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Az élet miniszterei
— Éa az élet minisztere akarok lenni, —
•ttoödta a békéscsabai gazdagyülésen Bnd János miniszter u r és el lehet gondolni, hogy,
ezzel a nagy elszánással mennyire föllelkesítette a z igen tisztelt ünneplő közönséget A
békéscsabai gazdanemaet számtalan poharat
emelt és éltette a szónokot az emberi kor
legvégső határáig, aminthogy meg is érdemelte.
Nagyon elismerésre méltó dolog az, ha egy
miniszter elhatározza magát, hogy ő az élet
minisztere lesz.
Közpolgári ésszel ugyan azt hinné az ember, hogy ez nem is lehet máskép. A miniszterek nem azért vannak, hogy a madárátvonuláskoat figyeljék, vagy a f ü növését hallgassák, vagy a felhők futásán elandalodjanak
és egyéb ilyen lirai tevékenységet fejtsenek
ki államtitkáraikkal és tanácsosaikkal egyetemben. A beavatatlan ember azt gondolhatná,
hogy a miniszterek magától értetődően az élet
miniszterei. De egy miniszter s éppen az a
miniszter, akinek tárcája a közgazdasághoz
van címezve, szükségesnek látja hangsúlyozni,
hogy ő az élet minisztere akar lenni, akkor
valami hiba lehet a kormányzatnak az élethez
való viszonya körül. Akkor föl lehet tenni,
• hogy vannak miniszterek, akik felhőkön lovagolnak és álmokkal játszadoznak és nem
az élet gyeplőit igazgatják a realitások talaján. Akkor talán még azoknak is igazuk
lehet, akiknek Bud Jánosról eddig az volt a
véleményük, hogy nagyon derék, jóravaló ember, aki alkalmas volna arra, hogy adórendszereket dolgozzon ki elméletben az egész világegyetem számára s mély tudományával be
tudná bizonyítani azt is, hogy a csillagokra való
föl tekintés is adó alá vonandó, mivel a csillagok is luxuscikkek. Akkor talán nem tévedtek azok, akik az ilyen nagy teoretikust sokkal szívesebben látták volna egyetemi katedrán.
Tapsra méltó szép fogadalom a Bud Jánosé, ha azt a közgazdasági miniszter nem
a pénzügyminiszter szellemében váltja be. Igen,
legyen az élet minisztere, de rtc az ablakon
keresztül néziett, ne a banketteken megismert,
ne a helyi diszszónokok által tolmácsolt, ne
a hízelgő frázisok által meghamisított, hanem
az igazi, a kiszáradt, a lerongyolt, az igazi
magyar életé, amely soha olyan kétségbeejtő,
.soha olyan kilátástalan nem volt, mint most.
Valószínű, hogy se Bud, se társai, akik mindnyájan teljes jóhiszeműséggel tartják magukat az élet minisztereinek, nem is sejlik, hogy,
ők egy agonizáló ország betegágyánál konzultálnak, mikor azt gondolják, hogy az u j Magyarország megszületésében segítenek. Honnan ismerhetnék az ország igazi állapotát? A
parlament nem a nép képviselete, hanem a
kormány . kinevezett
bizalmi
embereinek
szóőrlő malma s a kormányzat bizantinus
.szelleme a parlamenten kivül elnémított minden kritikát.
Igaz, hogy soha annyi miniszter nepa ült le
egy asztalhoz a misera plebs-szel marhapörköltet enni és áldomást . inni, mint most s
Mátyás király nem fordult meg annyit a nép
közt, mint a mai kegyelmes urak. Csakhogy
Mátyás király a szegénység köntösében vegyült a szegény emberek közé, — a m i minisztereink mindig magas méltóságuk sugaraiban ereszkednek le a válogatott plebshez,
amely szédülten halljukozik cs mindenre tapsol. H a igazán az élet miniszterei akarnak

lenni az urak, akkor hagyják itthon a glóriát, s ne a magasröptű szónokoktól kérjenek
információt arról, hogy boldog-e a magyar.
Menjenek be a kereskedő üres boltjába, keressék fel műhelyében az iparost, nézzék meg
a gyáros számvetését, hallgassák meg a föld-

birtokos jajszavát és állítsák meg az autójukat
az árokparton, ahol a ma jobbágy-parasztja
hideg hajábafőtt krumplit ebédel zöld paprikával. Akkor látni fogják, hogy egy kicsit
elkéstek a jószándékukkal, legalább most már
nagyon siessenek vele.

