értesítette Keresztesi Lajost, hogy lakbértartozását elengedi, hogy a maga
részéről is hozzájáruljon ünnepléséhez.
x Jön! Magyarország le^iagyobb, legfőbb drkuszváftalata, a Granri-Coinssrum Ctrtmsr Czája!
— Átalakítják a miniszterelnök lakosztályát Budapestről jelentik: A miniszterelnökség várbeli
palotájában hetek óta nagy munka folyik. Többek
között átalakítják a miniszterelnöki lakosztályt is.
Bethlen miniszterelnök hír szerint utasítást adott,
hogy legkésőbb szeptember 15-ig magánlakosztályát teljesen hozzák rendbe, mert az idén csak
szeptember közepéig szándékozik Inkén
tartózkodni.
x Az utolsó 10 év leggrandiózusabb műsora a
Czája Cirkuszban!
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— Boldog Paosa... Valahogy azt ne tessék
liinni, hogy Pacsa is egyetemet kapott és hogy
t'zért boldog. Nem. Parsán még csak tanyai vasutat
sem építettek, ellenben — az ottani sajtó lelkes
hangú cikkeiből következtetve — Pacsa azért
úszik örömmámorban, mert nagyközség lett és
most azt hiszi, hogy háromszor el kell mondania
¡i Terülj asztalkámat és lesz mindjárt csatornázása, vízvezetéke, villanyvilágítása, járásbírósága,
meg miegyebe. No ami a járásbíróságot illeti,
azt megkaphatja, ha fölépítteti az épületet és
vállalja a fentartási költségeket. Ennyit az egyetlen állami intézményről, amely után Pacsa nagyközség mézesheteiben ábiloz. A csatornázással már
egészen máskép állunk. A dere!» és lelkes pacsajak — iparosok, kereskedők és más intelligencia — összejöttek megbeszélésre és egyhangú
lelkesedéssel, a d ó k i v e t é s
mellőzésével
majd százmillió koronát jegyeztek le, mint önkéntes adományt a csatornázás céljaira. Azonkívül
\állalkozott a lakosság a szükséges fuvarozási és
földezési munkák elvégzésére. Valóban nagy lelkesedés. Csatornázás aaonban aligha lesz belőle.
Koldog pacsaiak. ők még hisznek. Sőt jó uton
is járnak. E l ö l r ő l k e z d i k a . . v á r o s é f t i r .

Ha tudnánk hinni a debreccui föllángolás tartósságában, akkor f ö l é b r e d t városokról beszélnénk. Következtetve a múltból, amelyben kevés
volt az őröm, némi túlzást érzünk ki az »ébredező« jelzőből is. Pedig de nagyon kevés, amit
Debreoen akar, amikor egységesen szeretne tiltakozni a városokra háruló állami terhek fok o z á s a ellen. Lehet, hogy egyik-másik városnak aggodalmai lesznek e tiltakozás miatt is,
hiszen olyan időket élünk, amikor grasszál a
gerinctelenség és a hüperlojalitás fölülmulhatatlan
erény. Vásárhelyen a debreceni körirattal kapcsolatosan azt mondják, hogy megfizethetetlen a
rendőrségi kiadás és elviselhetetlenek az iskolai
hozzájárulások. Bizonyos, hogy a kormány ügyesen
kamatoztatja a városok —
kormánypártiságát.
Száz százalékig rendelkezik a rendőrséggel, de a
költségek jelentékeny részét a városokkal fizetteti, a kultúrpolitika kiadásainak pedig majd a
felét inkasszálja. Ki fog tehát csodálkozni, ha
még néhány nemzedéken át magyar városi speciálitás marad a vízvezeték, csatornázás, kövezés,
kórház és vásárcsarnok egészen vagy részben
való hiánya. De mit szól majd e körirathoz
Szeged, amely még mindig nem tud kiemelkedni
a többi v i d é k i váios f ö l é , hogy végre elismerten és vitathatatlanul az ország második
városa legyen? Rá mer-e majd mutatni áldozatai
nagyságára, bánásmódja mostohaságára és megfújja-e végre a riadót azért, hogy ne konkurráljanak a városok, amikor annak eldöntéséről van
szó, hogy hol létesüljön egy-egy állami intézmény. Ahol o r s z á g o s é r d e k kívánja, ott csinálja meg mindig a kormány és ne uszítsa egymásra a fejlődés minden eszközéért fejvesztetten
futó városi vezetőségeket. Ébredező városok —
— lehet-e bízni bennük? Egységesek lesznek-e legalább a tiltakozásban? Mért nem áll Szeged az
élükre, Budapest után a legnagyobb varos, a
második város, kezdeményezve, agitálva, alkotva
és tanítva polgári önérzetet, meg^erőt?
— Versenytárgyalás. A szegedi honvédkórház
az 1928 október 1-től 1929 szeptember 30-ig terjedő időre szükséges élelmiszer mennyiségre pályázatot hirdet. A versenytárgyalás ideje szeptember 10-iké. A közelebbi szállítási feltételek a
kórház gondnoki hivatalánál reggel 8 órálól délután 2 óráig kaphatók.

