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K A szegedi drágaság

gyűlés asszisztálását azzal nyerték meg ehez az Iskola-ucca és a Kárász-ucca viselik. A
a szerencsétlen tranzakcióhoz, hogy széles tanya népének meglehetősen önkényes eljárás• Ma Budapesten 16 fillér volt egy kilogram ecsetkezeléssel festették fel »kancsal egére* a sal még a tanyai vasút építési költségeihez való
paradicsom, Szegeden pedig 25 fillér. A szegedi kisvasút gazdasági előnyeit. Milyen olcsóság kötelező hozzájárulását is elengedték, egyszeSzegeden termett, Szegeden eladott — para- lesz itt, mondogatták, ha a tanya népe olcsón, rűen nem hajtva végre azt a közgyűlési hatáBiaom tehát több, mint ötven százalékkal volt gyorsan és kényelmesen hozhatja be termei- rozatot, mely az érdekelt gazdáknak ezt a
flrágább, mint a vidékről Budapestre felho- vényeit. a szegedi piacra. Most már látjuk, hozzájárulását megszabta. Évi háromszázezer
zott, tehát fuvardíjjal, szállítási, kezelési költ- hogy milyen ez az olcsóság! A szegedi piac pengőt fizet a városi polgárság csak azért,
séggel is terhelt áru.
drágább lett, mint a budapesti. (A »Szeged hogy a tanya népe a város földjén termelt
Budapesten katasztrófálisnak mondják a — fürdőváros« programból már valami meg- élelmiszerrel kényelmesen, minden fáradtság
ttrágulást s bármily fájdalmas, mégis indokolt valósult: a drágaság.) A drágaság egyik té- nélkül drágíthasson. Ez a sorsa annak a városi
amelyik
önkormányzatának
fez a megállapítás. S vannak elsőrendű szük- nyezője, a tanyai vasút, évi háromszázezer polgárságnak,
ségleti cikkek, melyek Szegeden lényegesen pengő deficittel dolgozik. Ezt a deficitet pedig, pusztulásával, önrendelkezési jogának elerőtdrágábbak, mint Budapesten. Szegeden a drá- a polgármester pompás kifejezését használva: lenedésével nem törődik.
gulásnak kétféle tényezője hat, az országos
MIMMWMMWIMMMMMV
és a helyi A szegedi fogyasztó feje felett
|a drágulás országos hulláma csap össze, a
drágaság helyi okai pedig köveket raknak a
fuldokló zsebébe.
A városnak hetvenezer holdja van s ezen
li hetvenezer holdon termelt zöldségféle magasabb áron kerül a szegedi piacra, mint amilyen árakat a budapesti vásárcsarnokban jeMiskolcon továbbra is fentartfák a kölötl forgalmat
gyeznek. Nem kell sok szakértelem annak belátásához, hogy hiba van a városi földek
Szegedre is ellátogat annak megállapítására,
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése.')
hasznosítási módjában. E sorok irója még a Miskolcról jelentik: A népjóléti miniszter meg- hogy a helyi viszonyok megengedhetővé teháború kezdetén indítványt .'terjesztett a városi bízásából dr. Német Ödön miniszteri tanácsos szik-e, hogy a kötött lal:ásforgalmai 1929 má.
közgyűlés elé, amelyben a haszonbérleti szer- néhány napot Miskolcon töltött, ahol a lakás- jus elsején megszüntessék. Miskolcon a taződések olyan módosítása mellett harcolt, ügyekről informálhatta magái. A -nin'sxteri pasztalatok alapján a kötött lakásforgalmot
Maely nem kizárólag a haszonbérlőkre bizta tanácsos több vidéki városba, többek között nem szabadítják fel 1929 május elsején(volna annak megállapítását, hogy a város
egész polgárságának földjén mit termelnek.
¡Ez az indítvány már akkor részletesen kifejtette, hogy a földtulajdonos város közönségér
|nck nem lehet közömbös az, hogy mit ültetövek földjébe a haszonbérlök. A város nem törődhetik csak azzal, hogy a haszonbér pontosan befolyjon, ámbár ugy látszik, ezzel sem Miniszterközi értekezleten beszélték meg az uj gazdasági minisztérium kérdéseit
törődik túlságosan, mert vagy háromszázezer
nyeként ma már befejezett tény, hogy Bud
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
pengő a kinlevőség haszonbérekben. A földJános a közel jövőben gazdasági miniszter
Ma
este
a
népjóléti
minisztériumban
Vass
birtokos város és a föld kőzött nem a haszonlesz,
míg a pénzügyi tárcát ifja Wekerle SánJózsef
elnökletével
miniszterkőzi
értekezlet
volt,
bér az egyetlen összetartó kapocs. A m a i
dor veszi át.
(hasznosítási mód mellett a haszonbérlő azt amelyen Bud János, Herrmaim Miksa, Mayer
A miniszterközi értekezleten több más aktesz a földjével, amit akar, amig a haszon- Jáncs miniszterek, ifjú Wekerle Sándor felbért megfizeti, addig korlátozás nélkül hasz- sőházi tag és Szabókg Alajos államtitkár vet- tuális gazdasági kérdést is megbeszéltek, igy
nálhatja a főidet. Már pedig a város közönsé- tek részt A megbeszélések során teljes meg- főleg a drágaság elleni akció részleteit precizírozták. Holnap a pénzügyminisztériumban
gének nem mindegy az, hogy tulipánt ültetne állapodás jött létre az u j gazdasági minisztéel, búzát vet-e, vagy zöldségféléket termel. rium programjára vonatkozólag. Az egyes mi- ujabb értekezlet lesz, amely az egyes érdekeltMinden birtokos, aki bérlőnek adja k i föld- nisztériumok közötti ellentéteket sikerült el- ségek által felhozott panaszokat fogja megjét, megszabja a szerződésben azt is, hogy a simítani és a miniszterközi értekezlet eredmé- vizsgálni.

Német miniszteri tanácsos
Szegeden fogja tanulmányozni, hogy a lakás*
forgalmat májusban felszabadítsák^

Bud Ján©s gazdasági miniszter lesz,
ifj. Wekerle Sándor pénzügyminiszter

•bérlő hogyan köteles művelni a főidet s leglöbbször megszabja azt is, hogy mit köteles
neki természetben beszolgáltatni. A városnál:
is kötelessége volna a szerződésekben meg*szabni, hogg a bérlők mit termeljenek s nem
lenne szabad a haszonbérlők kényére-kedvére
bizni, hogy a köztulajdonban lévő földön miként gazdái kod nalc. E z a föld, éppen azért,
mert köztulajdonban van, nemcsak a haszonbérek biztosításában vehet részt a város terheinek viselésében, hanem olyan módon is,
hogy termeivényeivei a városi polgárság élelmezését megkönnyíti- Nem álmodozunk arról,
hogy az országos drágulás hullámai kőzött
Szeged az olcsóság kies szigete Legyen, de ha
B városi polgárságnak hetvenezer hold földje
van, akkor, ha akar, tudhatna olyan helyzetet
teremteni a maga számára, hogy legalább drágábban ne vásárolja a saját földjén termelt
élelmi cikket, mint ahogyan azt a vidékről
fc' hozva Budapest lakosai megvásárol hatj ák.
S ebbe a problémába — belefütyül megint a
tanyai vasút is. Amikor a városra ráerőszakolták a Speyer-kölcsönt s egy élelmes ócskavasügynök ajánlalára a város a tanyai vasutba
verte bele. a Spe^er^dollárokat, a városi köz-
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genfi kongresszusán
élesen támadták a Népszövetséget

A S&Ss®fe!isés®lk

„Az elmnlt öt év folyamán semmit sem javítottak a kisebbségek helyzetén"

(Budapesti tudósítónk t*l«fonjelentése.) Genfből jelenük: Ma délelőtt kezdődött
meg Genfben a IV. kisebbségi bongrosszns ülésszaka, «melyen az olasz parlament szlovén kisebbségének képviselője, WBfas elnökölt Az elnök megnyitójában utalt orra, hogy a kongresszus
feladata a kisebbségek helyzetének és a Népszövetségbe» való viszonyának megtárgyalása. Erélyes szavakban kelt ki Pottttsz görög delegátusnak,
a Népszövetség Uigutóbbi üiéeéu tett azon nyilatkozata ellen, amelyben Politisz a kisebbségi probléma megoldására nézve azt a módszert ajánlotta, hogy olvadjanak bele a kisebbségek a nemaeti többségbe, asszimilálják nyelvüket, kultúrájúkat, mert csak ilyen módon képzelhető «1 a
népek harmonikus együttélése.
— Ennél a megoldásnál sokkal egyszerűbb is
van — mondotta Wilfan. — Az egyes államok
halárait ugy kell megvonni, hogy egyeraenek az
etnográfiai határokkal. A kisebbségek loyáJis pol-

gárai akarnak lenni Államaiknak, azt azonban senki
sem követelheti tötök, hogy cDonáHái nélkül mondjanak le atyáik örökéről.
— A Népszövetség kisebbségi alosztálya eddig
még semmit sem tett a kisebbségi problémák
megoldása érdekében. A Népszövetségnek egyszer
már el kell magát határozni arra, hogy átlandó
kisebbségi bizottságot alakit, mert a szerződésekben lefektetett kisebbségi jogot nem lehet másképpen érvényre juttatni.
A* általános vita során dr. Schlomann, a lettországi német kisebbség vezére szintén éles szavakban nyilatkozott a Népszövetség működéséről.
Dr. SzAliő Géza a felvidéki magyarság képviselője szintén abból a megállapításból indult ki,
hogy ez elmúlt öt év folyamán a kisebbséifek helyzetében semmi javulás nein történt.
A kongresszus ezután üdvözölte Ke'loggöt a
paktum aláírása alkalmából.
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S^épsiéwefsés
Ni 8esz ш optáns-pörrel!
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Genfből jelentik: A Népszövetség Tanácsának
holnap kezdődő XXI. ülésszakára a delegátusok legnagyobbrészt m á r megérkeztek. A ta-

|

nács holnap dönt arról a kérdésről, hogy
a magyar-román optánspőr a mostani ülésszakon napirendre tüzzék-e.