Nyolcvanöt halottja van eddig
a madridi borzalmas szinháztdznek
350 sebesült — Szivettépő jelenetek a pusztulás körül

Madrid, szeptember 24. A Novadados-szzin'náziban a tüz fl óra előtt 10 perccel, az utolsó szünet
vége felé tört ki. A földszinti ülőhelyek és az első
padsorok közönsége eltudott menekülni. A lángok nagy sebességgel terjedtek tovább, mivel az
építmény régi volt és fálmt épült.
A nézők között borzalmas pánik tört kt, dacára annak, hogv a zenekar a tüz kitörése utón
is tovább játszott, azon célból, hogy a pánik
kitörését megakadályozza.
Vad tolongás kezdődött a kijáratok felé,
ahol sokan felbuktak és a többiek az elesetteken
keresztülgázoltak.
Hajnali egy órakor a szerencsétlenül
jártak
száma elérte a húszat, de a romok közt még
számtalan halott fekszik. A mentőállomások közelében sok gyermek várt szüleire, a rendet a rendőrség csak nagynehczcn tudta rendbentartanL
A tüz a rzinházzal

a színházba, mert aznap volt feleségének születésnapja.
Utászkafonaságot rendeltek ki a borzalmas szerencsétlenség színhelyére, akik nagy fényszórókat
állítottak fel a katasztrófa színhelyén, mert a
gáz- és a villamos vezetékek a tüz következtében
elszakadtak.
( 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 el en-"
tése.) Parisból jelentik: A Madridból érkező legújabb jelentések alapján még mindig nem állapítható mag pontosan a Novadados-ízlnház tűr.,
katasztrófájánál elpusztult halálos áldozatok száma,
A délutáni órákban a romok alól
72 holttestet
j
emeltek ki, ez azonban korántsem a végleges számi
miután az eltakarítási munkálatok folyamatban
vannak és a legjobb esetben csak kedden reggel fejeződnek be.
A sebesüllek száma 3411—35®-««

tehető. A katasztrófa valódi okát ezideig nem siszomszédos háztömbbe is belekapott és
került megállapítani. A hatalmas hatemelct s színtovább terjedt.
ház a|ig egy óra alatt hamvadt el és ez a köA tűzoltóság csak nagyneliezen lett úrrá a tűz rülmény magyarázza a halottak nagy számát, vafelett. 89 sebesült állapota életveszélyes, két sebelamint az, hogy a színháznak mindössze négy kisült a mentőállomáson meghalt- A sebesültek közt
járata volt.
igen sok a gyermek. Többszáz néző a szinház
(Budapesti t u d ó s í t ó n k telefonjeleHfelső padsoraiba csaknem be volt zárva, úgyhogy
tése.) Madridból jelentik:
innen a menekülés otja csaknem kizárt volt.
Estig 85 halottat
Szemtanuk állítása szerint, amjkor a szinházi
hoztak
ki
az
üszkös
gerendák és romhalmaz kőzüT,
terem már teljesen lángtengerben volt, még mintde a hatóságok feltevése szerint még Igen sok
egy 50 ember kereste a kijárást.
halott van a romok atatt, úgyhogy ezek száma
A számos borzalmas epizód
kétszázra is tahetőA mentési munkálatok során étő sebesülteket is
közöl kiemelkedő az egyik néző esete, aki komoly
sebesülést szenvedett, mert eleseit és a mene- megmentettek, közöttük egy gyermeket holt any«
iának öléből emeltek kf. A katasztrófa színhelyén
külők százai (¡ázottak át rajta Több bordatörést
és belső sérüléseket szenvedett, azonban a men- és környékén szivettépő jelenetek. játszódnak le.
tés ntán saját veszedelmes állapotával nem tö- Még a késő esti órákban ís eltűnt hozzátartozóikat
keresik a kétségbeesett emberek, akik kétségbeesve
rődve, a legnagyobb aggodalommal tudakozódott
felesége és 5 gyermeke után, akikkel együtt ment és jajgatva nézik sorra a kiemelt holttesteket.

