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A városi

tanács

Rendkívül kényes,'de nagyjelentőségű kérdést szeretnénk most szóvá tenni ezen a helyen. Nem várhatunk vele. Addig lehet csak
szólni róla, amig a közeljövőben történő tanácsnokválasztás pályázatai be nem érkeznek. Mert annak még látszatát is el akarjuk
kerülni, hogy csak azokra vonatkoznak megállapításaink, akik most pályáznak a tanácsnoki tisztségre. Amig a pályázatokat nem
nyújtják be, csak addig lehet erről a kérdésről személyi tekintetek nélkül beszélni, vagy
legalább is oly módon beszélni, hogy egyéni
érzékenységet ne sértsünk. Pedig ahoz igazán
nincs kedvünk, hogy megbántsuk derék, szorgalmas, törekvő tisztviselőinket.
Még k i sem irták a tanácsnoki állásra a
pályázatot s m á r is meg lehet figyelni a közeljövő választási küzdelmének harcmozdulatait.
Ma még titok, tehát mindenki tud róla, hogy
egyik legtekintélyesebb bizottsági tag zsebében őriz egy nyilatkozatot, amelyen ötven közgyűlési tag kötelezte magát arra, hogy olyan
aspiránst fog szavazatával támogatni a választáson, aki a városi tisztviselőkarhoz nem
tartozik. A közgyűlés ötven tagja m á r lekötötte magát ahoz az elhatározáshoz, hogy kívülről egészíti ki a váron tanácsot. Most nem
akarjuk bírálni ezt az állásfoglalást, egyszerűen csak regisztráljuk s annak szimptomatikus jelentőségére hivjuk fel a figyelmet.
Kétségíe'en az is, hogy Wimmer Fülöp indítványának benyújtására is, ha nem is az impulzust, de az aktivitást a tanácsnokválasztás
előkészületei adták meg. Wimmer Fülöp indítványa azt a célt kívánja szolgálni, hogy
a városi tanács kívülről kiegészíthető legyen
olyan módon is, hogy ezáltal ne szenvedjenek
sérelmet a városi közigazgatás fogalmazási szakának idősebb, soron lévő tagjai- Wimmer Fülöp azt kívánja, hogy az aljegyzők előtt a
szervezeti szabályrendelet nyissa meg a hetedik, illetve hatodik fizetési osztályt, vagyis
az aljegyzők hosszabb szolgálati idejük esetén ugyanolyan fizetést kapjanak mint kapnának akkor, ha tanácsnokokká megválasztanák őket. Nem akarunk most az indítvány érdemével foglalkozni, melynek kiinduló pontjában kétségtelenül sok megszívlelni való van,
csak rá akarunk arra mutatni, hogy az indítvány által célzott rendezésnek törvényes akadálya van. Mert a tisztviselők fizetési osztályba
való besorozása törvényes intézkedésen alapul, a törvényhozó szabta meg, hogy az egyes
tisztségek a javadalmazás szempontjából milyen fizetési osztályba soroztassanak. Nem lenne tehát elég a szervezeti szabályrendelet módosítása, ami egyébként olyan módon úgysem foghat helyt, hogy a törvénnyel ellenkezzék.
Az indítvány alapgondolata azonban kongruens azzal a törekvéssel, ami mellé ötven közgyűlési tag m á r lekötötte magát. E z a szám
annál figyelemreméltóbb, mert a pályázók
nagy száma miatt joggal lehet feltételezni azt,
hogy a küszöb előtt álló tanácsnokválasztáson
ötven szavazat már többséget jelenthet. Ez az
indítvány s ez a mozgalom leglényegében mégis találkozik egymással: ugy látszik egyre erősebb lesz az a törekvés, hogy külső pályázók
megválasztásával frissítsék fel a városi taná:
cso.t Addig beszéltünk a közgyűlés felfrissítéséről. amig a köaszükséglet felismerése s a

felfrissítése
közérdek szolgálatára irányuló törekvés a városi tanács felfrissítését tűzte k i programul.
S h a m á r okfejtéseink utján eljutottunk
idáig, szembe kell őszintén nézni a következményekkel is. .4 város népének oka van arra,
hogy ne legyen megelégedett n város tanár
csáuil s hogy h a módja van a tanácsot kiegészíteni, ne azok
közül válasszon, akik
ugyanannak a szellemnek,
ugyanannak a
rendszernek lennének képviselői a város tanácsában is, mint ami eddig jellemzője volt a
szegedi közigazgatásnak. Vannak még férfiak,
akiket közügyek intézésénél semmi más nem
vezet, csak a közérdek. S ezek a férfiak ilyenkor, amikor vezető tisztviselőt kell adni a
városnak, aggodalmas, tétova lélekkel néznek
szét maguk körül. Vájjon %hol van az eljövendő?« Vájjon hol találják meg azt a tisztviselőt, akár a városi tisztikaron belül, akár
azon kívül, akiben van annyi tanultság, van
annyi európai műveltség, van annyi munkaszeretet, van annyi lelkesedés, van annyi hivatottság, hogy friss szellemet, bátor önállóságot, modern kezdeményezést s fáradhatatlan alkotókészséget jelentsen az elszürkülő, eljelent ék telenedő, elbagatelizáló
városi szenátusban.

Ami közigazgatásunk egyik legnagyobb fogyatékossága az, hogy nem gondoskodik utánpótlásról, nem nevel szukkreszcenciát, elhanyagolja az utánpótlást• A fiatalabbak között
sok derék, törekvő, tehetséges tisztviselőt ismerünk. Elvégzik feladatukat becsülettel, elintézik az aktákat kifogástalanul, de senki
nem törődik azzal, hogy a vezetést, az önállóságot, a gondolkodás és cselekvés függetlenségét is elsajátítsák. Senki nem törődik azzal,
hogy ismereteik szaporodjanak, világszemléletük táguljon, hogy alkalmuk legyen külföldi példák ösztönző hatásához mérni az itthoni
feladatokat,
az itthoni
teendőket.
Senki
a
valóban
arra
hivatottak közül nem törődik azzal, hogy ami
tehetség a pályájuk kezdetén álló fiatalságban
megmutatkozik, azt igyekezzenek a város szolr
gálatába állítani. A városhoz senkit meg nem
hívnak, senkit arra nem szólítanak fel, hogy
a városnál vállaljon szolgálatot, városi tisztviselő csak az lesz, aki »megy« a városhoz.
S nem mindig az megy, akit a hivatottság
jegyez el a közigazgatással. Lázár Györgynek,
Kelemen Bélának volt szeme, volt ítélete ahoz,
hogy idegenből hozzanak magas, vezető állásokba tisztviselőket, ugy tartották, hogy
a tehetség és hivatottság különb ajánlólevél,
mint a helyben születettség, vagy a városi szolgálat
s különb protektor, mint
a
leghangosabb
kortessel
való
atyafiság. A z ő idejükben azonban még más
volt a közszellem, mint manapság. Aki magát nélkülözhetetlennek, aki magát pótolhatatlannak hiszi, az soha nem gondoskodik az
utánakövetkezőkről. Minek is gondoskodjék?
Hiszen őt pótolni úgysem fogja senki.

Talán felesleges most hangsúlyoznunk, hogy
nem
pártszempontok
vezetnek bennünket
mindezek elmondásában. Mi most még azt sem
nézzük, hogy a liberálizmus helyi szempontjai mit igényelnek. A város érdekét még a
liberálizmus. érdekei fölé is szívesen helyezi
nénk, csak a — város érdekei kerüljenek ki
győzelmesen a tanácsnoki állásért meginduló
A pótolhatatlariságnak, a csalhatatlanság
közelharcból. Mindenki egyet fog ebben ve- dogmájával való felruházottság álhite tette cselünk érteni, aki a város érdekét előbbre he- nevésszé a város szenátusát, ez törpitett el
lyezi a maga csip-csup közéleti guerilla-had- minden elhatározást s ez tenyésztette k i a
járatának csip-csup sikereinél. Elérkeztünk
független gondolat és önálló cselekvés prevégső idejéhez annak, hogy magunk tudjunk desztinált munkahelyein a szervilizmust, az
segíteni a városnak m a még látens, de nem so- akaratnélküliséget, a hajbókoló beleegyezést.
kára m á r akuttá váló bajain. Aki ma is csak A város lelkiismeretes polgárai azonban felisazzal törődik, hogy klikkek és kotériák szemerik azt a veszélyt, ami ebből a városra hászélye érvényesüljön a legkimagaslóbb szeramolhatik. Egész embert akarnak arra a
mélyi kérdések
megoldásánál
is, aki azt
helyre állítani, amelynek feladatai, amelynek
akarja, hogy az utolsó években rendszerré
munkaköre egész embert
követelnek meg.
vált módon ezután is az öblös hang s az
Hogy meg fogják-e találni azt, akit keresnek,
eszközökben nem válogatós korteskedés döntse
az más kérdés. De hogy m á r keresik, az már
el, hogy kik vezessék a várast, az — a polgármagábanvéve is jelentős haladás, érdemes
mester szavait használva, — árulója a városnak, árulója a város legvitálisabb érdekei- eredmény és köszöntenivaló felszabadulás a
mesterséges elsatnyulás rendszerének s a szernek.
vilizmus szellemének uralma alól.

Nem akad! szónok a Népszövetségben
Felszólaló hlány&ban be kellett zárni az ölési
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Genfből jelentik: A népszövetségi közgyűlés
délutáni ülésének napirendjére első pontnak
a fő itkárí jelentés általános vitája volt kitűzve.
Az ülés azzal a váratlan meglepetéssel kezdődött, hogy az általános vitához egyetlen szónok sem iratkozott fel.

szónokok.
A közgyűlés délutáni ülésének meddő lefolyása népszövetségi körökben óriási feltűnést
keltett, miután a Népszövetség fennállása óta
először törtéint meg, hogy az általános vitának nem akadt szónoka• Sokan azt mondták,
hogy az általános vita azért maradt el, mert a
Zaale elnök többször is felszólította a köz- Népszövetség tanácskozásainak érdemleges résae nem is annyira a plénumban, mint inkább
gyűlés tagjait a felszólalásra, azonban eredménytelenül- A kínos helyzetnek végül is az a kulisszák mögött folyik.
elnök azzal vetett véget, hogy az ülést beAz esti órákban jelentik: A Népszövetség
zárta és holnap délelőttre halasztotta azzal a közgyűlése holnap mégis megkezdi a főtitkári
megjegyzéssel, hogy az általános vitát csak
jelentés általános vitáját, mert estiq több szóabban az esetben kezdi meg, h® jelentkeznek
nok ielentkezett.
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Dir. Eck@ner Zeppelinen
Ismét keresztül akarja repülni
az Óceánt

egy idős férfi ápolását vállalta el aki nem valami
különösen súlyos betegségben szenvedett. A betegség halálos kimenetelére senki sem gondolt.
A beleg mégis négy napi ápolás után hirtelen
meghaltBár a halát váratlanul következett be. a gyanúnak árnyéka sem esett Gifford Bertára, aki
különben is zokogva ment a koporsó után a temetési menetben. Körülbelül egy évvel később
megint ehez hasonló eset adódott Ezúttal egy
vagyonos özvegyasszonyról volt szó, akit Gifford
Berta példás hűséggel ápolt. Az asszony állapotában egyszerre csak rosszabbodás történt s néhány
nap alatt meghalt. A halál okát nem tudták biztosan megállapítani.
Gifford Berta tovább folytathatta mesterségét
anélkül, hogy bárki is összefüggést sejtett volna
ápolónői tevékenysége és a két tragikus eset között.
Ekkor Gifford Berla saját férje betegedett meg
hirtelen. Az ápolónő nem hivott orvost, hanem
maga kezelte fériét és Gifford két nap múlva meghalt.
Gifford Berta a férje halála után magánkórházfélét rendezett be otthonában. A tizenkét beteg között, akiket lakásán addig kezelt, hat b. l g
titokzatos körülmények közölt meghaltA hat között volt két fiatal leány is, továbbá
Gifford Berta sogórnője és egy távoli rokona. Az
egyik fiatal leány halála terelte végre rá a gyanút
Gifford Bertára. A leány holites!én olyan elváltozások mutatkoztak, amelyeket csak mérgezé sel leheteit magyarázni- A vizsgáló orvos jelentésére a
rendőrség nyomozni kezdett. Kihallgatták Gifford
Bertát, aki azzal védekezett, hogy elcserélte a
gyógyszereket s vételim éiből adott mérgei a beteg
leánynak.
A sorozatos kihallgatások azonban ellenmondásba keverték s végül is bevallotta, hogy három
betegét szándékosan megmérgezte. Azért gyilkolt,
mondotta, mert nem birta nézni a betegek szenvedését és könyörületből meg akarta szabadítani
őket kínjaiktól.
A rendőrségnek ezzel szembún az a gyanúja,
hogy Gifford Berta anyagi érdekből ölte meg a
rábízott beteg ket

Október elsején indul Newyorkba

(Budapesti
tudósítónk
telefonjclentése.)
Frtedrichshafenből jelentik: A Zeppelin-müvek főmérnöke, dr. Eckner szeptember 15-én
vagy 16-án indul el első próbaútjára. Szeptember végén az u j léghajó nagyobb próbautat tesz Délnémetország és Ausztria felett,
m a j d október elsején indul el az Atlanti Óceán

átrepüléséreAmerikában legelőször a lakerhursfi repülőtéren fog először leszállani, ahonnan körrepülést rendez Amerika államaiban. Amerikából is a levegőn keresztül szándékozik dr.
Eckner visszarepülni.