Romania válássá вж optáns-Ugy
magyar Jegyzékére
„Az opíáns-ügy végleg megoldási nyerl", — mondja az uj válasz

Bukarest, augusztus 29. A román külügyminisztérium a mai napon az augusztus 23-iki magyar
jegyzékre az optánspőrbeu válaszjegyzéket nyújtóit át a bukaresti magyar követnek. A jegyzék
sajnálattal állapítja meg, hogy a magyar kormány
újra visszatér elintézett elvi kérdésekre, melyekről pedig vitát újra Inditanl nem lehet. Az a magyar javaslat, hogy egy semleges döntőbíró neveztessék ki és a Népszövetség pénzügyi bizottságának segítségével működhessék, csupán arra
céloz, hogy más formában hasonló fórumot létesítsen, mint a vegyes döntőbíróság, de annak kötelezettsége nélkül, hogy alávessék magukat az 1927.
szeptember havában Genfben megállapított
elveknek.
A román kormüny nézete szerint a trianoni
szerződésből folyó pénzügyi kötelezettségek teljesen oszthatatlanok és hogy nem lehet kikényszeríteni a kötelezettségek egyik részének végrehajtását, amikor más részek ki vannak ez alól véve.
A jegyzék emlékeztet arra, hogy Románia Magyar-

ország pénzügyi talpraállására szolgáló kölcsön
idejében a jóvátételi zálogok szabaddá tételéhez
való hozzájárulását formálisan attól tette függővé,
hogy Románia számára a trianoni szerződésből
előálló kötelezettségek elhalasztódnak és az ugyanabból a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek
szabadságától is. Az emiitett kötelezettségek sokkal
korábbi keletűek, mint a magyar kölcsön. A román kormánynak kötelessége megvédelmezni a
háború által sut'ott alattvalóinak Jogait. A román
kormány mindazonáltal hajlandó bizonyos áldozatokra a jogok rovására, noha semmi sem
kötelezi és az optánsügy végleges megoldást nyeit
Hajlandó ezt abból a célból, hogy elintézze az
igen súlyos igényeket és a barátsági viszony érdekében, melynek a kél ország kőzött lennie kell.
A jegyzék fen tart fa a magyar ellenvetések ellenére az előző jegyzékben foglalt ajánlatokat, hogy
tudnnllik mindkét ország teljhatalmú delegátusai
tárgyaljanak a birtokosok által felajánlott kártérítésekről.

Sanfranciské közelében
megtalálták a Csendes Óceánba zuhant
angol pilóta holttestét
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Newyarkból jelentik: A sanfranciskói Seaiile
közelében m a reggel a tengerben 30 láb mélységben megtalálták Mac Callum Scott angol
pilóta repülőgépét, aki tizennégy n a p p a l ez-

1928 augusztus 3G.
сжчютояггж^ч-икгкиявявми®

епкяп

előtt startolt a Csendes Óceán átrepülésére,
azonban m á r a kaliforniai partokon szerencsétlenül járt. A gép fülkéjében a pilótáén
ldvül két holttestet találtak, közöttük Mac
Callum feleségét is.

Felülte? Süszerkereskedő háza

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerdán délután három órakor könnyen veszedelmessé válható tüzkatasztrófa pusztított Tápén.
Fellner Dániel füszerkereskedő házában kéménytüz támadt, amelytől a ház
padlásának
gerendázata is kigyulladt. A tüz láttára a község lakossága összesereglett és a községi önkéntes tűzoltókkal együtt hozzáláttak a tüz
lokalizálásához. Közben a szegedi tűzoltóságot
is értesítették a katasztrófáról, amely azonnal ki is vonult Tápéra.
A tüz oltásátan a község lakossága is segédkezett és hosszú órák m u n k á j a u l á n sikerült
a tüzet eloltani. A község lakossága vedrekkel
és dézsákkal vett részt az oltási munkálatokban. A kár mintegy 7—8 ezer pengőre tehető,
amely biztosítás utján megtérül.
A helyszíni szemle a l a p j á n megállapítást
nyert, hogy a tüz a kémény szabálytalan építkezése folytán keletkezett A tüzet a kéményből
kipattanó szikra okozta.

nincs
Milánó, augusztus 29. Az albán alkotmánymó-j
dositást — mint Tiranából táviratozzák — a nemzetgyűlés közjogi bizottsága a legnagyobb gondossággal és a jogi tormák legszigorúbb betartásával hajtja végre, nehogy a jövőben az albán
ellenzék megtámadhassa. Ez a magyarázata annak, hogy a királyság behozataláról rendelkező
tőrvényjavaslatot szavazás előtt szintén kiadták az
alkotmányjogi bizottságnak tárgyalás végett.
Hikmet Delvina igazságftgyminiszter azt mondta,
hogy a királyi uralom behozatalát a nép sponláu
akarja, amiatt nem kellett az államhatalomnak
mozgalmat indítania. Az egész albán nép akarata,
nyilvánnlt meg, amelyre az államhatalom nem
gyakorolt befolyást
Kedden este a fővárosban lelkes tüntetés volt
a királyság és Achmed Zogu mellett. A lakosság
örömujjongva járta be az uccákat és az uj királyt
éltette. Nagy tömeg vonatt az olasz köve tség
elé, hogy Albánia hatnhnns pártfogóját éltesse.

Mentöcstinakok vitték parira
a sisfyedíí gőzös 800 utasát

Kellogg Írországba ufazzofl
A franciák

&usxonegy

ágyulövéssel

(Budapesti
tudósítónk
lelefonjelentése.)
l'árisból jelentik: Kellogg és Cosgrave, az ir
szabadállam elnöke m a reggel elhagyták Párisi. Külön vonattal utaztak Le
Havreba,
ahonnan a Detroit cirkáló pontban féllizeniettőkor indult el velük Írország veié. A parti
ütegek 21 ágyulövéssel búcsúztak Kelloggtől,
aki hajóraszállás előtt az intrej ura váró ujsáj. Íróknak csak annyit mondott, hogy nagyon
neghalotta az a szívélyes fogadtatás, amelyben a francia kormány és a francia nép részesítette•
A Daily Express jelenti Rómából:

A pápa
a világbékéről szóló fontos okmányt készít elő,
melyben a Párisban
aláirt
bélcepaktumhoz
lőzvelelt beleegyezését adja, mindamellett fen1 art ja a Szentszék elsőbbségét arra, hogy e
kérdésben a kezdeményezés az 6 kezében legyen.

biscsuxíaliák

szólítja fel Jugoszláviát Sumenkovics miniszter, a külügyminisztérium ideiglenes vezetője
kijelentette, hogy már előre
megmondhatja,
hogy Jugoszlávia
csatlakozik a
paktumhoz.

Stresemann Badsnben
Baden-Baden,
augusztus 29. Németország
népszövetségi delegációja m a délelőtt BadenBadenbe érkezett. A delegáció megérkezése
után Schubert államtitkár megbeszélést folytatott dr. Stresemann külügyminiszterrel
a
genfi tanácsülésről. Délelőtt 11 óra 8 perckor
a delegáció tovább utazott Genfbe. Stresemann
egészségi állapota kielégítő.

Botrány a Felvidéken

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k te l e f o n j e 1 entése.) Prágából jelenők: A Voeerny L M egy, a
Felvidéken leleplezett botrányról ad hirt, amelybe
állítólag két vezető politikus {t bele von keverve.
Eszerint az államvasutak egy magasállása rnttkm
tisztviselője jelentést tett a csendőrségen két neves
Belgrádból jelentik: Az amerikai követ tegpolitikus homosexuális üzelmei miatt A feljcionn a p átnyújtotta a kormánynak azt a jegyzéket, , tés nyomán a vizsgálat megindult A btp szerbit
amely a Kcllogg-paktumhoz való csatlakozásra ' az ügyben egy aktiv miniszter Js érdeheív« гая.

Szerbia csatlakozik

1

¡зяшяштяямимвш^н

Berlüi, augusztus 29. A Lokalanzesger newyorki
távirata szerint a Newyork közelében fekvő Hellgate mellett tegnap súlyos hajóósszeütközés történt. A Chester Chapm személygőzös összeütközött egy vontatóuszállyal, amelyet két részre szakított. Az uszály őt matróza a vízbe fulladt
A személy gőzös maga is súlyosan megsérült és
néhány perc múlva sülyedni kezdett. A gőzös
nyolcszáz utasát nwtrtöcaónafcok segBségével partra
szállították.

Angiia kibéfeüSése a nankíml
kormánnyal
London, augusztus 29. A nankingi kormány
hivatalos közleményt adott ki, amely szerint
a nankingi angol konzul tegnap este ismét
bevonult az angol konzulátus épületébe, amelyet az 1927 karácsonyi nankingi vérengzések
alkalmából a csőcselék kifosztott és feldúlt
Az épületet a nankingi kormány újjáépíttette
és tegnap adta át az angol konzulnak. A nankingi és az angol kormány között fölmerült
diplomáciai konfliktus ezzel az aktussal befejeződött.

C
serépkAlyhák
Budwtlsl

különféle szfn és méretben kaphatóit

LMDESBERG
A Bástya—Somogy mérkőzés Jegyei
elővételben klzárolan Délma^yaswszágnál

cemenlárugy árában

SZEGEI

Az ÖMzes é p í t k e z é s I
a n y a g o i s
i m l o b b b e s z e r z é s i forrósa.
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„Ha îft kell meghalni a közgyűlési íeremüien,
akkor s m engeiiiiefllilc el a borfogyasztási eiSőS
flz alsőtanyaiak izgatott monstrekültíöüsége a poígármester eIGU

(A Délmagyarország munkatársitól.)
Szerdán délelőtt Álsótanyáról népes küldöttség kereste fel dr. Somogrji Szilveszter polgármestert. A küldöttség a tizennégy alsótanyai társadalmi egyesület vezetőségeiből állott, a kiküldöttek olyan nagyszámban jöttek a polgármesterhez, hogy fogadásukra a közgyűlési termet kellett kinyitni. A küldöttség vezérszónoka
Magyar Péter volt, aki azt mondotta, hogy a
küldöttség »«/«-szónokai a tanya különféle panaszait terjesztik majd elő és már elöljáróban arra kérte a polgármestert, hogy hallgassa
meg jó szívvel bajukat és segítsen rajtuk
minden áron.
Magyar Péter után sorba előléptek a különböző kívánságok és sérelmek felsorolásával.
Nagy a panasz amiatt, hogy nem kapnak a
tanyán fegyverviselési engedélyt. A tanya tele
van ragadozó madarakkal, amelyek teméntelen
kárt okoznak és a gazdák még csak el sem
riaszthatják a kártevő állatokat. De általános
közbiztonsági szempontból is ajánlatos lenne,
ha a gazdák fegyverviselési engedélyt kapnának.
A polgármester megígérte a küldöttségnek,
hogy a város átir az államrendőrségnek, a
fegyverviselés engedélyezése ügyében.
A kővetkező panasz előadása nagy izgalmat
váltott ki a közgyűlési terem padsoraiban ülő
gazJdák között. Azt mondotta a szónok, hogy a
borfogyasztási adóval valósággal mey vannak
zsarolva- Nem lehet azután a bor után is adót
fizetni, amit ők maguk isznak meg. Inkább kivágják a tökéket, de az óriási adólételeket nem
viselik tovább.
Dr. Somogyi Szilveszter a küldöttségnek ezt

a kérését nem tette magáévá, mondván, hogy
ha itt kell meghalnia, akkor sem engedheti
el ezt az adót, meri a borfogyasztási adó
600.000 pengőt jelent a városnak. Miből pótolhatnák ezt az összeget?
Magyar Péter indulatosan felelt a polgármesternek és azt mondotta, hogy nem akarnak
könnyítést adni a gazdáknak.
— Ezen akárhogy is segíteni kell — mondotta Péter bácsi —, mert kitör a nép! Ebben
addig keressük az igazságot, amig mogtajláljuk!
A küldöttség tagjai nagy izgalommal hallgatták a polgármester és Magyar Péter vitáját, végül is abban egyeztek meg, hogy uiánna
néznek a dolognak, hátha a saját fogyasztásra
szánt bizonyos mennyiséget — 2—3 hektót —
esetleg mentesíthetnék a fogyasztási adó alól.
A küldöttségnek egy másik szónoka azt kívánta, hogy az állatforgalmi adót a jövőben
éppen ugy, mint azelőtt az állatok eladása
ulán kelljen fizetni, nem pedig ahogy tervezik, még az eladás előtt és akkor, amikor a
passzust ki kell váltani.
Végül panaszt tettek a Mars-téri helypénzszedők ellen, akik csak két, vagy három uton
engedik be őket a piacra és feljelentés végett
már többek nevét is felírták.
Fodor Jenő polgármesterhelyettes, aki szintén jelen volt a küldöttség fogadásánál, megnyugtatta a gazdákat, hogy ez nem kihágás,
legfeljebb a helypénzszedő buzgó ellenőrzése.
A küldöttség ezután elbúcsúzott a polgármestretől, akitől Magyar Péter igy köszönt el:
— Bocsánatot kérünk, hogy egy kicsit rendetlenkedtünk.