G y i l k o s s á g a Tároffaíó-uccábajn
Egy

postaaltiszt

addig

verte

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Budának egyik csöndes részén, a Tárogatóucca 68. számú házban m a gyilkosság történt. Ebben a házban házmesterként volt alkalmazva Kránitz József postaaltiszt, aki egy
gummitömlővel addig verte a feleségét, amig
az eszméletlenül nem rogyott össze. Azután
elment egy kocsmába mulatni.
A házbeliek délután a lakásban halva találták az asszonyt, mire jelentést tettek a rendőr,
ségnek, amely rövidesen előkerítette a kocsmából a gyilkos postást.
Kránitz kihallgatása során elmondotta, hogy
az asszony elvette tőle 16 pengőjét, amin anyujára felbőszült, hogy reggeltől délután 2 óráig
ütötte az iídvar locsolására használt gummitömlövel. Mikor látta, hogy felesége eszméletlenül esik össze, elmc/ű a kocsmába. Ajj^xl-

/
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feleségét,

míg az

meg&alt

kos postást letartóztatták.
A Budapesti Értesítő a gyilkosságról a következőket jelenti: Ma este a Tárogató-ucca
68. számú ház tulajdonosnője fel akarta keresni az egyik lakót, Kránilz Józsefnét, aki
egy postaaltiszt felesége. A lakásban a partlón
holtan találta Kránitznét. Azonnal értesítette
a rendőrséget. A kiszállott bizottság a holttesten külsérelem nyomait találta. A nyomozás
megállapította, hogy Kránitz és felesége rossz
viszonyban éltek, mert a férj iszákos volt. Ma
Kránitz 16 pengőt követelt a feleségén, amit
ez nem tudott előadni. Erre összeverekedtek s
a férj verekedés közben agyonütötte feleségét.
A gyilkosság után a közeli kocsmába ment,
a detektívek itt találták sör melleit. Előállítót,
ták a főkapitányságra, ahol
lomása ukyt i^lurluiiaiLák. '

beismerő

val-
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A „Graf
Zeppelin"
Mm.eriUú'ha és Egyipíomba
(Budapesti
tudósilónk
telefnnjelentfse.)
ÍFriedrich-shafenböl jelentik: A i>Graf Zeppe.
/¿n« a tervbe vett amerikai uton kivül valószínűleg nagyobb utat lesz meg keleti irányHon is. Egyelőre még nincsen megállapítva,

1H2R September 25.
mm

repül

mikor kerül sor erre az útra, de valószínű,
hogy az útirány Egyiptomba fog vezetni. Nem
lehetetlen, hogy a tervbe -veit bécsi utat is
ezzel az úttal kapcsolják össze.
••» f
i y..

az ország építésügyi szabályzat elveit Ma reggel
Miskolc környékének megtekintésére indultak a
kongresszus tagjai, ki Diósgyőrbe és Lilafftredre.
Ma este hat órakor széledtek szét a magyar városok polgármesterei és delegátusai a kétnapos
kongresszusról.

A spanyol király Londonban
p

Egy munkásasszony késsel elvágta
három gyermekének nyakát

CBudapesti
tudósítónk
telefonjelentése
Londonból jelentik: Alfonz spanyol király a
skóciai vadászatokra ma Londonba érkezett.
A pályaudvaron a spanyol nagykövet fogadta,
aki azonnal jelentést tett a királynak a madridi színház borzalmas tüzkal asztróf ájáróL

CBudapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
köztük a legidősebb 7 éves volt. A bátorok
íreáfiából jelentik: Magyar-Bródban az elmúlt össze-vissza voltak dobálva, az ágytakarók vééjszaka cgv 33 éves munkásasszony késsel
resek voltak, ugy látszik abba csavarta a
\megölte három .gyermekét, azután
öngyilkos gyermekelxt, hogy segély kiáltásaikat ne hallItett.
ják meg. A konyhában feküdt az asszony átA kiszálló rendőri bizottság elé szörnyű vágott nyakkal és erekkel, a kés, amellyel borikép tárult a gyilkosság színhelyén. A szobában
zalmas tettét elkövette, még a kezében volt..
ifeküdt a három gyermek átvágott nyakkal, j

Uccaí harc Berlinben

Borzalmas családi dráma Magyar-Bródhan

Berlin, szeptember 24. Berlini jelentés szerint
tegnapra virradó hajnalra ueeai harc volt az acélsisakosok és a birodalmi zászló szövetségének csapatai között. A csapatok egymásra lövöldöztek és
a lövöldözésnek csak a rendőrség vethetett vég^t.
Tizenegy ember meglehetősen salyosan megsebesült.