Egy tőt egyetemi hallgató Pozsonyban
merényletet ¡kísérel! meg Ivánka képviselő ellen
CBudapesti
tudósítónk
telefonjclentése.')
Pozsonyból jelentik: Egy pozsonyi tót egyetemi hallgató a nyilt uccán nevolveres merényletet akart elkövetni a nyilt uccán Ivánka
tót politikus ellen. Az egyetemi hallgató szerelmes volt Ivánka leányába, azonban az apa

többször kiutasította házából.
A merényletet az utolsó pillanatban sikerült
megakadályozni. A járókelők csavarták ki kezéből a revolvert. Amikor a rendőrorvos megvizsgálta, kiderült, hogy beszámíthatatlan. Elmegyógyintézetbe szállították.

O c e t í i a r e p f í l é s — Óceán
fiiewyorKba

indult

és Casablancában
pilóta

( 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 l e ní é se.) Párisból jelentik: Assotinl és L© Févre
repülők ma reggel fél '8 órakor felszálltak a le
bourgeti repülőtéren, hogy Canard nevű repülőgépükön Párisból Newyorkba röpüljenek A tegnapi start sikertelensége arra vezethető vissza,
hogy a mechanikusok elfelejtették kinyitni a benzint vezető készülék szelepeit. A repülőgép, amely
4400 liter benzint visz magával. 50 óráié tud a
levegőben maradni.
A repülést Lolli gazdag párisi szállótulajdonos
fia finanszírozza. A fiatal Lotti maga is résztvesz a repülésen. Jóval a start elötl elrejtőzködött a gépen, mert attól félt, hogy a szülei megakadályozzák az útjátAz időjárási viszonyok nem nagyon kedvezőek,
h repülőknek ellenszéllel kell megküzdeniök. A
start simán ment végbe. A repülők abban az esetben. ha kedvező széllel haladnak és ha Newyorkot
elérik az Oeeán felett fognak Visszatérni Európába-

szállott

néllcül
le k é í

francia

( 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 l e ntése.) Párisból jelentik: A reggeli lapoknak az
az értesülése, hogy Assolant és Le Févre pilóták,
akik ma reggel startoltak az Atlanti Óceán átrepülésére és Newyork felé indultak, ugylátszik nem
felel meg a valóságnak. Kiderült, hogy a pilóták,
akik azt mondották az indulás előtt, hogy Newyork felé repülnek, mindössze 3200 liter benzint
vittek magukkal, holott Newyorkig 4200 liter benzinre van szüksége egy repülőgépnek. Legvalószínűbbnek látszik az a feltevés hogy a pilóták
Délfranciaországon, Spanyolországon és Nyugatafrikán keresztül az Azori szigetek felé tartanak.
Megerősíti ezt a feltevést, hogy Assolant és Le
Févre ma délután Casablancában a moiordefektus
miatt leszállani kényszerültek. Casablanca
egészen más irányban fekszik, mint Newyork, úgyhogy
nyilvánvalóan nem Is állott szándékukban odarepütal.

Budapest tanácsa a drágaság letörésére
kiviteli tilalmak elrendelését kéri
Budapest, szeptember 4. Budapest közélelmezési bizottsága m a délután tárgyalta az élelmiszerdrágaság kérdését. A vita ulán elfogadták a tanácsi ügyosztály javaslatát, mely szerint a tanács sürgős felterjesztést intéz a pénzügyminiszterhez, kereskedelemügyi és földmivelésügyi miniszterhez, kérve a burgonya, tengeri, bab, takarmány kivite'i tilalmának elrendelését és az ipari feldolgozás
korlátozását,
vasúti fuvardíjkedvezményeket, az exportvál-

lalatok tevékenységének ellenőrzését, a belföldi vám és forgalmi adó felfüggesztését, tengerire és gabonára a behozatali vám felfüggesztését. Ezenkivül a főváros intézkedett saját
hatáskörében aziránt, hogy a budaj)esti hentesek kapjanak vámmentességet a behozatalra
A főváros maga is előmozdítja a külföldi
élelmiszerek behozatalát s az élelmiszerkereskedőket kamatmentes kölesönnel segiti.

Kilenc gyilkossággal gyanusitf ák az amerikai
méregkeverő ápolónőt
Azzal védekezik, hogy n e m birta n é z n i a betegek szenvedéseit, de —

kirabolta

áldozatait

Páris, szeptember 4. A bűntényekben anynvira gazdag amerikai krónikában is alig találni párját annak a mérgezési ügynek," amely
m á r napok óta foglalkoztatja Missuri államrendőrségét. Egy belegápolónőt tartóztattak le,
aki ellen az a gyanú, hogy kilenc beteget megr
gyilkoltAz ápolónő a terhére rótt bűncselekmények
egy részét már bemllotta A bünügyről a következő részleteket közli a Chicago Tribüné:
A betegápolónőnek Gifford Berta a neve.
földbirtokos özvegye és jelenleg ötvenegy éves.

Tiz évvel ezelőtt tanulta meg a betegápolást.
Inkább hajlamból, mint abból a célból, hogy
hivatásos betegápoló legyen. Előszeretettel foglalkozott orvosi könyvekkel és ez az érdeklődése vitte a betegápolói pályára. Közbejött
azonban, hogy férje rossz spekuláció folytán
vagyona egy részét elvesztette s a megmaradt
birtokot is el kellett zálogosítania, úgyhogy
felesége valóban abba a helyzetbe került, hogy
kenyérkeresetre kellett felhasználnia betegápolói képzettségét.
1922-ben tragikus eset történt. Gifford

Berta
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Az olasz király Velencében
i
S
j
j
•

"Velence, szeptember 4. Az olasz király ma ideérkezett a nemzetközi művészeti kiállítás megtekintésére. A pályaudvaron lelkes éljenzés fogadta az uralkodót mialatt a levegőben repülőraj
keringett. A király néhány pillanatra megállott
és ugy fogadta az üdvözlést, amely láthatólag kedJ vesen érintette.

Budapestre helyezték
a vásárhelyi főkapitányt
Buddapest, szeptember 4. A belügyminiszter Ajkrnj Miklós rendőrfőtanácsost, a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság vezetőjét a budapesti főkapitánysághoz helyezte át. Ajkay
Miklóst Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány az
I. kerületi főkapitánysághoz osztotta bé, ahol
m á r szolgálatba is lépett.

Bankett
Terstyánszky Ödön tiszteletére
Budapest, szeptember 4. Vitéz Terstyánszky
ödön alezredest, a kardvívás olimpiai bajnokát
Budapestre érkezésekor a honvédség tisztikara a
pályaudvaron küldöttségileg fogadta. A küldöttség
vezetője, vitéz Siposs Árpád tábornok, a Ludoviüa
Akadémia parancsnoka volt. aki a honvédség nevében üdvözölte a bajnokot ezüst babérkoszorút
nyújtva át neki. Ma este vitéz Terstyánszky alezredes és a többi olimpikon tiszteletére fényes
bankett volt. amelyen résztvett bulcsi Janky Kocsárd lovassági tábornok, a honvédség főparancsnoka. továbbá a tábornoki kar számos tagja, köztük Shvoy Kálmán tábornok is, valamint a magyar vivótársadalom számos képviselője.
A banketten vitéz Janky Kocsárd mondott felköszöntőt a kormányzóra, majd Kary Béla altábornagy méltatta Terstyánszky érdemeit. Terstyánszky alezredes köszönő szavai után Lenkei,
a Magyar Vivószövetség ügyvezelő elnöke köszöntötte fel az olimpikonokat.

Príma
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A kultuszminiszter
kétszázra emelte fel a szegedi egyetemre
felvehető jogászok számát
Budapest, szeptember 4. A budapesti királyi
magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre
felvehető hallgatók számát a kultuszminiszter
az orvostudományi karon 220, a bölcsészettudományi karon pedig 330-ra emelte fel. Mivel
a budapesti egyetemre elsősorban fővárosi és
budapestvidéki hallgatók vétetnek fel, a meg-

tisszteM
egy váguf&elyi

Cseg

Véresre

verték,

(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Pozsonyból jelentik: A 41. dandár most a Vág
völgyében gyakori atozik. Az egyik vágujhelyi kávéházban ma a dandár tisztjei mulatást rendeztek. Alaposan bepezsgőztek, .majd

A
A

Liane
c.

pincéreket

a lehetetten ishoia viszonyok miatt
szegedi gyerekeket nem lehel
beiratni a szegedi középiskolákba.
A reáliskola és az állami reálgimnázium tudvalevőleg egy épületben, a reáliskola helyiségeiben kénytelen elhelyezkedni. A reáliskola még
valahogyan átvergődik a már évek óta tartó
kellemetlen helyzetben, de annál nehezebb a
helyzete a reálgimnáziumnak,
amely kilenc
tanteremben kénytelen elhelyezni többszáz növendékét- Ennek következtében a felvételek
körül az iskola igazgatóságának teljesen meg
van kötve a keze és az előirt létszámnál többet fel nem vehet- Amikor a létszám betelt,

minden erőlködés hiábavaló.

így fordult elő azután az, hogy a szülők
nap-nap után jönnek hozzánk elkeseredett panaszokkal, hogy gyermekeiket nem veszik fel
a középiskolákba, mert a létszám betelt- Ennek azonban legkevésbé sem a helyszűkében
vergődő iskola az oka, hanem az az áldatlan
és mostoha bánásmód, amiben például a reálgimnáziumot részesítették, amikor kitették hatalmas épületéből és vendégként a reáliskolába küldték. Az iskola vezetősége nem tehet
egyebet, mint főigazgatói engedély beszerzésére utasítja a létszámon tul jelentkezőket.
A város polgármesterének sürgősen és radikár
j lisan kell intézkednie ennek a lehetetlen helyzetnek ügyében, mert elgondolni is megdöb' bentő, hogy szegedi polgárok
gyermekeinek
| inem jut hely a szegedi iskolákban.

A népjóléti miniszter kiküldötte
megkezdte a szegedi lakások összeírását
Elhalasztják a lakások felszabadítását?

(A Délmagyarország munkatársától.)
Ismeretes, hogy a népjóléti miniszter a lakók egyetemes tiltakozásának cs a parlamenti ellenzék
cles harcának következményeként módosította
a lakások szabadforgalmának helyreállítására
vonatkozó rendeletét, úgyhogy a szabadforgalom heylreállitását 1929 május elsejéig elhalasztotta, ami egy félesztendei nyugalmat jelent a lakók számára. A most érvényben lévő
lakásrendelet értelmében tehát a lakásokat
nyolc hónap múlva felszabadítja a kormány,

a lakók körében azonban máris
megindult a mozgalom a felszabadítás ujabb elhalasztása érdekében.
A lakók azzal érvelnek és érvelésüknek komoly alapja van, hogy még mindig nem indult
meg az országban olyan arányú lakástermelés,
amely az átmenet veszedelmeit
elháríthatná.
A magántőke még mindig mereven taríóz•kodik az építkezésektől, a lakások száma nem

kláliit

t
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Budapesttel etiyszerrc
csUíöríöhtöl sxombailg
aSx6c$enylben
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az uj lakások hány százaléka bérlakás és a
bérlakások hány százaléka az egy-két-háromés négyszobás lakás. Pontosan meghatározza,
hogy Szegeden az üzletbérek a háború előtti
bérek hány százalékán stabilizálódtak.
A lakáskataszter összeállítása előreláthatólag több hétig eltart és dr. Németh ö d ö n
munkájának leljes befejezése után adatait részletes jelentés keretében terjeszti föl a népjóléti miniszterhez. A polgármester intézkedésére a város elölj árósági hivatala mindenben
támogatja dr. Németh ö d ö n adatgyűjtő munkáját'.

megoldására

Valósággal tömegesen maradtak
ki az idén a beiratkozni szándékozók, akik helyszűke miatt
nem folytathatták tanulmányaikat a középiskolákban.

Wien

1927-ben és 1928-ban hány u j
lakás épült a város területén,

el kezdték szidni a zsidókat. Az egyik pincér
leintette őket, mire felpofozták és össze-visszn
verték segítségére siető társaival együtt. A pozsonyi hadtestparancsnokság a botrány ügyében szigorú vizsgálatot inditott.

Szegedi gyerekek nem kapnak helyet —
a szegedi iskolákban
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Az
egyetemi beiratkozásokkal kapcsolatban sok
szó esik ismét a numerus claususról, amely
m á r nemcsak
a zsidó vallású hallgatókat
sújtja, hanem a keresztény vallású fiatalságot is. Szegeden azonban nemcsak az egyetemi numerus clausussal van baj. Nagy izgalommal tárgyalják azt a tényt, hogy

káprázatos

A bérlakások közölt mennyi a kötött és
mennyi a szabad?
Milyenek voltak a oérek 1917-ben és milyenek 1928-ban ugy a kötött, mint a szabad
lakásoknál.
Dr. Németh ö d ö n adatokat gyűjt arról is,
hogy a szegedi közintézmények és a közhivatalok milyen nagy személyzettel dolgoznak,
megállapítja, hogy

garász&állcodlása
KávéJ&ászban

Sürgős intézkedésre van szükség a lehetetten középiskolai helyzet

Haid

" Halló

állapított létszám keretében minden jogos kérés kielégítést nyerhet.
Felemelte a miniszter a vidéki egyetemekre
felvehetők létszámát is. A rendelet értelmében
a szegedi magyar királyi Ferenc József Tudományegyetem
jogi karára felvehetők létszáma 200-ra emeltetett fel.

a

legbáfosabb
legcsinosabb
A
legragyogóbb

Venlzelosz díengulázban
meísbeíegedeíí
•
!
,
l
j
;
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Athén- szeptember 4. Venizelosz miniszterelnök
dengulázban megbetegedett, de betegsége kisebb
foku. A dengu-járvány már Egyiptomban, különősen Kanadában és Kairóban is felütötte a fejét.
Londonból jelentik: Athénből érkező jelentés
szerint Venizelosz miniszterelnök állaoota délután
rosszabbodott.
Tropikus náthalázban eddig 235 ezer ember bctcg'fdett meg- Az augusztusban Athénben elhaltakszáma 580.