x Révész Béla, a városi színház balletmesterénrk
görliskolája megnyílt. Az iskola színpadi táncosnőket képez ki revü-, klasszikus- és mondaintáncokra. A növendékek már szeptemberben fellépnek a szegedi színház opera és operett előadásain. Jelentkezni lehet a városi színháznál naponta délelőtt 10—12 óra között.

LegSb órák, s ékszerek
részletre is G y ő r i B é l á n á l S ' l t t f -

Gyümölcs, befőtt, ugorka,
paprika, paradicsom W I W f i i Tf gyömölcskonzerévektg eltartható ha T T i r W U I , , 6 i ó p o n h a s z n á l .
Kaphat1*» a Szent Rókas gyógyszertárban Kossuth Lajos
sugárul és nagykörűi sarok. 970 1 csomag Ara 50 fillér.

Kárpitostanonc
fizetéssel felvétetik.

MUl&offer,

Széchenyi

A

S Z E N T

Deák Ferenc ucca 24. szám alelti Ideiglenes helyiségből
Arany
János
ucca 7. sxám
alá, Kls-Kass
beláratával szembe
w
g e l y e a f e m át.
485
C l l i a ^ .
F I G Y E L E M !
Cipészüzletemot Csongrádi sugárút 25. szám alól
Mikszáth

Kálmán

ucca

14.

szám

alá

helyezteai
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és nöi cipész.

MERKUR-

kerékpár

-•FAFF v a r r ó g é p ,
gyermekkocsi ;
tészielilzelésre

H E T

less

Orszéios Mezőgazdasági
Kiállítás
B U D A P E S T E N
B e l é p ő

d i j ,

i

OERY ¡2ST5

Gammik. alkatrészek nagyban! árban. Árjegyzék I o n n á .

látványossága
as

é s

át.

A n. é. közönség további szíves támogatását kérve,
biztosítom figyelmes ós pontos kiszolgálásról.

I S T V Á N

legtanulságosabb

w.

Könyvköíészelemel

— Nyugdijasok figyelmébe. A nyugdijasok végrehajtó bizottsága ma délután 6 órakor a Takácsféle vendéglőben (Mikszáth Kálmán-ucca 20.) ülést
tart.
x Dréherben ma záróra reggel 4.
x A Czája Cirkusz hatalmas műsorát ftnnek Is
látni kell!
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xKezlyfl, sérvkötő, baskötö. Paulusz, Iskola-u. 25.

iér. 5.

§

a
1 P
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A Déli Kupa
vasárnap! mérkőzései

Sporí
Vasárnap a Eásíya Szegeden fálszik
Ellenfele a fonevli Józsefváros lesz
Beszámolt a Dé'maqyarorszáq
azokról a
lúrgyalásokról, amelyek akörül forogtak, hogy
vasárncpra hová mehetne a Bástya meccselni.
Tárgyalások Indultak meg a bécsi Austriával,
a kassal Háriáoal,
de megpróbálkoztak a
temesvári Kinizsivel is. Mindezek a megbeszélések azonban eredménytelenül végződtek,
mert valamennyi szóbanlévő csapatnál olyan
nehézségek merültek fel, melyeket nem leheted áthidalni. Ezérl a Bástya vezetősége, hogy
a szezon kezdete e'ő't a csapatot mégis fog-

lalkoztassa, ieköiötte vasárnapra a II. liga•
beii Józsefváros csapatát, amely a tabella
középhelyezellei közé tartozik. A Józsefváros
a jó keménykötésű mésodklasszist képviseli
és olyan diadalmas fegyverténnyel Is dicsekedhetik, aminő a Somogy legyőzése volt.
A Bástya vezetősége a mérkőzést erősen
leszállitoti, rendkívül olcsó helyárokkal rendezi mea, hogy a szegedi publikum széles
rétege láthassa a Bástyát, amely közel két
hónap előtt Játszott utoljára Szegeden.