Egy hercegovinál városban
Eordulaí a Síinues-ügybew
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése/)
2 méter magasan hömpölygött a felhőszakadás árja Berlinből
jelentik: A vizsgálóbíró m a megH á z a k a t sodort el a vihar
Belgrád, szeptember 24. Trebinje hercegovinál
város és környéke fölött vasárnap pusztitó felhőszakadás zúgott végig, amely órák hosszat tartott.
A várps uecátn két méter magasan hömpölygőit
a* ár- fa- és vályogházakat sodort el, a pincékbe
betódult vés temérdek ember hajléktalan lett. A
termőföldeken igen nagy a kár, mert ezen a hercegovinai vj«Jéken a szegény nép csak ugy tud
főldmivelést ami, hogy valósággal összehordja a

T o r n á d ó
Palm-Beach

City

sziklás talajon a kevés termőföldet s azt kőkerítéssel építi körül. A hegyek oldaláról Iezuduló víztömegek elmosták a vékony földréteget és a termőtalaj helyén nem maradt más, csak a kopár
szikla. Birka- és keeskenyájakat sodort el az árvíz, a gyümölcstermést tönkretette és a kevés
gabonát, amit a nép aratott, elmosta. A környékbeli falvakban még nagyobb a pusztulás és a lakosság a szabad ég alatt tanyázik,

után.
egész

Sant Jüan, szeptemi>er 24. A hatóságoknál
bejelentett injluenza-megbetegcdések száma tizenötezerre emelkedett. Maláriás himlőben és
egyéb járványos betegségben ötezer ember fekszik. Attól tartanak, hogy a kisebb nyugatindiai szigeteken mé<? rosszabb a helyart. mint
Portori«) szigetén.

j á r v á n y

lakossága

elpusztult?

West Palm-Beach, szeptember 24. A Pelicanöböl vidékén u j a b b kétszáz holttestei találtak. Ezziel a túlnyomórészt cukornád-ültetvényesek által lakott területen a halottak száma
négyszázra emelkedett. Attól tartanak, hogy a
tornádó következtében Plam-Beach City kis
városka egész lakossága elpusztult.

Az autó összeütközött a vonattal
Három utas meghall, kettő súlyosan megsebesült — A soffőr részeg volt

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.)
Belgrádból jelentik: Újvidék mellett m a súlyos autókatasztrófa törtónt. Egy ötszemélyes
autó az állomáshoz közel levő vasúti átjárónál összeütközött a szabadkai személyvo-

nattal. Az összeütközés következtében három
utas meghalt, kettő életveszélyesen megsebesült, az autó pedig darabokra törött. Megállapították, hogy ugy az autó vezetője, mint négy
utasa ittas volt.

Az autonómia megcsonkításáról
panaszkodtak a városok kongresszusán
A polgári társadalom a kormánytól való függés miatt annyira elgyöngült..
Miskolc, szeptember 24. Vasárnap délután tartották meg a miskolci városháza dísztermében
Sipőcz Jenő polgármester elnöklete alatt a magyar
várótok országos kongresszusát. Sipőcz megnyitó
l*eszédében hangoztatta, hogy a városoknak egyik
legfőbb kötelessége, hogy önkormányzati szabadságuk épsége felett féltő gonddal őrködjenek.

hozás elé. Az előadás rámutatott arra, hogy a
kőrigzagatási törvényjavaslat legnagyobb hibája az,
hogy »z autonómiát a mainál 1« jobban összezsugoritja. A polgári társadalom a kormánytól való
függés miatt már úgyis annyira elgyengült, hogy
abban csekély kivétellel nincs elég erő az önkor,
mányzat védelmére,

Tatieh Árkád h. belügyi államtitkár, Lukies
Újon miniszteri tanácsos köszöntő beszéde ntán
Yáriiid.v Lajos a közigazgatási rendezésről szóló
törvényjavaslatról tartott előadást, amelyben azt
fejtegette, hogy a városokról szóló külön törvényjavaslatot a kormány terjessze mielőbb a törvény-