Félezer emfser pusztult el
a koreai árvízben
London, szeptember 4. A koreai árvízkatasztrófa,
amelyet a Yalu folyó áradása idézett elő, egyre
borzalmasabb arányokat ölt. Kantyoanda koreai
tartomány kormányzójának közlése szerint az árvíz eddig 510 emberéletet követelt áldozatul. Hétszáz lakóház teljesen elpusz'.ult. A japán kormány
nagyarányú segitőakciót inditott az árvizsujtotta
lakosság javára.
%

Letartóztattak
egy álfogtechnikust,

aki megszökött a rendőrségről

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Néhány
nappal
ezelőtt
a
rendőrségen
egy
fiatalszaporodik, sőt a régi épületek állandó pusztulása miatt egyre kevesebb lesz és ezt a diffe- ember feljelentést tett U. I. állítólagos fogtechrenciát nem egyenlíti ki a lassú ütemű épít- nikus ellen, aki a feljelentés szerint valósággal
üldözte a fiatalembert. A feljelentés alapján
kezés.
a rendőrség megállapította, hogy U. I. nem
Ugy látszik, hogy a népjóléti miniszter is
foglalkozik a lakásfelszabaditás elhalasztásá- fogtechnikus, hanem szobainas. Kedden délelőtt azután a rendőrség az állítólagos fognak gondolatával, mert — mint a Délmagyartechnikust előállította az ügyeletes rendőrtiszl
ország jelentette — a nagyobb városokban tanul mányoztat ja a lakásügyi viszonyokat, ami- elé.
A rendőrségi folyosón U. I. egy óvatlan
ből arra lehet következtetni, hogy az összepillanatban megugrott a rendőr elől és nyugyűlő adatok alapján kívánja elbírálni, vájgodtan kisétált a városháza kapuján. Amikor
jon indokolt-e a lakások kötöttségének további
a rendőr feleszmélt és keresni kezdte a delikfentartása.
venst, m á r hiába rohant utána. Az álfogtechKedden Szegeden is megkezdőnikus vakmerő szökését azonnal jelentették a
dött a lakás-statisztika összedetektiveknek, akiknek még sikerült U. I.-t a
állítása.
lakásán elfogni. Éppen utrakészen állt lakáMegérkezett dr. Németh ödön törvényszéki sának ajtajában. Kezében két hatalmas koffer
tanácselnök, aki a népjóléti miniszter megbí- volt, amikor a detektívek igazolásra szólítotzásából megkezdi az adatgyűjtést. A lakásták fel. Az utolsó pillanatban elfogott beteges
j kataszter kérdőpontjai a következők:
hajlamú fiatalember beismerte szökési szánA lakosság és a lakások száma 1917-bein és dékát és megadással követte a detektiveket
1 №8-bm.
a rendőrségre, ahol Letartóztatták. .
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Szeptember tizenötödikén
megkezdik a Rozália-kápolna lebontását
Csákány alá kerfil az Iparíesiüleí h á z a is
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Illetékes helyeu szerzett értesülésünk szerint a
jövő hónap közepén megkezdik a Templomtérre kerülő egyetemi intézetek épitését, nevezetesen az orvostudományi
elméleti intézetekét és a természettudományi
intézetét, amelyeknek terveit Rerrich Béla műegyetemi tanár, a Templom-tér rendezésére kürt eszmei
tervpályázat első í j á n a k nyertese m á r elkészített, sőt azokat a kultuszminiszter is elfogadta. Az intézetek alapkőletételi ünnepségét
október tizenötödike körül tartják meg, amikor Szegedre jön a kultuszminiszter is. Valószínű, hogy ezt az ünnepélyt összekapcsolják a nemr.eti megújhodás emléktáblájának leleplezésével, amelyen résztvesz az ország kormányzója is.

talajának kiegyenlítésére azért is szükség van,
mert a jövő évben, vagy talán még ebben az
esztendőben megkezdik a végleges aszfaltburkolat készítését is.
A tanács a Rozália-kápolna lebontására és a
Lechner-térre való átépítésére kiirt versenytárgyalás határnapját szeptember tizennegyedikére tűzte ki, amikor rendkívüli tanácsülés
lesz és így a zárt ajánlatok fölbontása után
a tanács nyomban meghozhatja döntését. A
versenytárgyalási föltételek kötelezik azt a vállalkozót, akinek ajánlatát elfogadja a tanács,
hogy a kápolna
lebontását másnap, tehát
tizenötödikén feltétlenül kezdje meg és olyan
tempóban folytassa, hogy nyolc napon belül
nyoma se legyen a téren a kápolnának.

A város hatósága felsőbb sürgetésre m á r
meg is lette a szükséges intézkedéseket, hogy
az alapkőletételi ünnepély megtartásának sem
icchnikai, sem esztétikai akadályai ne legyenek. A hétfői tanácsülésen háromezer pengőt
utalt k i a tanács a mérnöki hivatal városrendezési ügyosztályának a Templom-tér ideiglenes rendbehozására. A térén ugyanis, mint
ismeretes, a muzeum régészeti kutatásokat
végzett és az ásatások nyomai mély gödrök
formájában még ma is meglátszanak. A tér

Csak a vallás lényegét kritizálta anélkül, hogy
osztály, vagy állam ellen izgatott volna. — védekezett.
Weisenhoffer Lászlót nehéz bilincsekkei megvasalva hozták be a tárgyalóterembe. Vallomását
folytonosan öntudatos hangsúlyozással mondotta
el és büszkén hangsúlyozta, hogy Bécsben agitátort anfol vamot végzett. Kun Béla barátja, személyes híve és tanítványa.
A tanuk mindenben megerősítették a vádiratban
feltüntetett inkriminált kifejezések használatit. A
védelem álláspontja szerint Izgaüés nem történtAz izgatáshoz nyilvánosság kell már pedig a
vádlott kijelentéseit csak két egyén hallotta. Két
egyén pedig még nem gyülekezet. A vádlott legfeljebb vitatkozott és önmagát izgatta kifejezéseivel. Ezért a védő kérte a vádlott felmentésé^
A zárszó jogán Wetsrnhoffor László szólalt fel. <
Elmondotta, hogy fiatal éveiből öt évet börtönben töltött. Munkanélkül volt, ezért Bécsbe me n t
•z agitátortanfolyamra. Itthon megint nem kapott
munkát és vesztére ment ki a békési ligetbe^
ahol szavait félremagyarázták.
A bíróság rövid tanácskozás után Weisenhoffer i
Lászlót izgatásban bűnösnek mondatta ki és ezért
egyévi börtönre ítélte. A bíróság a kihallgatott
tanuk vallomása alapján bebizonvitottnak vette a
vádat.
Az ítélet eilen ugy a vád. mint a védetem few
lebbétést jelentett be. A bíróság elrendelte Weisenhoffer László szabadlábra helyezését.

"
Divatszalon
özvegy Bauer Károlyné

Foglalkozik a tanács az ipartestületi székház lebontásának meglehetősen nehéz problémájával is. A helyzet ugy alakult, hogy a
lehelő legrövidebb időn belül csákány alá kerül
ez az épület is, bár a benne lévő intézmények
elhelyezése egyelőre nagyon problematikus.
A polgármester azonban mindennél fontosabb.
nak és sürgősebbnek tartja a Templom-téri
építkezések előkészítését és igy nem kétséges,
hogy erre a problémára is talál valamilyen i Somogyi U. 22.
Somogyi n. 22.
megoldást.
A debreceni színháznak volt szállítója, minden kényes
igényt kielégítően mérsékeli árakkal ajánlja fel szolgálatait Szeged nrl közönségének.
920 '

25 évi debreceni snüködés
után Szegeden divatszalónt
nyitott.

1 szobalány merénylete a 73 éves pazdasszonya ellen Csak P. 2'80-ha kerül
11 segMykíáltásokra kiugrott az ablakost
§
Bécs, szeptember 4. Karapanca
Hilda 73 | ablakából az udvarra ugrott, ahol eszméletlenül találtak rá, de mesterséges lélegzéssel
éves asszonyt, egy ezredes özvegyét, m a éjjel
magához téritették.
szobaleánya, a 18 éves Hollemayer Erneszíin
Karapanca 'azt hiszi, hogy a leány rabló
vetkőzte/és közben megtámadta,
megkötözte,
valami kemény tárggyal fejbeverte és megr szándékkal támadtreá,mig a leány azt állítja,
hogy úrnője barátságtalanul
beszélt vele és
sebesítette. Az öregasszonynak dulakodás közben sikerült az ablakhoz jutnia és segítségért emiatti elkeseredésében vetette r á magát.
kiáltani. A leány erre az első emelet egyik

Egyévi börtönre Ítélték a cipészsegédet,
aki a temetési menet láttára izgató beszédet
tartott a sétatéren
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Wclsrnhoffer László cipészsegéd április 29-én a
békési prommád egyik félreeső padján üldögélt.
Csak nemrégiben szabadult ki a Csillagbörtönből,
ahol izgatás miatt kiszabott börtönbüntetését töltötte. A promenádon a kora délutáni órákban
többen ültek. így Almási János békési földmives
is ott pihent feleségével. Weisenhoffer László
egyszerre csak felkelt a helyéről és átment Alrnásiékhoz. A liget közelében éppen temetés vonult

Előírásos

851

iskolakalapok
prima minőségben
fejbősé<i szerint
fcaphaíók

Széchenyi tér 2.

Iskola ucca 26.

el. Weisenhoffer egy pillanatig
elgondolkozott,
majd a vád szerint a következőket mondotta:
»Az egyházi adminisztrációt részeg papok látják
e l . . . A vallást a nép butítására találták ki.. . .
Maga a pap sem hiszi el, hogy mit beszél. „.
A templomba minden rabló, gyilkos bemegy...
ö mint becsületes ember ilyen körülmények között
nem járhat templomba... Az egyházak nem egyebek. mint börtönök, amelyek csak arra valók,
hogy a papok a népet sötétségben tarthassák...
Mindent a munkás állit elő és ezzel szemben az
urak a kávéházakban habzsolják a kávét, jólétben élnek, amíg a munkások nedves lakásokban
szenvednek...«
»Eljön az idő nemsokára — mondotta még
Weisenhoffer —, amikor vége lesz a burzsoáziának és a proletárság veszi kezébe a hatalmat...
Ha Kun Béla Magyarországra iőn, ismét kezébe
veszi a hatalmat...»
Weisenhoffer László kedden délelőtt a törvényszék Gümöri-tanácsa előtt tagidta' hogy használta volna az inkriminált kifejezéseket. Elmondotta. hogy öntudatos kommunista, de elveit nem
hangoztatja nyilvánosan.
— Kevesen értenének még meg, — mondotta. —
Az én időm még nem jött e l . . .

a
legjobb diáksapka
H o f t m a n n D e z s ő n é l , C s e k o n l c j u c c a sz. 4.

S z ü r e t i~e st

vasárnap a
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Hz árvizkiállitást csak akkor lehet megrendezni,
ha minden szegedi ember velünk van"

Árban legolcsóbb
Teljesítményben a l e g n a g y o b b

Wimmer Fülöp nyilatkozata a kamarai ankétról
(A
Délrrtagyarország
munkatársától.)
A
kereskedelmi és iparkamara — mint ismeretes
— az árvíz ötvenéves évfordulója alkalmából
megrendezendő kiállítás ügyében tegnap délután ankétot tartott- A kiállítás ügye a szegedi
kereskedő- és iparosvilágban nagy érdeklődést
keltett és éppen ezért kérdést intéztünk Wimmer Fülöphöz, a kereskedelmi és iparkamara
elnökéhez, aki érdeklődésünkre a következőket válaszolta utalva a tegnapi ankéton elmondott beszédére:
— Arról van szó, hogy az árvíz 50 éves emfékére a jövő évben egy — ha egyáltalán —
feltétlen nagyszabású országos ipari és mezőgazdasági kiállítást rendezzünk-e, vagy nem.
Az ötiet felvetődött és a kamara elnöksége
kötelességének tartja az eszmével minél behatóbban foglalkozni, a kérdés minden oldalát
szorosan szemügyre venni és mivel a kérdést
nagyon meggondolandónak és nehéznek tartja,
épp wzért hivtuk össze a kamarában a közgazdaság faktorait, hogy nyilt állásfcíhlásukkal segítsenek bennünket a helves elhatározásban.
— Az a bizonyos helyes középút, amely
szerint a kiállítás kérdését egyrészt egy bizonyos mersszel, a viszonyok lehető kedvező
megítélésével és egy bizonyos tettre való készséggel kell megítélni, másrészt azonban külö-