i u p s z t u s 18-án Becsben az Austriával,
20-án itthon a Bratislavával, 26-án Szegeden
az fiusiríávai revansmérkőzést látszik a Bástya
A zavaros turaviszonyok, melyek az egész
magyar proffufballt meglehetős nehéz helyzetbe hozzák a szegedi proficsapatnál is sok
b?7onytalanságot idéznek elő Lekötött mérkőzések slornirozása napirenden van, úgy
hogy soha sem lehet biztosan tudnf, hogy
blztos-e egy fxre lekötött mérkőzés. Különösen áll ez a romániai egyesületekkel, ugy
hogy a legokosabb ezt az országot teljesen
kikapcsolni a turakombinációkból. Románia
miatt kell most a Bástyának Is teljesen át-

alakítani augusztusi programját.
Tegnap teljesen uj Bástya-programot közöl*
tek velünk a klub intézőségében. Eszerint a
szegedi proficsopat augusztus 18-án Bécsben foq /átszőni az Auslria elten barátságos mérkőzést és az Austria 26-án Szegeden ad revansot a Bástyának.
A 19 ére
Szegedre tervezett Bratislava-mérkőzést pedig
20'ára halasztották el. így tehát augusztusban
két igen érdekes nemzetközi mérkőzést absolvál Szegeden a Bástya.

Augusztus 15—16-án Szabadkán
két meccsei Játszanak a pirosfeketék

Ha anyagi tekintetben sikerül a megállapodás, akkor 15 ik és 16-án Szabadkán a Szabadkai Sport és másnap a Bácska lenne a
szegedi csapat ellenfele.

Meglehetős előrehaladott stádiumban van
a Béstya tárgyalása két szabadkai mérkőzésre.

Hódmezővásárhely—Szeged. Biró: Boron.
Gyula—Makó. Biró: Pamhi.
Orosháza—Békéscsaba. Biró : Vezér II.
Steinert, a Bástya bábjátékosát, aki Budapesten
szabadságon van, ma hazarendelték, mert a vasárnapi tréningmeccsen játszania kell. hogy megállapíthassák lába egészséges-e? Újra való szerződtetését ugyanis ettől teszik függővé.
Északon, ahol az amatőr futballbajnokságot két
alosztályban bonyolították le eddig, őszkor ezt
a rendszert megváltoztatják és felállítják az egységes I. és két csoportú II. osztályt.
A Hungária sem tudóit bt utazási kapni Nagyváradra. és ezért vasárnap a bécsi Vienna ellen
fog játszani Bécsben.
Siflis, a válogatott Jugoszláv kapus megérkezett
a Ferencvároshoz.
A Sabéria szombaton nyitja meg őszi futballszezonját, amjkor a Ferencvárost látja vendégül
barátságos mérkőzésre. A Sabárja
Weinharil,
Nagy, Prém, Pwovnyik. Hajós, Vámos, Burpseh,
Mészáros, Stofián, Powolny, Tárnok felállításban, a
Ferencváros pedjg Amsei, Takács L, Hungler,
Fuhrmann, Bakosi (Berkessy), Obitz, Knszta, Takács II., Turay, Swdlacsfb, Kobut összeállítású,
tehát mindkét csapat komplett együttessel veszi
fel a küzdelmet.
Bányai Lajos, Újpest trénere elvállalta az amatőr
UTE trenirozását is.
A zágrábi >Gradjansfck nyerte meg az idén
Jugoszlávia futballbajnokságát.
Tóth (Potya) István lett a Kassai AK budapesti
képviselője.
Csomag, a Nagyváradi Törekvés válogatott balszélsője Budapesten járt és leszerződött a Hungáriához. A Hungária 45 ezer lei lelépést fizet a z
amatőr (?) Törekvésnek Csomagért.
A magyar vízipóló csapatot az USA 1930-ra
hivta meg amerikai túrára, de az Európabajnokságok miatt ez az időpont alkalmatlan, ezért 1920ben kel útra a magyar csapat.
Kihordásra

1 liter bor 1 pengő
L ő "W I n g e r n é l , Polgár ncca 20, szám.
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Miért menne I*estre
amikor itthon is beszerezhet
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fehérneműt, kelengyét, siffent és vásznat, gyermekruhákat, m
barisnyakülinletességeket, férfikalapet, nyakkendőt, minden- 1
féle divatcikket, sétabotot, ernyőt sokkal olcsóbban és jobba? |
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1928 augusztus 11.
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kapható 495
telepén, Párisi körút 44. Tel. 4—89.