A kongresszus elfogadta azt a határozati javas,
latot, amelynek értelmében felterjesztést intéz a
belügyminiszterhez, hogy a kongresszus aggályait
vegye fontolóra. A kérdés körül megindult széleskörű vitában többen vettek részt, majd Berzenewy
Domokos, Szeged műszaki főtanácsosa ismertette
V
i
I

kezdte a megszállott területek minisztériumában sajtófőnöki szolgálatot teljesítő Steiger
kormánytanácsos kihallgatását, aki ellen az a
gyanú merült fel, hogy részese a Stinnes-félc
hadikölcsön p a n a m á n a k . Steiger a leghatározottabban tiltakozott az ellene emelt vádak
ellen.

Remik napja a budapesti
sakkversenyen
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A Siesta-szanatóriumban folyó nemzetkőzi
sakkversenyen ma a függőben maradt játszmákat
intézték el. Remi lett a Steiner—Ballá, Merényi—
Stoner, Vajda—Kmoch-partL Tegnap Capablanca is
csak remit tudott elérni Marschallal szemben. A
verseny állása a kővetkező: Capablanca, Vajda,
Balla 2, Marschall, Steiner, Stoner, Kmoch í %
Spielmann, Havasi, Merényi 1«

Kigyulladt
a parlament egyik kéménye
Budapest, szeptember 24. Hétfőn délután arról
értesítették a budapesti tűzoltóságot, hogy az Országház épületének tetőzete lángokban áll- A riasztó
hir szerencsére nem felelt meg a valóságnak, mert
mindössze annyi tőrtént, hogy a parlament épületének egyik kéménye kigyulladt A kéménytüz az
Országház dunai oldalán támadt, a képviselőházi
étterem konyhájának tűzhelyéről kipattanó szikrától. A tűzoltók a tüzet hamarosan eloltották.

A vasaiéból kipattant szikra
megölt egy diáklányt
Szolnok, szeptember 24. Tragikus szerencsétlenség
áldozata lett tegnap Szolnokon Wlassits Margit negyedik polgárista. A vasalójából kipattant szikra
lángralobbantotu ruháját és a szerencsétlen urleány, szülei szemeláttára halálos égési sebeket
szenvedettWlassits Margit petróleumot öntött a faszénre.
Ugy látszik, petróleunaos lett a ruhája is, mert
mikor a faszén pattogni kezdett, egy szikra meggyújtotta szoknyáját. A leány rémülten sikoltozni
kezdett, szülei berohantak a szobába, de nem
tudtak rajta segíteni, mert Wlassits Margit kétségbeesetten futkosott a szobában és égő ruhájától egymásután gyulladtak meg a szoba függőt
nyel és az ágynemű is.
Mire a szülőknek sikerült evermekük közelébe
férkőzni, már halott volt.

1928 szeptember 25.

OCLMAGVAROBSZAG

Az OFB ismét kéri az újszeged! villaíelkekeí
A tanács a kérelem elutasítását javasolja a közgyűlésnek, mert az ufszegedi park
kibővítésére is gondolni kell
(A Délmagyarország
munkatársától.) Az
Országos Földbírtokrendező Bíróság a tavasz
61a foglalkozik az ujszegedi házhelylgénylések dolgával, amely már szerepelt a közgyűlés napirendjén is. Az ulszegediek ugyanis
igényt jelentettek be az OFB-nél az ujszegedi viUatelkekre és a földbirtokbiróságtól
ezeknek a telkeknek őrök áron való megváltását kérték. Az O F B a földbírtoklörvény
rendelkezései értelmében, mivel a kérdéses
lerölet a város belterületéhez tartozik, ahol
csakis a közgyűlés hozzájárulása esetén lehet megindítani a megváltási eljárást, átírt a
város törvényhatósági bizottságához és a közgyűlés hozzájárulását kérte a kérdéses terület megváltásához. A közgyűlés azonban, a
tanács javaslatára, egyhangúlag ugy határozott, hogy a villatelkek megváltásához
nem
¡áraI hozzá, hanem felajánlja házhelyeiül a
a villatelkektől jobbfelé és balfelé eső területeket, amelyekből a telekigényeket az O F B
sokkal kényelmesebben kielégítheti. A közgyűlés azzal indokolta meg ezt a határozatát, hogy az igényeit terület
tulajdonjogáról
sohasem mondhat le, mert erre a területre
előbb-utóbb magának a városnak lesz szüksége, hiszen az ujszegedi népliget hamarosan feltétlenül bővítésre szorul és ebben az

