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Országos érdeklődésre számot tartó cikk' jeler t meg vasárnap a magyar legitimisták lapj a i é n , vagy a legitimisták magyar lapjában,
— a tihanyi osztrák-magyar mágnás-összetestvéresedés óta már nincs tisztában az ember
a helyes terminológiával. A cikk cime: Halbrechls? A cikk hőse Albrecht, az ifjú Habsburg-főherceg, akiről sokat beszéltek és sokat
irtak már azóta, amióta a Habsburg-lothr ingerli dinasztia a háború véres kockáján elha/árdozta maga alól a földet. Sokat irtak és
beszéltek a tescheni főherceg fiáról, talán nem
mindig szimpátiával, de mindig azzal a lojali'£.ssal, amely ebben az országban még akkor
is kijárt a Habsburgoknak, mikor fejeztettek
áfi akasztattak s természetesen még inkább
kijár nekik akkor, mikor állitólag közpolgárokká váltak. Annál meglepőbb, hogy a lojalitás palástja most olyan brutálisan kilyukadt s a brutális lyukat a legitimisták keze
ütötte rajta. Eleget mond már maga a cim.
!Halbrechls-aek a legkevésbé szeretett Habsburgot hivta a magyar nép, pedig akadlak
Ilyenek elegen közlük. Az öreg Albrecht főherceg volt a Halbrechis, a Világos után való
Magyarország diktátora, a Haynau gazdája,
a vérrel és vassal pacifikáló. Az ő gúnynevével illetni, valakit ebben az országban már
ma:>a is sértés s ez a legkisebb azok között,
amivel a legitimisták lapja illeti Ferenc József! unokaöccsét. Meg tudtuk róla nemcsak
azt. hogy jó kiállású fiu, hanem azt is, hogy
stréber, hogy vértagadó, liogy megszegett minden ¡isteni és emberi törvényt, sőt ami mindezek fölött áll, még a Habsburgok misztikus
csa'ádi törvényét is. Nem tette le a többi
atyafiak módjára a hűségesküt a Gyermeknek , akinek első jobbágya lehetett volna, mert
ő maga akar a Gyermek helyébe ülni, akinek még életkorát is nagybetűvel irják a magyar legitimisták, mint a gyermek Jézusét.
Mert eddig a Gyermek csak a kisded Jézust
jelentette, — most már, ugy látszik, nem őt
jelenti, hanem azt a szegény lcqueitói fiúcskát, akit ha meg nem koronázhatnak a magyar legitimisták, legalább jézusi rangra emelnek, szemben a Halbrechtsszel, akinek főkor tese, Gömbös Gyula mint honvédelmi államtitkár yeszi át a kommandót a magyar
haderő felett.
Nem a m i dolgunk párviadalra kiállni a
cikkel, amely félbalra való eltol'xlást jelent
a lojalitás szent mezején, amin eddig csak
az alázat haptákját volt szabad állni, még a
csecsemő Habsburgok előtt is. Az se a mi
kötelességünk, hogy igazságot legyünk a legitimnek mondott trónörökös és az állitólagos
trónkövetelő közt. De talán szabad néhány
kérdést intéznünk a kinos családi viszály elmérgesedése alkalmából ugy a legiümislákhoz,
mint a szabad választókhoz. Talán szót kérhetünk a magyar királyság azon polgárainak
nevében, akik vannak olyan j ó magyarok,
mint akár Zichy János, akár Gömbös Gyula,
csal; éppen más foglalkozásuk is van nekik,
mint királyt keresni Szent István trónjára
és sajnos, más gondjuk és bajuk is van, mint
a Gyermek és a Halbrechs. Végre is a mi
sorsunkról és bőrünkről van szó, meg nem
kérxlezelt milliókéról, talán meg lehet nekünk bocsátani, ha nekünk is volna néhány
kérdésünk és megjegyzésünk.
Ac első az, hogy a két fő érdekelten KTvuí
-k^oek íoalüi ma a királykérdés, ebben az or-
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szágban? K i tud a vezér urakon és azon az
előkelő táboron kivül, amely izgalmas sport
gyanánt foglalkozik a királykérdéssel, egyellen
szántóvelőt, egyetlen iparost, egyetlen boltost
megnevezni, akinek az a gond keseríti meg a
betevő falatját, hogy a kis Ottó, vagy a jó
kiállású Albrecht még mindig koronázatlanul
éli világát?
A második kérdésünk az, hogy könnyebb
lesz-e a magyar élet, elviselhetőbb-e a sorsa
a magyar szántóvetőnek, iparosnak, boltosnak, minden munkától élő embernek, ha a
kormányzó helyett király lakik a budai várban? Erre feleljenek azok az urak, akik
jobbágyságot emlegetnek és családi törvényekkel argumentálnak, amik bizonyára nagyon
tiszteletreméltó antikvitások, de ma már nem
volnának korszerűek még Albániában sem.
Halljunk már egyszer arról is a sok szentimentális frázis után, hogy mennyit ér, mit
igér és micsoda garanciákat hoz a magyar
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trón aspiránsai közül az egyik is, a másik
is. Annyit tán tudnak a legitimisták is, hogy
itt a régi Habsburg-abszolutizmust többé restaurálni nem lehet, mert aki ilyent akar, az
nemzelgyalázást követ el. Itt egy u j szerződésről van szó, amit a magyar nemzet akar
diktálni annak, akit a Szapolyai Jánossal megszakadt nemzeli alapon trónra méltónak talál. Annyit tudunk, hogy a nemzettől életet
és vért kivánnak. De arról még eddig egy
igét se ejtettek se a legitimisták, se a szabadkirályválasztők, hogy mit tud adni az ő jelöltjük a királyi ragyogásért a nemzetnek. Pedig a királykérdésnek itt a lényege. Az első
a tmit?€ s ez dönti majd el a második kérdést, a »kit?« Addig pedig, mig a főkortesek
maguk sincsenek tisztában ezzel, hagyjanak
békét a nemzetnek is, meg egymás jelöltjének
is. A királykérdést még se lehet követválasztási eszközökkel megoldani se Zichy Jánosnak, se Gömbös Gyulának.
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Óriási Ünnepségek között Írták a i á hétfőn délután
&. Rellogg-pakíumol

Brland nagy beszéde a „béke megszületésekor"
( 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 j e t e étt é se.) Párisból jelentik: A Quai d'Orsay óratermében ma lejátszódott a világ tőrténeimének egyik
fontos fejezete, a Kellogg-féle háborucfrpnes-paktum aláirása. A nagy boulevardok, a városi épületek, a bankok, sót a magánépületek nagyrésze is

zászlódiszt öltött.

1
A Quai d'Orsay neeájában valamennyi ház
fel volt lobogózva,
az accában mozogni sem
hatalmas autó tábortól.

lehetett a felvonuló

üz aláírás ünnepélyes aktusa
az órateremben felállított kis asztalkán ment végbe.
A köztársaság istennőjének fáklyás alakjával díszített kandalló mellett állították fel a piros bársonynyal borított patkóalaku asztalt, amely körül a
delegátusok foglaltak helyet.
Az ünnepélyes aktust Brland vezette, tőle jobbra
és balra a francia ábécé sorrendjében foglaltak
helyet az aláíró hatalmak megbízottai; A kis
asztalkán a történelmi nevezetességű tentatartó állott, amelybe annakidején Franklin Benjámin mártotta a tollat, amikor aláirta az első amerika—
francia szerződést. A tentatartó mellett feküdt
az az aranytoll, amelyet Le Havrc városa ajándékozott Kelloggnak. A patkó alakú asztal mögött
foglaltak helyet a francia kormány tagjai, a diplomáciai testület és más előkelőségek.
Az ünnepélyes aktus pontban 3 órakor kezdődött. A delegátusok Briand dolgozó szobájában
gyűltek össze, ahonnan együtt vonultak az óraterembe. Elől haladt Brland, mellette balra Strescmaim, jobbra Kellogg. Amikor elfoglalták a delegátusok kijelölt helyeiket,
Briand emelkedett szólásra
és elmondotta az ünnepi beszédet.
Rámutatott, hogy milyen nagy
kitüntetésnek
tartja, hogy Franciaország fővárosában
fogadhatja mindazon hatalmak megbízottait, amelyek
elsőnek Írhatják alá a Kellogg-pakliimot, amely

Pacte
már

a békében

született ÉS bátran

bűncselekménnyé bélyegzi a háborút. Elismerésének és hálájának adott kifejezést Kelloggal szemben, aki egy pillanatig sem vonakodott támogatni, hatalmas erkölcsi tekintélyével a paktum
aláírására megindított akciót.
— A civilizált világ mély tanulságot vonhat le
a mai ünnepi színjátékból, amelynek jelentőségét
különösen emeli, hogy
több mint egy évszázad óta először látogat
el német feülflgymtntszier francia teríileíre,
akit Franciaország éppen oly lelkesedéssel
fogad, mint a többi hatalmak megbízottait.
Az öröm annál osztatlanabb, mert Németország
külügyminiszterét Stresemannak hívják, akinek
szellemét és bátorságát jól ismeri és aki több,
mint három év óta egy percig sem vonakodott,
ha arról volt szó, hogy magára vegye az együttműködés és a béke fentartásának nagy felelősségét.
Briand ezután meleg szavakkal emlékezett meg
Chamberlain érdeméről, azután igy folytatta:
— Azt hiszem nem mondok 9okat, ha azt állítom, hogy
a mai esemény uj dátumot }e!eal a vilátftőriéndemben.
Most már nem arról van szó, hogy likvidáljunk
valamilvrn hábornt. A

Paris

nevezhető ! nak is. A locarnoi egyezmény és Dawes egyez-

a Pacte de Ooaoordenak, az egyetértés okmánya- 1 ménye már bizonyítékot szoifiálialtak

amellett,

DÉLMAGY Ali ORSZÁG
hogy a világpolitikában nj szellem érvényesül.
F.z az nj szellem ma teljes mértékben érvényre
jut. Aaok a hatalmak, amelyek tagjai a Népszövetségnek és a jelenlegi szerződést a Népszövetség elé
terjesztik regisztrálás végett, bizonyosak lehetnek,
liogy egy értékes bizonyságát fogják szolgáltatni
a Népszövetséghez szóló ragaszkodásuknak és hűségüknek.
Briand azután nyomatékosan hangsúlyozta, hogy
a paktum nz cgoisztlkus és szándékos h&*
borúról való lemondási jelenti.
A háborút a mai napon megfosztják legveszélyesebb tulajdonságától: a frgitimi'ástól. A mai
napon
törvénytelennek minősitik a háborút, a
háborút viselő hatalmakat pedig bűnösöknek nyilvánítják.
A legitim háború megszűnik a népek gazdasági,
iwlitikai és szociális élete ellen irányuló eszköz
lenni és mától kezdve nem lehet a kis nemzetek
függetlenségét illuzórikussá tenni.