A 76 éves gazda egyedüB akarta lebontani házát:
a beomló fal maga alá temette
Halálos szerencsétlenség Királfiialnion

(A Délmagyarország munkatársától.) Királyhalmáról szerdán délelőtt borzalmas szerencsétlenségről tettek jelentést a szegedi rendőrségnek. A szűkszavú telefon jelentés szerint Erdődi János 76 éves királyhalmi lakosra falbontás közben rászakadt a ház. A szerencsétlen öregembert még élve húzták ki a romok
alól, beszállították a szegedi kőzkórházba,
ahol azonban már nem sikerült eszméletre téríteni. Szerdán délelőtt meghalt anélkül, hogy
magához tért volna.
Erdődi János jómódú gazdaember volt. Uj
házat akart magának építeni, mert régi háza
életveszélyes állapotban volt. Az öreg gazda
azonban költségkímélés szempontjából maya
akarta lebontani házát. Primitív szerszámokkal fogott hozzá a ház lebontásához. A tetőszerkezetet hosszas munka után minden baj
nélkül leszedte, úgyhogy most már a ház csu-

pasz falai maradtak meg. A ház oldalfalait
Erdődi be akarta dönteni és ekkor következett
be a szerencsétlenség. Az egyik oldalfalat aláásta, majd vastag kőtéllel próbálta ledönteni.
Munkáját siker is koronázta. A fal ledőlt, dc
Erdődit maga alá temette. A házbontásnak
természetesen sok kíváncsi nézője akadt. Amikor a fal óriási robajjal bedőlt, a kíváncsiskodók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A faltömböket egymás után távolították el, míg végre kitudták húzni az összetört
öregembert. Erdődi Jánost súlyos belsősérüléseivel beszállították a közkórházba, ahol
azonban már nem lehetett rajta segíteni. A
szerencsétlenség után megindult rendőri nyomozás megállapította, hogy a halálos szerencsétlenségért csak az öreg sporoló gazdát terheli felelősség.

égeti m sîsnis
gazdasági követelmények további elhanyagolása
katasztrofális következményekkel Járhat
Hz

Ui viriüsek a városi politika irányáról

t

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
tizenhétéves városi közgyűlésnek már az is
egészen bizonyosan erősen érezhető felfrissítését fogja eredményezni, hogy a régi virilisek helyett január elsején részben ujak kerülnek be a közgyűlésbe, olyanok, akiknek
erre a jogot nem a tizenhét év előtt, hanem
az idén fizetett adójuk adja meg. A Délmagyarország szerkesztősége érdekesnek találta
az uj virilisták közül néhányat a városi ügyekkel kapcsolatosan megszólaltatni, hiszen nyilatkozataik nagyjából következtetni engednek
közgyűlési munkásságuk hangjára, irányára

és alaposságára. Dr. Kertész Béla, aki az uj
virilisták közül azoknak egyike, akik eddig
is tevékenykedtek közéletileg, ezeket mondotta:
— A törvényhatósági bizottság felfrissítésére
irányuló mozgalom csak részleges eredménnyel
járt, miután a törvényhalósági mandátumok
meghosszabitásáról szóló törvény csak a virilisták kiegészítését rendeli el. Jóllehet a víriüzmus lehetőséget nyújt arra, hogy a törvényhatósági életbe uj erők kapcsolódjanak be,
magam részéről a nyers virilizmusnak elvi ellensége vagyok. A modern iog fejlődésével ma

már nem egyeztethető össze az, hogy egyedüli
a vagyon és közterhekben való részesedés
mérve predesztináljon valakit a közügyek intézésére. Az adott törvényes helyzetben m'égis
jelentékeny előnyt látok a köz szempontjából
a virilis névjegyzékek kiegészítésében, illetve
az uj virilistáknak a törvényhatósági életbe
való bevonulásában. A régi közgyűlés, melynek érdemeit elvitatni nem lehet, ma már nem
volt tényleges tükre a város társadalmának.
Tagjainak nagy részét ma már nem kötötték
szorosabb szálak a város gazdasági és társadalmi életéhez. Remélhető, hogy az uj törvényhatósági bizottság tagjai elsősorban a törvényhatósági bizottság és a város társadalmi és
gazdasági élete között ezen meglazult kapcsolatot fogják helyreállítani.
— A magam és azon elvbarátaim, akik virilis jogon uj tagjai lesznek a törvényhatóságnak,

a Város kulturális fejlődésével
egyenlő mértékben óhajtjuk a
város gazdasági éleiének fejlődéséi.
Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a magyar kultura fejlődését egy száguldó autóhoz
hasonlította. Szeged város kulturális élete az
itt létesült intézmények révén az utóbbi években valóban egy száguldó autó tempójában fejlődött, aminek nyomában a város gazdasági
élete csak egy tanyai ekhós szekér sebessé»
gével haladt.
— A szellemi élet fejlődését minden polgára
e városnak örömmel látja. Azonban az a
disparitás, mely a szellemi és a gazdasági
fejlődés között mind-mind élesebben jelentkezik, következményeiben már érezteti hatását.

A gazdasági válság nálunk élesebb, mint másutt,
iparosaink, kereskedőink utolsó tartalékerejüket használják fel és a hinterlandjától megfosztott Szeged gazdasági jövője sötét és bizonytalan. Az elvesztett területek helyet a
meglévőket kell szorosabban városunkhoz kapcsolni. Ezt uj utakkal, uj híd építésével, kedvező vasúti menetrenddel és megfelelő propagandával tudjuk csak elérni.
— Remélem, fel fogjuk tudni kelteni Sze
ged város hivatali fejeinek és az uj törvényhatósági bizottságnak figyelmét az égetően sürgős gazdasági követelmények iránt, amelyek
további elhanyagolása katasztrófális következményekkel járhat.

I hercegprímás kiiiellgafáson
fopsifa ül MezíS Ferencet
Budapest, augusztus 29. Serédi Jusztinián
bíboros hercegprímás az Esztergomban nyaraló dr. Mező Ferenc tanárt, az amsterdami
irodalmi olimpiász bajnokát kihallgatáson fogadta Mező Ferencet győzelme alkalmából,
rámutatott az olimpiai sikerek nagy nemzeti
jelentőségére. A prímás közel félóráig tartó
kihallgatáson derűs epizódokat mesélt diákéveiből, a pozsonyi gimnáziumi tornaórák emlékeiből. Dr. Mező Ferenc felajánlotta a hercegprímásnak nemrég megjelent sporttörténelmi munkájának egyik díszpéldányát.
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VEREBES ERNŐ Párls áldozató
főszereplésével:

ASK o l v a s ó r o v a t a
Idegenforgalom
és frntók az állomás előli
Tiszteli Szerkesztőség! Ha nem csalódom, a Délmagyarország rendszerint értékes ügyeknek és soroknak fen tartott hasábjain is olvastam egészen
koinoly közleményeket az idegenforgalomról. Cikkeiknek hatása alatt már-már hinni kezdtem, hogy
lehet Szegeden idegenforgalmat csinálni annak ellenére, hogy nem igen van mit megmutatni az
idegennek, aki idevetődik. Ma meggyőződtem róla,
hogy ez a hitem oh mi balga volt At egész közsxdlemnek gyökerestül kell Itt megváltozni ahoz,
hogy még csak suttogni Is lehessen Idegenforgalomról.
• Ma délelőtt fél tizenegy kor megérkeztem Budapestről, tudvalevőleg ez a vonat az úgynevezett
express-gyors, amelyik tovább megy, amellyel az
idegenek rendszerint jönni szoktak és
bizonybizony ezen a vonalon nagyon kevés szegedit
lehet találni. A legtöbb ember rossz szokásához
híven rohantam le a lépcsőkön, da autót már
nem kaptam. Körülnéztem és megállapítottam,
hogy mindössze hat ontó várt körülbelül harmtacn-gvven olyan Idegen utasra, akik csomagokkal
jöttek, akik tehát csal; nagy nehézségek árán
inchettek villamoson. Igaz, hogy néhány konflis
is szégyenkezett az állomás előtt és hogy az idegenek jobb hijjáu ezeken baktattak be a városba,
én pedig, akinek már csak villamos jutott és
akivel a kofferje miatt — valljuk meg némi,
joggal — sokat idegeskedtek a villamos többi
utasai, elméláztam ezen az áldott szegedi tespedésen és lomhaságon, mert csak ilyen szellemmel magyarázható, hogy az idegenforgalomért
epexlő Srogednok már az állomásán Is a legkedvezőjlcncbb fogadtatásban részesül az Idegen. A
legelemibb kötelesség lenne gondoskodni
airól,
hogy a vonatoknál elég autó várja az utasokat és
ne a Tisza előtt tétlen ked jenek a so ffőrök, mig
az állomáson nincs min befuvarozniok — az
idegeneknek.
Tisztelettel: Aláírás.