esetben éppen a főfasor mentén léoő olHatelheket használja fel a város erre a cétra.
Vásárhelyi Béla törvényszék} tanácselnök,
az O F B tárgyalóbirója az újszeged! igénylések elbirálása után felterjesztette a közgyűlés
határozatát is a földbírtokbirósághoz, ahonnan
most ufabb átirat érkezett Szegedre. Az O F B
közli a város hatóságával, hogy az ufszegedi
telekigénylők memorandumukban megjelölték
a telkek megváliásának elfogadható formáját.
Hozzájárulnának ahhoz is, ha a város az
igényelt telkekre telekkönyvileg befegyeztetné
visszaváltást iogát arra az esetre, ha a városnak az ujszegedi népliget kibővítése céljából tényleg szüksége lesz a kérdéses területre. Az O F B arra kéri ezekután a város
közönségét, hogy fonlolfa meg ismét ezt a
kérdést és hozzon benne uf határozatot.
A tarács az O F B előterjesztését a szerdai
közgyűlésen mutatja be, de Javasolja, hogy a
törvényhatósági bizottság váratlanul
tartsa
fenn eredeti határozatát. A visszaváltási jog
telekkönyvi elő ¡egyeztetésének ugyanis a tanács
nem tulajdonit nagyobb fontosságot, mert abban az esetben, ha a telekigényiők megkapják a kért telkeket, arra feltétlenül építkeznek,
már pedig az ingatlan beruházások megváltása
nagyon megnehezítené a föld visszaváltását.

Ismét kisért a vízórák felállításának terve
A tanács szerint nem lehel szó a belügyminiszter kívánságáról, mert 2500 vízóra
négyszázezer pengőbe kerfilne
(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 ) j bői a város fedezhetné a vízórák beszerzési és
hétfői tanácsülésen ismét kisértett a vizmérő felszerelési költségeit Azt javasolta, hogy a tanács
órák felszeretésének régi gondolata, amely jó ideje bízza meg a mérnöki hivatalt a vízórák felszerefoglalkoztatja már azokat, akik nem a vízszolgál- lésére vonatkozó részletes költségvetés elkészítétatás fokozásával kivánják kiküszöbölni az állan- sével.
dósult szegedi vizmizériákat, hanem a fogyasztás
— A mérnöki hivatal már adott erre költségkorlátozásával. A gondolat azonban nem ezért nem vetést — mondotta a polgármester —, ha jól emnépszerű a tanács előtt, hanem azért, mivel meg- lékszem, akkor három-négysBázezer pengőbe kevalósítása hatalmas anyagi áldozatot kívánna.
rülne ez a megoldás a városnak, mert körülbelül
A vizmérő órák felállításának propagálójánl kétezerötszáz vízórát kellene felállítani. Ez a probmost, kivételesen a belügyminiszter jelentkezett, léma különben megoldhatatlannak látszik, mert
aki jóváhagyatlanul küldte vissza a városnak a a város azzal, ha minden házban csak egy vízvízvezetéki díjszabás legújabb megállapítására vo- órát szereltetne felv amely az egész ház vízfonatkozó közgyűlési határozatot. A belügyminisz- gyasztását együtt mérné, a lakók kőzött, valamint
ter azt kivánja, hogy a közgyűlés fontolja meg, a lakók és a háztulajdonos között állandó civavájjon nem lenne-e célirányosabb, ha a város kodás magvát hintené el, mert mindig éles viminden házban felszereltetné a vízórákat és a tákra adna alkalmat az egy órán mért vízfogyaszvízfogyasztást a fogyasztás arányában fizettetné tás dijának felosztása. Egv modern városban a
vízfogyasztást nem lehet korlátozni. A viz olyan,
meg. A belügyminiszter lejrátát a szabadságon
levő dr. Csonka Miklós adóügyi tanácsnok helyett mint a levegő és vízre mindenkinek egyformán
dr. Katona István aljegyző ismertette és javasla- joga van. A viz árát sem lehet éppen ezért feltában állást foglalt a vizmérő órák melle; t. Kije- emelni.
lentette. hogy véleménye szerint a vízszolgáltatás
A tanács végül ugy határozott, hogy a belügykérdését csakis a vizmérő órák felszerelésével le- miniszter rendeletét kjadja a mérnöki hivatalnak
het szabályozni, mert jelenleg a magánháztartások- a szükséges számifások elvégzése céljából és a
ban nagyon sok vizet pazarolnak el és ez az oka
számitások eredményével bizonyítja majd be u
a gyakori vízhiánynak. Véleménye szerint a víz- tanács a belügyminiszter előtt, hogy Swgedrn bedíjakat is fel kellene emelni, a többletjöveclelem- szélni sem lehet a vízórák felállításáról.
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A LEGJOBB ZSÁKMÁNY