1c

mai
műsora
Budapest. 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
Kelemen ucca 7.
12: Déli harangszó az Egyetemi templomból.
Utána gramofon-hangverseny. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 17: Börzsönyi
megkezdte.
«9
Béla novelláiból olvas fel. 17.45: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult kamarazenekar hangverse- Siffon, vászon, asztalnemű, törülköző, szines kombinék,
női és férfi fehérnemük
nye. Vezényel Komor Vilmos karnagy. 19: Dr.
Handat Horst előadása: A rakéta-repülőgép szeminden elfogadható árban.
lepe a tudományos kutatásban. 19.45: Előadás a
Stúdióból. Pygmalion. Vígjáték öt felvonásban,
írta Berhard Shaw. 22: Pontos időjelzés, hirek
és az oljmpiász ercdiményei. Utána a Spolarichkávéházból Károlyi Árpád és cigányzenekarának
hangversenye. — Barcelona 17.30: Rádiósextett.
21.05: A házizenekar hangversenye. 22.05: A madridi Union Radio E. A. S. F. hangversenye. —
Bécs. 16: Délutáni hangverseny. 17.50: Dalakadémia. 18.50: Vidám sportkalandok. — Berlin.
20.30: Alkotmány-ünnepély. Átvitel a berlini állami
Operaházból. 22.30: Tánczene. — Bern. 16: A
város; zenekar hangversenye. 20.45: A Berner
.lodlerklub hangversenye. — Brüim. 19: Humoros
kvartett. 20.30: Férfiénekkari
hangverseny. —
Brüsszel. 18.30: A házizenekar hangversenye. 20.15:
Gramofonzene.
20.30: Zongorahangverseny. 21:
Szimfonikus hangverseny. — Frankfurt 20.30:
Tarka est és tánczene. — Hamburg Bremen.
Hannover. Kiel. 16.15: Kiel: Csajkovszky-hangverseny. 17: Schwerin: Énekkari hangverseny. 18:
/¿Metesife/ti
Délutáni hangverseny. — Kopenhága 21.15—22.30:
Modern tánczene. '22^0—23.15: Tánczene. 24:
r t ^ Ó á R V A R f t Ó G á l
Hangjáték. 24.15—1: Modern tánczene. — Langenberg. 21.30: Zenekari hangverseny. — Leipzig.
« « 8
i v é N V T i i k S A i l ^
Dresden. 15: A drezdai házizenekar hangversenye.
t g c q c d , K A r á » z u c c a f . »at
16.30: A lipcsei zenekar hangversenye. 22.30: Szórakoztató zene. — London 19.15: Dvorák-hangverseny. 19.35: Kabaré-előadás. 20: Zenekari hangverseny. 22.35: Tánczene. — Mtlano-Vigentioo.
20.50: Zenekari hangverseny. — München. Nürnberg. Kaiserslautern 16 30: A Rosenberger-kvartett hangversenye. 18: Rádió-amatőrelőadás. 19.30:
Citerahangverseny. 20: Énekhangverseny. 20 30: Dalok az erdőről. 22.30: Tánczene. — Prága. 17:
Kabaré. 18: A zsidó zene. 19.30: Hangverseny.
20.30: Férfi háromszólamu énekkari hangverseny.
21.10: Hangverseny. — Róma. 17.30: Szórakoztató
zene. 21: R. Leoncavallo: Taglíacci (Bajazzók)
rimü operája. — Varsé. 20.15: Filharmonikus
hangverseny. — Zürich. 16: Szórakoztató zene.
Valuták:
17.20: Kéziharmonika-hangverseny. 19: HarangoAngol font
3.46 3.52
27.95-2810 Lat
zás. 20.15: Népies tarka est.
Belga I r.
79.70 - 80X0 L«vM
Cseh kor
16 96 17 04 LtrO
2995 - 30*20
Din k'or
152 85 153 45
Márk»
136 40 136 90
Dlnlr
Oxtr. toKil.
81.8581 20
Dollár
Norv. kor, 153 0^ 153 60
570 30 572 30
Fr. frank
11035 11375
>155 -22 75 Sv. (ríni
HolL forint 229-70 230.70 Svéd kor.
153.20 153.80
villamos világítási vállalat
Zloty
64.15 -64 45

L á s z l ó fehérnemű üzlete
meglepő olcsó árusítását

Tanoncot fizetéssel keres

Gábor Jószsef m

flrany János ucca 7 .