„Illeíékes h e l y ü n k M
az a l a k , meg az ujszegedi h í d
Igrn tisztelt Szerkesztő ur! Engedje meg, hogy
b. lapjának vasárnapi számában »Jó nfc>kat< címmel megjelent cikkhez néhány szóval
hozzászóljak.
A levélíró nagyon helyesen kívánja azt, hogy az
»illetékes hely« személyesen fáradjon ki az emiitett
útrészt megtekinteni, ami valóban a legcélszerűbb
Tolna, mert a legtöbb panaszra az ad okot, hogy
»illeíékes helyünk« csak a Széchenyi-téren és kör.
nyékén fordul meg, onnan ismeri az egész várost,
pedig nem mindenütt uralkodnak olytrn állapotok,
nl a Belvárosban, jólehet a távolabbi városív seken lakó polgárok is épp ugy fizetik adójukat, mint a belvárosiak.
Merjük állítani, hogy az »illetékes helyi például
nem járt még autóbuszon Újszeged««, mert ha
rnvzer-másszor megtenné ezt a kis utat, bizonyára
ilene is azokon a tarthatatlan állapotokon, melyeknek szenvedő részesei azok, akik kénytelenek
Újszegedre autóbuszon járni. De azt is sejtjük,
hogy »illetékes helyünk* nem szokott a közúti
hídon sem átjárni' mióta az Ja vitás alatt á l t
Mert ha csak egyetlen egyszer menne itt át, akár
rmtón, akár kocsin, vagy gyalog, ha »Illetékes
Neje önngyságának« is csak egyszer kellene gyermekkocsit áttolni ezen a hídon, m;nt ahogy kell
sok anyának ezt megtenni, bizonyára talált volna
»illetékes helyünk« célszerűbb megoldást, mint amilyennel most rendelctszcrülcg lebonyolítják itt a
forgalmat. Ilyen, vagy ehez hasonlót aligha találni Európa bármely kullurvárosábnii.
De azt is gyanítjuk, hogy »illetékes helyünk«
nem volt még az idén a szegvdi strandon sem,
mert ha egyszer kimenne oda és látná a közúti
hídtól a strandlejáróig heverő ételmaradékokat,
oldolrott papirosok halmazát, bokáig érő egyéb
szemeteket, mint például dinnyehéj, stb. hasonló
szemét, ugy bizonyára elrendelné, hogy ezt az
utvonalat, amelyen ilyenkor nyáridőben naponta
sok-sok száz ember halad a strandra, lcgtlább
minden héten egyszer lafciritsák tel, ha már nem
öntözik naponta. Ez az úttest direkt balkáni városrészre emlékeztet, ilyent csak Konstantinápolyés Szaloniki régi városnegyedében találni.
De a mi »illetékes helyünk« még egyetlen egy-

auguozliu oO.
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szer se fáradt ide ki, honnan ismerje tehát az itt
uralkodó állapotokat? A zöld asztal mellől és a
Széchenyi-térről tekintve, másként festenek a dolgok. Bizony ennek is a szatymazi horizont az oka.
Nálunk mindent ebből a kiindulási pontból Ítélnek
és bírálnak el.
Csak egyszer Járna át »illetékes helyünk« Újszegedre és látná például, hogy a város miként
javíttatja ott ki most az uccák gyalogátjáróját
épp oly hegyesen kiálló, rendetlenül lerakott kövekkel, mint volt 100 évvel ezelőtt és amit ma
már az utolsó faluban se találni, csak egyszer
kellene neki gyalog járni azokon a járhatatlan
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gyalogutakon, amelyek rendbehozására a háziurakat könnyen lehetne kényszeríteni, akkor megszűnnének ezek az állapotok. De a mi »illetékes
helyünk« meg van elégedve a Széchenyi-térrel
és a Tisza Lajos-kőruttal, hol tényleg naponta
takarítanak, söprenck és locsolnak és ahol a gyalogjárók is rendben vannak. A városi autók is
jobb karban vannak, mint nz autóbuszok, melyek
ugyan színlén a város tulajdonai, de azokon nem
az »illetékes helyek«, hanem a szegény adófizető
polgárok járnak, azok meg egyebet se tudnak,
mint panaszkodni!
Tisztelettel: Hálás cíőfiz?:®.
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(A
Délmagyarország
munkatársától.')
A
denben jóváhagyta. A kongresszus sikerének
vasárnapi nemzetkőzi gyorsíró kongresszusbiztosítása érdekében dr. Traeger E r n ő misal kapcsolatban — mint ismeretes — a Szeniszteri tanácsos, a gyorsirási ügyek korgedi Gyorsirók Egyesülete nemzetközi gyors- mánybiztosa lankadatlan energiával fáradozik.
irókiállitást is rendez. A kiállításra csütörtöVezetése és elnöklete alatt ülésezik a bizottság
kön délelőtt Németországból hatalmas ládák- és az ő fáradhatatlan m u n k á j á n a k eredménye-;
ban 700 leölet könyv érkezett, amelyeket szin- ! ként ez a nemzetközi kongresszus a kormánytén kiállítanak a kultúrpalotában. Érdekes,
zó, a kormány, az országgyűlés mindkét háza
hogy m i n d a 700 kötet gyorsirási
tankönyv, képviselőinek jelenlétében fog lezajlani.
a legutóbbi két év alatt jelent meg NémetorUgyancsak dr. Traeger E r n ő vezeti a kongszágban és m i n d az egységes német gyorsírás
ressszus tagjait vasárnap Szegedre. A szegedi
tankönyve.
kongresszuson a kormányzót és a kormányt,
A nemzetközi kongressszus rendezését in- értesülésünk szerint gróf Klcltelsbcrg K u n ő
téző főbizottság a szegediek programját min- kultuszminiszter képviseli.
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(A Délmagyarország
munkatársától.)
1929- ged iparossága, ha teljesen magára hagyatva
is, de megrendezi 1929-ben, az árviz évforben lesz a szegedi árviz 50-ik évfordulója.
Az évforduló megünneplése m á r sokat fog- dulón a szegedi ipar félszázados fejlődésének
lalkoztatta a nyilvánosságot, a hatóságokat és kiállításáttestületeket. Többizben az a terv is felmerült,
A torony alatt is sokszor szóba került az
hogy az árviz emlékünnepélyébe egy nagysza- évforduló ügye. Dr. Somogyi Szilveszter polbású kiállítás rendezését is bele kell kap- gármester szerint az évfordulót csa 7: egyfélecsolni. Szó esett arról is, hogy miután ötven
képen lehet méltóan megünnepelni, ha felév előtt a különböző nemzetek siettek az el- szentelik a fogadalom valóra válását, a felépir
sodort város segítségére, nemzetközi kiállitás
tett fogadalmi templomot. A templom az ártereiében kellene bemutatni Szeged fejlődését
viz évfordulóra teljesen elkészül és azt orszáés újjáépítését az árvízkatasztrófától az ötven- gos ünnepség keretében szentelik fel. A város
éves fordulóig. A terveket később elejtették, erre az alkalomra meghívja a kormányzót,
mert a kiállítások megrendezése óriási költsé- a kormányt, a hercegprímást, az országgyűlés
geket igényelt volna.
| mindkét h á z á t
Az árviz félszázados évfordulójának megHivatalosan tehát az árviz évfordulón mindünneplése legutóbb az ipartestület rendkívüli
közgyűlésén került szóba, amikor is Kör- össze a fogadalmi templom felszentelésével ünnepel a város.
mendy Mátyás elnök jelentette be, hogy Szer

iurzatas autAkafasztrtifa Budapest határában
Budapest, augusztus 29. Halálos kimenetelű
autószerencsétlenség történt keddről szerdára
virradó éjjel Piliscsaba és Sojmár község határában. Még kedden délután vitéz Ladányi
László főszolgabíró, aki Budapesten lakik,
ifj. lovag Ybl Miklós 33 éves mérnök, lovag
Ybl Miklósné és Kajaba Margit társaságában
autókirándulásra m e n t A társaság előbb a Hüvösvölgyet, Remete-kertvárost járta be gépkocsin. A hajnali órákban nagy sebességgel
Piliscsaba és Sojmár kőzött haladtak és eddig
ismeretlen okból az autó az árokba
fordult,
melyet Puskás I m r e autóvezető vezetett Kajaba Margit rögtön meghalt, ifj lovag Ybl
Miklós koponyatörés! szenvedett, vitéz Ladányi
László a Icarjál és a lábát törte, Ybl Miklósné
a fején sérült meg súlyosan.
A sebesüllek eszméletlenül feküdtek az útszéli árokban, amikor egy arra haladó kocsi
tulajdonosa észrevette őket. A mentők a sebes ílteket az újpesti kórházba szállították. Lovíg Ybl Miklós mindezideig nem tért maijához
lő ú 'rtnnta oaaasztó. A csendőrség és a buda-

pesli rendőrség vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a katasztrófáért kit terhel a
felelősség. A sebesültek kőzött van Puskás
I m r e a gépkocsi vezetője és a kocsi tulajdonosa
Az esti órál:ban jelentik: A sojmári halálos
végű autókatasztrófa második áldozata Ybl
Miklós 33 éves mérnők, a nagy Ybl Miklós
unokája, aki koponyaalapi törést és lábtörést
szenvedett, az U j
Szent
János-kórházban,
ahová beszállították, egy pillanatra sem nyerte
vissza eszméletét. Ybl állapota válságosra fordult és az orvosai minden reményt
feladtak.
Este 7 óm tájban Ybl Miklós az Uj Szent9
János-kórházban
meghalt. Az aulókatasztrófa
többi áldozata súlyos, bár nem életveszélyes sérülésekkel az U j Szent János-kórház ápolásdl>an van.

Törek y. RákÓCZl ¡ér.

Tanonc

felvétett2c.

1928 «ogiwztus 50.

Szerdán inepterteíláii a íüzvlzsgálatot
a sándorfalvai pusztulás helyén
A kárösszegei még nem íudíák megállapítani
(A Délmaguarország
munkatársától.') A'
Délmagyarország szerdai számában részletcsen
beszámolt arról a katasztrofális tűzről, amely
a Sándorfalva közelében lévő /Mczi-majornál
lombolt és kilenc óra alatt hatvan hold gyékényest pusztított el. A tűz kedden délben 12
órakor keletkezett. A városháza tornyából a
hatalmas lángokat nagyszerűen lehetett látni.
A városháza torony őre a tüzet azonnal jelentette a tűzollófőparancsnokságnak, ahol azonban a bejelentést csak tudomásul vették, mivel
a tűzoltóságnak a város területét csak külön
polgármesteri engedéllyel lehet elhagyni és
ez is csak abban az esetben történhet meg,
ha a város területén kívül fekvő községek
külön kérik a szegedi tűzoltóság kivonulását.
Ez azonban tegnap nem történt meg. A tűz
oltási munkálatait a sándorfalvai önkéntes tűzoltóság kezdte meg. Az oltási munkálatokban resztvettek a Pallavicini-uradalom mun-

kásai is, akiknek minden igyekezete arra irányult, hogy a gyékényes mentén fekvő erdőt
megmentsék. A kilenc órán át pusztító tüzet
este ki'enc óra után sikerült lokalizálni.
Szerda délelőtt a csendőrség a vármegyei
tüzoltófelűgyelőséggel karöltve helyszíni szem.
lét tartott, hogy a tűz keletkezésének okát
megállapiisák. A részletes tanúkihallgatások
során több olyan gyanús momentum került
napvilágra, amelyből arra lehet következtetni,
hogy a tüzet gyújtogatás okozta- A nyomozás
azonban pozitívumokat nem tudott ez irányban produkálni, úgyhogy mindinkább előtérbe
került az a feltevés, hogy a száraz gyékényes
a rettenetes forróságban magától gyulladt megA helyszíni szemle alkalmával megkezdték
a kárbecslést is. Az óriási kiterjedésű elpusztult gyékényesnél azonban még a hozzávetőleges kárösszeget sem tudták eddig megállapilani.