nösen a pénzügyi kérdést, de a morális sikert
is kellően fontolóra kell vennünk; ezért kértem az ankéten jelenlevőket, hogy nyíltan és
minden habozás nélkül mondják ki vélemér
nyüket, mert ennek a szegedi kiállításnak csak
ugy mehetünk neki, ha tudjuk, hogy minden
szegedi ember velüsnk van, a kiállítás megrendezését kívánja és ebben segítségünkre lesz.
— A város vezetőségének abból a szempontból kell a tervvel foglalkozni, hogy igenis
kötelessége ezen nem mindennapi dátumot felhasználni arra, hogy az egész világnak és elsősorban az egész országnak megmutassuk, hogy
ezen 50 évben igenis tettünk valamit, dolgozatunk a város helyzetének előbbre vitelére
Még egy szempontot említek; folyton beszélünk idegenforgalomról, amelynek emelése a
város viszonyait megjavítaná, hisz h a valamivel, akkor egy ilyen nagy, sikerült kiállítással emelhetjük az idegenforgalmat, úgyhogy
iparosaink és kereskedőink annak talán állandó hasznát is látni fogják.
W i m m e r elnök tehát nem foglalt állást a
kiállítás föltétlen megrendezése mellett, csup á n a meghívottak őszinte véleményét kérte a
nagyhorderejű ügyben. Az ankét után most a
város illetékes tényezőiből összeállított bizottságnak feladata megállapítani, hogy mi legyen az
árvizkiállitással.
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tehát, hogy hogyan utaztam, merre jártam,
és hogy mit csinál az u j világban egy olyan
ember, aki 48 éves korában érkezik oda s
egzisztenciát akar teremteni magának és családjának, — nem lehet röviden elmondani.
E z az anyag megérdemli, hogy majdan egy
külön cikksorozat, illetve egy külön kötet legyen belőle, h a az Isten még egy esztendeig
élni enged bennünket.
Newyorkba megérkezve egyáltalán semmi
meglepetést nem éreztem. Én már annyit tanultam Amerikáról, hogy rám nézve semmi
sem volt u j dolog. Akikkel Amerikában legelőször érintkeztem: a hordár, a soffőr s a
hotel személyzete, gyorsabban beszélt ugyan
angolul, mint én, de teljesen tudatában voltam annak, hogy az é n angol nyelvem korrektebb. Mire helyre vergődtem a 15-ik utcában a Union Scpiare hotelben, este hat óra
volt. Ugyanott szállt meg egy magyar útitársam, Szterszky Sándor belügyminiszteri titkár, akit hivatalos tanulmányútra küldtek
ki. Vasárnap volt, az utcák meglehetősen néptelenek. Az 5. avenuen felsétáltunk a Madison Squareig, megbámultunk néhány néger
ladyt, akiket tüneményesen elegánsoknak ítéltünk, — vacsoráltunk egy nekünk egészen
újfajta vendéglőben (Child's, a 14-ik utcában) s azután holtfáradtan lefeküdtem. MásXCVI.
n a p hét órakor m á r reggeliztem s azután
gyalog lementem a város alsó végére, a magyar konzulátusra, a Cunard épületbe. Éppen
három óra alatt értem le, mert majd minden
hon, Budapesten nem volt m i t csinálnom.
Í919 óta nem volt olvan nap, hogy vacsora
üzlet kirakatát megbimultam a Broadwayn.
A Központi Sajtóvállalattól
visszamehettem
után amerikai uti terveimről ne beszélgettünk
Délután
meglátogattam Kiss Emil bankárt,
volna Az Est-hez, mert Miklós Andor számvolna. A fiam pártolta a tervemet, a feleséaki azzal fogadott, hogy Berkó D. Géza szertalanszor kijelentette, hogy a helyem »fenn
gem és a leányom ellenezte. Terveimben nem
ződtetni fog az Amerikai Magyar Népszavávan tartva«, — de a vissza jövetelt lehetetlenvolt semmi határozott dolog, — egyszerűen
hoz. Kiss titkára, Biró János (Bíró Lajosnak
szerencsét akartam próbálni s a részletkér- ségnek tartottam, mert könnyű lett volna viszdéseket akkorra halasztottam, amikor majd szatérésemet félremagyarázni. Azt mondhat- az öccse) ebben az ügyben eredményes tárgyalásokat folytatott Berkóval és h a r m a d n a p
ták volna, hogy m a liberális vagyok, holnap
k ü n n leszek Amerikában.
be is léptem a szerkesztőségbe, havi kétszáz
klerikális
és
holnapután
megint
liberális.
Én
Az indulásnak azonban igen nagy nehézAz Est-nél nem politizáltam; a Központi Saj- dollár fizetéssel, ami a magyar viszonyokhoz
ségei voltak: nem volt pénzem és nem kapképest hallatlanul nagy
összeg volt, talán
tam vízumot. A pénz-kérdés nem aggasztott, tóvállalatnál politizáltam, még pedig ugy, hogy
a vízum megtagadása azonban egyszerűen el- politikai cikkeimben az é n felfogásom nyil- annyi mint az összes miniszterek fizetése...
vánult meg, az én politikai felfogásom pedig
keserített. Csak 1921 végén tudtam meg, hogy
A hotelből három nap m ú l v a egy hónapos
azért nem engednek be Amerikába, mert a mindig egy és ugyanaz volt: mindig toleráns szobába költöztem, heti tizenöt dollár ház»fekete listán« vagyok: »1917-ben Ameriká- t és mindig liberális felfogású ember voltam. bérrel. Innen egy hét múlva m á r megint viszArra, hogy a várható támadásokra felelges- szamentem a hotelbe. Közben k ü n n jártam
ban a háború ellen izgattam ugy verseimben,
sek, nem akartam vállalkozni, mert ellenmint prédikációimban « Miután 1917-ben egy
Cartereten, melynek plébánosa, dr. Hudetz
feleimet nem igen szoktam megtisztelni azzal, í Rezső, a háborúban a flotta alezredes-lel!verset sem irtam és egyszer sem prédikáltam,
hogy válaszoljak nekik. Azt gondoltam tehát, ' késze, egy évvel előbb ment k i Amerikába,
nyilvánvaló volt előttem, hogy valakivel összetévesztenek. Sikerült kiderítenem, hogy van hogy legjobb lesz, h a egy p á r esztendőre
mint én. Hudetz meghívott, hogy lakjam nála,
egy névrokonom, aki református pap az Ohio teljesen félreállok az útból
mert a plébániáján hét szoba v a n és ne
állambeli Franklin városkában, ő reá haraMikor Hamburgban hajóra szálltam, még fizessek semmit a lakásért és élelemért, — így
gudott az amerikai kormány és nem én reám.
fogalmam sem volt róla, hogy Amerikában
m a j d hamarabb fogok egy kis tőkét gyűjteni.
Miután sikerült bebizonyítani, hogy
az a mihez fogok kezdeni. D e nem is értem r á
Mivel azonban Newyorkból Carterbe j ó két
Szabó László, aki ellen kifogása van Ameri- erről gondolkozni, mert az élet, melyet egy
óráig kellett utazni s az útiköltség naponkint
kának, m á r régóta k ü n n van Amerikában
óceánjáró gőzösön alkalma van az embernek két dollár lett volna, nem fogadhattam el a
és hogy én egy másik Szabó László vagyok, megfigyelni, minden érdeklődésemet lekötötte. szíves meghívást.
aki ellen Amerikának nem lehet kifogása:
A Cunard társaság Caronia nevü
gőzösén
Biró János azt ajánlotta, hogy Brooklynba
1922 április havában végre megkaptam az utaztam, a lehető legnagyobb kényelemben, menjek lakni, k i a tengerpartra, az nagyon
amerikai vízumot.
egymagam egy nagy I . osztályú kabinban, egészséges vidék. Ford-kocsiján el is vitt a
Nagyon kevés pénzzel indultam el, de Hor- melyet a nagy forgalom idején három szeBensonhurst városrészbe, a Crosby avenuen
vát Ákos adott egy százötven dolláros csek- mélyre szoktak berendezni. Még divánom és levő Bay Plaza Hotel-be. E z egy régi faépüíróasztalom is volt. Feleségemnek, leányom- let, valaha, a XVIII. században, beszálló foket, hogy végszükség esetén használjam fel.
(Szerencsére nem kellett a csekkhez hozzá- nak és fiamnak igen hosszú leveleket irtam
gadó volt az országút mentén. Egy sokszögnyúlnom és pár hónap múlva visszaadhat- és néhány levelet m á r Southamptonból haza letes sarokszobát választottam k i az első emeirányítottam. Tengeri utazásukat nagyon sokan leten. Hét ablak volt a szobámon, mind a
tam ugy ahogyan kaptam.) Zsolnán és Berleírták már, de senki sem irta le azokat a tengerre nyílt s a tenger ott volt a kert végélinen át utaztam Hamburgba, ami akkoriban
dolgokat, melyeket egykor m a j d én le fogok ben, husz lépésnyire tőlem. Minden este a
29 órai u t volt. Hamburgban három napig
kellett várakoznom s ez idő alatt módomban i -ni. Most ezeket mellőznöm kell, mert emlé- tenger mormolása altatott el.
volt gondolkozni arról, hogy tulajdonképen I1 kezét*
máj- oly hosszura nyúlták, hogy háHavi ötven dollárt fizettem a szobáért, melyMiért is megyek én Amerikába?
rom mu. J <s kötetet m á r megtöltenek. Végre nek nem is volt egyéb baja, mint hogy NewÚjra számot vetettem a helyzetemmel. Itt- pihenni ko-.i egyszer az olvasónak is. Azt yorktói egy kissé messze volt. A hotelből husz
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perc alatt értem a magas vasút XX. avenuei
állomására; itt felszálltam az expresszre, melyen rendesen ötven perc alatt értem be az
Union squarera. — egv-egv uton öt oent költséggel.
Életmódom meglehetősen egyhangú volt.
Mindig a Child's-nál reggeliztem a 14. utcában; azután sétáltam egy órát. Tiz óra felé
mentem föl a szerkesztőségbe, ahol egy óra
hosszáig olvastam a reggeli lapokat s azután
irtam tizenkét óráig. Délben lementem a II.
avenue és 10-ik utca sarkán levő Royal-vendéglőbe, ahol Kiss Emil bankár három f ő tisztviselője, Hartman
Gusztáv üzletvezető,
Bíró János titkár és Euphrat Ernő levelező
minden hétköznapon együtt ebédelt velem
Ezek az urak már tizenöt—husz év óta Amerikábau éltek, mindent tudtak és igy végtelen
sokat tanultam tőlük. Mindahárman megtiszteltek barátságukkal, sok elhamarkodott lépéslől megóvtak és sokszor tapasztalt szolgálatkészségüket és támogatásukat sohasem fogom
tudni eléggé megköszönni.

1U2X s z e p t e m b e r 5.

Törzsasztalunknál megfordult minden valamirevaló magyar ur, aki Amerikába jött: művészek, politikusok, papok, bankárok. Gyakran ott volt Jaoobi Olivér, aki akkoriban
hozta létre hallatlanul kitartó, szivós munkával a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank amerikai összeköttetéseit. Néha feljött Kentuckyból Himmler Márton, a legregényesebb és
legpuritánabb emberek egyike, akiket valaha
láttam. Kurucz Jancsi, a muzsikus, Major
Henrik, karrikatura rajzoló, Mr. Adler banktisztviselő, kinek főnökei (Knauth, Nachod
and Co. éppen akkoriban buktak meg), szintén gyakori vendégei voltak sarokasztalunknak.
Délután kettőtől négyig ismét a lapnak irtam, azután pedig a levelezésem foglalt el
egészen estig. Ha uton nem voltam vagy meg
nem voltam hiva valahova, este tiz óra tájon
már otthon voltam, megfürödtem és rendszerint nyolc órát aludtam. Idegeim nagyszerű állapotban voltak s általában ugy éreztem magam, mintha husz éves lettem volna.

fl nemzeteket elválasztó országhatárok ledőlnek
Dr. Kállay Emil ügyvéd előadása a kulfuráról és a gyorsírásról
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A nemzetközi gyorsirókongresszuson, amint ezt
budapesti tudósítónk telefonjelentése nyomán közöltök, a világ minden nemzetének gyorsiróképviselői előtt élénk tetszést váltott ki hétfőn este
dr. Kállai Emil szegedi ügyvéd, szakvizsgázott
országgyűlési gyorsiró értékes előadása.
Az érdekes előadást a következőkben van alkalmunk ismertetni:
Legszebb hajtása a gyorsírás a közművelődés
fájának. Ennek a fának gyökerei minden ország
kultúrájának termőföldjébe mélyen le vannak eresztve s á^yulva állandó és ideiglenes országhatárokon, a nemzetek egyetlenegy közös kincsének
mindent átfogó erejével, a kultura ezer szálával
közelebb hozzák egymáshoz az egyébként ellentétes érdekű és különben más politikai templomokba járó népeket. A világ nemzetei kultur- j
fájának azért legszebb hajtása a gyorsírás, meri 5
elmét gyönyörkődtetőbben. lelket üdítőbben, szivet Ielkesitőbben, szemet élvezetesebben a kultúrának egyetlenegy ága sem delektálja, mint a
gyorsírás akkor, amikor kulturmüvészetté magasztosul.
Akinek bármilyen vonatkozásban is van köze a
sztenografiához, az eredményes sikerrel szolgálja
a kulturát: az álig egy tucat esztendős zsönge
gyorsiró diák, aki gyakorlatlan kézzel szóképeit
veti papirra épugy, mint a parlamenti csaták
szóviharaiban megedzett, a gyakorló gyorsíró minden rafinmanjával rendelkező és a munkakészség
minden fegyverével felszerelt országgyűlési gyorsiró. Tartozzék bár a gyorsirási rendszerek bármelyikéhez is a sztenográfus, legyen bár otthonos
a gyorsírás művészetének óriási területén akár
elméleti téren, akár a gyakorlás mezején, akár
a sztenografia történetének feltárásában, akár zseniális uj irásfejlesztő utak építésében, akár a gyorsírás terjesztésében: valamennyi hűséges katonája
" kulturának.
Amint mindjobban öregbedik
az emberiség,
amint az egyes államok társadalmai gyarapodnak
műveltségben, amint a kormányzati, parlamenti,
közjogi, kereskedelmi és gazdasági intézmények,
alakulatok és szervezetek a legújabb kor történelmében mind több és több kuliurszerepet kapnak, ugy becsülik meg mindjobban a sztenografiát és a sztenografusokat Nem is kell visszamennünk a Ciceró beszédeit író Tirónak koráig,
hogy megállapítsuk: a szónoknak nemcsak élő
eszköze a sztenográfus, hanem ennél sokkal több,
sokkal jelentősebb: önmaga is kulturtényező. Közel
kilenc évtizeddel ezelőtt irta meg mottóját a
világ egyik legelterjedtebb gyorsirási rendszerének megalkotója, Gabelsberger Xavér Ferenc. Ezt
a mottót a rendszer magyar nyelvre ültetője, Markovits Iván fordította le ebben a négy sorban:
»Eszmét s élő szót röptében a térhez igázni,
Erre iparkodtam komolyan föllelni az eszközt
És amit alkottam, nyujtám, hogy jót gyarapitsak,
Lengene bár ugyan ily szellem követőim előtt isi«
Hol vagyunk ma már a gyorsírás kulturértékének attól a megállapítástól, hogy a sztenografiá-