Telefon 12—76.

Meghívó

""

oz Alföld szegedi szalámigyár részvénytársaságnak 1928 augusztus 21-én délelőtt kilenc ólakor Szegeden, a részvénytársaság helyiségében megtartandó

rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat:
A jegyzőkönyv hitelesítése két részvényes kijelölése.
Az igazgatóség lelenlése az 1927. Bzletévről
A felűgyelőbizoitság |e<entése.
Határozathozatal az 1927. évi számadások, a mérleg,
az üzleleredmény és a felmentvény tárgyában.
Határozalhozatat a részvénytársaság felszámolása és
a felszámolók kirendelése tárgyában.
Szeged, 1928 augusztus 10.
Az Igazgatóság.
Azon részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni
kívánnak, kötelesek részvényeiket legkésőbb a köz*
gyűlés eiőtt három nappal a részvénytársaság pénztáránál letenni.
Az évi mérleg, az igazgatóság és a felügyelőbizotfság leienlései az érdeke teknek a részvénytársaság
helyiségében rendelkezésre bocsáttatnak.
569

Csütörtökön, f. hó 9-én Tíiza
Lajos körút 34. sz. alatt

fióküzletünket
megnyitjuk.

Naponta ötször friss sütemény. Naponta
háromszor friss kenyér.

»6

Wolf-sütőde.

Irányzat:
A maj értéktőzsdén külföldi ösztönzések hatása
alatt barátságosabb hangulattal és élénkebb vétel-*
kedv mellett indult meg a forgalom. Különösen a
kulísz és a vaspiac vezető értékei iránt nyilvánult meg érdeklődés, minek következtében ezen
papírokba 2 százalékos árnyereség mutatkozott.
A tőzsdeidő második felében azonban realizálások jutottak felszínre, minek következtében a nyitáskor mutatkozó nyereségek egyrésze veszendőbe
ment. A papírok jórésze nagyobb veszteséggel
zárt, kisebb része azonban 1 százalékos nyereségre tett szert. A fíxpiac elhanyagolt, a valutaés devizapiac Madrid és a pezeta áresését leszámítva, nem szenvedett változást.
Gabonatőzsde:
Irányzat rozs, zab, tengeriben barátságos, egyebekben tartott. A forgalom élénk.
Hivatalos árfolyamok:
76 fg.
30 30-30.80
30.20-30 65
31.50 31.65
29.90 30.35
29 00 29.25

Bura
Tiszav.
P.-tiszai
Pm.
Fv.
Bácskai
Duníntali —.
Rozs, pestvid.
Árpa takarmány 1.
Árpa takarmány H.
Buiakorpa
Sepce
Tengeri
eeyéb

f

2490-25.10
syéb
27.25-2*50 öráros
egyéb
16 75-27.00
2«'.75 21.00 Zab 1.
közép
43 00 44.00
32.25 32 75
3175 32 00

77 Irf».
27 41- 27.55
27.30—27 45
27.20—27.35
27 20-27 35
27.20-27.35
32 50-33-50
31.00-32.00
26 50 26.75
26.25 26.50
30.00-31 00

Felelős szerkesztő: PÁSZTOK JúZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagynrorszig
Hirtan-és Nvomdavállaial Rt. könvvnvomdáláhan

Szeged sz. kir. város tanácsától.

Apróhirdetések
Dugonics tér. Nyárutó, Export, . Vasutas. Intelligent,
Szorgalmas, Jó bánásmód,
13.80, Német kisasszony,—
Eredményes, Portálos, Olcsóbb legyen, Külföldi vállalat, 30 éves, Délmagyar
jeligére levél van a kiadóban..

Egy ügyes fiu tanoncul felvétetik. Wéber Péter szabó. Festő u. 5.

Tanulóleúnyokat
felvesz Ideál női divatterem, Kelemen u. 11.