Briand a következő szavákkar fejezte be be- figyelte, miközben egy turaauló elütötte. Tőrfeszédét.
né lerepült a kocsiról, nyaktörést szenvedett
— Szent kötelességünk lesz, hogy megtegyünk és azonnal meghalt.
mindent, ami szükséges és lehetséges, hogy a ma
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felébredt reménybea sohase csalatkozzunk.
Az erőszak helyébe a jognak kell lépni.
A jelen órában a nemzeti egoizmussal felszabadult lelkiismeret, a népek lelkiismerete után áradozik, liogy történelmi magaslatokra jusson. Keressük hát a közös gondolatot, amely lehetővé
fogja tenni, hogy összegyűjtsük minden áhítatunkat, minden odaadásunkat. Nincsen az itt képviselt nemzetek közül egy sem, amely nem áldozta
volna vérét az utolsó háborúban a csatamezőn.
Arra kérem tehát önöket uraim, szánjuk ezt a
mai eseményt a nagy háború minden haloítjának.
A delegátusok, akik meghatott csendben hallgatták Briand beszédét, lelkes éljenzésben törtek
ki. Briand beszédét ezután angolra fordították,
majd Briand felolvasta a békepaktum szövegét,
azután néhánv udvarias szó kíséretében

eBőss&r Stresemannt kérte fel
a békeokmány aláírására. Amikor Stresemann felemelkedett helyéről élénken megtapsolták, csak
ugy, amikor a paktum aláirása után visszaült
helyére. Utolsónak Renes cseh külügyminiszter
irta alá a paktumot, ezután pedig a delegátusok
ti z!eletére a külügyminisztérium körtermében teát
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szolgáltak fel.
A külügyminisztérium palotája körül óriási tömeg tartózkodott és szemlélte végig a delegátusok
és a vendégek felvonulását. Briand beszédét megafonok továbbították a boulevardok közönségének.

Leégett a l á g r á h i

Radics-palota

M b a fordult az anfófcusz:
két halott, 24 sebesült
Weimar, augusztus 27. Friedriehsrodaban,
Fulda kerületben egy 26 kirándulóval zsúfolt
autóbusz a völgy felé mene' a felázott talajon
megcsúszott, féloldalt borult és az árokba ztr
hant. Az összes utasok többé-kevésbé súlyosan
megsebesültek s ketten a weimari kórházban
belehaltak sérülésükbe.
wi W
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Párís, augusztus 27. A Newyork Herald
értesülése szerint gróf Károlyi Mihály, aki
Párisban lakik és legutóbb három hónapot
töltött Mexiko-Cityben, Európába való visszatérése során szeptember 1-én a ChristobalColon nevű gőzösön Newyork kikötőjébe érkezik. A hajó egy, va<?y két napot tölt Newvorkban. Még nem lehet tudni. ho£v Károlyi
Mihály partra s-áll-e, vagy a hajón marad.
A lap emlékeztet arra, hogy két évvel ezelőtt nem enc«edték meg Károlyi Mihálynak,
hogy Amerikában politikai beszédet tartson és
hogy feleségétől, aki több felolvasást akart tartani, megtagadták a beutazási cngedéljjj.^-,

Tolsz!©! ceniesunárium

üb.'.'íi";
Páris, augusztus 27. Az Intransigeant moszkpusztult. A kár félmillió dinár.
(Budapesti
tudósítónk
ielefonjelcntésa.)
vai jelentése szerint a Tolsztoj-centennáriumi
A rendőrség szerint a tüzet véletlenség okoz- bizottság megállapította a Tolsztoj-ünnepségek
Zágrábból jelen lik: Ma délulán nagy riadalta, a horvát parasztpárt szerint azonban gyujmat és izgalmat okozott az a hir, liogy kiprogramját. Az ünnepélyek soroza'át szeptemtogatásról van szó, miután a palota egyszerre
gyuladt az a palota, amelyben Radics családja
két helyen is kigyulladt. Miután attól tarta- ber 11-én nyitják meg a moszkvai akadémiai
lakik és amelyben a horvát parasztpárt helyiségei vannak• A palota kupolája és tetőzete nak, hogy Radics és meggyilkolt képviselő- j nagy színházban és az egy hétig tart. A moszkleégett, a kupolában Radics emlékére be- társai síremléke ellen is merényletet követnek vai szépművészeti muzeumban Tolsztoj-kiállírendezett szobának sok értékes relikviája el- el, a sírokat ezentúl őriztetni fogják.
tás lesz, melynek keretében 40 Tolsztoj-arcképet állítanak ki, mind a legnagyobb'orosz
művészektől. Egy külön teremben, melynek
cime: Tolsztoj és a cári Oroszország, mindazoknak a leveleknek az eredeti példányj^t^Belgrád, augusztus 27. Tiranaból jelentik: | Albánia királuává való kikiáltását keddre ha'
litják ki, melyeket Tolsztoj a cárokkal A'álHivatalos albán kormánynyilatkozat szerint » lasztollák.
tott. Valamint Tolsztoj régi aktáit és a kiűzésAchmed Zogu bégnek ///. Szakanderbéggé, |
ről szóló okmányokat. Mindezen kivül a kiállilás anyaga mintegy ezer kötetet, 37 különféle nyelven megjelent Tolsztojról irott
munkát és Tolsztoj fordításokat ölel fel.
Véletlenség,

v a g y

— gyújtogatás ?

Kedden kiáltják M királlyá Achmed Zogut

l á n g o k b a n
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Sátbralfaufhely mellett
Nincs V I K , harmincöt épület elpusztult

(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése.')
Sátoraljaújhelyről jelentik: Ilosszulánc község délután két óra óta lángokban áll. Félő,
hogy a tűz átterjed a szomszédos Széphalomra
Is. Á sátoraljaújhelyi tűzoltóság nagy apparátussal fogott a tüz oltásához, de a lokalizálás

m

rendkívül nehéz, mert a községbén nincs víz,
a kutak már kimerültek. Az esti órákban
Sátoraljaújhelyről autókon szállítottak ki vizet.
Este kilenc óráig 15 ház, 20 pajta és rengeteg gabona pusztult el.

Egy bécsi ssállod® a b l a k á b ó l
uccára i i g r o ü agy b a n № a s s a t ó

(Budapesti
tudósilónk telefonjelentése.')
Bécsből jelenlik: Ma délután az Imperiálszálloda egyik emeleti ablakából kiugrott a
szálloda egyik vendége: Silbermann lodzi
bankelnök. Zuhanás közben a szálloda ter-

rasszán ülő egyik vendég karját eltörte. A
bankár azonnal meghalt. Az eddigi adatok
szerint pillanatnyi elmezavarában követte el
az öngyilkosságot.

Ismét k a p h n t ó
fillérért
H o t f m n n n Dezsőnél, C i c k o n l O u c c a
sz.

leányka és fsu feliérsieniisefí és áíjpemüek,
Tm ég l e á n y k a raifeák,
intézeti

r u h á k

készen és rendelésre is

rentüMSS elcsá szabott árakon
^
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Halálos áldozata van
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Debrecenből jelenlik:: Báró Feilitz Farkas
pilótát, aki az ismert reklámirásokat végzi
gépével, Debrecenben baleset érte, kénytelen
volt Hadházy főispán birtokán leszállni. Ké-

íPrma sel^emharisnya
p e n g ő 50
7: i

w

»égi

írásiak

sőbb tovább repült Miskolcra, de a késés
mialt vasárnap nem tudott eljönni Szegedre'.
Az »égi írásnak« egyébként halálos áldozata van. Tóth Jánosné Ujfehérlóról szekéren
indult be Debrecenbe. Á pilóta füstbelüit í

IÉSTVEREK
kelengye áruházában
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Pusztító tiizvész elhamvasztotta
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A toronyból a tetőre dobolt égő cigaretta okozta a lűzel — A kár 50.000 pengő
Szegvár, augusztus 27. (A Délmagyarország
munkatársától.) A Szegedhez közel eső Szegvár községnek szomorú napja volt vasárnap.
Ré-gi katolikus nagytemploma a déli órákban
kigyulladt és néhány óra alatt négy csupasz
fai és egy csonka, üszkös torony jelezte a
«zegvári templom helyét.
Mint minden vasárnap, most is a délelőtti
órákban istentiszteletet tartottak a templomban. Féltizenkettő felé elszéledtek a hivők.
A kinzó déli hőségben mindenki árnyékot keresett, egy lélek sem járt az uccán. Amikor
megkondult a déli harangszó, olyan volt Szegvár, mintha lélek se lakna benne.
A templomban a déli harangozást mindig
• templom harangozója végezte. Gyilkos hőség volt, sok dolga is akadt a vasárnapi istentiszteleten a templomi funkciók körül igy ráhagyta, hogy

a toronyba három gyerek menjen fel elhúzni a déli harangszéf.
Nagy dolog ez a falusi gyerekeknek, ha a
harangozó felengedi a toronyba. A három
szegvári gyerek elhúzta a déli harangszót,
azután a jói végzett munka után még titkosabb gyönyörűségbe kezdtek. Cigarettákat
sodorlak és nagy gyönyörűséggel fújták a
füstöt Amikor elszívták a cigarettákat, a véaekel kihajították az
ablakon...
A templom a község közepén van, mindenfelől beépítve épületekkel. Szemben a községiháza áll, közvetlen a templom végén az
iskola, mellette a plébánia.
Félegy óra tájban a községházán az ebédjére készülő kisbíró arra lett figyelmes, hogy

a femplomfefőről fOsffelhők gomolyognak az ég felé.
Alig volt ideje jobban szemügyre venni a
füstöt, hirtelen
lángoszlopok
törtek elő, a
templom teteje ijesztő recsegés és ropogás közepette kezdett égni.
A kisbíró pillanatok alatt fellármázta a községet Rémült arcú emberek rohantak a temp.
lom felé, amely néhány perc alatt lángokban
állott.
A lángok egyre terjedtek és mohón emésztették a teljesen kiszáradt zsindelyeket,

álkapíak a toronyra is és rövidesen a tető és a torony is hatalmas lángokkal égeft.
Ijesztő látvány volt az égő templom. Sirvajajveszékelve tódult a nép az égő templomhoz, amelyben egy-két órával ezelőtt még misét hallgatott. Megérkezett a tűzoltóság is, de
hiányos és primitiu felszerelésével mihez sem
tudott kezdeni.
A község főjegyzője látva a veszélyt, telefonált Szentesre és Hódmezővásárhelyre a városi tűzoltóságokért, amelyek félketlőkor értek ki Szegvárra. Csak ekkor lehetett komolyan hozzáfogni a tüz lokalizálásához, amely
a kísértetiesen égő, recsegő és ropogó templomnál szinte lehetetlen kísérletnek látszott.