Az utóbbi Időben gyakran bükkannak
fel világhírű ke'vitményOnk silány után•
zalai, amelyek megtévesztően
utd
nózzák a "Diana
sósborszess
közismert
jellegzetes
alakfát.
Ezek ellen a védjegybitorlást és tisztességtelen versenyt kfpezö üzelmek ellen
Igénybe vesszük a rendeli ezrünkre álló
fs súlyos hflvetkczmin)ekkel járó törvényes eszközöket.
Óva intünk mindenkit az ilyen megtévesztő utánzatok forgalombahozatalálól
és kérjük a fopynszfókfizönségef, hogy a
nelán tapasztalt visszaélés-ket saját érdekében köztije velünk.

135»na Ipari és Kereskedelmi Rí.
Budapest.

BI.69

neki tudnia kellett, hogy »óvási* alaptalan.Rögtön összehívtam a »népsegitő akció« vezetőségét és elmondtam, hogy a követség vezetőjének óvása, igen sokat ártott az ügvneki
XCII.
és sürgettem a hiba reparálását. A külügy-j
minisztérium kijelentette, hogy a hágai kö<
velség vezetője semminemű utasítást nem kai.
volna. Én azonban nem vállalkoztam erre a pott semminő nyilatkozat közzétételére. Teljes
joggal kívánhattam tehát, hogy a követség veMikor Hollandiából hazaérkeztem, az ese- misszióra.
Néhány hét múlva újra hivatott Eckhard zetőjének »óvása« i>íen sokat ártott az ügymények zuhataga várt reám. Pali fiam, a
Tibor,
aki ekkor már a miniszterelnökségi nek és sürgettem a hiba reparálását. A kül-f
mintagimnázium V. osztályának nem nagyon
ügyminiszterium kijelentette, hogy a hágai kő-J
reményteljes növendéke, megbukott a görög- sajtóosztályt is vezette. Elmondta, hogy a Mavelség
vezetője semminő utasítást nem ka-<
ből és mennyiségtanból. Távollétem alatt az gyar Távirati Irodát ujjá szervezik. Itt Kozma
J
xintő«-cédulákat a mama helyett kedves leá- Miklós őrnagy lesz az adminisztratív igaz- pott semminő nyilatkozat közzétételére. TeI
nyom irta alá csupa testvéri szeretetből, s gató, a belpolitikai ügyeket maga Eckhard jes joggal kívánhattam tehát, hogy a követség
igy a bukás reánk, szülőkre nézve meglepetés intézi, a külföldi sajtószolgálat ellátását azon- vezetőjének nyilatkozatát dezavuálják. Ki is)
volt. Továbbá a leányom, aki az egyetemen ban reám bízzák, — természetesen szerződéses küldtek Hágába egy cáfolatot, amire Nagy,
a második félévet végezte, bemutatott nekem alapon, mert a köztisztviselői fizetés az ily Elek azzal felelt, hogy ha a cáfolat közzétér;
munkáért kevés; ha megegyezünk, 1920 augusz teléhez ragaszkodnak, akkor kéri, hogy állá-j
egy hórihorgas fiatalembert:
sától huszonnégy óra alatt mentsék fel.
— Mihalovics Ernő bölcsészethallgató... Na- tus 1-én kezdjem meg a szolgálatot és a julius
31-iki
hivatalos
lap
közölni
fogja,
hogy
rnindgyon szép verseket ír Mihályfi Ernő néven,..
f s ő a magyar irodalmi szemináriumban az hároman a miniszteri tanácsosi cimet kaptuk. Erre azt feleltem, hogy majd meggondoi'-odalmi kör szeniora.
lom a dlogot.
— Szép hivatal, gondoltam magamban.
Miklós Andor azt tanácsolta, hogy vállaljam
És miután ösztönöm messze felülmúlja a
el
ezt a megbízatást. A feleségem nem ajánlegjobb vizsláét, megkérdeztem a feleségemet:
lotta ugyan az áll ás-változtatást, de kijelen— Hogy került ide ez a fiatalember?
— Hát ugy, mint a többi diákok... Az egyer tette, hogy »belenyugszik.«
№ № № l á és
A gyerekeket felbiztattam, hogy »tréfáljuk
lentről járnak ide öten vagy hatan...
Ugy intéztem a dolgot, hogy a látogatások meg a mamikát« s a vacsoránál már mindf ÍM é s i e á n y k a r u h á k ,
asszoíokozatosan ritkábbakká váljanak. Erre azon- nyájan igv szólítottuk: »Méltóságos
intézeti
r u h á k
ban olyan nagy sirások következtek, hogy nyom!«
készen
és
rendelésre
is
végre is meg kellett néznem, van-e a fiúban
Másnap a reggelinél olvastam az újság-,
valami tehetség? Még egy fiatalemberrel, Ro- ban, hogy a Club-kávéházban az éjszaka egy
setiauer Miklóssal együtt beállítottam őket Az
kis »kilengés« volt, mely alkalommal VereEst gárdájába tanulóknak és egy pár hónap bély ügyvédet agyonlőtték csak azért mert
565
múlva, m i alatt rettentően hajszoltam és só- zsidónak nézték, stb.
idat tanítgattam őket, az a vélemény alakult
— Nagyságos asszonyom, mondottam a feleki róluk a szerkesztőségben, hogy »egyik te- ségemnek, megmaradunk újságírónak. Nem
hetségesebb, mint a másik.« Csak azt nem kell a hivatal!
értették meg, hogy miért követelem tőlük a
f4
írtam egy pár sort Eckhard Tibornak, hogy
doktorátust? De végre is ráfanyalodtak és amíg ily dolgok történhetnek, addig Magyarmind a ketten doktorok lettek.
ország mellett a külföldön propagandát csiHazaérkezésem alkalmával már vagy két nálni nem lehet; tehát köszönöm a bizalmat,
belengve áruházában
hét óta várt reám Budapesten a clevelandi az állásra nem reflektálok.
! Feketesas^Csel'Bnicsu.sarok
Szabadság kiküldöttje, Boér Vilmos. SzázötAz ősz elején rossz hir érkezett Hollandiáven dollárt hozott és egy megbízatást, hogy ból: hágai követségünk vezetője, Nagy Elek
írjak cikkeket a Szabadságinak. Hivattak a a hollandi lapokban *óvás«-t tett közzé, amelykülügyminisztériumba is. Eckhard Tibor, az ben figyelmeztette a hollandi közönséget, hogy
akkori sajtófőnök felszólított, hegy költözzem az amsterdami kiállítás és sorsjáték tisztára
Rómába cs gróf Somssich követ mellett én magánvállalkozás, melyhez a magyar kor•
legyek a sajtó-megbizott. Mivel a kormány- mánynak semmi köze. Miután Nagy Elek urk l l ó f a 1p e n g ő
773^
nak kevés pénze volt, javadalmam jelentékeny nák megmutattam a miniszterelnök levelét,
¡Központi Tejcsarnok rí. iiéktejcsarnokaiban
részét egyik társadalmi szervezet szolgáltatta melyben engem ezekkel az ügyekkel megbízott,

SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKIRATAI
Miért nem lettem miniszteri tanácsos?

leányka és fin fehérár/nemüek,

fensikfrüSí olcsó sza- ÏÎ
Isoft árakon

OLLÁK
íTEfTVEREK

ni

BELVÁROSI

Augusztus 30-tól szeptember 2 ig

Nem

SZÉCHENYI

Egy élet története 12 felvonásban. — Azonkívül :

Augusztus 30-án, csQiörtökön

Montparnasse gyöngye.

r e p r í z ! ! !
grandiózus
alakításával :

M O Z I

Egy próbakisasszony története 7 feWon'sbsn
Azonkívül:

Iflz a^sfertea mlmml döntő mérkezéssk. i

0&JI

jf*ÜEBSkíBQ®!

Főszereplő : S e r t

Lltíel.

Lóverseny történet 6 tel»onásban.
Főszereplő : Marion
Nixon.

eiszf!cg"fizamsterdami oiimpiai düfiíő mérkőzésekről készült feívéfieíek.

A Előadások kezdete 5 órakor a léll, 7é»9 órakor n nyári helyiségben tg ElőodAsoIi kezdete 5 árakor a (él), 7és9 órakor a nyári he)yi»égben
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1928 augusztus 30.

Gyomor- és hasbáníalmak, izgékonyság,
migrén, kimerültség, szédülés, szivszorulás,
rémes álmok, Ijedtség, általános rosszullét,
csökkent munkaképesség már
nagyon is
kétségbeejtő esetekben megszűntek azáltal,
hogy a beteg naponkint reggel éhgyomorra
megivott egy pohár természetes .Ferenc Józ s e f keserüvizet. Orvostanárok dicsérik azon
értékes szolgálatokat melyeket a Ferenc Józ s e f viz járványok ideién is mint biztos és
enyhe hashaltó teljesit. Kapható gyógyszertárakban. drogériákban és fflszerüzlelekben.
B.1

JfM1
VI1130.

Csütörtök. Rém. kath. I. sz. Róza. Protestáns Róza. Nap kél
óra 15 perckor, nyugszik 6 óra 45 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva 10—12-ig csak tudományos kutatók számára A muzcum nyitva délelőtt fél 10-től 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3-7-ig.
Szegeden n gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61.
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos kőrút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel,
1125.) Selmeczy Béla. Somogyi-telep.

— Légi posta Délamerikába. Budapestről jelentik: A posta vezérigazgatóság közli, hogy légi
levélpostai küldemények Braziliába, valamint Argentínába és Uruguavba is küldhetők. A küldeményeket Párison át Marseille, vagy Toulouseből
továbbítják rendeltetési helyükre. Bővebb felvilágosításokat a postahivatalok adnak,
x Kérjen autótaxit telefonon szám nélkül. 604
— Főzés közben tüzet fogott a ruhája. D om o n k o s Józsefné 46 éves háztartásbeli asszony
Szél-uccai lakásán kedden délelőtt a tűzhelynél
foglalatoskodott. Munkája közben a tűzhelyből kiugró szikrától ruhája tűzet fogott és Domonkos
Józsefné kisebb égési sebeket szenvedett. A mentők sérüléseivel a közkórházba szállították.

— Változatlanul: juliusi kánikula. A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánkban igen meleg volt
:iz idő. A hőmérséklet nappal a 35 fok Celsiust
is meghaladta. Legmelegebb volt Egerben: 38 fok
Celsius. Estére élénk és hűvös északnyugati szelek
keletkeztek, azonban csak a nyugati határ mentében esett kevés csapadék. Nagyobb zivataros
esőt csak Szombalhely jelentett 10 mm. mennyiségben. Jóslat: Derült, száraz és éjjel még hűvös
idő, később hőemelkedés.