Eladó házak között válogathat tetszés szerint egy
apróiiiri.i'.uo

«WSJ
Belvárosban elegánsan bú-

torozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Különbejáratu bútorozott
szoba kiadó. Pestőfi Sándor sagámt 11., I. emelet,
balra.
Különbejáratu bn tokozott
szoba fürdőszobával kiadó.
Korona u. 5. em. jobbra.
Kiadó két ágy 2 férfinek',
vagy nőnek. Külön, tiszta
szobában, olcsóért Madách
u. 17., udvarban.
Különbejáratu szép, tágas
uccai szoba egy vagy két
személynek kiadó. Oroszlán
u. 3., kalapüzlet.

Két-három szobás lakást
lelépés nélköl kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.
Dugonics )ér és Tisza Lajos kfl-ut
sarkán
545

szép üzlethelyiség,
műhelynek is igen alkalmas olcsó házbérrel kiadó. Ajánlat-Irat
.Dugonics tét" jel. a kiadóba.

Uj házban emeteti lakás
szept. 1-ére kiadó. Szent
László n. 23.
Száraz udvari szoba konyha, éléskamra, gyermektelen családnak kiadó. Vadász u. t.

utján.

Eladó
&áx
Liget ucca 19. számú, ötszobás beköltözhető lakással. — Tudakozódni lehet
ugyanott.

Belvárosi

jéforgalmu

füszeriizie!

olcsón eladó.
tCopasx
ingatlaniroda, Tábor u. 8.
Telefon 19—49.
313

BÚTOROK

nagy választékban, >eszáiiitott árban
230
Wlesner,
Aradi u. 6.

légszekrények

50 pengöfrt lentebb kivitelben
már kaphatók
219
Attila
Léb bádogosnál, ucca 4.

Eladó kifogástalan oldalkocsis Indián motorkerékpár
Kazinczy c. 14.

Használt
kerékpárt

l e g m a g a s a b b árban

veszek.
K l S S , 256
Or. Apponyi ucca 10.
Füszerberendezést, használ-

tat vennék. Cimeket
á
kiadóba Jókarban jeligére.

Szerény feltételek mellett Alinál mi
vételeit:
gép- és gyorstrók ajánlkoz- bérházakban, családi hának egy 30 filléres aprózakban, hftztelfeefeben. btühirdetésre.
mfilCSÜSÖkben: legelőnyösebben közvetíti Méser
Mérlegképes
ingatlanforgalmi irodái».,
könyvelő,
Horthy Miklós uccü '¿.
perfekt német lerelezö napi 2—3
(Kultúrpalotával szemben)
órai munkára azonnal felvétetik.
75!
Ajánlat k .Kxporl" jeligére a »i•dóh vatalba kéretnek.

536

Ügyvédi irodai gyakorlattal biró gépírónő állást
keres „Szerény" jeligére.

Építkezést,
e'akitást szolid áron vállal
Barna kőművesmester, Zákány u. 48
Cipőtüzőnőt fél napra felvesz Apró Ferenc cipész,
Kálvária tér, a kápolnánál.
Jól főző, ügyes
M I N D E N E S
jó bizonyítvánnyal felvétetik Miilboffer ékszerésznél, Széchenyi tér 9. 568
Pékinast felveszünk. —
Matschek, Iskola u. 4.
Egy tanoncot felvesz Csányi András uriszabó, Szent
György u. 13.
Bejárónőt keresek pár órai
munkára. Zerge u. 18.

ÚuioroK

iBsxálUlott úrban K e r t é s z n é l ,

mélyen

Feketeua-u. Figyelje a cég nevét

Használt hálószoba bútor
olcsón eladó. Bihari u. 1.

Jégszekrények

uiólérhetetliín hites gyér mánv,
elSnvös Hzet'68»l Zománcáruim
páratlanok. SzAnfft zománc- és
f^máruháza vArosi bérpalotában
__
?49_

BUTO R
egolcsóbban kedvező fizetési feltélelekkel is kapható

Slnger

Cássclónttl

Peketesas ucca 15. szám.

322

KÜLÖNFÉtÉi;

Tantbourirozás

és mühitmé*
szóp kivitel, olcsó í r
C é p S i m 2 « l p a r , Báró Jós ka
ucca 14., II. em. 6.
540

Házhelyek

216
Csongrádi sugárut végén
e l ő n y ö s ár és fizetési feltételek mellett.
Értekezhetni: Böhm Sándor. Szt. Mihélv n. 6,