Ötezer ember állta körül a tüzet,
amelynél a szegvári csendőrörs tartotta fenn
a rendet. De nem is mertek az égő templom
közelébe merészkedni, mert a hőség kibírhatatlan volt, a zsarátnok ugy hullott a földre,
mint a zápor és félő volt, hogy a tűzveszély
•Merjed az iskolára és a plébánialakra is.
És megkezdődött a három tűzoltóság harca
az elemekkel. Félkettőtől félötig tartott az em'
berfe'etti küzdelem, öt órakor a lángok elham-

Az A. B. C.-bajnokainak!
A gondos anya támogatja .17. iskolát az iskolai szájápoUíira irányított törekvésében és iskolás gyermekeinek
:niir ax iskola megkezdése után a legmegfelelőbb ajándékot: 1 tnbns Chlorodont fogkrémet, 1 Chlorodont
gyermek-fogkefét és 1 szájvizes poharat ad. Minden
Chlorodont elárueitőhelyen kapható.

v i m n i i n n n m

grandiózus filmje:
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vadtak, az iskolát és a plébániát megmentették, de

leégett a templom teljes felső
része, elpusztult a tetőzet, a torony.

e heti szenzációnk
csütörtöktől
a Belvárosi Moziban

Csodálatosképen a harangok sértetlenek maradtak, csak telő nélkül. A templom belsejét is
sikerült megmenteni, a kár azért igy is óriási,
meghaladja az 50000 pengőt. Szegvárnak nin
csen kegyura, a községnek most saját erejéből kell templomát újból felépite ni.
Hétfőn délután megtartották a tüzvizsgálatot. Nem sokáig kellett nyomozni. Hamarosan kiderült, hogy
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zsindelyfejő gyorsan füzet fogott
és egy-kettőre lángbaborult a
szegváriak temploma.
Talán még szerencse a szerencsétlenségben,
hogy a fiuk nem a mise alatt mentek fel
a toronyba, mert elképzelhetetlen katasztrófa
származhatott volna abból, ha a tüz akkor
üt ki, amikor a templom zsúfolásig tele volt
hivőkkel.

a delet harangozó három gyerek az égő cigarettákat kidobta
az ablakon a tetőre, a száraz

Az uíszegedi rózsaligetet
át kell adni a szegedi kertészeknek

A Délmagyarország cikke nyomán mozgalmat kezdettek az újszeged! kertészek
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnapi számában tette szóvá a Délnwgyarország a szegedi közkertek siralmasan elhanyagolt állapotát. A cikkben felvetettük azt az
ötletet, hogy az ujszegedi park rózsaligetét át
kellene adni a szegedi kertészeknek oly módon, hogy minden kertésznek egyforma kis
parcella jusson a parktükörből, akik azután
itt egymással versenyzve mutathatnák be a
szegedi kertészet szorgalmának és hozzáértésének eredményeit. Ebben az ügyben több ujszegedi kertész aláírásával ma a következő
levelet kaptuk:
Igen tisztelt Szerkesztő Ur, mi, ujszegedi kertészek a legmelegebben köszönjük a Délmagyarországnak tegnapi ránk vonatkozó cikkét. Panaszainkkal nem akarunk mi a nyilvánosság elé
állni, de ha már más oldalról kezdenek foglalkozni a szegedi kertészet dolgaival, akkor mi sem
hallgathatjuk el, hogy bizony hatósági támogatás
ránk férne nagyon is. A szerencsétlen határok s a
szerencsétlen szállítási viszonyok a fejlődésnek induló szegedi kertészetet érezhetően visszavetették
s magunk erejéből aligha -iudunk már talpra
állni.
Nagyon szerencsésnek tartjuk azt a gondolatot,
amit a Délmagyanország felvetett. Azt hisszük,
hatósági részről sem lehet semmi akadálya annak, hogy az ujszegedi rózsaligetből mindegyikünk, aki jelentkezni fog, kapjon egy kis parcellát,
amin bemutathatná kertészetének diszeit, .munkálkodásának, fáradozásának legszebb eredményeit.
Újszeged csak szépülne, ha a szegedi kertészek
egymással versengve, egymást felülmúlni akarva
fáradoznának szépítésén. S nekünk is csak hasznunk lehetne abból, ha a szegedi közönség meg-

ismerne bennünket és megismerné munkánkat s
ha igy mi mintegy
nyilvános kiállítási helyiséget kapnánk «
ujszrgedl parkban
a várostól. Egyetlen kereskedő sem nélkülözheti
ma a kirakatot, nekünk kertészeknek
az ujszegedi park lenne a kirakatunk
s ahogy a város uccáit díszítik a szép, az Ízléses
kirakatok, épugy díszítené a mi állandó kiállításunk az ujszegedi parkot.
Legalább valami látványossága is lenne a városnak az állandó virágkiállításban. Megismernének bennünket az idegenek is, mert abban nem is
kételkedünk, hogy ha mi szegedi kertészek összefogunk, tudunk olyant produkálni, hogy az
rövid időn belül nevezetessége lesz a városnak.
S nekünk elsőrendű szükségünk van arra is,
hogy vevőközönséget neveljünk magunknak. S az
ujszegedi nyilvános kertészeti kiállítás állandóan
a legjobb eszköz lenne erre. A város szépülne,
a virágkultusz terjedne és mi gazdagodnánk. S ha
a városnak ez egyetlen fillérjébe sem
kerül,
ha semmi más nem kell hozzá, csak parányi
jóindulat hivatalos részről s szorgalom és alkotókészség a mi részünkről, akkor talán tetté is
válhatik ez a szép gondolat.
Beszéltünk erre vonatkozóan a városi tanács
egyik tagjával is, aki kijelentette a Délmagyarország munkatársa előtt, hogy a maga
részéről a legkészségesebben karolja fel az
ügyet s bizik is annak sikerében, ha a szegedi
kertészek a város tanácsához fordulnak ezzel a
kéréssel.

A béreslegény
gyilkos
a 15 éves leány
Borzalmasan

összevagdalta

a leányi,

követeit

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombat délután Szentesről borzalmas gyilkosságról tettek jelentést a szegedi ügyészségnek. A
szűkszavú csendőri jelentés szombaton csak
arra volt alkalmas, hogy a fantáziák szines
kerekét megindítsa. Pontos részletek csak hétfőn délelőtt kerültek nyilvánosságra, amikor
Szentesről visszaérkezett Szegedre Zboray János vizsgálóbíró, dr. Mihályffy István ügyész
és dr. Ács Sándor törvényszéki orvosszakértő,
akik a helyszíni szemlét és boncolást megejtették.
A csendőri nyomozás és a helyszíni szemle
alapján megállapilották. hogy Szentes halárában
Bartucz Ferenc gazdálkodó tizenöt; , éves Franciska nevű leányát bosszú-

el

foossszufa
ellen
majd

öngyilkosságot

ból meggyilkolta' Kátai Pál béres, aki
a gyilkosság után marólúgot ivott és
borzalmas kinok között kiszenvedett.
Bartucz Ferencnél két éve dolgozott Kátai
Pál béres. Jóravaló rendes embernek ismerték. Munkáját rendesen végezte, úgyhogy gazdája részéről kifogás nem merült fel ellene.
Bartucz Ferenc 15 éves leánya azonban más
véleményen volt. Hanyagnak és lustának találta a bérest és ezért igyekezett annak életét
megkeseríteni.

Állandóan

a sarkában volt, szidalmazta, kínozta.

A béres látszólag tűrte gazdája leányának
incselkedését, de borzalmas bosszút tervelt ki.
Bosszújának végrehajtására szombaton reg-

DfcLMAGYARORSZAG
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F I N I S " szerefási

Rcl pompás alkalom kínálkozott Bartucz Ferenc feleségével már kora reggel bement Szentesre és csak délelőtt 11 órakor tért vissza.
Bartucz Franciska, alighogy szülei kikocsiztak a lányából, nekirontott Kátai Pál béresnek és szidalmazni kezdte. A béres durván
visszafeleli, amire

a leáwj arcul ütötte a bérest.
Ami ezután történt, arra a helyszíni sziemle
ad pontos választ.

A béres
többs ör
kapta a
lakásba

a kezeügyébe került baltával
fejbevágta a leányt, majd feltanyaudvaráról és bevitte a
és ott a leányt lefektette
ágyába.

Kátai Pál valószínűleg merényletet is követett el a leány ellen, majd amikor látta, hogy
a leány még él, konyhakéssel szivenszurtaA borzalmas gyilkosság után Kátai menekülni
akart. Ki is futott az országútra, amikor azonban a szembejövők észrevették véres ruháját és
« /irányban kérdést intéztek a legényhez, válasz helyett visszarohant a tanyára,

a konyhából előkapta a zsirszódával
telt fazekat és annak tartalmát kiitta.
Majd felsietett a padlásra, annak ajtaját magára zárta. Nemsokára eszméletlenül esett
össze.
Bartuczék délelőtt tizenegy órakor tértek
vissza Szentesről. A tanya udvarára beérve,
«vanus vérnyomokat találtak, a szobában pedig

borzalmasan összevagdalva megtalálták halolt leányukat.
A kétségbeesett szülők gyanúja azonnal a béres ellen irányult, akit nem találtak meg a
i anyában.
A gyilkosságról értesítették a csendőrséget,
tfmely azonnal megindította a nyomozást. A
(anyaház padlásán meg is találták a véres
ruháju eszméletlen bérest, akit azonnal beszállítottak a szentesi közkórházba. A korházban injekciókkal eszméletre téritették a
béreslegényt, akinek még volt annvi ereje,
•iogy elmondja a történteket
Szaggatott beszéd közben, halálra vált sápadt arccal elmondotta, hogy reggel félhét
óra tájban szóváltása támadt Bartucz Franciskával. A leány egy almát majszolt a verandán és félvállról vén csozenak nevezte őt.
Ezen annyira dühbejött, hogy,

felkapta a veranda előtt heverő fejszét és a vele szemben álló leánynak a
fejére sújtott a balta fokával.
Látta, hogy .a leány összeesik, de nem szánta
meg, hanem a baltát elhajította és berohant
a konyhába a disznóölő késért, aminek hoszszu pengéjét markolatig a leányka szivébe
döfte. Ezután két karjánál fogva behúzta a
halálos sebből vérző Franciskát, ő maga bedig a padlásra rohant a lugköves üvegért. Nagyot ivott belőle, mert tudatára ébredt annak,
hogy teltéért lakolnia kell a bíróság előtt.

Félt a büntetéstől, ezért inkább
öngyilkosságot választotta.

az

A helyszínre kiszállt "vizsgálóbíró Kátai Pált
már nem tudta kihallgatni, aki a kislány holtlestének boncolása alatt meghalt.
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Az éks^erészcégek

nem Iiá£allatfeataak áoMié ügynökökkel
Az ékszerész és ór&sszakoszlály ülése az Iparíesíüiefben
(A Délmagyarország
munkatársától.') Az
ipartestület órás és ékszerész szakosztálya vasárnap délelőtt Reich Sándor elnöklete alatt
ülést tartott. Az ülésen nagy izgalommal tárgyalták a mindjobban elszaporodó házaló
ügynöki rendszer egyre sulyosodó ügyét. A
rendszer ellen éles kifakadások hangzottak el
és határozatilag kimondották, hogy a házalás
ellen a leghatározottabban tiltakoznak, a liázaltatók ellen pedig eljárást inditauak.
Az ülésen dr. Bokor Gyula szakosztályi
ügyész még egy 1852-ből kelt császári pátenset
olvasott fel, amely a mai napig is érvényben
van. Ez a pátens tiltja el a házalás mindenféle
formáját Szeged területén. A rendelet külön
| kiemeli, hogy az ékszerekkel és nemes fémekkel való házalás súlyosan büntetendő. Van
azonban egy másik rendelet is, amely a házalást tiltja, de ez a rendelet némi módosításon

ment keresztül, amennyiben megengedték az
ügynököknek a rendelések gyűjtését, de csak
a kereskedőknél, mig magánfelek látogatása
a legszigorúbban tilos.
A szakosztály hosszas vita után kimondotta,
hogy nem célja a testületnek a békétlenség
szitása, ezért felszólítja azokat a cégeket, amelyek házaló ügynöki rendszerrel dolgoznak,
hogy müködésülcct záros határidőn belül szüntessék meg. Ha a szakosztály felhívása eredménytelen maradna, ugy a házaló cégek
ellen megteszik a lépéseket.
Hosszabb vitát provokált a részletfizetéseK
ügye is, végül is kimondotta a szakosztály,
hogy mindenki olyan részletre adja el áruját,
amilyenre akarja, de ezzel a határozattal kapcsolatban is figyelmezteti az ékszerész- és óráscégeket, hogy magánfeleket mintakollekciókkal felkeresni szigorúan tilos.