I

1

ha bútorozott szobát
vagy lakást keres,
vagy bőrbe akar adni, mert 10 szóig csak

— Református lelkészek konferenciája Vásárhelyen. Hódmezővásárhelyről jelentik: Az országos református lelkészegyesület többszáz
tagja,
izek hozzátartozói szerdán egész napon át érki ztek a városba, hogy résztvegyenek a református
papság ezévi nagyjelentőségű demonstrációján. Este
9 órakor az összes vendégek számára ismerkedési
vacsorát tartanak a népkerti vendéglőben és csütörtökön reggel lesz az istentisztelet, amelyen Ferenczy Károly nyíregyházai lelkész prédikál. Utána
8 órakor kezdődik a konferencia, amelyet Juhász
László gömörtornai esperes nyit meg.

30 f i l l é r
egy apróhirdetés
a Délmagyarországban és azt mindenki
olvassa.
A hirdetés szövege
és ára a kiadóhivatalba (Aradi ucca
8. sz.) küldendő. Tíz
szón felül minden
további szó 3 fillér.

•
#

— Szegények megvendégelése a felsővárosi hartingszrnteléskor. A felsővárosi római katolikus
egyházközség nagy ünnepségek között szenteli fel
luírom harangját és az újonnan elkészült hatalmas
orgonát szeptember 9-én. A felszentelést dr. Glattfelder Gyula püspök végzi fényes papi segédlettel,
tíz a nap nagy ünnepség lesz a felsővárosiak
részére, a Szentgyörgy-téren feldíszített sátrak hirdetik a készülő nagy népünnepélyt, amelyen segédkezni fognak a városi jótékony nőegyletek.
Az egyházközség az orgona és harangok szenlelését em'ékezolessé kívánja lenni, miért is n szenlelés után délben 12 órakor a Szenlgyörgy-téren
— Halálos lövés az országúton. Pécsről jelenfelálliloll sátrakban megvwidége/ik a Felsöváro;
tik:
M ü l l e r Ferencné pécsi asszony férjével Pécsson lakó legszegényebb 150 családot felekezeti
bányatelepről a báttaszéki vonal mentén este hazakülönbség nélkül. A szegények kiválogatását a
felé tartott. Egy lövés dördült el és az asszony
kétszáztagu rendező bizottság már most eszközli.
véresen esett össze. Megállapították, hogy az isAz ebédjegyeket a jelentkezők átvehetik a felsőmeretlen tettes hátulról vadászfegyverrel sebesívárosi plébánián minden nap délután 2 órától
tette meg az asszonyt, akit súlyos állapotban a
3 óráig.
pécsi klinikára szállítottak. A rendőrség nyomox A városi zeneiskolában a beiratások szeptem- zást folytat annak megállapítására, hogy véletlen
ben 1-én kezdődnek. Bővebb felvilágosítással az
baleset, vagy bűncselekmény történt-e.
intézetben kifüggesztett hirdetmény szolgál. 791
x Képkeretek legolc-óbban Freimannál.
850

1«

Ara-, ékszer-, arany-, ezöst- és tnülpari tárgyak raktára

280

K e l e m e n u c c a 11.
Árban, választékban és minőségben uiólérheieílen.

i

Iskolás
fiuk
részére
mfoférhefefilen olcsó árak:
Fiuöltöny 8 pengőtől kezdve
m

Felöltő 1 5 pengőtől kezdve

Télikabát 2 0 pengőtől kezdve

Iskola! beiralások
A városi keresbedőtanonc-isUolában a beiratások az 1928—29. iskolai évre szeptember 5-ik,
6-ik és 7-ik napjain, délutón 3-tól 5 óráig, az
állami felsőkereskedelmi iskola épületében eszközöltetnek. A beirás alkalipával minden tanoncnak az utolsó iskolai és ujraoltási bizonyítványát
kell előmutatni és könyvtári dij cjmén 2 pengőt
fizetnie. Minden kereskedőtanonc köteles a kitűzött időben beiratkozni és mindaddig
járni,
mig tanulási ideje tart. Ez a kötelezettség a kitűzött próbaidőre, valamint azokra a kereskedőtanoncokra is szól, akik az iskolai év alatt lépnek
valamely üzletbe, nemkülönben azokra is, akik
a kereskedő-tanai^ iskola harmadik osztályát már
elvégezték, de még nem szabadultak fel; ez utóbbiak azonban az iskola látogatása alól való felmentésüket kérelmezhetik. A felvételre későn jelentkező tanoncokat mulasztóknak tekintik.
A szegedi református népiskolában (Fodor-ucca
7.) a pótbeiratások szeptember 1-én és 2-án, szombaton és vasárnap délelőtt 9—12-ig, délután 3—5
óráig lesznek. Évnyitó istentisztelet szeptember 3-án
délelőtt fél 9 órakor a templomban, 4-én rendes
tanitás. Az uj tanévben az V—VI. osztály is megnyílik.

Mérték
szerint is a
legolcsóbb
árak! T*,

,
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— >Nagv összegeket kell adal a rendőrségnek.«
Budapestről jelentik:
A budapesti törvényszék
T ő r e k y-tanácsa ma folytatta annak a rágalmazási pörnek a tárgyalását, amelynek vádlottja
dr. V a r g h a Béla ügyvéd, akit azzal vádolt
meg az ügyészség, hogy 1927 áprilisában több
kliense előtt olyan kijelentést tett, hogy kiutasitási
ügyekben csak ugy tud eljárni, ha nagyobb összegeket adnak neki megvesztegetési célokra, mert
a belügyminisztériumban és a rendőrségen nagy
összegeket kell adni, ha az ember célt akar
érni. A tanúkihallgatások befejezése és a pörbeszédek elhangzása után a bíróság bűnösnek mondottaa ki Vargha Bélát hivatalból üldözendő rágalmazás vétségében és ezért egyhónapi fogházbüntetésre itélte.
x Révész Béla tánciskoláját a Belvárosi Mozi
emeleti nagytermébe helyezte 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.
— Tömeges hnsmérgezés. Budapestről jelentik:
A pestkörnyéki Törőkbálint községben tömeges
husmérgezés történt. Romlott disznóhústól 64-en
betegedtek meg. Egy halálos áldozat is van H o 11 ó s i József személyében, aki 9 napi szenvedés
után meghalt. A megbetegedett emberek 3 héttel
ezelőtt vásároltak disznóhúst egy törökbálinti hentestől, ki viszont a nagytétényi sertéshizlaldából
vette a disznót. A pestvidéki ügyészség megindította a vizsgálatot és a kihallgatásokat elrendelte
a tömeges husmérgezések ügyében.
z Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában
regyen. (Szeged. Dugonics tér 11.)
12
— A leányanya a Danába dobta gyermekét.
Budapestről jelentik: A budapesti rendőrség szerdán délelőtt letartóztatta K i s Mária 19 érés manikűrös leányt, aki julius 5-én éjjel 11 órakor
Margitszigeten, a Palatínus strandfürdő mellett a
Dunába dobta egyhónapos Sándor nemi kisfiát.
Kis Mária április közepén Alpár községből jött
fel Budapestre, ahol május végén a Rófcu»-kórházban szülte meg gyermekét A manikűrös M n y
még hat hétig a fővárosban tartózkodott és miután gyermekét megölte, elutazott A Ipán«. A faluban azt mondta, hogy fiát Budapesten a gyermekmenhelyen hagyta. Az alpári csendőrségnek
gyanús volt Kis Mária viselkedése és nyomwui
kezdett a gyermek után. A vizsgálat sorfa kiderült, hogy a manikűrös leány gyermekét meggyilkolta. A csendőrség értesítette a budapesti rendőrséget és kérte, hogy állapítsa meg, miként történt a gyilkosság. A leányt a fővárosba boatik
és a rendőrségre kisérlék. Kis Mária a budapesti
detektiveknek megmutatta azt a helyet,
gyermeké', a Dunába dobla. A kis holttestet
találták meg.

192S augusztus 30.
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— Fámunkásgyülés. A famunkáaok csoportja
10-án, csütörtökön este 6 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) összmühelyértekezletet tart.
Napirend: A tárgyalóbiaottság beszámolása a munkáltatókkal folytatott tárgyalásról.
x Puehs Ervin zongorátanár szept. 1-én a tanítást megkezdi. Havi tandíj 12 P-től. * Jelentkezés
naponta 10—11-ig, 5—6-ig Oroszlán-ucca 6.
637
— Elaludt a kocsin és a lovak közé esett.
B e z z e g Mihály 34 éves átokházi gazdálkodó
szerdán hajnalban be akart jönni a hetipiacra.
Éjszaka két órakor kelt fel és mire lovaival elindult, már hajnalodott. Útközben a kocsin elbóbiskolt és nem vette észre, hogy lovai közben
letértek egy ösvényre. Bezzeg Mihály ekkor hirtelen
felrezzent, megrántotta a gyeplőt, amikor félálmábán lebillent a bakról és a lovak közé esett A
lovak több mint 100 méteren át magukkal hurcolták a szerencsétlen embert, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A szerencsétlen emberre csak
órák multán találtak rá. Kocsiján beszállították
a közkórházba

Elpusztulnak kmK szunysgok, Ssannyák,
poloskák, sváhkogarak, molyok, M á k slb.

x Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és
kétajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők
fekete Nándornál. Kossuth L.-sngárut 18. Tel. 10-72
— Munkásközvetllés. A szegedi hatósági munkaközvetítő közli: Állást kaphat helyben: 3 kovács;
6 épületlakatos; 2 bádogos; 2 késes; 1 villanyszerelő; 1 fagépmunkás (marós); 1 kádár; 1 bognár; 2 kárpitos; 1 borbély; 1 konyhalegény; 1
szakács; 4 kifutófiu; 1 szobafestő-mázo'.ó. Vidéken:
4 kovács; 5 bádogos; 1 bognár; 1 kocsifényező,
1 szabó; 4 borbély; 1 sütő; 80 kubikos; 1 butorp
rező.
x Felsőtorjai vitéz Kováts Béla fényképészeti
műtermét e hó 26-ától a Szeged-Csongrádi-palotába (Horváth Mihály-ucca 9., Leinziager-patika
felett, félemelet) helyezte á t
708
— 15 év nyolc év előtti rablógyilkossá?} miatt.
Miskolcról jeleutik: A miskolci büntetőtörvényszék ma K i r á l y Jánost rablás és emberölés
büntette miatt 15 évi fegyházra ítélte. K i r á l y
János és B a l o g h Juüa cigányleány megbeszélték, hogy Balogh Júlia kicsalja Panyi Gáspár
Amerikából hazaiért magyart Szijhalom határába,
ahol azután Király orozva meggyilkolja. így ls
történt. Balogh Júliát elfogták és a tett elkövetése
után röviddel, 1921-ben, a miskolci büntetőtörvényszék 15 évi fegyházra Ítélte. Később megőrült és a tébolydában halt meg. Király János
megszökött és csak áprilisban került a hatóság
kezébe.
— Egy család borzalmas tüzknlasztrófája. Torontóból jelen lik: Egy lakástüznél egy házaspár
három gyermekével együtt életét vesztelte. A negyedik gyermeket megmentették. Amikor a tűzoltói g a minden oldalról lángokban álló lakásba
behatolt, az apa elszenesedett holtteste alatt két
gyermeket még életben talált. Ezek közül az egyik
később a kórházban meghalt. Az anyának a mellére kapaszkodó legkisebb gyermeke ugyancsak
a lángokban lelte halálát. Az a gyermek, aki a
kórházban meghalt, halála előtt kijelentette, hogy
ismeretlen egyének megfenyegették a családot. A
hatóságok megindították a nyomozást.