ban csupán az elröppenő sző térhezigázásának
eszközét lássuk?! Ma, amikor már az unalmasságig
közismert a kulturának és a gyorsírásnak kölcsönhatása, mert vonatkozó impresszióink valósággal beleégették idegélétünkbe a sztenografia kultur művészeti jellegét, nemzeti és nemzetközi vonatkozásban elismerik ezt az államok s a társadalmak. Ennek az elismerésnek nemcsak szavakban, hanem tettekben: felállított és fentartott intézményekben adnak kifejezést.
A gondolat beszédben nyilvánul, a szavakban
való megnyilatkozásokat rögzíti le s terjeszti el
a gyorsírás, amely igy a gondolatterjesztésnek
eszközlőjévé válik. Ám a gyakorló gyorsiró művésszé lesz s művészi alkotást eredményező munkája kulturmüvészetté magasztosítja a gyorsírást,
amikor a produktív sztenografikus munkát végez.
Ilyenkor művészi zsenialitással teremt szóképeket,
alakzatokat, mondatfüzéseket, értelemnek és jeleknek egymáshoz kapcsolását, egymásra következését,
egymásból folyását Megérti ezt minden sztenográfus és megérzi ezt a gyorsírásnak minden meg-
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becsülője. De ezektől eltekintve már csak azért
is jelentékeny ága a gyorsírás a közművelődésnek,
mert a gyorsirási élet szorosan és szervesen össze
van kötve a kulturális élettel s mindjobban hódit
tért az állami élet legkülönbözőbb területein s a
mindinkább kulturáltabbá váló társadalmi élet intézményeiben.
Festő a vásznán, szobrász az anyagon, í r ó a
munkáján több és érdekesebb megkülönböztető
bélyegét nem hagyja zsenijének, mint amennyi a
sztenográfus teremtő szellemi munkájának kife5ezőjén, sztenogrammjában van. Költő kobzára
méltó a gyakorló gyorsiró sztenogrammjának méltó
dicsérete. Csodálatos és bámulatra érdemes az a
hirtelen kifejezésre jutó agymunka, amely a sztenogrammba tükrözik. Illusztrálása annak, hogy milyen fokozott szellemi termeléssel keresi is meg,
találja is meg a gyorsiró pillanatról pillanatra
a röpke szó lerögzitésének legszabatosabb, legjobb, legszebb és éppen ezért legérdekesebb formáit Igy válik legfelső fokán művészetté a gyorsírás, amely legalsó fokán mesterség csupán s
középső fokán tudomány.
Mindezekből megállapíthatjuk, hogy a gyorsírásnak van kulturális becse, közművelődési ereje
és súlya. A kongresszusok, a kiállítások, a versenyírások
és egyéb sztenografikus ünnepségek a
gyorsírás mérföldjelzői a kultura országútján. Ezek
az országutak egyik államból átnyúlnak a másikba
és a kultura és a gyorsírás révén összekötik az
egész müveit emberiséget. A nemzeteket elválasztó
országhatárok pedig ledőlnek, mert a gyorsiró
a közművelődés ügyét szolgálja és mert maga a
gyorsirás is kulturmüvészet.
Kállai Emil előadását a 17 nemzet
nagy tetszéssel fogadta.

kiküldötte

Megszüntettük

S z é c h e n y i

tét

9.

s z й m

alatti

Gumml- és Bőripar fióküzletünket.

Kérjük

M
a n. é. közönséget

Telefon: 8 - 1 2 .

vásárlásaiknál

Kárász ucca 6. szám

alatti

LINÓLEUM-IPAR

тттятттттттттттттщттттгттт

fötizletímket

felkeresni.

Kárász веса 6.

Ugyanitt -vállalunk mindenféle gummljavllásokat.

етз

Megérkezeti a hevesi vérpiros, mézédes görögdinnye,
kilója 18 fillér. ^ZZ^ 6 3 káposzta és hasáb kaPha«6
Z U l d l G y ö r g y n é l , az ártézi kúttal szemben.

931

Viszonteladóknak árkedvezmény.

Vénusz Cipőgyár
vevői kényelmére

cipőáru raktárai
emeleti helyiségéből

Attila ucca 19. szám alatti gyárépülete
földszinti uccai részébe helyezíe. 9,7
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Kárász és Kölcsey ucca sarok

Az olvasó rovata
A Mafsa—szegedi autóbusz,
amely csak Dorozsmáig fór
Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Furcsa viszonyok
vannak a városi autóbuszüzem berkeiben. Méltóztassék soraimnak helyet adni b. lapjában, hogy
illetékesek tudomást szerezzenek az alábbi történetről a köz érdekében.
Az egyik legutolsó ünnepnapon kimentem Kiskunmajsára autóbuszon. A kiutazásnál nem volt
semmi baj, rendben kiértünk a községbe. Visszafelé azonban hihetetlennek látszó esemény történt.
Egyszerűen faképnél hagyott bennünket az autóbusz, amelyre megváltottuk Jegyeinket.
A dolog ugy történt hogy esti hét óra körül
felszállottam huszadmagammal az autóbuszra,
hogy beszállítson Szegedre. A j"gyet szó nélkül
kiadták és mi szé nélkül lefizettük a Szegedig szóló
jegy árát, 3 pengő 72 fillért. Egy óra múlva beértünk Dorozsmára. Itt történt azután a meglepetés.
Dorozsmán ugyanis egyszieröfM kiszállítottak
bennünket az autóból azral, hogy az nem megy
Szegedre. Hiába erősítettük izgatottan, hogy Majsán kiadták a Szegedig szóló jegyeket és zsebre
Is tették a végig érvényes jegy árát. Kijelentették. hogy az autóbusznak fontosabb dolga van,
vissza keli fordulnia Ktstemplomra, valami kintrekedt vendégeket kell onnan visszahoznia . » .
Nem volt apelláta. Ki kellett szállnunk a kocsiból. Otthagytak bennünket Dorozsmán. A kezünkben pedig bölcsen szorongathattuk a jegyet, amelynek árát megfizettük és amelvnek érvénve Szegedig szólt.
Kénytelen voltam a késő esti órákban autót
fogadni és azon bejönni Szegedre, mert Dorozsmán
még sem éjszakázhattam, amikor cáaládom a pontos érkezési időre várt haza. Itthon azután hallottam, hogy kiküldtek egy autóbusz* Dorozsmára
azokért az utasokért, akikeit a majsal kocsi otthagyott — mert ki kellett mennie Kistemplomhoz.
A jámbor utasok azért éjfél előtt mégis beértek
Szegedre.
Tisztelettel. Szegedi kereskedő.

Miért ily későn?
Igen tisztelt Szerkesztő art Engedje meg,
hogy közérdekű panaszommal a Délmagyarország hasábjairól forduljak a nyilvánossághoz. Vidéki vagyok, a Délmagyarország
régi
előfizetője, két gyermekemet
iskoláztatom
Szegeden. Az egyik a kegyes atyák iskolájának növendéke, a másik a kereskedelmi iskoláé. SzepJember elsején vonatra ültem a
két fiúval és miután feleségem előkészített
mindent, behoztam őket Szegedre. Nagy gond*
dal kerestem számukra megfelelő helyet annál a bizonyos uri családnál, amely családias otthon és }6 ellátást is igérl az Idegenben tanuló diákoknak. Hosszas keresés után
végre találtam megfelelő helyet. Az árál drágáltam ugyan, mert hét szegény ember vagyok, de az ember szívesen hoz áldozatokat
gyermekeiért. Aztán szabályszerűen beírattam
a fiukat. Lefizettem a beiratási, felvételi és
egyéb dijakon kivül az első tandijrészleief is,
majd a könyvesboltokat látogattam meg. A
kerut végén bizony kiürült a pénztárcám ugy,
hogy alig maradt benne elég a hazautazás
költségeire. Ugy terveztem, hogy kedden délulán utazom haza, megvárom, amig a gyerekek vissza jönnek a Veni Sancte-ról,
Nem kellett sokáig várakoznom rájuk. Nyolc
óra után néhány perccel már visszajött mindkettő és legnagyobb csodálkozásomra elmondanák, hogy az utolsó pillanatban
meghosz•
szabbitották
a nyári vakációt.
Az előadások
a népjóléti miniszter rendelkezésére csak
két hét múlva kezdődnek meg. Sietek, mert
nem szeretném lekésni a vonatot, ezért csak
röviden írom meg érzéseimet és véleményemet erről a váratlan
intézkedésről. Kérdem,
miért nem szánták rá magukat néhány nappal korábban az illetéke-
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sek az előadások
megkezdésének
múlva ismét vissza kell hoznom őket,szállásadóelhalasztására.
Mi szükség volt arra,
juk természetesen hallani sem akar arról, hogy
hogy a vidéki szülők hiába
költsék
az előre kifizetett egy hónap felét visszaadja.
el keserves pengőiket
vonalra, útiEzenkivül négy drága munkalapot töltöttem
költségre, szállodára,
amikor
illett
el idegenben. Kérdem végül, ki fog kártalavolna tudni előbb is, hogy Szegenítani tetemes káromért ? Mert valaki itt hiden járvány
van.
bát, mulasztást
követett el, azt tudta minTalán a vasút jövedelmét akarták ezzel a
denki, hogy Szegeden járvány
van, hogy a
kellemetlen meglepetéssel szaporilani, vagy
Járványos megbetegedések leginkább is Iskopedig igy akartak lenditeni valamit a szálló lások körében fordulnak elő, tehát tudhatták
és vendéglőipar helyzetén 1 Hírfelen nem is volna azt is, hogy be kell zárni az iskolákat
tudnám kiszámítani, hogy ez a könnyelműen
néhány hétre. A mai viszonyok között bizony
elkésett intézkedés hányszáz
pengővel káro- súlyos merényletnek tartom az ellaposodott
sított meg, mert hiszen a gyerekeket mosi j polgári erszények ellen az ilyenfajta nemerre a két héfre haza kell vinnem, két hét
I törődömséget. Tisztelettel: Aláírás.

l m német M o s megtalálta
az óperzsa világbirodalom fővárosásiaRc helyét
( 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 jelenvilágbirodalom egyik fővárosát, Pasargadaet- Az
tése.) Berlinből jelentik: Ernst Herzfeld dr., az egyik főváros három részből áll. a királyi negyedismert berlini archeológus Perzsiában több német
ből. a tulajdonképeni városból és a paraszttudományos intézet segítségével ásatott. Ezek az
negyedből. Cyros városátó nem messze kflkorásatások most szenzációs eredményre vezettek. Dr.
szakból származó teepitvény nyomait
tallátták,
Herzfeld megtalálta Cyros királynak, az óperzsa
amely a jelek szerint a legrégibb előázstni telet.

MMf т^ЪС
» " V " J yé

Szerda Rőm. kath. J. Lőrinc. Prot e s t á n s Viktor. Nap kél 5 óra 23
perckor, nyugszik 6 óra 33 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A imizpum nyitva délelőtt fél 10-től
1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyelem I. emelet) nyitva d. «. 8— l-ig, d. u. S—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (Tel.
225.), Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel.
771.) Lipsitr. József, Kelemen ucca 11. CTel. 391.)
Moldvány L. Újszeged. Vedres-ucca 1. (Tel. 846.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Törők Márton, Csőn.
grádi sngárnt 14. (Tel. 364.)
— Lassú lehnelegwlés. A Meteorologiai Intézet
jelentése: Hazánkban tegnap főleg a pyugati részeken volt felhős az idő, amely a nappali felmelegedést meggátolta. Esőt csak a Dunántúl délt
részéből jelentettek. A hőmérséklet éjjel különösen az Alföldön volt alacsony, 7—8 fok Celsius.
Jóslat: Jobbára derült idő további lassú felmelegedéssel.
— Boris bolgár király vőlegény. Szófiai jelentés szerint B o r i s bolgár király eljegyezte G iov a n n a olasz királyi hercegnőt, aki az olasz
királyi pár harmadik leánya és csak most mólt
21 éves.
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— A plncl rőfftsftfc minden nap Mrafcod'h'tnakA kereskedelmi miniszter — a polgármesteri hivatal közlése szerint — hozzájárult ahhoz, hogy
a piaci rőfösők az év végéig továbbra is árusíthassanak az uccán. így szerdától kezdve ugy a
hetivásáros, mint más napokon a rőfösök ismét
kirakodhatnak.
x Fuchs F.rvfti zongoratanár szept. 1-én a tanítást megkezdte. Havi tandíj 12 P-tŐl. Jelentkezés
naponta 10—11-ig, 5—6-ig Oroszlán-uccca 6. 637
— öngyilkosság a jubileum napján. Budapestről jelentik: Az Első Magyar Biztosító Intézet
Vigadó-téri palotájában kedden délelőtt szíven lőtte magát dr. S o m l y a y Andor, az intézet
főtisztviselője. Somlyay Andor 50 éves volt. éppen
kedden töltötte be 25 éves szolgálati jubileumát.
Anyagi okok miatt ment a halálba.
x Kuss-szállóban Deér tánctanár e hó 16-án
megkezdi tánctanfolyamait. Privát órák.
923
— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete egységes kezdő (fogalmazási) és
haladó (irodai) tanfolyamokat kiván nyitni. Jelentkezni lehet ezen a héten az egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., telefon 13-19.).
A Déhnagvarország szerkesztősége Somogyi-uoca
22., I . emeíet. Telefon 13-33.