A 65 éves szélhámos9
aki „Balatoni vllágposlá ~val dolgozik
és a szegedi állomás konyháfában íart6zlafják le a delehíivek
(A D álmagyar ország munkatársától.) Wiedermann Ferenc 65 éves gazdász régi és ismert alakla a bűnözők világának. A megrögzött szélhámos több mint tiz évet töltött el
különböző börtönben, ahol szabad idejében
találmányokon lörte a lejét. Volt is néhány
ügyes találmánya, amelyek azonban pénzt
nem igen jelentettek. Legutoljára Wiedermann „ Balatoni világ posta" cimen ötletes
és Jövedelmező tervet dolgozott ki. A találmány propagandisztikus ismertetéséhez azonban pénz kellett. Wiedermann nem sokat töprengett, hoov találmányához honnan szerezzen pénzt. Egyszerűen hirdetéseket helyezett
el a lapokban és n haszomészeseaésset
tőkéstársat" keresett. Hangzatos hirdetésére Jelentkezett is Kovács László óbudai vendéglős, akinek megtetszett a találmány és 2500
pengőt át is adott Wiedermannah.

hér kötény volt rajta és éppen tányérokat öblögetett.
— Na Wiedermann ur, tőröiie meg a kezét és /őiiön velünk / — mondották nekik a
detektívek.
A csöndes edénypuculó szó nélkül követte
a detektiveket. Mindent bevallott és amikor
kihirdették előtte a letarlóztatási végzést, melankolikusan Jegyezte meg:
— Ezelőtt husz évvel nem hiába föoenáölle meg nekem egy cigányasszony, hogy
én a börtönben fefezem be életemet. Ugy
látszik igaza lesz neki. Ott van már ellenem
a pécsi ügyészség kfirözőlevele ós most meg
a budapesti is . . . Ez öt év lesz . . . De
hátha már nem is élek addig . . . Pedig most
akartam tisztességes ember lenni. Mondhatom, hogy az edénytisztogatás a legbecsületesebb foglalkozás a világon . . .
A vén bűnöst kihallgatása után az ügyészség fogházába kisérték át.
• H n i H H H H H a K r :
.. /a

A ravasz feltaláló mindent megígért. Busás haszonrészesedést helyezett kilátásba, de
a tárgyalások közben egyszerre eltűnt Budapestről. A reménykedő óbudai vendéglős
hiába kopogtatott a feltaláló lakásán. Végre
Is megunta a várakozást és barátai tanácsára
csalás címén feifelenlést tett a feltaláló el(A Délmagyarország
munkatársától.) Aí
len. A rendőrség meg is indította a nyomozást, de az adolt helyzetben mást nem tehe- sziegedi rendőrség hosszas nyomozás után istett, minthogy köröző evelet adott ki Wieder- mét ártalmatlanná tette Cs. J. Templom-téri
mann Ferenc ellen. Amikor a károsult Ko- kereskedőt, aki lakásán 15—20 fiatal inasgyervács László látta, hogy a rendőrség nyomo- meket kergetett a züllés lejtőjére. A kereskezása nem sok eredménnyel kecsegtet, maga dőnek már nem egyszer gyűlt meg a baja
vette kezébe az ügyet. Bufét-baját elpana- a rendőrséggel. Beteges hajlamai miatt nemszolta vidéki rokonainak, akik azután szintén régiben 14 napi fogházra Ítélték, a mult év
nyomozni kezdtek a szélhámos után. A roko- decemberében pedig egy hónapot kapott.
A beteges kereskedő kiszabadulása ulán ígénok munkáját siker koronázta, amennyiben
egyik szegedi rokon az egyik lap hirdetései retet tett arra, hogy változtatni fog életén.
Szenvedélyén azonban nem tudott ural kod ni.
között felfedezte a „ Balatoni vUágposta"
hangzatos hirdetését Felfedezését azonnal A rendőrségre az utóbbi időben mindtöbb be.
jelentette a szegedi rendőrségnek, amelynek j jelenlés történt. A rendőrségen a gyanú azonnal Gs. J. ellen irányult, akinek lakását és
már nem volt nehéz a Szegeden tartózkodó
üzletét megfigyelés alá vették a detektívek.
titokzatos feltalálót megtalálni.
A szegedi rendőrség a hirdetés alapján Néhány nappal ezelőtt az esti órákban 12 fiatal
megállapította, hogy a hirdetést Wiedermann inasgyereket találtak az üzlet raktárában,
ahová a kereskedő a fiatal fiukat pénzjutaledta fel, aki három hete beieieniés nélkül
tartózkodik Szegeden és a Szeged állomás makkal csalta be.
A fiatalkorúak a detektívek előtt leleplezték
éttermében, mint edénypucoló kapott alkalmazást. A „Ba'atoni világposta" nagy remé- a kereskedőt, aki azonban tagadott. A keresnyű feltalálóját a delektivek ott találták meg kedőt kihallgatása után letartóztatták és az
a vasúti állomás éttermének konyhálában. Fe- ügyészség fogházába kisérték át.

Letartóztattak

W K f P K D Kóser éttermei Budapest, Teréz körút 4.
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Husz pensö Kikiáltási ár után
121 pengőért kaptak uj gazdát a város átokházi földjei
Izgalmak és óriási kertűsEct az árvsrésen

(A Délmagyarország munkatársától.) Amint
a Délmagyarország megírta, 22-étől a város
földárveréseket tart bérföldjein. Csengelén,
Atokházán, Baktóban járt le sok bérlel, amelyeket most árverés utján hasznosítanak. Sok
városi bérleten már különböző beruházásokat eszközöltek a jelenlegi bérlők és bár a
bérelmények lejártak, az ilyen beruházott parcellákon a város most nem tartott árverést,
hanem megegyezett a régi tulajdonosokkal,
akik valamilyen felárat fizetnek a rendes bérösszegen felül.
Az ái-verések Csengelén kezdődlek. Fodor
.Tenő helyettes polgármester volt az árverési
bizottság elnöke. Egy-kettőre végezlek itt az
árveréssel, alig 8—10 parcella cserélt gazdáiNem ment a dolog ilyen simán az álokházi
kertekben, ahol a városnak mintegy 200 hold

úgynevezett kanonok földje került szombaton árverésre. A földlicitáció a környék minden gazdáját, de gazdasszonyát is a helyszínre
vonzotta és olyan tülekedés indult meg a
bérleiekért, amilyenre már régen nem volt
példa.
A nem éppen legprímább földekért 20 pengőt kért a város holdankint. A földéhes kisgazdák erre elkezdték felfelé verni az árakat. Előbb 40 pengőt kínállak, majd 60-at,
végül eljutotlak 121 pengőig.
Mire a senki többet harmadszor elhangzott,
leszedett kontyok, összekarmolt képek jelezték a lefolyt árverés izgalmait, örökös haragnak hintvén el magvát az átokházi kisgazda j
famíliák között. A Baktóban augusztus 29-én
lesz a földárverés.

SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKIRATAI
XC.

A sajtó feléledése
J19 szeptember elején minden uj ságvállal
azon fáradozott, hogy pénzt teremtsen
e!ő üzemének megindításához.
Nagyban készülődött a Központi Sajtóvállalat is. A szerkesztőség összeállítását reám
fizták, én azonban kissé halogattam a dolgot,
mert átadtak nekem »jóindulatu megfontolás
céljából« egy névsort és láttam, hogy azokkal az urakkal nem lehet jó újságot csinálni.
Szeptember 20 táján mégis hozzáláttam a
szervezkedéshez s a Sz©ntkirályí-u. 28. sz. házban, az »Alkotmány« volt szerkesztőségében
tárgyaltam a kiszemelt munkatársakkal. Itt
e£y izben felkereste a Központi Sajtóvállalalot (természetesen a világért sem engem)
Tormay Cecil, aki azt magyarázta nekem,
hogy
vezér-publicistának
okvetlenül
Réz
Mihályt kell szerződtetni. Nekem más volt
erről a véleményem és ettől kezdve (de lehet;<
*Íj5i5, hogy már előbb is), Tormay Cecil engem
a keresztény nemzeti (vagy nemzeti keresztény) irányzatra nézve kártékony egyénnek
tartott.
Miután az uj lapok szervezése körül a hátara mögött is történtek intézkedések, az utolsó
konferencián, melyet a szerepek felosztása
ügyében tartottunk, észrevételeimet egy pár
keresetlen szóba összefoglalva, távoztam.
A sajtó feléledésekor tehát ismét Az Est
kötelékében voltam. De még ezt megelőzően
megjelent »A bolsevizmus Magyarországon«
cimü könyvem, melyben tömérdek aktát közöltem s igy ez volt az első munka, melyből a
közönség hitelesen érlesült arról, hogy Kun
Béla 133 napi uralma alatt voltaképen mi is
történt Magyarországon? Igen rövid idő alatt
harmincezer példány fogyott el ebből a könyvből, de jobban szerettem volna, ha néhány
példánnyal kevesebb kelt volna el. Ugyanis
vannak emberek, akik a könyveknek legfőlebb
a cimét szokták elolvasni és mikor az ilyen
urak látták, hogy valakinek a kezében egy
olyan könyv van, amelynek cime »A bolsevizmus Magyarországon«, — az illetőt félholtra verték, börtönbe vetették stb. Hogy az
én könyvem a bolsevizmus ellen az egyetlen
munka volt, mely nem frázisokon, hanem tényeken, a meggyőző adatok tömegén épült
fel, azt természetesen nem tudhatják azok,
akik könyvet olvasni »nem érnek rá.« Ha
ludlam volna, hogy a könyvem miatt csak
egy embernek is bántódása lesz, — nem irtam
volna meg.
BELVÁROSI