nagyobb

leadóállomásait
maS
mUsora
Buda a pest. 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
12: Déli harangszó az egyetemi templomból Utána Zongorahangverseny. Moskovszkv-matiné. 22.30:
Pontos időjelzés, hirek, ulána: Gramofonhangversony. — Bécs. 11: Zene. 16.15: Hangverseny. 20.05:
Népszerű hangverseny. — Berlin. 17: Szórakoztató zene. 20.10: Fr. Lehár: >A kék mazurt c.
operettjének közvetítése. 22.30: Tánczene. — Bern.
16: Hangverseny. 22.30: Wagner-est. 22: Hangverseny R. Strauss és Wagner müveiből. — Breslau. 16.30: Szórakoztató zene. 20.30: Szimfóuikus
hangverseny; — Frankfurt. 13.30: Hangverseny.
1(5.35: Uj szórakoztató zene. 20.15: Valcer-est. —
Hamburg. 16.15: Orosz dalok. 18: Szórakoztató
z.'ne. 20: Egyházi hangverseny. 21.15: Mozart- és
Beéthoven-est. Hangverseny. — Könlgsberg. 16.30:
Hangverseny. 20.10: Lehár Ferenc: »A kékmazur«
cimii
operettjének közvetítése. — Langenberg
13.05: Szórakoztató zene. 18: Gordon kahangverseny. — Milánó. 12.30: Rádiókvartett. 16.30: Szórakoztató zene. 20.50: M. Giordano >Fedora« c.
operájának közvetítése. — München. 12.55: Marié
Kiefl és Sandro Bitoschy hangversenye. 16.30: Cigányzene. 19.35: Mandolinhangverseny. — Prága,
j t : Gramofonzene. 12.05: Hangverseny. 17: Tánczene 19.15: Jazz-harmónia. 20.40: Dalok és áriák.
— Kóma 13: Rádió-trió. 17.30: Szórakoztató zene. 21: Olasz operettrészletek. — Varsó. 20.15:
Szimfónikus hangverseny. 22.30: Tánczene.
—
Zágráb. 13.15: Gramofonzene. 20.35: Olasz operarészlctek. 22: Zenekari hangverseny.
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Erősem k é s i ü l a Bástya
v a s á r u L « a p í b a j n o k i ioaérlio;£<ésr<a

Vasárnap az egész országban megkezdődnek a
tekintélyes teljesítménynek számit
profiliga mérkőzései. A sorsolás ugy hozta, hogy
A Bástya ezért a legkomolyabb tréninggel kéa Bástya első mérkőzését itthon játsza, még pedig szül a Somo^gval való bajnoki találkozásra, hogy
a legújabb I. osztályú ligacsapattal, a Somogy egészen fitt kondícióban vehesse fel a küzdelmei
gyal. Ez a mérkőzés eleinte könnyű galoppnak
erős ellenfelével szemben.
látszott, hiszen 5—6 hét előtt a Bástya könnyen
A szegedi csapat minden valószínűség szerint
5:l-re verte a kaposvári csapatot. Azóta azonban
Possákkal a jobb összekötőben, kompletten fog
nagyot változott a helyzet. A Somogy mindent
kiállani. Possák kiadatásának sürgetésére ugyanis
elkövetett, hogy megerősítse csapatát és igen kva- ma egyik igazgatósági tag fog Temesvárra utazni,
litásos játékosokat szerződtetelt le
együttesébe.
ahol egészen bizonyosan sikerül azt elintéznie
Blum Zoltánt vette trénernek, aki rövid pár hét
Iilavay tréner az eddigi tréningek alapján erősen
alatt alaposan feljavította a csapatot és az elmúlt
bizik csapatában mert — úgymond — a csapat
hetekben ez a feljavított együttes egymásután
tudásához, •meccsjátszóképességéhez most
már
aratta győzelmeit az I. osztályú ligacsapatok femegfelelően fel tudta javítani a kondíciót is és
lett Két legutóbbi mérkőzése a Bratislava és a
ismeri a csapat nagy küzdőképességét. NyugodNemzeti komplett csapata ellen fényesen dokutan várja az első bajnoki meccset, amelynek, ha
mentálta a csapat nagy felfejlődését, mert a két j erős és izgalmas lesz is, a szeaedi együttes győjó kvalitású csapat nagy gólarányu legyőzése igen
zelmével kell végződnie.

TeSIas © tesTOOTia a S s M és a B á s t y a StSsSiS
Az utóbbi hetekben, különösen mióla S'.emler
aláirta a Bástyához való szerződését, a Bástya
és a SzAK kőzött többféle ellentét merült fel,
ami a napilapokban megjelent kölcsönös nyilatkozatokban is kifejezésre jutott. A Stemler-ügyön
kívül több elintézetlen kérdés várt megoldásra,
de mert bástyái lloltzer Tivadar elnök külföldön nyaralt, nem lehetett a függő és bizonyos tekintetben kényes kérdésekben végleges
döngést
hozni. A napokban aztán Holtzer elnök hazaérkezett és kedden este összeült a két testvérklub
vezetősége a függő kérdések megbeszélésére. A
megbeszélés minden vitás pontban télies és kielégítő megoldást hozott.
A pályabér kérdésében végleges megegyezés történt. A Bástya tovább is pausál ősszegben fizeti
a SzA K-nak az évi pályabért. A PLSz által előirt ujabb irányú beruházások kérdése is dűlőre
jutott és már vasárnap, a Somogy-mérkőzésre
megcsináltatják az előirt drótkerítést a pálya és
a nézőtér között.
A Stemler-ügy kapcsán felvetődött SzAK-játékosoknak a Bástyába való átlépése
problémáját
akként szabályozták, hogy kimondta az értekezlet,
miszerint a Jövőben SzAK-Jáiékos csak azon esetben léphet át a Bástyába, ha előbb a SzAK elnöksége azt engedélyezi, illetve az ellen kifogást
nem emel.
Az értekezlet ezután még több kisebb ügyben
hozott döntést, úgyhogy egyetlen olyan pont sem
maradt, amely a jövőben vitákra adhatna alkalmat
A SzAK és a Bástya békés együttműködése ezután
tehát teljesen harmonikus lesz.
Vétójoga lesz továbbra is a ligaegyesületeknek
bizonyos bírákkal szemben. Ezt a jogot a szezon
előtt és október 15-én gyakorolhatják.
A II. profiliga tudvalevőleg kivonult a profi
szövetségből, mert a választásokon az I. osztály
nem tartotta be a velük kötött paktumot. Most
átiratban arról értesíti a PLSz a II. osztályt,
hogy hajlandó reparálni a listát és beválasztani
az elnökségbe a II. osztály jelöltjét.

Síeiner, a Bástya volt halljátékosa, akit legutóbb
a szegedi klub "szabaddá tett, a III. kerülethez
irt alá szerződést.
Svájc—Magyarország válogatott mérkőzés lesz
november 1-én Budapesten. A svájci csapat 6 ezer
svájci frank költségmegtéritést fog kapni.
Az újpesti Stadionban vasárnap kettős ligamérkőzés lesz. Előmérkőzésben a III. ker.—Bocskay,
főmérkőzésben pedig Újpest—Ferencváros állnak
szemben egymással.
Az angol Dgafutballban csak két londoni csapat játszik az I. osztályban:, a W e s t H a m
U n i t e d és az A r s e n á l . Angliában 30 ezer
klub foglalkozik futballal, ebből azonban csak
88 működik professzionista alapon. Körülbelül tehát minden szombaton 12—15 ezer mérkőzés kerül
eldöntésre.

Francia egyetemi diplomás büicsőszsiisnh a l l n a M n X német-franc'a nyelvtanítást, valamin! középiíkn'ai
CeaiigaiORO korrepe'álás válla. Megkeresések 109. prwtafirt 7Ó7
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ki árusítás megkezdődött!
Vászon és fehérneműt 792
most váséroSjon
Lászlónál, Kelemen u. 7.
Zöldüli mézédes Turkesztán § a
mától kezdve kilója 2 © f i ! l
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görög
kilója ZO 1111.

Gy ilmölcsarnok Széchenyi-tér 13
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Apróhirdetések
Valntákt
VBlrt й№
Balga I r .
CmM fatr
N o kar
Dlnlr

27.90-2805
7265-72.95
16.93 -17.01
152.70-153.30

10.00 10.06
570 20 577.20
¿2 45—22 65

Fr. frank
HoH. ferde! 229*40 - 230.40
64.10-64 40

Lal
Lévg

3.47-352

30.00—3025
136 40 136.90
Mtrtia
80.65 81.00
Ostr, Mffll
Worv. kor. 15290 153.50
110.35 11075
8v. frank'
153.25 153.85
S Tíd k»r.
Lira

Irányzat:
Mn az értéktőzsdén gyengébb volt az irányzat.
Már a forgalom megindulásakor az eladások voltak túlsúlyban. Ma különben is a gyengébb ellenálló képességű piac nyomta az árakat. A tőzsdeidő második felében a szilárdabb berljni jelentlésckre valamivel kedvezőbb hangulat kerekedett
felül, úgyhogy a nyitási veszteségek részben megtérültek ugyan, de a zárlati nivók a tegnapinál
mégis gyengébb volt. Az általában gyengébb tendencia alól kivételt képez a Gschwkidt, Magyar
Cukor és Urikányi, amelyek kisebb nyereséggel
zártak. A piac favorizált papírja ismét a Szikra,
amely 12 pengős javulást ért el. A forgalom ma
sem volt élénk. A fixpiacon tartott volt az irányzat. A valuta- és devizapiacon megemlíthető Bn.karest és a lei gyengülése.
Gabonatőzsde:
Az irányzat kenyérmagvakban lanyha, a forgalom búzában igen élénk.
Hivatalos árfolyamok:
Fura
/7 tg.
27.06 27.25
Tiezav.
F.-tie«ai
26.95 27 15
Fm.
26 85 27.05
Р».
26.85-27.05
Bácskai
2685 27.05
Dunántuli —.
.Pozs, peetvid.
24.75 24 90 egyéb
Árpa takarmány I.
27.25-27.75 Sörárpa
Árpa takarmány II. 27.00-27.25
egyéb
Buukorpa
21.00-21.25 Zab I,
Hepce
45.00-46.00
közép
Tengeri
31.50 31.75 Köles
eeyéb
3150 31.75

78 frfj.
27 25 - 27.45
27.15-27 35
27.05—27.30
27/5-27 30
27.05-27.30
24.75 24 90
28 50-31-00
28.00-2950
2650 27.00
26.00-26.25
30.00-31.00

SszerKesxtöi üszeneí
Többen az Otthon-körből. A pályázatot még
mem írták ki és nagyon kétes, hogy egyáltalán
szóba kerül-e.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Déhnagyarország
Hírlap-és Nyomdnvállalnt Rt. könyvnyomdájában.