Női kalapok[

— Meghalt Héjjas Mihály Kecskemétről jelentik:
H é j j a s Mihály, Héjjas Iván édesapja kedden
reggel Kecskeméten 68 éves korában elhunyt. Héjjas Mihály nagy szerepet játszott Kecskemét társadalmi életében és nagy szolgálatot tett a homoki
szőlőkulturának és bortermelésnek.
Tizenhárom
gyermeke volt. ezek közül hat fíu és négy leány él.

részletfizetés roelseíl is kaphatók a legolcsóbb»
árakon már 8 pengőtől. 925 Alakítások P 3-161Г

— Bódogh János síremlékén, k felavatása. Ma- j
gyarország gyorsírói a XV. nemzetközi gyorsiróbongresszus tagjainak résztvételével kegyeletes aktussal adóznak a szegedi gyorsirási élet nagynevű
megteremtője mányoki Bódogh László emlékének. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete művészi síremléket állított Bódogh Jánosnak, amelyet ma
délután lepleznek le Budapesten a Kerepesi n ti
temetőben. Az avató beszédet dr. S z é l i Gyrh
az egyesület elnöke mondja, aki a siremíf
az egyesület koszorúját is elhelyezi. Az, Jünnep ;,••••,i
•Szegedről gzáraoMn vesznek részt.- /

100 drb ml-, férfi- és gyermekesőköpeny

Berényi-szaíon Kelemen-u. 7.
Fióküzletünk megszüntetése folytán, hely
szűke mialt, mintegy

egy féfelben, vagy darabonkint

is m á r

ÍO pengőtől kapható a

L i n ó l e u m - I p a r b a n
Káráss
u c c a 6.
Ugyanott szőnyeg- és linoleum-maradékok
8741
rendkívül olcsó árban.

DÉLMAG Y A HOKS^Ufí
— Meghalt a »mlntapineér«. R u t k a i Károly
pincér a Kass-kávéház ismert öreg »Rutkai bácslja« kedden délelőtt váratlanul meghalt. Néhány
nappal ezelőtt maradt csak el a kávéházból, ahol
löbb mint egy évtizedig dolgozott. A vendégek
hiába keresték a kedvelt pincért. Rutkai bácsi
köszönés nélkül, halkan eltűnt a kávéházból. A
reggeli és a délutáni kávét más pincér szolgálta
fel. aki még nem tudta a vendégek szeszélyes
szokásait. Rutkai bácsi minden kávéházi látogatót
ismert. Tudta, hogy ki milyen újságot olvas lés
hány cukorral szereti a feketét. Vele a pincértársadalom egyik legértékesebb tagja tünt el. aki
ínég életében megkapta a »mintapincér« nevet.
Vagyont nem gyűjtött, főpincéri álmai sem voltak.
Boldog volt a sovány, filléres borravalók láttára ez a csöndes, szerény mintapincér, akinek
csak egyetlen vágya volt. hogy vendégei jól legyenek kiszolgálva. Temetése szerdán délután félháromkor lesz a közkórház halottas házából.
* Dr. Bárányi zeneiskolában Szent Mihály-ucca
"/'., beiratások naponta délelőtt 10—12-ig, délután
3—6-ig. Tandij 14 pengőtől, rendes tanilás 6-án
kezdődik.
908

őszi újdonságok!
Felöltők, átmeneti kabátok, raglánoV,

férfiöltönyök és iskolai fiuruliák
óriási

választékban

Részletfizetésre is legolcsóbb árak. Elsőrendű angol uriszabóság.

Szőrmék és szőrmebundák átalakítása és favitása.
780

x A Slnger-varrőféoy — bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kiméli a szemetl
Kérje annak gyakorlati bemutatását. Singer varrógép fióküzlet Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék
csillag mellett.)
9
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x Patzauerné Bacli Mária német, francia és
angol irodalmi és nyelvóráit szeptember 15-én
B Béláné. I g n o t u s cime: Wien, Weissmarkt
kezdi meg. 2—3-as csoportok kezdőknek. Jelentkezés délután 3—5-ig, Dugonics-tér 11., II. 8. 8., Neues Wiener Tageblatt szerkesztősége.
Telefon 18-49.
922
x A zongora tanítást szeptember 1-én újra megkezdtem. Előkészítek akadémiai vizsgára bármily
magasfoku növendéket. Érdeklődni lehet Káldor
fűző-ernyő üzlet, Kárász-ucca 8. Káldor Vera. 868
— Munkaközvetítés A szegedi hatósági munkaközvetítő közli: Állást kaphat helyben: 6 kovács;
2 bádogos; 2 villanyszerelő; 7 asztalos; 1 kocsiha bútorozott szobát
fényező; 2 kárpitos; 1 szabó; 1 cipész; 1 borbély;
vagy lakást keres,
il cukrász; 1 sütő; 1 kőműves; 1 szobafestő; 1
vagy bérbo akar adkonyhalegény; 1 napszámos; 6 kifutó; 20 tauonc.
ni, mert 10 szóig csak
Vidéken: 2 kovács; 5 bádogos; 2 asztalos; 1 fa30 f i l l é r
esztergályos; 1 bognár; 1 szijgyárló; 2 magyarszabó; 1 csizmadia; 3 borbély; 1 festő; 74 kuegy apróhirdetés
bikos; 1 butorerező.
a Délmagyarországban és azt mindönki
x Legjobban hűt és legtisztább az üveg bélelésü
olvassa.
Jégszekrény Fogel Edénél.
A hirdetés szövege
x Használt és tij iskolai és egyéb zenemüveket
és ára a kiadóhivaés könyveket a legméltányosabb áron
szálllit
talba (Aradi ucca
Schimkó Gyula zenemű-, könyv- és gramofon8. sz.) küldendő. Tíz
kereskedő, Budapest, VII., Erzsébet-körut 38. Kérszón felül mindín
jen árajánlatot!
K 49
további szó 3 fillér.
* Kérjen aulófaxlt telefonon szám nélkül. 604
x Corbellár Kamilla zongoraművésznő oki. zenetanárnő (Maros u. 15., fldszt, 1.) elvállal még néhány tanítványt, kezdőket és haladókat mérsékelt
honoráriumért.
806
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— 14 évre ítélték az apagyilkos fiút, 12 évre
:i7. anyát- Budapestről jelentik: A pestvidéki törvényszék a rault hét végén tárgyalta ifjú S k r i 1) e k Jánosnak és anyjának, idősb S k r i b e k
Jánosnénak bűnügyéi Ifjú Skribek János ez év elején meggyilkola édesapját idősb Skribek János
isaszegi gazdát. A gyilkosságra az adott okot, hogy
az öregember és felesége között napirenden voltak a civódások és a fiu a n y j a befolyására már
e.rmekkorától fogva gyűlölte az apját. A keddi
tárgyalásson <i fiu beismerte a bűncselekményt,
anyja azonban tiltakozott a bünrészesség vádja
«'llen A törvényszék hosszas tanácskozás után hirdette ki az ítéletét, melyben bűnösnek mondotta
ki ifjú Skribek Jánost gyilkosság bűntettében, ezért
14 évi fegyházra, anyját pedig bünsegédi bünrészesség címén 12 évi fegyházra Ítélte. A felek felebbcztek.
S2!>

N«i és férfi L I C H T M A N N
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dpőkülöníeg@i$ések
.
cvf'wekcvf'meli- és munVascItift*
munkacc'pf'* a Irei'
Ircfi bb
bb kivitelben

Szeged, Széchenyi
I Belvárosi CipőüzlettérlI.Városi
bérház

boraxos kölnivíz

uiry illatánál, mint boraxtartalmáná.1 fogra kitűnő tíitásu.
Csak zárt üvegokbon kapható a
254
Sxení
RóKus
fjyófjysxerlárban.
k l » U v e a Ara *-20. n n y y U v e a Artt 2.40.

kaphatók

Kelemen
ucca 5.

x Kezl.vü. sérvkftfő, haskittö. Paulusz, Iskola-u. 25.

— Rajz és festészeti oktatás. D i n n y é s Ferenc
festőművész rajz- és festőiskoláját szept. 15-én
megnyitja. Beiratkozás naponta: reggel 8—10-ig és
este 6—8-ig a Szentháromság ucca 4. sz. alatti műtermében.
x Iskolaruhák Lánczi Jenőnél, Széchenyi-tér 13.
— Teherautó alá bérűit egy munkás Kedden
délután jelentették a mentőknek, hogy a szőregi
országúton J u h á s z Imre 34 éves munkás egy
arra haladó teherautó pótkocsijára akart felugrani,
de oly szerencsétlenül hogy ballába az autó kerekei alá került. Sérüléseivel a közkórházba szállították.

1U28 szeptember 5.

I
MEGHÍVÓ a Textilgyári Részvénytársaság felszámolás alatt, szegedi bej. cégnek 1928. évi október hó 9-ik napján, délelőtt 10 órakor a Dugonics-tér 8—9. szám alatt levő irodai helyiségben
tartandó rendes közgyűlésére. Tárgysorozat:
1. A felszámolói kimutatás és jelentés előterjesztése az 1927—1928. évről, a fel ügyelőbizottság
jelentéségek előterjesztése, az előbbiek feletti határozathozatal és a felmentvény megadása ugy az
igazgatóság, mint a felügyelőbizottság részére.
2. Felügyelőbizottság választása.
3. Esetleges indítványok.
Kelt Szegeden 1928. évi szeptember hó 4-én.
A közgyűlésen résztvenni óhajtó részvényesek
részvényeiket a közgyűlés határnapja előtt 8 nappal délelőtt 12 óráig dr. Székely Ferenc felszámoló
ügyvédi irodájában (Szeged, Kárász-ucca 14., I.
5.) helyezzék letétbe. A felszámolói kimutatás és
jelentés a közgyűlés határnapja előtt 8 napon át
a részvényesek által ugyanott, vagy Dugonics-tér
8—9. szám alatt megtekinthető.
929
A (elszámoló.

Madliö
A nagyobb
mai

leaűóállomásolc
műsora

Budapest. 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
12: Déli harangszó. Utána: Kurina Simi és cigányzenekarának hangversenye. 15.30: A Magyar Rádió
Újság Morse-tanfolyama. 17: Harsányi Gizi mesél. 18: A m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye az Angol-Parkból.
19.15: Dr.
Schön Viktorné: A modern iskola hatása a gyermek fejlődésére. 20: Olasz áriaest. Közreműködnek:
T. Walter Margit operaénekesnő és Vinkovjch László operaénekes. Zongorán kisér: Polgár Tibor. 21:
Bartók Béla zongorahangversenye. 22.30: Pontos
időjelzés, lóversenyeredmények. Utána: Az Ostende-kávéház
szalonzenekarának hangversenye és
Cselényi József magyar nótái Vörös Feri és cigányzenekarának kíséretével. — Bécs. 11: Hangverseny.
16.15: Zenekari hangverseny. Operarészletek. 20
óra 05 perc: A bécsi zene születési helyei. — Berlin. 17: Szórakoztató zene. 20: Operaest Zenekari
hangverseny. — Breslau. 16.30: Kálmán Imre hangversenye. 20.15: G. Hauptmann: Schulek und Sau
cimü tréfájának előadása. — Kaítovitz. 18: Délutáni hangverseny. 20.30: Zenekari hangverseny. —
London. Daventry. 16: Könnyű klasszikus zene. 18:
Tánczene. 19.15: Szonáták két hegedűre. 19.45:
Könnyű zeue. 20.10: Vaudeville. 23: Tánczene. —
Leipzig 15: Szórakoztató zene. 20.15: Virtuóz csellódarabok. 21.15: Egyfelvonásos ciklus. 22.30: Tánczene. — Langonberg. 12.10: Gramofonzene. 13.05:
Hangverseny. 14.30: Gramofonzene. 17.45: Szórakoztató zene. 20: Zenekari hangverseny. 21: Péter
Bach dr. dalestje, utána tánczene. — Mílano-Vigentino- 16.30: Jazz-band. 17.20: Gyermekkarének. 20
óra 50 perc: Könnyű zene. 22.35: Tánczene. —
Prága. 11: Gramofonzene. 12.05: Hangverseny. 17:
Hangverseny. 20.10: Szórakoztató zene. 21: Hangjáték. 21.30: Zongorahangverseny. — Róma. 13:
Rádió-trió. 21: Részletek A. Boito Mefistofole c.
operájából. — Toulouse. 12.30: Dalok, melódiák.
20.30: Katonazene. 21: Bizet- és Rossini-hangverseny. 22.30: Balalajka-hangverseny. — Varsó. 17
óra 25 perc: Rádió-posta. 18: Hangverseny. 18
óra 30 perc: Esti hangverseny.
Modern, szép, 16 méteres

A O R T Á I ,
és

üzleii állványok

eladók.