MOZI

№ № №
Azonkivüi:

u

Az Est megindulásakor felmerült az a kérdés, hogy mi legyen Fényes Lászlóval? Ugy
emlékszem, hogy erre vonatkozólag Miklós
Andor megkérdezte a szerkesztőség véleményét, holott máskor mindig maga szokott rendelkezni. Egyhangú volt a szerkesztőségnek
az a véleménye, hogy Az Est létérdekével nem
egyeztethető össze a Fényes Lászlóval való
együttműködés. Ezt kétségtelenül maga is beláíla.
A lap nagyon nehezen indult meg, mert
az uj keresztény sajtó nemcsak minden támogatásban részesült, hanem ugyanakkor Az Est
lapok ellen erőszakos rendszabályokat alkalmaztak. Voltak közegek, melyek Az Est lapokat a vonatból kidobálták, voltak helyek, ahol
mindenkit, akinél Az Est-et látták, letartóztattak. Az Est kiadóhivatali megbízottait, akik
szervezés céljából a vidékre kimentek, megkötözve kisérték az utcán és letartóztatták.
Mindez teljesen tájékozatlan (és néhol bosszúálló) emberek müve volt, akik »nemzeti« és
»keresztény« érzületükre hivatkozva követtek
el j ogtalan cselekedeteket, mert csak igen halvány sejtelmeik voltak arról, hogy mi a »nemzet« és mi a »kereszténység.« Azt meg éppen
nem gondolta meg senki, hogy semmivel sem
lehet egy újságot annyira propagálni, mintha
üldözőbe veszik. Mindenütt, ahol Az Est alkalmazottját letartóztatták, tucatszámra jelentkeztek uj előfizetők.
A népbiztosok perének tárgyalásakor és az
akasztások idején nemcsak a kurzus-sajtó, hanem a konkurrens sajtó is nagyon kihasználta Az Est lapok ellen azt, hogy dr. László
Jenő, a kommunista forradalmi törvényszékek
kormánybiztosa, akit fel is akasztottak, Az
Est szerkesztőségének tagja volt. Ezzel szemben a valóság az, hogy dr. László Jenő sohasem volt Az Est szerkesztőségének tagja. Ez
a szegény ember ügyvéd volt, aki nagyon
keservesen küzdött a létért és mint sok száz
más ember, bejött a szerkesztőségbe, ha hallott valami érdekes hirt. írni egyáltalán nem
tudott, bár tanult, jó készültségü ember volt.
Abban az időben Az Est nagyon jövedelmező
vállalat volt és Miklós Andor a honoráriumok
kiutalásakor nem azt nézte, hogy mennyit ér
valamely hir, hanem azt, hogy annak, aki a
hirt behozta, mennyi pénzre van okvetlenül
szüksége? Ez magyarázza meg azt a tényt,
hogy noha a lapnak igen kitűnő törvényszéki
rovatvezetője volt Faragó Miklós személyében,

Aug. 27 , 28., 29-én, hétfőtől szerdiig
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A 7 és 9 órai etőutíés a kertben-

László Jenő is kapóit a maga apró és érdektelen információiért annyit, amennyiből valahogyan eltengődött, — "de mindig rendszertelenül és jótékonysági alapon kapta a pénzt
s őt a lap munkalársának senkisem tekintette.
Ezt csak az igazság érdekében irom le, — nem
Az Est védelmére, mely sohasem tartotta szükségesnek, hogy e kérdésben a valósággal előálljon és nem is László Jenő érdekében, mert
neki már semminemű érdeke nincsen. Azt
hiszem azonban, hogy egykor majd revizió
| alá kell venni a kivégzett emberek pőrét, —
a családja érdekében. Mikor a forradalom kitört László Jenő és barátja, Vágó Béla, Az
Est kiadóhivatalának fő isztviselője ezt mondta?
a szerkesztőségben:
— Ez nem az Igazi... Az igazi forradalmat
majd mi, kommunisták fogjuk megcsinálni!
Erre mindkettőjüket felszólították, hogy;
többé ne jelenjenek meg Az Est helyiségeiben.
Vágó Béla még elment Sebestyén igazgatóhoz és támogalást kért családja számára »arra
az esetre, ha a majdan eljövendő kommunista^
kormány netán megbuknék.« László Jenő pedig, jól emlékszem, azzal búcsúzott el. hogy.
jelenlétünkben
átadott egy cimet Miklós;
Andornak e szavakkal:
— Főszerkesztő ur, ha majd vér fog folyni
Budapest utcáin, teljes bizalommal menjen'
Guzi elvtársnak a lakására: intézkedtem, hogy,
ott teljes biztonságban legyen!
Én se Vágót, se László Jenőt nem tartottam
teljesen beszámítható embernek. Mindketten
túlozták saját jelentőségüket s a nagy hatalommal, melyet a Sors kezükbe juttatott, nem
tudlak okosan élni. A forradalmi törvényszékek létrejöttek és működtek volna László Jenő
nélkül is. Tanuul hivom fel az akkori érdi
plébánost, hogy mikor őt letartóztatták, nem
László Jenő küldte-e haza ezekkel a szavakkal:
— Ezt a papot ismerem látásból; még a
forradalom elölt eljött egy törvényszéki tárgyalásra, hogy igazságtalanul zaklatott híveit1
megvédelmezze. Az ilyen derék embert nem
szabad bántani, — menjen haza főtisztelendő!
ur, mert önre szüksége van a népének.
Egy vidéki forradalmi törvényszéki tárgya-'
láson, melyen halálos Ítéletet hoztakj a tanuk?
egy része szerint, jelen volt László Jenő. Ai
lanuk nem a nevére, hanem az arcára emlékezlek. Gyorsilolt eljárással halálra ítélték ésj
kivégezték dr. László Jenő ügyvédet, aki vesz-j
tére az újságírás és a politika terén dilettáns-^
kodott. Ügyében a per újrafelvételét lehet-j
ségesnek és megokoltnak tartom.

SZÉCHENYI MOZI
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Asztma és szívbetegség, mell- és tüdő«
baj, görvély- és angolkór, paizsmirigynagyobKelemen ucca 11.
bodás és golyvaképződés eseteinél a természeÁrban, választékban és minőségben utolérhetetlen.
tes „Ferenc Józsel" keserűvíz a gyomor és
belek emésztőképességét kedvezően növeli.
Európai és amerikai klinikusok sorvadásos
egyéneknél tapasztalták, hogy a betegség kezdetén jelentkező székrekedések a Ferenc
József viz használata folytán lényegesen eny— Beiratások a piaristák gimnáziumába. A sze- hültek. Kapható gyógyszertárakban, drogériákgedi kegyesrendi római katolikus Dugonics And- ban és ÍSszertizletekben.
B.t
rás gimnázium igazgatósága közli, hogy a javitó—
A
Polgári
Dalárda
népünnepélye.
A
Polgári
és pótlóvizsgálatokat augusztus 30-án és 31-én regDalárda sikerült népünnepélyt rendezett vasárnap
gel 8 órától tartják meg. A beiratásokat pedig
szeptember 1-én 8 órától 12 óráig I. A), B), délután a Mars-téren. Nagy tömeg szórakozott af
rengeteg sátorban, amelyekben a látnivalókon kíII. A), B), III. A), B) osztályokba. Délután 4-től
vül bőven volt enni és inni való is. A népünne«
6-ig: IV. A), B) és V. osztályokba. Szeptember 3-án
8 órától 12 óráig: VI. A), B), VII., VIII. osztá- pélyen a zenét a cserkészzenekar szolgáltatta.
ára-, ékszer-, arany-, ezttsf- és műipar! tárgyak raktára
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Kedd. Róm. kath. Ágoston. Pro^ " lestáns Ágoston. Nap kél 5 óra
12 perckor, nyugszik 6 óra 49 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva 10—12-ig csak tudományos kutatók számára. A muzcum nyitva délelőtt fél 10-től 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egvetem I. eme•el) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61.
(Tel. 990.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1208.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel.
•125.) Selmeczy Béla. Somogvi-telep.
— Kánikula ulán zivatar. A Meteorológiai Intérêt jelentése: Hazánkban a meleg és derült időjárást vasárnap délután főleg a Dunántulon átmeneti felhősödés és élénkebb nyugati szelek zavarták meg. Zivataros esőt azonban csak Sopronból jelentettek jelentéktelen, egy milliméter csapadékkal, mig Magyaróvárolt és Veszprémben nem
mérhető néhány csepp esett csak. A nyugati
határon némi lehűlés is volt észlelhető, amennyiben nappal csak 25 Celsius körül volt a maximum. Legmelegebb idő volt Csengeren, 33 fok.
Jóslat: Egyelőre meleg és száraz idő, később
zivatarhajlam és nyugatra forduló szelekkel némi
lehűlés várható.
— Az u j evangélikus lelkész beiktatása. A szegedi evangélikus egyházközség szeptember 2-án
tartja uj lelkészének, K u t a s Kálmánnak hivatalába való beiktatási ünnepélyét. A beiktatás délelőtt 10 órakor a templomban istentisztelet keretében S a g u l y János főcsperes fogja végezni.
Az istentisztelet után ugyancsak a templomban
díszközgyűlés lesz, amelyen az egyházi és világi
hatóságok köszöntik a hivatalába beiktatott lelkészt. Ezután díszebéd lesz, amely fél 2 órakor
kezdődik a Tisza-szálló nagytermében.
— A VI. kerületi fiiggeilon-íégl kör ünnepe. A
Szegedi VI. kerületi Függetlenségi és 48-as Kossuthpártkör vasárnap, Lajos napján ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát. Délelőtt istenlisztelet
volt, majd díszközgyűlést, este pedig társasvacsorára gyűltek össze a kör tagjai a Csiszár-féle
vendéglőkben. A banketten számos felköszöntő
hangzott el, amelyen méltatták a kör negyedszázados munkásságát. Felszólaltak Petrik Antal, Takács Béla, Deák János, dr. Hunyadi Vass Gergely, dr. Gárgyán Imre, Barta Mihály, Szabó
József, Gruber András és Wenner Sándor.
— A szegedi evangélikus népiskolában (Osztrovszky-ucca 5.) a pótbeiratásokat szeptember 1-én
és 3-án tartják meg.
x A szállodák királya a budapesti ltoyal. A
Nyugatitól alift néhány perc alatt odaérkezni. Kőzpouli fekvés. Közel az összes színházakhoz. 531
x Felsötorjal vitéz Ivováls Béla fényképészeti
műtermét e hó 26-ától a Szeged-Csongrádi-palotába (Horváth Mihály-ucca 9., Leinzinger-patika
felett, félemelet) helyezte át.
708
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napi pár órai elfoglaltsággal

mint nagy vállalat helybeli
megbízottja állást nyerhet.
Kezdő iizetés havi 100 pengő.
Sajátkezüleg irt ajánlatok „BIZALMI" jeligére
a kiadóhivatalba kéretnek.
B.91

lyokba Jelentkezés először az igazgatónál (földszint III. B) osztályban), utána a tandijkezelőnél
(földszint III. A) osztályban), azután az osztályfőnöknél a megfelelő osztályban (de a III. A) a
VlII.-ban, a III. B) a II. A)-ban). Szeptember
4-én gyülekezés háromnegyed 8 órakor, 8 órakor
Veni Sancte, utána a fegyelmi szabályok felolvasása és osztályrendezés. Szeptember 5-én egynegyed 8 órakor gyülekezés, fél 8 órakor diákmise,
utána rendes előadás.