B Ú T O R O Z O T T
SZOBttK
Belvárosban elegánsan bntorozott szobát kapbat olcsó árért, ba felad egy
30 filléres apróhirdetést.

Pénztárnoki

Uri családnál

Szemerédi László, Csongrádi sugárut 44. sz.

Bútorozott szoba kiadó.
Hullám ucca 4.
Kfllönbejárato szépen bútorozott nccai szoba kiadó. Fodor acca 17, I.
Kiadó egy csinosan berendezett nccai szoba fürdőszoba használattal. Somogyi a. 11, II.

teljes ellátást

kaphat fürdőszoba használattal

fényképésznél, a Korzó
718

Három középiskolai I Jnulii az iskolai évadra
teljes ellátásra elfogad
izr. uri család. Bocskey a.
9. fdszl. 4.
Gondos, jó ellátást kaphat
2-3 középiskolás gyermek
Deák Ferenc u. 18., I.

Dugonics tér 12., I. emelet
Fflzvessző hántolásra mun- folyesé, lobb sarok. 761
kások felvétetnek. Jelentkezni lehel arakodóhld
és a vasúd hld között
Blczóknál.
Értesítem i. t. vevőimet és a n. é. közönséget, hogy
Leányt felvesz Masa Jó-

Keresek teljes ellátásos
bútorozott szobát szeptember 3-ra. — Ajánlatok
.Tanár" Jeligére a ki- zsef könyvnyomdája, Poladóba.
gár ucca 8.
Emeleli kfllönbejáraln, csinosan bútorozott szoba
kiadó. Zákány a. 3.

fényképek

Indexbe
Vasúti Igazolványba
Útlevélbe
Tanulójegvbe
legolcsóbban S I M O N Y I
Mozival szemben készülnek.

vagy pénztárnoknői állásra
divatüzlet részletes ajánlatot kér, igények és eddigi
működés felemlitésével. —
• Megbízható« jeljgc a kiadóba.
4 középiskolás vagy egyetemi hallgatónő

Szobafestést, ajtók, ablaKnlönbejáralu, tiszta bútorozott szoba egy nr ré- kok és bulor mázolási Jatányos árért vállalom. —
szére kiadó. Révai ncca 5
Bútorozott
szoba
kiadó. Szappanos uccn 5.
sz., Párisi körat sarokház,
az emeleten.

1928 augusztus 30.

Biztos
megélhetés
kínálkozik jó ismeretséggel rendelkező komoly
araknak és hölgyeknek 1
Felvilágosítást nynjt a
Tisza szálló főportása. 795
Mindenes főzőnő ajánlkokozik jobb uri családhoz.
Jó bánásmód jetigére.

Üzletáthelyezés!

rőfösüzleíemeí Mérey ucca 6. sz. alól
Mikszáth Kálmán ucca 3.
arm

u i a

786

helyeztem át.
További szives pártfogást kér

Dobszay István.

Megnyílt

Tisza Lajos körút
61, szám alatt

lejivé, kávécsarnok és étkezde.
Pontos k i s z o l g á l á s , olcsó á r a k .

Nem csupán magánérdek, hanem
in országos érdek a iöbbtermeléa,
ami csak jó csiraképes vetőmaggal érhető el. Nagy terméseredményt a gazda akkor ér el, ha vetőmagvait

Igen elegánsan bútorozott
szoba kiadó- — Bővebbet
Aradi ucca 5, szám, női
dlvatteremben.

Több középiskolát végzett

Bútorozott nccai szoba
aronnalra kiadó. Jókai o.
6a., földszint

79-;
Befárónő felvételik Vitéz
17. és Újszegeden. Árpád Otthonban, Henznél.

készíti elő. Kevesebb vetőmaggal jobb és több termés

Jól főző mindenes bejárónő
felvéleHk. jelentkezés délelőtt 9-12-lg Kölcsey n.

vigye el gabonáját I f i c c

Elsejére tiszta bútorozott
saoba urinőnek kiadó. Báró Jósika ncea 14, I. era
Tud.: 10-12.
Elsejére bútorozott szoba
url nőnek jutányosán kiadó. Megtekinthető 3-5-ig
Attila u. 7., II. em.

jó megjelenésit, Intelligensebb
fiat tanulónak lelveszönk, kit
késóbb szabni ia megtanítunk é»
kinek biztos etisfcntiftt nyomtunk. Siller frabó, Kíllay ucea.

10. 1. S

ADÁS-VÉTEL
Eladó házak között válogathat tetszés szerint egy

apróm.... , utján.

Lakás kiadó. Egy szoba,
konyha. Csaba ucca 71,
Tóthnál.

vetőmagtisztitó és
osztályozó géppel

érbetfi el. Megbízhatóan osztályozza a magvakat taissly
szer'nt, kBlőnválasztla a cslraképes magvakat a csiraképtelen, beteg és törítt szemektől. - Salát érdekeben

tisztítás végett

Enanmp

" 1 5 5 I CfClllt

VCtOmagtlsztltA

UlCP^TC Rls

bnnderozsméra, ahol terménye nemesített vetőmagra Is
azonnal kicserélhető.

Ugyanott tisztított nemesített vetőmag kapható.
Szeged sz. kir. város tanácsától.
24855/928. tan. szám.

BÚTOROK
Versenytárgyalási hirdetmény.
nagy választékban, leszál-

lított árban
230
Egy szoba, konyha, speiz
Aradi n. 6.
gyermektelen párnak ki- Wlesner,
adó. Zoltán 17.
Nöl
templom
Maros ucca 88 szám alell pékmÜliellyel, jÓ két Egy tiszta kis udvari szoba
Ölés a főtemplomban, az
kiadó. Dugonics tér 11, oltárral szemben 2-fk sorlakással szabadkézből örök áron eladó. I 5.
ban eladó. Templom jeliEgy portén két különálló lakással kiadó vagy eladó. Érgére a kiadóba.
tekezni Vass Györgynél, Apátfalva, Kereszt ucca 133. 794 Egy modern 3 szobás lakás csekély lelépéssel,
Féregmentes, acép vaságy
ugyanott 2 hálószobabutor
rngany matraccal, ebédlőHasznált, jokerben tartott
797 ölesén eladd. Tudakozódni
löasztal, nagy kép, szaloaPolláknál, Rndolf tér 11.
garnitura, rézcsillár, már-

A városi árvaház fiu* és leánynövendékeí
részére 4928. évi november h ó l-től 1929.
évi október h ó 31-ig terjedő időre szükséges
cipészmunkáknak vállalati uton leedő biztosítása iránt
f. évi s z e p t e m b e r hó 2 8 - á n , d . e . 10 órakor

az L tanácsi ügyosztályban (Városi bérház
L em.) zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen
és időben nyiivánösan felbontatni fognak.
Vadász a. 4. alatt 3 he- vány asztalka, szövetfügA szabályszerűen kiállított pecséttel lezárt
gönyök, gázsparherdt, —
megvételre keresünk. — Alánlatok Á n y A s I lyiség Irodának vagy lasértetlen borítékban elhelyezeti ajánlatok a
kásnak kiadó villany, fe'e- speizállvány, olcsón eladó
g a z d a s á g , p o s í a S ö v é n y h á z a küldendők.
Jókai ucca 9.
fonnal.
következő felirata borítékban: .Ajánlat az
árvaházi növendékek részére szükséges dpészEgy. vagy két szoba azonKÜLÖNFÉLÉK
mankákra" 200 pengő óvadék tanácsi letétbe
nalra kiadó. Szl. Miklós
helyezéséi
Igazoló tanácsi letéti nyugtával láttQSSUth Lajos sugárul 73. SZ. alatt, hol ugy bentétkezésre, ncca 9, emelet.
Hegedfioklaf&sl
rolni kihordásra olcsó házlkoszt kapható. Egy ebéd Leves, sült,
tandók el és az árlejtés napjának délelőtt
akadémiai módszer szerint kezHWelék. Iéí7ta 80 fillér. Szíves párrtORájt kér
Egy szoba, konyha, kamdők és hsladók részére mérsé10 órájáig a tanácsi Iktató hivatalba (Városlakásán vney háless
özv. Csupor Józsefné. ra azonnal kiadó. Vitéz u. kelt dijazásért
nál is vá'lal
559
háza földszint) nyújtandók be.
10. szám.
JYeluey Henrik, Dánl a. 1
ó v a d é k o k Szeged sz. kir. város tanácsi
Két szoba, türdőGondos ellátással keresz- letétpénztáránál helyezendők el s az árlejtést
Foglalkozás
szobás albérleti
tény nrl csalid elvállal 2 megelőző nap déli 12 órájáig fogadtatnak eL
Építkezést,
középiskolás fint vagy
keres zongorával, konyhahasználatlal szeptem- alakitást
szo.iu áron válA vállalati feltételek és ajánlati Ív az L
leánykát, esetleg 2 egyeber l-re. Harmath Hilda, színház.
lal Barna kőművesmester,
temi hallgatónőt. Vitéz u. tanácsi ügyosztályban 50 fillér költség meg5. II. em. 3, a|tó.
a 11 i m a a i w — a — — — — ^ ^ — — ^ M a — Zákány ncca 48.
térítése ellenében a hivatalos órák alatt rendelkezésre állanak.
Vidéki középlskol&a
Végül a város hatósága fentartjo magának
leányka vagy egyetemi
átrakását, javítását, tiszazon Jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül
Tisztelettel ér'esiiem hogy augusztus 21-eóta
sütőhallgalönö
títását,
üzememet
saját telepemen, Klgó-ucca
12
az ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon vá£ z d m alatt folytatom.
laszthasson, vagy pedig az összes ajánlatoVállalok : privát kenyérsütést délelőtt 8 érakor és 11
kaphat fürdőszoba- és zon- kat mellőzze és a munkálatokat m á s aton
érakor, kalács- és hussOlést 8—12-ig felelősség melleit.
gorahasználattal Stegeden biztosítsa.
Izraelita
ünnepeltre
barcöes
előschamottozását jutányos a Belvárosban, uri családSzeged sz. kir. város tanácsénak 1928. évi
fegyzéseket
már elfogadolc.
Telefonon Is áron csak nálam csinál- nál, amelynek egyetemi
1-74) Tisztelettel
tathatja.
635 hallgatónk leánya van. augusztus h ó 27-én tartott üléséből.
Ajánlat „Egyetemi hallDr. S o m o g y i S z i l v e s z t e r
S C O V á C S kályhás gatónő" jeligére küldendő
Szentháromság ucca 49.
sütőmester.
776
a kiadóhivatalba.
i V60

f éderes itráf kocsit
Étkezdét nyitottam

A n. é. közönséghez ! Cserépkályhák
Meíeor-

KáilySálc

Réger János

teljes ellátást