(Volt) Gummi- és Bőripar, Korzó Mozi mellett.
Felvllágoailást ad a Belvárosi
Mozi. Telefon 2-5S.

Szombaton a
Munkásotthon tánciskolájában
Jazz-band. A tánctanfolyamok 15-én kezdődnek K é r é s z B é l a tánctanár vezetésével

Beiratkozni a láncestéken lehet.

1928 szeptember 5,

délmagyawwsz.W;

SpOFÍ
Valuták«
.npá itot
27.90-2805
Urt
3.46-351
79 65 79.95
L*Tt
ael«« f r.
16 91 17 01
Líra
3000—30*25
Cseh kor
152.75 153 35
áíírtt
Din kv,
136.45 136.95
10.00 1006
DinSr
Oitr, teSSL 81.60-80,95
57040 57'40
Oollir
Nor*. Kor. 152 95 153.55
22 45 2265
Fr, trank
St. frflnK
110 35 11075
Boll. fortoS 229*50 230 50 SviM kor.
153.25.153.Í5
64.15-64.45
Zlety
Irányzat:
A mai értéktőzsdén az irányzat elgyengült, ösztönzés hijján a spekuláció tartózkodó magatartást
tanúsított. Nyitáskor néhány értékben még árjavulás mutatkozott, a tőzsdeidő későbbi folyamán
azonban lanyhább irányzat következtében ezek az
árnyereségek nagyrészt veszendőbe mentek, sőt a
legtöbb érték fokozatosan lemorzsolódó árfolyamok mellett zárlatig 1—2 százalékkal a tegnapi
nivó alá esett. Igen lanyha volt a Bauxit, amely
a nagy kinálat következtében 18 pengővel olcsóbbodott Néhány kivételes érték, mint a GanzDanubius. Magnezit, Gschwindt és néhány nyomdaés kuliszérték jól tartotta magát. A forgalom
csendes volt A fixkamatozásu papirok piacán
csekély forgalom mellett lanyha volt az irányzat,
a valuta- és devizapiac változatlan.
Gabonatőzsde:
Irányzat csendes, a forgalom élénkebb,
Hivatalos árfolyamok:
77 ku.
<,UBS
2* 65 26.85
Tfgítr.
26.55 ?6 75
P.-tiKMi
26 45 26 65
Fm.
26.45-26 65
Pv.
26 45 2665
^ácsViri
DiinántdÜ —.—»—.24 85 25.00 egyéb
tfozs, peitvFd.
Árpa (akarmiSny I. 27.0P. 27.25 Sörárpa
Árpa takarmány II. 26 45-27.00
egyéb
20.75 21.ro Zab I.
Puíaborpa
45 00 46 00
Reoce
közép
31.35 31.60 Köles
Tengert

78 !»fj.
26 85 — 27.05
26.75-26 95
26.25—26.90
26 25—26.90
26 25-26.90
24.75 2490
28 50-30-75
28.00 29.50
25.75 26.25
25 25 25 50
3000-3100

Kandiba Izsák és nc)e mélyen lesújtva • sort kegyetlen csaposától tudatják barátaikkal, hogy egyetlen

kicsi angyalkájuk,

L

A

C

I

K

A

kedden délután rövid és kínos szenvedés nlán másféléves korában visszaadta ártatlan lelkét a Mindenhatónak.
Egyetlen reménységünket ma délután 3 órakor temetjük a cbiteremböl korán elhunyt bátyja, DezsOke mellé.
Szeged, 1928 szeptember 4.

A gyászoló család.
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.

ünnepi kalácsok
Wolf
megrendelhetők:

T i s z a Lajos k o r u l 17.
Telelőn 3-62.
Tisza L a f o s R ö r a l 37.
869

Polgár u c c a 31. szám.
Telefon 12-93.

Mindenféle

liszt, dara, terményára,
étkezési rózsa- és takar*
mányburgonya
állandóan kapható házhoz szállítva
S c h m i d t - m a l o m ,

Földbirtokokra:

kölcsönt fot-rósttattok telje* 100«. 'o-os kifizetéssel
7Ví°/o évi ki mattal, 35 évi lörlesztésie, garantáltan
8 nap aluli a föld forgalmi Pitékének 5'.o/o ig. (Váltó
vagy kezes nem kelti' Földbirtok-vételeket pénzintézetem az érték
50°/o-ig finanszíroz. Házakra 10
évlo terledő krlcs5nBk 9°/o évt kamattal! Építkezési
kölcsönöket 16 évi törlesztésre 8Vs%-os kamatalapon iolyóRiltatur-k. Váltó ilitelek kereskedőknek,
iparosoknak 8% évi kamaltal fotyósittatnak.
Örökségekre, követelésekre, kölcsönt, elő'eoe1 folyóslitntunk maoánnénzből. (Válaszbélyeg beküldendő!)
Radó Mihály, bankbizományos, Budapest, VI.,
Szondy ucca 11. (Alapítva 1893)
K.5Q

A Bástya nincs letörve —
csak rossz napja volt vasárnap
Szeged sportközönsége, valamint a Bástya szűkebb vezérkara még tegnap is a vasárnapi vereség hatása alatt állott. A győzelmek könnyen elröpülnek az emberek felett, de a vereség,, a csalódás után megmaradt keserű iz sokkal tovább
tartja fogva a lelkeket. Ez történt most is. AK
első bajnoki mérkőzés kudarca felett elementáris
erővel tőrt ki az emberekből a keserűség és alig
tudnak megnyugodni.
A Bástya igazgatósága hétfőn esle foglalkozott" a
vesztett mérkőzéssel és FrőhHch csapatkapitányt
és Hlavay trénert beidézték az ülésre. Az ülés
zárt lévén, befejezésekor megkérdeztük a vezérkar egyik tagját, miről tárgyalt az igazgatóság
és Hl vay, Fröhlloh becitálására miért volt szükség.
— Ölést minden mérkőzés után tartani szo ink
— mondotta —, ahol az anyagi természetű ügyek
mellett letárgyaljuk a legutóbbi mérkőzés eseményét Most is igy volt Természetesen a vasárnapi
vereség «kát kerestük, hiszen teljesen váratlanul
ért bennünket is, nemcsak a közönséget. Hlavay
trénert és Fröhlich csapatkapitányt azért hivtuk
be az ülésre hogv a kellő felvilágosításokat megkapjuk.
— Megállapítást nyert, hogy vasárnap váratlanul
egy rettentő rossz napot fogott ki a csapat, ami
nem rendkívüli dolog, hiszen a futball legtöbbször diszpozíció kérdése. A vereség fájdalmas,
de nem szabad ennek túlságos jelentőséget tulajdonítani. A Bástya is csak egy olyan csapat, mint
a többi ligaegyüttes, van jó napja és van rossz
napja. Sajnos, az első mérkőzésen pont rossz
napja volt, ami az egész nyári jó szereplés után
kétszeresen lehangolólag hatott.
— No de kérem nemcsak mi vagyunk az
egyetlen akinek az első mérkőzés csalódást hozott Ferencváros csak félsikert ért el. a Sabária
otthon szintén vereséget szenvedett a legyengült
Vasastól, a Bocskay—III. ker. meccs, bár eldöntetlenül végződött, nivótlati küzdelem volt. Az első
találkozás általánosságban magán viselte a szezon
efcjének bélyegét
— Ml azért nem vonank te semmi tragikus
következtetési a vasárnapi vereségből, csupán fokozottabb munkára serkentjük a csapatot és hiszszük is. hogy hamarosan korrigálni fogják a
vasárnap őket ért kudarcot
— Egy nagyon bántó dolog azért van ebben a
vereségl>en. Nem figyelték meg az urak, hogy
a Bástya Itthon, Szegeden szokta leggyengébb
formáját kijátszani? Nem tűnt fel, hogy amint
kimozdul Szegedről, akár vidéken, külföldön, vagy
a fővárosban is sokkal szebb' és eredményesebb
futballt játszik, mint itthoni Hiszen április óta
lejátszott összes bajnoki és nemzetközt mérkőzéseit megnyert® és olyan hirt szerzett "magának,
hogy a legelső magyar csapatok kőzött emlegetik. És ez nagyon bántja a fiakat, mert érzik
ennek a visszás helyzetnek a salyát Most is azért
vannak legjobban lehangolva, hogy ismét itthon
kellett egy hihetetlen rossz napot ktfogntok.
— No de lesz ez még másként is. Az igazgató
ság bizonyos változtatásokat is fog eszközölni a
csapaton és erős a hitünk, hogy rövidesen lesz
alkalma megmutatni a csapatnak Szegeden is,
hogy van benne kvalitás és harckészség.
— Kérjük a közönséget, legyen egy kis türelemmel.
A közönség a nyilatkozat után várja: ml lesz
vasárnap és egy hét múlva — Itthon.

Vasárnap f&iszlk a Bástya
Budapesten a Hungáriával
Tárgyalások, sőt már megegyezés is w>lt a
Bástya és Hungária között, hogy a vasárnapra
kisorsolt bajnoki mérkőzésüket szombaton fogják
lejátszani. Később a megegyezést megváltoztatták
és m eredeti terminusra tértek vissza, úgyhogy
a Bástya legközelebbi bajnoki meccsét a Hungáriával vasárnap fogja a Hungária-uton 4 órai kez{ dettel lejátszani Előtte valószínűleg a Vasas—
j »33«-as bajnoki lesz az elömérközés.

Kvasz
játéka volt a Somogy—Bástya saomoroao végződött vasárnapi ligameccs egyik nagy szenzációja.
Ez a Csabáról Budapestre és onnan Kaposvárra
elszármazott délkerületi futballista nagyszerű centerhalf játékot produkált és nem esünk túlzásba,
ha azt mondjuk, hogy a gyászos emlékű Somogy—
Bástya-meccs sorsát az a nagyvonal^ klasszikus

játék döntötte el. amit Kvasz produkált vasárnap
Szegeden. Szinte korlátlanul uralta az egész mezőnyt és tetszés szerint dirigálta a játékot. Eltörpült mellette a szegedi halfsor minden tekintetben. Remek labdakezelése, helyezkedése és
taktikája által emeletmagasságra emelkedett ki a
22 játékos közül.
Nagyszerű teljesítményét látva, sokan felsóhajtottak: »És ezí a Játékost nem ak >rt\ megvenni
a Bástya, pedig fe&tnálfcomtt.t
Az igazság megóvása miatt fel kell világosítani
a méltatlankodókat, hogy tévedésben vannak. Kvasz
sohasem kínálkozott fel a Bástyának. A szegedi
klub ellenben már egy év óta kéri a Hungáriát,
hogy adja át Kvaszt akire ugy sincs szüksége.;
A Bástya kérését a w l n n a Hungária nem tMjesit<n'e> alkuba sem állt Szegeddel. Hogy Somogynak most mégis eladta, az Révész tréner
pro pozíciójára történt. A Hungária nagyon jól
tudta, hogy a Bástya réáera komoly vevő Kvasz*»,
azonban ugytátsZik jobban szivéhez: van nőve
néki Somogy, mint a szegedi klub és odaadta, j
Aki tudja, hogy a Bástya a Ferencváros felé
orientálódik és a Hungáriával semmi közös ér-1
deke sincs, az megérti Fodornak ezt az eljárását Somogytól van esetleg várni valója a Hungáriának. de a Ferencváros orientációjú Bástyától
már semmit sem várhat. Aztán meg a Hungária'
is azok közé tartozott, akik azt hitték, hogy
a Bástya erős és nem tanácsos még Jobbon megerősíteni í . . Ki tudja, nem ismétli-e meg régebbi bravúrját és újra elszed 2 pontot a bajnokjelölt kék-fehér csapattól? Dr. Fodor azt hitte:
Kellemesen csalódott. Sajnos, mi is csalódtunk;
Kellemetlenül
Nem fizetnek a birók. A BT erélyes hangú
felszólítást intézxrtt a testület tagjaihoz, melyben!
a tagsági dijak befizetését szorgalmazza és kilátásba helyezi a mindenható birói jogok felfüggesztését.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
„
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagvnrorszáí*
Hírlap- és Nyomda vállalat Rt. könyvnyomdájában..

MOTOROK

ktttOnböző nagyságban, abszolúte Jókaiban, Jutányos
árban e l a d ó k . Szent Mihály ucca 8. szám. 9"1!
Legfőbb p o r o s z é s m a g v a r k á l y h a

szén,

bécsi dió légszeszgyár! koksz, Iflztfát háztartásoknak, a klskuqdorozsmat elismeri •IsőrendG lisztjeimet kereskedőknek és pékeknek aján-i
lom Diener Pál lermén;Miomá*^M «íján szegedi telepemről! —
Ugyanott állandóan gabonákat Is vásárotok. Eszes Imre, Párisl-kCrnt
«4. Teltfon 489. Diener telefonja 1700.
549!

Jól bevezetett főforgalmú ifflszerOxlef
a srasdasági vasút mentén

haláleset miatt sürgftsen
n | « l f | | | Megtudható Schlésínger Mór fii szertol d W l f B nagykereskedő és Sugár és Hoffmann
rövidárun agykereskedőnél Szeged, Kigyó ucca. 824

A Glück-íéle §
c s e m e g e k e r e s k e d é s '

folytán a még raktáron levő l i k ő r ö k ,
borok, konzervek és üzletber e n d e z é s olcsó ároo kiártisittatnek !
Kérjük a tisztelt közönséget, hogy
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szükségletét addig ne szerezze be, mig
üzletünket meg nem tekinti, ahol is
a szakmába vágó favitásolc
fs
pontosan
e s z k öxölíetn
e *c.
Üzlet: Kölcsey occa 5. Tetelon 15-61.
Ipartelep: Kolozsvári 'ér 2. Telefon «2-18.
L é d e r e r

é s T ó s z e g i f
""•us.-!-- 5
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DRT,MAGYARORSZÁG

ApröbinMCsck: 10 nfflg 30
ftIMr minden további n i 3
fillér. - N»ey betflklicl siedett
» tavak két»teresen siámlttatnak.