I

— Fisclier Adrién a fogházban. Ismeretes, hogy
F i s c h e r Adrient, a fiatal, elegáns,
vakmerő
szélhámosnőt átvitték a Csillag-börtönbe.
Ügye
egyre tisztábban áll az illetékesek előtt. Az első
időben arról kerültek közlések a nyilvánosságra,
hogy Fischer Adriennek állítólag egy főhadnagy
volt a vőlegénye .Ez a részlet is tisztázódott,
amennyiben kétségtelenül megállapították, hogy
Fischer Adrién ezen állítása nem felel meg a
valóságnak. Valótlannak bizonyult a fiatal szélhámosnőnek azon állítása is, hogy az állítólagos
főhadnagy-vőlegény akármelyik üzletben Fischer
Adrién vőlegényének mondotta volna magát. Meg
kell állapitanunk, hogy erről a kérdésről közzétett
tudósítások is Fischer Adrién valótlan elmondása alapján készültek. Valótlannak bizonyult az
az állítás is, amely az ajándékozott ingekre vonatkozott. Fischer Adrién az üzletekben állítólagos
vőlegénye kárára szélhámoskodott, kijelentéseit csalási célzattal, a cégek bizalmának emelésére tette.

Lippal Imre l a k o d a l m i f i l m f e I
m a a Széchenyiben
j

— Nyilatkozat. Ma megjelent szerkesztőségünkben a letartóztatott Fischer Adrién védője és a
hétfői lapokban megjelent, védettjére vonatkozó
hirekel téveseknek és alaptalanoknak nyilvánította)
— Két teherautó súlyos összeütközése Félegyházán. Kiskunfélegyházáról jelentik: Szombatról!
vasárnapra virradó éjjel a várostól mintegy 3
kilóméternyire két teherautó összeütközött. Mindkét autó felborult és utasai közül F o r g ó János
30 éves autókisérőt életveszélyes sérülésekkel Kecskemétre szállították.
x Révész Béla tánciskoláját a Belvárosi Mozi
emeleti nagytermébe lie'yrzte át. A tanfolyamok
szeptember hóban megkezdődnek. Baba szalonkurzus. Délután; és esti csoportok. Magánórák.
Vasár- és ünnepnapokon táncgyakorlat. Jelentkezés
szeptember 1-től naponta délelőtt 10—12-ig és délután 4 órától.

I

x Kérjen autótaxit telefonon szám nélkül. 604
— Beiralások a leánygimnáziumba. A szegedi
állami Arpádházi Szent Erzsébet leánygimnázium
ban a javitóvizsgálalok augusztus 31-én, délelőtt
9 órakor lesznek. Ugyanekkor kezdődik a különbözeti felvételi vizsgálatok írásbeli része, mig a
szóbeli délután 3 órakor kezdődik. A tanulók
pótló beiratása szeptember 1-én és 3-án délelőtt
8-tól 1 óráig történik. Szeptember 4-én lesz a
Veni Sancte és a tanév megnyitása, mig a tanítás
5-én kezdődik. A magánvizsgálatok Írásbeli része
szeptember 6-án délelőtt, a szóbeli 7-én lesz.
x Képkeretek legolc-r ' bban Freimannál.
850
— Járlatirás Csengelén. Csengelén eddig meglehetős körülményes volt a járlatirás. A lakosság
heíenkint egyszer a csengelei állomáson iratta a
járlatokat, ahol Balassa József, Felsőtanya községi bírója intézte az ezzel kapcsolatos ügyeket.
Most azután, hogy felépült az uj csengelei iskola,
amely Csengele közepén fekszik, az iskola igazgatója elvállalta a járlatirást, hogy a lakosságnak
ne kelljen a messze állomáshoz fáradni, eddigi
rendszer helyett a járlatokat a jövőben hetenkint
kétszer írják.
x Eredeti párisi és bécsi modell-kalapujdonságokkal megérkeztem. Goldgruber Irén, Somogyi ucca 23.
772
— Nagy Garden I'arty lesz a Stefánián szeptember 1-én este 7 órakor. A budapesti Newyorkkávéház hires jazz-band zenekarát sikerült egy
estére megszerezni. A zenekar tagjai nemcsak a
zenében elsőrendüek, hanem különféle énekszámok
előadásában is. Tűzijáték is lesz, angol park,
ahonnan az elvarázsolt kastély sem fog hiányozni.
A tiszai horgászat nagyszerű felszerelése bámulatos. Lesz liólabda-csata és próbaházasság. Aki
eljön nemcsak egy kellemes este emlékét viszi
magával, hanem hozzájárul a szegény iskolásgyermekek ingyen tankönyvvel való ellátásához.

Lippal Imre l a k o d a l m i filmfe I
m a a Széchenyiben

— Versenytárgyalás. A szegedi kereskedelmi és
iparkamara közli, hogy az államrendészeti szervek szegedi élelmiszerüzeme a szegedi 5. honvéd
vegyesdandár terülelén elhelyezett honvéd csapatok, valamint különböző közrendészeti szervek részére szükséges 1720 köbméter tűzifa és 10.300 métermázsa kőszén biztosítására versenytárgyalást hirdet. A versenytárgyalásra vonatkozó tudnivalók
ugy a versenytárgyalást kiíró hivatalnál, mtnt a
szegedi kereskedelmi és iparkamaránál 10.670. és
10.671 számra való hivatkozással megtudhatók. A
kőzszállitási szabályzat 18. §-ában megállapított
ajánlati minta szerinti és a versenytárgyalási hirdetményben foglalt feltételek és kikötések figyelembevételével készült ajánlatok a m. kir. államrendészeti szervek szegedi élelmiszerüzeménél (Szeged, Kórház-ucca 1.) 1928. évi szeptember 4-én,
délelőtt 9 óráig nyújtandók be.

A fogorvoslás k ö rébe eső művelőiek e t : foghúzást, fogtömést, fogpótlást, aranykoronákat és aranySiidakat mélyen
leszállított árak mellett végzi
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Barta Ágoston,

Szeged, Kígyó u. 1.
Felsőbb leányiskolái kötelező

formakalapok
nagy választékban legolcsóbban

Steiner
Gróf

Apponyi

£

Sománénái

Albert
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Iskola) ucca 21.
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B á s i y a - í ö l é n y
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Egy héttel a bajnoki küzdelmek megkezdése
előtt a szegedi proficsapat vendégül látta a viharos multu, de sok értékes kvalitással biró Pesterzsébet csapatát. Szükség volt erre a meccsre.
Mert valahogy még nem tudott a Bástya kellőképen
felkészülni a nagyon erősnek Ígérkező őszi bajnoki küzdelmekre. Vagy talán a kánikulai hőség
skadályozta meg a csapatot tudásának kifejtésétien? Tény azonban, hogy az itthon abszolvált
két mérkőzésen, dacára a győzelmeknek, nem találtuk meg a piros-feketék teljesítményében azt az
értéket, amit a váradi és bécsi játékok után várhattunk. Hibát találunk az egyesek teljesítményében, amit kisebb jelentőségűnek tartunk, de hibát
találunk az egész csapat eddig mutatott játékában is, amelyből, ha ki is csillan néha a tudás,
hiányzik belőle a tervszerűség, az akciók keresztül\; telének határozottsága. Mintha a támadások felépítése csak ötletszerüleg és nem a halfsor és a
csatárlánc együttdolgozásából születnének. Néha
JUHö/éluszik, elmálik a játék kontúrja, hogy teljest n laza darabokra esik szét, ami eredménytelenné
és élvezhetetlenné teszi a teljesítményt.
Lehet, hogy ez csak átmenetileg van igy, mert
hiszen lélektanilag könnyen
megmagyarázható,
'jfaSfrfgy minden jelentőségnélküli mérkőzésbe nem
( ficja bele a játékos erejének, tudásának legjavát.
Nem is mint végzetes bünt állítjuk ezt ide, de
fenyegető, hogy ha majd komoly bajnoki összecsapásra kerül a sor, akkor is — a megszokás
niia'4..;— kiütköznek ezek a hibák. Beméljük, hogy
aea.,

k i

Pesterzsébet aztán magához tér a négy gyorsan
esett Bástya-gót kábulatából és felnyomul. Lyka
nagy offszeidról indulva védhetlen gólt V5.
•
A Pesterzsébet legénységéről csak jót mondhatunk. Eleven, j ó mozgású játékosok, az együttes
magán viseli a jó I I . osztályú klasszis bélyegét.
Tempóbirásuk a II. félidőben összeroppant. Egyénileg Rjottler balbekk nyújtott elsőrangút.
A Bástyából a csatársor egy kissé széteső volt.
Hibás beosztással játszottak. A baloldal az első
25 percben alig volt játékban.
Solti kondíciója gyenge, Schwariznak voltak szép
dolgai, de kissé lassú, Fröhlleh a csatársor lendületet adó ereje, j ó l irányit és lövései félelmetesek, Wahl a mezőnyben klasszis dolgokat produkált, a kapu előtt azonban bizonytalan, Varga
okos és technikás szélső, de ezúttal meglátszott,
hogy betegen állt ki. A halfsorban Tóth nyújtott
legtöbbet, nagyszerű startja van és fáradhatatlan,
Horváth jó helyezkedésével, pontos passzaival sokban pótolja kissé lassú mozgását, Kronenberger
nehezen jön formába, leadott labdái sűrűn mennek
rossz helyre és szerelései sem a régi biztos kapcsolások. WetglhoHer lábrándulás miatt csak 15—
20 percig játszott és a helyébe beállt Beck nagyon
jó benyomást keltett, hiba nélkül látta el dolgát.
Enuncrling nagy formában van, a védelem egyik
biztos oszlopa.

A Középeurópai Kupa

•

A két Wanniét Kecskeméten meteg ünneplésben
részesítették, ahol egy propaganda úszóversenyen
vett részt a két kiváló Európahirü uszólehelség.
A két SzUE-uszó minden számban győzött.
Kandiba biró ezüst serleget kapott Békéscsabán.
K a n d i b a Izsák futballbirót abból az alkalomból, hogy vasárnap vezette le kétszázadik mérkőzését, a csabai egyesületek szép ünneplésben részesítették. A mérkőzés előtt a CsAK, az Előre és a
Gyulai TÉ képviselői üdvözölték a jubiláns futballbirót, akinek az Előre ezüst serleget nyújtott át,
a CsAK pedig csokrot. Kandiba meghatottan moedott köszönetet.

a

1 Bástya nsm vesz részt

Nagy megütközést keltett Szegeden a profiszövetség tisztújító közgyűlésének azon határozata,
hogy az elnökségből kihagyták az osztatlan tiszteletben álló bástyái Holtzer Tivadart, a Bástya
elnökét, Holtzer Tivadar két évig volt tagja a
PLSz elnökségének és ezen Idő alatt legjobb
tudásával és igyekezetével vett részt a szövetség
munkájában, most vele az utolsó vidéki békebeli
sportember vált ki a PLSz elnökségéből,
A Bástya igazgatósága természetesen azonosította magát elnökével, akinek sérelmét nem tekinthette egyéni sérelemnek, mert az egyesület igy
nincs a szövetségben pozíciójának megfelelően képviselve és egyhangúlag kimondotta, hogy a történtek után nem vesz részt a szövetség veze/guéban és a tanácstagnak megválasztott islelnoko,
Kardos Mihály már ba 13 nyujloita lemondását.
A szövetség azon magyarázkodása, hogy Holtzer
Tivadar helye a vidék részére van állandóan fentartva, nem állja meg a helyét, mert Holtzer
Tivadar nem vidéki alelnök volt, hanem az első
liga egyik számotíevö egyesületének képviseli»]»
az elnökségben, ahol nincs vidék és főváros,
hanem egyenrangú ligaegyletek képviseled.

Hungária—Rapid 3:1 (3:0). A megismételt kupamérkőzést Budapesten a Hungária nyerte meg a
Bapid ellen és igy most már tekintettel, hogy a
pont- és gólarány a két mérkőzésen teljesen egyforma (egy hét előtt Bécsben a Rapid 6:4 arányban
győzött), semleges pályán lejátszandó harmadik
A nagyobb
leadótíHomdsGlt
mérkőzésben fog eldőlni, ki esik ki és ki megy
m«rí
műsora
tovább a középdöntőbe.
Ferencváros—Beogradskl 6:1 (4:1). A nagyszerű
Budapest. 9.30, 11.45 és 15: Hírek, közgazdaság.
lendülettel játszó magyar bajnokcsapat másodszor
Utána: Gramofonhangverseny. 17: Jászay E. János
is lehengerelte a belgrádi ellenfelét és igy fel- felolvasása: >A rádió és a bélyeggyüjlés«. 17.45:
tartóztathatatlanul halad előre.
Sláger-délután.
(Zenekari hangverseny.)
20.15:
Siklós Albert, a Zeneművészeti Főiskola tanárának
előadása. Palotay Árpád, a m. kir. Operaház tagA bainoki nyitány előli
jának közreműködésével. 21.45: Károlyi Árpád és
Somogy—Nemzeti 4:1 (1:1). Somogy, az uj I .
cigányzenekarának hangversenye. — Barcelona.
ligacsapat a Nemzeti legyőzésével igen tekintélyes
13.30: Rádió-trió. 17.30: Rá dió-sex tett. 18.30: Szójátékerőről tett tanúságot. Ugylátszik lényegesen
rakoztató zene. 21.30: Operarészletek. 21.45: Zenemegerősítette csapatát és igy vasárnap, amikor
kari hangverseny. — Bées. 11: Délelőtti zene. 16.15:
Szegeden a Bástya ellen fogja játszani első bajnoki
Délutáni hangverseny. — Berlin. 17.30: Szórakozmérkőzését, komoly és nehéz feladat elé állítja
tató zene. 20.30: Goetlie-emlékünnep. — Bern. 16:
a szegedi proficsapaíot. A 4:l-es győzelem naDélutáni hangverseny. 23.30: Orosz zene. — Brüszgyon figyelemre méltó.
szel. 19: Zongorahangverseny. 20: Szimfonikus
Sabária—>33«-as 5:3 (4:1),
hangverseny. — Brüan. 19: Modern cseh zene.
Újpest—III. ker. 2:1 (1:1).
22.15: Zenekari hangverseny. — Frankfurt. 20.15:
Boeskay—Debreceni kombinált 4:1.
Kari Gulzkow »Der KönigsleutnanU c. vígjátékának
közvetítése. Utána: Zenekari hangverseny. — Hilversum. 17.40: Zenekari hangverseny. — Kal.owttz. 18: Kamarazene. 20.15: Esti hangverseny.
22.30: Tánczene. — Kopenhága. 15: Délutáni hangakar maradni, mert mai csatársorával sikerekre
Zrínyi-KAC—SzTK 2 : 0 <0:0)
verseny. 21.30: Dalest. 22: Kamarazene. — Köaigsalig van remény.
berg. 20.30: »Ervin und Elvire«. Daljáték. 21.35:
Meglepetéssel végződött a két régi rivális első
Kamarazene. 22.30: Orosz zene. — Lausanne. 20.30:
összecsapása. A korai szezon eltakarta mindkét
ÜTVE—Vasulas 5 : 3 (2:1)
Orosz zene. Nagy zenekari hangverseny. — Lcipcsapat kondícióját és igy teljesen nyilt volt a
A Vasutas, az egykori félelmes szegedi csapat | zig. 23.15: Esti hangverseny. — Milánó. 12.30:
mérkőzés. A Zrínyi volt az a csapat, amely
17.20:
éppen csak hogy el tudta kerülni a vereséget. ; Rádió-kvartett. 16.30: Szórakoztató zene.
több erővel tudta végigküzdeni a két félidőt,
A Vivók volíak a többet és veszélyesebben támadók j Gyermekkarének. 20.50: Zenekari hangverseny. 23:
jobban bírta a tempót és igy a II. félidőben a
visszaeső SzTK felett győzelmet aratott. A két és épp ugy, mint a SzAK-mérkőzésen, itt is a i Jazz-band. — München. 12.55: Kamarazene. 17.15:
Schrammel-ziene. 20.15: Franz Schubert-hangverkifogástalanul működő védőpár, de különösen Jeek
gólt Vadász lőtte.
seny. — Nápoly. 17: Ersiüa De Martini hangverakadályozta meg a vereséget.
senye. 20.50: Szimfonikus hangverseny. — Os"á«
SzAK—MAK 1 : 0 (1:0)
20.30: Zenekari hangverseny. — Prága. 19: Dvorák:
UTC-MTK 2 : 2 (1:0)
>Der Bauer ein Schelm« cimü operájának közveEz a mérkőzés is majdnem meglepetéssel végAz UTC bravúros játékkal eldöntetlent csikart
títése. — Róina. 21: Szemelvények Getano Doniződö't, mert majdnem hajszálon múlott, hogy a
ki az otthonában játszó mult évi osztálybajnok j zetti »L'EHsir D'Amore« cimü operájából. — Sí.nngyenjje MAK egy pontot el nem vitt Szegedről.
MTK-tól. Pompásau küzdött az ujszegedi együttes, j bul. 19.10: Török zene. 21.40: Egy kávéházi zeneA SzAK feltűnő gyengén játszott, csatársora egévégig egyenrangú ellenfél volt és egy kis sze- ' közvetités. — Stockholm. 19.30:" A F. Sindbadszen gyenge, csak halfsora és pompás védelme
rencsévél meg is nyerhette volna a mérkőzést. ' emlékhangverseny. — Toislouse. 12.30: Szimfonikus
mentette meg, hogy nem kellett már az első
Az ujszegediek góljait Juhász és Zzemberi I I .
hangverseny. 20.30: Hawai gitárhangverseny. 21:
mérkőzésen pontot leadnia. A SzAK-nak nagyon
lőtték.
Operarészletek és zenekari hangverseny. 21.40: Arsokat kell javulnia, ha csak a lista közepén is
gentínai tangók. — Varsó. 18: Kamarazene. 20.15:
Szimfonikus hangverseny. — Zágráb. 20.35: Sldak.4 Bástya szeptember 9-én, délelőtt 10 órakor
kvartett előadása. — Zürich. 20.15: Lia Kuhn
tartja rendkívüli közgyűlését a Tisza-szálló kism U l e r m e
Tisza L a j o t k l i r u l 5 9 ( K o r o n a
dalestje, 21.10: A házizenekar hangversenye.
termében.

A küzdelemből győztesen került ki a Bástya,
ami egy pillanatig sem volt kétséges. Pedig az
elsői félidő 10 perces kezdése után, amikor a
tzígedi csapat néhány klasszikusan szép akciót
mutatott be, egészen ellaposodott a játék és csak
a félig keresztülvitt támadások rombolásával telt
el az egész 45 perc. Ebben a periódusban a
JEőMsrzsébet egyenrangú ellenfél volt. Sőt egy igen
•dtíjíRa Bástyavédelmi hibából meg is szerezték
a vezető gólt. Baumgartner rossz taktikája, hogy
helytelen időben elhagyta kapuját, juttatta őket
megérdemelt vezetéshez.
Ebben a félidőben nyomasztó unalom feküdt
rá n pályára, ahol 22 verejtékező ember küzdött az
izzó nap tikkasztó melegével. A II. félidő egy kissé
változatosabb volt. Pesterzsébet visszaesett, sokat
adtak ki magukból az I. félidőben. És ekkor
jött a tempóbírás és meccsjátszási készség diadala, amely aztán megpecsételte a meccs sorsát.
Wahl fejes góllal kiegyenlít és egy percre rá
már FröhHeh hatalmas lövése zúgott Pesterzsébet
kapájába. A Bástya folyton erősít és a vendégcsapat nem tudta átvenni az iramot. Sehwarfz a
sorczatos támadásokból ujabb gólt szerez, mig a
negyedik Bástyagólt FröhÜch 11-esből szerzi meg.

J O é l k e r i i l e i i aürn-a^cSrls^JiiLOlc^^gols.

Fábián fényképészmesler
B C C C torok) m e g n y í l t
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570 20 57*70 Norv. kor. I529D 153.50
Fr. frank
11035 11375
V2.45 ~ 22 65 Sr. (ránk
Hall. tortát 229-40 230 40 Svéd kor.
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27.90-2805
79 65 79.95
1695 17 03
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x Irányzót:
A mai értéktőzsdén kissé élénkebb forgatom
mellett egyenlőtlen volt az irányzat, a forgalom
jóformán csak egyes spekulatív papírokra szorítkozott. Ezek azonban az egész tőzsdeidő alatt
élénkebb érdeklődés központjában állottak. A piac
nagyrésze elhanyagolt maradt, az értéktőzsde nem
volt egyenletes. Az árak ugy le, mint fel általában 1 százalékos differenciát mutatnak. Csak
ritka esetben mutatkozik ennél nagyobb hullámzás.
A fíxpiacon elhanyagoltság mellett tartott volt az
iránj'zat. A valuta- és devizapiac nem mutat
lényegesebb változást.
Gabonatőzsde:
Az irányzat búzában és rozsban barátságos, zab
lanyha, a többi tartott. A forgalom búzában
élénk.
IIIrata;os árfolyamok:
/7 kp.
Ruea
27 20 27.40
Tiszav.
F.-ttsMi
27.10 27 30
Fm.
27.00 27.20
Pv.
27.00-27.20
fticflfeal
27.rO 27 20
Danántnli
Pozs, peutvfd.
25.25 25.40 epvéb
Árpa takarmány I. 27.25 27.75 Sördrps
Arra takirminy II. ¿7 00-27 25
egyéb
Btnakorpa
21 0) 21.25 Zab I.
44 50 45.50
közép
1 engeri
31 80 32.20 Köle-i
e?yéb
31 60 31 9T

Keresek elsejére

fcutorozotf

safí

1 p e n g ő
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Központi Tejcsarnok rt. Isáktejcsarnohaiban
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loli* jel'gíre a kiadóba kérek.

Egy magányos,
szolid utlnő részére egy
tiszta bútorozott szoba Jutányos áron kiadó. Tudakozódni Brüsszeli körnt 1. 736
Bútorozott szoba kiadó
teljes ellátással állásban
tevő fiatalembernek. Bocskay u. 4. I. 2

17., I.
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^esszmaHR és Berg

épület- ós miilakatos Attila-ucca 6. sz. Tetofon 13—98.
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.'Isőrendü IcésaaJaifestélcelc
mólyen leszállított
árak mollott minden színben kaphatók, kellő utasítással, ugy, hogy bárkinek biztos sikerrel jár a festés.
ZomtíncfestéScels.
minden
színben.
Elsörendli
BoTosiyOn
padlómázalt,
amit
mosni és kefélni lehet, mint a parkettet.
Vállalok : liutor-, épület- és
portálfestést.

mrn R és Tsa

Szetred, Szent István tér 6. szám.