APROHIRDETESEK
Bútorozott uccai szoba kiadó. Jókai n. 6a.

Belvárosban elegánsan bútorozott szobit kaphat olcsó árért, ha telad egy
30 filléres apróhirdetést.

Bútorozott egyszerű udvari
szoba kiadó. Dugonics tér
11., I. 5.

Terménys z a k m á b a n
jártas

helyiképviselöt

L a k á s * Üzlet

keres Schmidt-malom,
Vásárhelyi sugárul.
Lakások
T
e l e f o n 1 2 — 3 9 910
kettő, négy, őtszobás teljes komforttal Klauzál téKereskedelmit végzett gépren azonnaíra, nagy novem
és gyorsirónő azonnali beÚriemberek szép szobát,
berre. Több kisebb, nalépésre ajánlkozik. Azonnal
raetleg ellátássái k írhatgyobb lakás a város minjeligére a kiadóba.
nak. Deák F. u. 18., I.
den részén kapható. Keresek 5—6 szobás modern
Fát fürészelek géppel. ~
t'.legánsan biitprorott szolakást Alsóvároson a nagy.
Frischmann
gépműhely,
ba Intelt ¡y ••:
eset
kőrúton tnl lelépéssel vagy
Kálváriánál. Telefon 13-73.
elg kettőnek', fürdfi szoba
cserélni. Keresek lakásokat
használattal magányos uri
\ evőim részére modern és Négy középiskolát végzett
nflnél kiadó. Cim: Fekenem moderneket, lelépéssel
fiút droguista gyakornoktesas u. 22., III. 27. a. vagy anélkül sürgősen. —
nak azonnal felvesz havi
Egyedüli központi lakásköz
zsebpénzzel. Ncmecz Hattyú
vetitő iroda, Dugonics tér drogéria, Tisza L. kör. 73.
Bútorozott szoba 3 személy
1. Szüts. Telefon 14-63.
kiadó. Pál u. 8. sz.
Állásban levő fiatalembernek teljes ellátással kiadó
bútorozott szoba. Bocskny
u. 4., I.

Külőnbejáratu, szépen bútorozott uccai szoba kiadó. Fodor u. 17., I.

Egy szoba, konyha kiadó.
Középkikőtősor 22. szám.

Vadász u. 4. sz. 3 helyiségből álló lakás irodának kiTiszta bútorozott szoba két
adó.
férfi részére kiadó. Püspök
u. 12., Lengyel Ema úrnőnél, bejárat lépcsőház.

Foglalkozás

Elegáns bútorozott szoba 1
—2 fiatal ember részére
Fürdőszoba használattal, —
esetleg ellátással 15-ére kiadó. Mérey u. 6c, II. 4.
Ugyanott kis udvari saoba olcsón kiadó.
Bútorozott szoba egy vagy
két férfi részére azonnaíra
kiadó. Korona ucoa 29.
Szépen bútorozott szoba
tiszta, nagy, uccai két személynek kiadó. Klauzál
tér 3, II. em. 17.
Külőnbejáratu

bútorozott szobát

keresek,azonalra, lehetőleg nagykörút közelében
„Garzon" jeligére. 924
Külőnbejáratu, szép tágas
iiccai szoba egy vagy két
urnák kiadó. Oroszlán u. 3.
Ualapüzlet

1325 s z e p t e m b e r 5.

Építkezési,
alakitást, szolid áron vállal
Barna kőművesmester. Zákány u. 48.
Magas
mellékjövedelemre
íeöet
szert,
ha közli Méaer
ingatlan irodával Szegeden, Horthy Miklós ucca
2., Knllorpaloíánál, hogy
ismorősei közül ki szándékozik venni vagy eladni
háeat, háztelket, gyümölcsöst stb.
628
Építkezést, átalakítást jutányosán vállalok, ifj. Kiss
Ferenc kőmivesmester. —•
Gyöngytyúk neca 3.

Tanonc
fizetéssel felvétetik. Oroszlán és Bajza u. sarok. Marosán cipész.
Ügyes helyi ügynök kereste
tik pipere és divatáru jelige.

Cserépkályhák
átrakását, javítását, tisztítását,

Me/eor-

K á l y & ú K
schamottozását
jutányos
áron csak nálam csináltathatja.
636

Kovács
Szentháromság

káiTbüs
ucca 49.

Ügyesebb
tanulólányok
felvétetnek Alt Gizella
nőidivattermébe
Széchenyi-tér 7., I I . em. 24.

Német nevelönöt s

zongoratudással felveszek.
Cim Sohmidt-malomV ásárhelyi sugárt. Tel. 12-39.
Szakképzett gyümölcsfa, rózsa és virágkertész feles
kertészeti állást keres azon
nalra. Szorgalmas jeligére
a kiadóba.
Egy középkorú szorgalmas
házaspár, a férj kőműves,
házfelügyelői állást keres
bármikorra. Stnmpf, Tápéi
o. 30. szám.

Magán kabinok elhelyezését
elvállalja.
Középkikötősor
22. szám.
Helyi piacokat látogató
acél és norinbergi szakmában bevezetett
ügynököt
felvesz Alfa késgyár, Maros u. 24.

Ipari tm Uere»bed'-'~i! célokai
•solgálA aprOíi'rfi -.ck: 10
szóig 50 fillér, Bi.iilen további
szó 5 fillér. e * C c " C

Gondos ellátással keresztény uri család elvállal kő
zépiskolai tanulót. Vitéz u.
5., n . em., 3. ajtó.

Eladó ház Gém ucca 18.
kedvező fizetéssel, gazdasági épületekkel azonnal el
foglalható, emeleti lakásokkal. Tud.: ugyanott

2—3 diák uri családnál teljes ellátást kaphat. Esetleg
leg zongorahasználat. Vitéz a. 4., II. 8.

Svájci nőstény fajkecskék
eladók. Berlini kör. 24.

BÚTOR

H ^ Hssölöblrlolc
HS
| Ellátás j E
Sxaiymaxl
Széchenyi téren lakó Izr.
nriháznél, középiskolás

arileány
vagy

740

egyetemi baHgatónő
teljes ellátást kaphat FUrdSszoba ét zongorahasznilat.
Érdeklődni Vajda és Fodor
cégnél Szeged, Károlyi
ucca 1. sz. Városi bérház.
Budapesten, belvárosban
egyetem mellett házaspárnál lakást, ellátást kaphat
2—3 diákleány vagy fiatalember. Fürdőszoba van jeligére.

Uri családnál

4 középiskolás vagy egyetemi haMgatónő

teljes ellátást
kaphat fürdőszoba használattal
Dugonics fér 12.. I. emelet
folvesó, iebb sarok. 764
Három középiskolai tanuMt az iskolai évadra
teljes ellátásra elfogad
Izr. uri család. Bocskay u.
9. fdszt. 4.
Vidéki középiskolás
leányka vagy egyetemi
hallgatónő

teljes ellátást
kaphat fürdőszoba- és zongorahasználattal Szegeden
a Belvárosban, uri családnál, amelynek egyetemi
hallgatónő leánya van.
Ajánlat „Egyetemi hallgatónő" jeligére küldendő
a kiadóhivatalba.

legolcsóbban kedvező fizetési Mtételekkel is kapható

kb. 2 h Id, állomáshoz közel, uri
nyaralóval, idei terméssel is eladó. Részlelek megtudhatók dr.
Rósa Pál ügyvéd >rodáJában
Mikszáth Kálmán ucca 4. sz) a
lélutáni órákban.
916

Í

Eladó három faj-sfildő. —
ösz u. 47.

BÚTOROK

Menyasszonyi
és alkalmi ajándékok eyOnyörfl
választéka; — zománcedények,
herrd rfl alpakka ié(?ízekrín»ek
leglobb be»zerzísi helye Sz&nló
zománeAruház, Városi bérpalota.
133

Eladó Makón egy kisebb
ház, szoba, konyha, speiz,
csukott ereszetalja, azonnal elfoglalható. Érdeklődni Klauzál tér 9., házfelügyelő.

Suíorofr

mélyen lesxanitoli
Árban
Kertésznél,
Feketesas-u. Figydje a c«n nevét
Alkalmi
vételek
:
bérházakban, családi házakban, háztelkekben, gyHmfilesÜsBkben: legelőnyösebben közvetiti
blézer
ingatlanforgalmi irodája,
Horthy Miklós ucca 2.
(Kultúrpalotával szemben)

Könyvszekrény, konyhakre.
denc, uj tölgyfapadok asztal, székek eladók. Vadász
ucca 4.

KÜLÖNFÉLÉK
lego esőbb és egerösebb a tejeli«. Intézeti harisnyák elszakíthatatlan minőségben készülnek.
V á c z l M a r l a k a , Méret
ucca 2, Püspökbazár
821

Spanyol,
francia, angol tanítást vállal. Humoros módszer j©>
1 igére a kiadóban.
Nagytemplomban közép 3.
sorban levő férfi ülés a*
ünnepekre kiadó. — ö z r .
Ungárné, Jókai ucoa 1.
Hegedű órát adok kez.
dőnek és haladónak. Fodor
n. 18., Bakri Lajos.

Zongora órákat
adok kezdőknek és haladóknak. Petőfi Sándor sugárut 79, II. em. 6. 933
Harlsnyalelelétl!

selyemharisnya sz"m'e'szedcst
és duplatalpu lér'i és női harisnyákat. szinek óriáni választékban intézeti eye'tnekharisnyák
D M. C anyagból a lego'csón-

ban készülnek. — Táboroaslní.
Arany János ucca. (Dr. drótpalota) Telefon 7—52.
915

Kiskörúton belül négy szobából
álló helyisébe»
928

iroda

751

Egy füszerberendezés eladó.
Újszeged, Középkikötősor
22. szám.

Okleveles zongoratanárnő
még néhány növendéket el.
fogad. Maros u. 15., f. f

MERKÚRkerékpár

felveszek. Ugyanott egy tanonc fizetéssel

PFAFF varrógép

felvétetik. Bakó László, Móra u. 31. gis

részletfizetésre

DERYCil

S S pénzbeszedőt

Gnmmlk, alkatrészek nagvbanl árban. flrlegvzék Ingyen.

felvesz az „Universale" általános biztosító
társaság vezérflgynöksége, Vitéz ucca 29.
912

Még 3 házhely
C s o n g r á d i sugárut

végén

e l ő n y ö s ér é s f i z e t é s i feltételek m e l l e t t

PfilTlE uj mérleget

varrógép
H «

s I T A l t só « m o s t a

BEJI

218

É r t e k e z h e t n i : B 5 h m S á n d o r . S z l . M i h é l y u. 6.

tányérral nálam kaphat,

Szobaleány
Hazat Textilipari

R.-T.-nái

Rókusi feketetőldek 57.

E a l A d i l A d
Nem csupán magánérdek, hanem
K l V e S I f t C S a országos érdek a ISbblermelés,
ami Csak jó csiraképes vetőmaggal érhető el. Nagy terméseredményt a gazda okkor ér el, ha vetőmagvatt

827

Értesítés.

vetőmagtisztitó és
osztályozó géppel

Uyyanolt tisztított nemesített vetőmag kaohatű.

nagy

érzékeny, tartós, soha ki nem akad,
ki ebből vesz, szerencséje, becsülete is megmarad,
de csak ugy, ha Boldogasszony sugárut 3. s z á m a l á
az árával szalad (ós ha mérleg marad).
919

intelligens,
üg/es
felvételűt H o r t h y
Miklós
uccai
lakásomra.
—
Jelentkezni:

eladó.

készíti elő. Kevesebb vetőmaggal |obb és tiftb lermés
érhető el. Megbízhatóan osztályozza a magvakat fais'hr
szer ni. kllIBnválasztla a cslraképes magvakat a csiraképtelen, beteg és löriitt szemektől. - Salát erdekeben
Vigye el gabonáját GÍÍCC FmrOIIP VBlömagüsztitO
tisztítás végeit
lUOQrOIGIIO
(ülepére WsíiHndorozsmira, ahol terménye nemesitett velőmagra is
azonnal kicserélhető.
796

céljára

azonnali beköltözésre k-i esek.
Világpnrcellán Áruház, Kossuth
Lajos sugárut 29. Telefon 522.

Székasztalos segédet

^zám. Jelentkezés délelőft 9—11-ig.

Lászlónál

Harisnya!« ötödömben

nagy választékban, leszállított árban
230
Wlesner,
Aradi u. 6.
Erős igás kocsi, bádogozott meszes kocsik, talicska, létra eladók. Vadász
ucca 4.

Singer

Feketesas ucca 15. szám. 322

A t. őröltető közönség szíves tudomására adlak,
hogy malmunk javítása befe|eztefett és most már
üzemben van.

legszebb

kirí leiben

minden anyagból
szerezhetők be

Fischer János Fiai

legolcsóbban

sirkőgyárában

Kálvária ucca 3.
Kedvező fizetési feltételek!
Temetőt munkák jótállás melleit véceztetnek.
900

BuzAból, rozsból elismerten a legjobb
minős ^gü lisztet készítjük.
Darálást 4°/o-ért, paprikaőrlést is a legolcsóbban végzünk.
Állandóan
kanhatók.
787

friss őrlemények

legolcsóbb napt óroa
M a

m n l o m .