324

Telefon: 701.

Saját kerékpárral

Udvari

jó

fizetéssel

felvesz

a Céimagyarország
kiadóhivatala.

Gabonában szakképzett,
vizsgázott soffőr raktárnoki, vagy soffőri állást keres, vidékre is megy. Józan élelü (eltgére a ktadcbi.
Jóravaló ügyes mindenes
bejárénőt felveszek. Magyar Mihátyné, Bercsényi
ucca 5b

Kifutó ffut
fizetéssel felvesz a Párisi
Nagy Áruház, Kiss- és Csekonics ncca sarok. 777

kiadó

fényképészeli műterem mellék!
i égekkel, alkalmas :
irodai- >k. lakással. Kárasz

ban

Kertésznél,

Feketaaaa-u. Hf)yel|a a cég nevét

Jégszekrények

utólérhetetl»n hires gyár mány,
előnyös fizetéssel. Zománcárulm
páratlanok. Szftntó zománc- és
tímáruháza városi bérpalotában
133

Építkezést,
alakítást
.u'on vállal Barna kőművesmester,
Zákány ucca 48.

CssrépkiWaák

átrakását, javítását, tisztítását,

Meteor-

U á . l y & ő L U
schamottozását jutányos
áron csak nálam csináltathatja.
635

akadémiai módszer szerint kezdők es haladók részére m é tökeit díjazásért lakásán vnpy háznál Is vá'lal
559

Henriit,

Az Alföld

legnagyobb

Körösi Géza

Hegedüobíaíási

Helvey

diák, v. diákleány oktatását
lakásért és ellátásért. Perfekt némel.Cím:Peck Emil,
Budapest, III., Bécsi ut 78.

táblaüveg raktára

KÜLÖNFÉLEK

Dán! a 4.

Középiskolás flu vagy lány
te'Jes ellátást kaphat uri
családnál. Cím: Horváth,
Margit u. 28., fürdőszobahasználattal.
Széchenyi téren lakó tzr.
uriháznél. középiskolás

e g y e t e m i s t a
teljes ellátást kophat Fürdőszoba és zongorahasznilat.
Érdek'ődni Vajda és Fodor
cégnél Szeged, Károlyt
ucca 1. sz. Városi bérház.

Űri családnál

4 középiskolás vegy egyetemi hallgaténő

teljes ellátást

kaphat fürdőszoba használattal
Dugonics tér 12., I. emelet
folyosó, ioltb sarok. 764

üvegezési vállalata, Mérey
ucca 8. Telefon 9—57. 150
Vidéki középiskolás
leányka vagy egyetemi
hallgatónk

teljes ellátást

kaphat fürdőszoba- és zongorahasználattal Szegeden
a Belvárosban, uri családnál, amelynek egyetemi
hallgatónő leánya van.
Ajánlat „Egyetemi hallgatónő" jeligére küldendő
a kiadóhivatalba.
Egy-két diák teljes ellátást kaphat uricsaládnál
jutányosán. — Fürdőszoba
használat. Bocskay acca
4. sz. I. em.
Uri család teljes ellátásra
venne diáklányt, esetleg kisebb fiút Fürdőszoba, zongora használat Lecke ismétlés. Szigorú szülői főügyelet jeligére.

3A £ a kiadóhivatal
A n. é. közönséghez!

légér JánOS
sütőmester.

776

Dr. Vásárhelyi Béla klr. törvényszéki tanácselnök az Ó F B kiküldött fárqyalóhirólától.

Hirdetmény.

"BuioroK
m é l y e n l e s x d l l l i o d ár-

Féregmentes szép gyermekLakás kiadó egy szoba, egy
ágy olcsóért eladó. Damkonyha,
sertés tartással
azonnal elfoglalható. Bál- janics ucca 30. sz.
lá gitó sor 46.
Féregmentes,
két szobás
tiszta lakás 17-es lakbérrel kiadó. Damjanics u. 30

esti

Tisztelettel értesítem hogy augusztus 21-eóta sütőüzememet
sóját telepemen, R i g ó - u c c a 12
Megbízható fiatalember, kl j szám alatt fotylatom.
gép- és gyorsírásban járVállalok: privát kenyérsütést délelőtt 8 órakor és 11
tas, gyakornokul kezdő órakor, kalác3- és hussülésl 8-12-!g felelősség melleit.
fizetéssel alkalmaztalik. FiIzraelita
ünnepeltre
barc&es
el««
zetési igényekkel és refe- feayzéselcel
már elfogadott.
Te'efoi. jn is
renciával ellátott ajánlatok
1—74) Tisztelettel
Postafiók 76. alá kéretnek

ÉSÜ^ÜS

Azonnalra

Szombat

lila ruhás hölgyet kérem
ismeretség lehetséges-e? Válaszát Esti korzó jeligére
e lap kiadóhivatalába kérem.

u r i Bvagy
e á n ?40
y

világos szoba mellékhelyiségekkel, villany, TÍZ, irodának, lakásnak vagy raktárnak, noveml>erre kiadó.
Eladó házak közölt válo.
Mikszith Kálmán ucca 26. gathat tetszés szerint egy
aprúnii uu.Uo utján.

¡Francia egyetemi üipiomás iiölcsészeüan''v>1!ri»i(/.iii'', német-francia nyelvtanítást. valamin» k«zéplf.kolai

Tanuló és gombolyitó lányok felvétetnek. Mechaninikai gépkötőde, Horváth
Miháyl ueca 7.

belterületen, lehetőleg fürdőszoba használattal.Cimet
ármegjelöléssel „Dunán-

Fodor ucca

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Slirlap-és NyomdaváHaí.it Rt. könyvnyomdájában,
ara w s H D m H n m m m M H M w m n s H H

Fiatal asszony délutánra
bármily munkát vállal, irodatakitást is. Szorgalom jeligére a kiadóba.

egy Tanonc fizetéssel vagy ellátással mübutorasztalos30 filléres apróhirdetést.
ságho* felvételik. Török,
Kossuth
Lajos sugárul 55
Bútorozott,
különbejáratu

szoba, fürdőszobahasználattal, esetleg házaspárnak kiadó. Belvárosi Illatszertár
. Kiss ueca.

Tanvlíleevbs

logolcsóbban S I M O N Y I fényképésznél, a Korzó
Jobb özvegy asszony elmen
Mozival szemben készülnek.
718
ne házi dolgot végezni éltesebb egy pár családhoz
v. magányoshoz. Ajánlat:
Tanárjelölt elvállalná SzeMegbízható jeligére e lap
kiadóhivatalában.
geden egykét középiskolai

csó árért, ha felad

25.15 25Í25
78 50-31-00
28.00-29.50
26,50 27.00 Két uccat szoba Széchenyi
26.00-26 25 téren, 1. em , üresen, vagy
30 00-31 00 bútorozva, lépcsőházi bejáraitól, esetleg konyhahasználattal albérletbe kiadó. Tud. 10-20 telefonon
d. e. 11—12 közölt.

Itégl előfizető. BizLosilási ügyében semmiféle rendeletre, vagy számra hivatkozni nem kell. Igénylését csupán egy ajánlott levélben ahoz az intézethez kell bejelenteni, amelynél biztosítva van,
megjelölve a kötvény számát, keltét és összegét.

k i l ó j a

Belvárosban elegánsan bútorozott szobát kaphat ol-

78 bp.
Különbejáratu, tiszta búto27 40 - 27.60 rozott szoba egy ur ré27.30—27 50 szére kiadó. Révai ucca 5
27.20—27.45
27 21—27 45 Különbejáratu szépen búto27 20-27.45 rozott uccai szoba kiadó.

Sxerlce&sztöi iiszenei

- R e k l á m

3ü!os megélhetés. Inle'Ji"enl, Főiisztviselő, Bsnk,
Üayes asszony, Állandó
üzlet, Intelllgenl, Naoy keresi leheíőség. Szolid, Motor, Export, Dugonics tér.
Bizalmi, Gáncs nélküli.
Őszinte 40. Megbízható
100. Priváthoz, Nagyiövedelem, Fatelep teügére
levél ven a kiadóban.

fényképek

Indexbe

Vasai) ioazo-ványba
Útlevélbe

Nagy könyvszekrény, irat.
szekrény uj tölgyaf padok
taücska eladók. Vadász u.
4. szám.

negy választékban, leszállított árban
230

Wlesner,

Áradt u. 6.

Erős igás kocsi, két báct»
gozott meszes kocsi, asztal, székek eladók. Vadász
ucca 4.

I-'üszerüzlet berendezéssel,
áruval eladó, kevés pénzS C e v á c s kályhás zel átvehető. Párisi körSzentháromság ucca 49. út 5.

Szeged sz. kir, város házhelyrendezésl ügyében a Fodor-telepen házhelyhez Juitatottak
telkeinek vételárára vonatkozó egyezség Ferenczy Mátyás rendőrkapitány hivatalos helyiségében (Bérház II. emelet) tekinthető mec
az ellen 15 nap alatt észrevétel adható b
ugyanott.
Szeged, 1928 augusztus hó 22-én.

Dr. Vásárhelyi B é l a ,
V29

kir. törvényszéki tanácselnök.
76^

2703-1928. számhoz.

Á r v e r é s i

hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-e. 102. _
i-rti'.mébcn ezennel k ö í h l r é teszi, hogy a sxegedi klr. fárásblrósii
1927. évi 3793/2. sz. vérczése kdvetkertében dr. Cs nka Nándor ölyvéi
által képviselt Szesedi K^m'h-esbank Rt. lavára 8000 pergő éa )ásJ
ereiéig 1927 évi JuHus tió 12-ín t-iganatoilhilt kielégítési végrehajtás
utján te ülfoelalt és 26b81 pengőre hecatltt kOvetkeiö InmóBáíok. t u
m. különféle házibu'orok, kötSgépek és részvények nyilvános árvoJ
résen eladatnak.
__
.
Mely árverésnek a sznaedl klr. Járásblrósác 1927. évi P *
2844C
Pzámu végzése folytán 800Ü pengő tflkekíiveteléi, ennek 1927. évd
épi-ills h ó 24. naplátói járó 6 százalék k a m i ' a l és eddlir ősziesen
11,5-2! peneöhen biróllrg már megSUapItott s felmerülendő kfllUégeK
ereiéig Sí.zged, B á ' ó Jóiika ucca 21 és a Szegedi KézmüvesbanÜ
helyiségében l e e n i ő esikOzlésére 1928. évi aup. 30. napjának d. e. 8
órája határidőm kitüzetlk és ahhoz venni szándékozók oly megjegf«
yéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok a z 1881. LX. ¡ . < ,
107., 108. g-ai értelmében készpénzfizetés melletl a legtöbbet IgérftJ
nek. szükség »setén becsárnn alul Is el topnak adatni.
Swee-Í 1928 t v augusztus hö 13. naplán.
R u h n kir. bir. végrehajt!

Elsőrendű Hindenburg dió&oksz érkezei!
u s z á l y b ó l

K a p h a t ó

W l n k l e r TeslvéreR.

™ T e l e f o n 2,4.