oswasoj?*«
nek azonban pénze nem volt és ugy egyeztek meg, hogy másnap intézik el az elszámolást. A könyvügynök azonban másnap
hiába kereste domínópartnerét. A megállapított időben és helyen nem jelent meg. Számba«
vette a tartozást, majd eszébe futott, hogy
adósa nemrégiben a megrendelt könyv első
részletét már kifizette nála, amely véletlenül
ugyanakkora, mint a dominótarlozás összege.
A könyvügynök ekkor halározla el, hogy a!
könyvet nem adia át a megrendelőnek.
A kedélyesen felfogott könyveladásból azon«
ban pör lett. Amikor a tárgyaláson a feljelentő
meghallotta a vádlott előadását, elmosolyo«
dott és kijelentette, hógy nem kéri a vádlott
megbüntetését, annak ellenére, hogy a vádlott előadása a valóságnak nem felel meg.
A biróság ezekután az eljárást megszüntette a könyvügynök ellen, aki a nem várt
fordulat után a büntelötörvénykönyv legutolsó kiadását ajánlotta fel megvételre az
eljáró birónak és az ügyészi
megbízottnak,
akik azonban a megtisztelő felhívásra n«»
mel mondottak.

Sporáankéi
a kultuszminiszternél

Budapest, szeptember 24. Ma délelőtt 12
órakor gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter elnöklete mellett tartották meg a második
sportenkétot. A kultuszminiszter kijelentette,
hogy azon lesz, hogy a magyar sport támogatásával lehetővé tegye, hogy a magyar csapat
résztvehessen
a
legközelebbi olimpiádon.
Dr. Győri Ferenc a főváros részéről azt e
nyilatkozatot tette, hogy a főváros minden
esetben azon van, hogy a magyar sport érdekeit szolgálja. így a Nemzeti Stadion részére 120 hold földet hasittatott ki. Anyagi
támogatással azonban egyelőre nem tud szol«
gálni, ellenben minden évben a költségvetésben bizonyos
összeget fognak előirányozni a stadion felépítésére.
Homonnay Károly a MUSz nevében szólalt fel, azt hangoztatta, hogy a fedett uszoda
és a téli tornacsarnok felépítése sokkel fon«
Tárgyalás utén — könyvet kinél a bírónak
fosabb, mint a stadion tető alá hozása.
Kiss Oéza vázolja a magyar úszók helykijelentette, hogy zaklalást lát a feifelentés
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
szegedi járásbíróságon a napokban rendkívül mögött. A feljelentőnek ugyanis nincs joga zetét és bebizonyítja, hogy a téli tedett
érdekes csalási pör került tárgyalásra. Egy feljelentést tenni ellene. A tény az, hogy a uszoda hijén, az úszók a téli nyolc hónarészletre megvásárolt könyv árénak első rész- pon keresztül tétlenségre vannak kórhoz•
alkalmi könyvügynök volt a vádlott, aki régebletét felvette, a könyvmegrendelést fel is adta latva.
ben a legkülönböző foglalkozásokat űzte. Volt
Varga László a fedett uszoda helyét ajánlja
Budapestre, a könyv pedig meg Is érkezett.
kereskedősegéd, biztosítási ügynök, kardalos,
ügyvédi irnok és legutoljára mint könyvügy- Már ugy volt, hogy a könyvet ét is adja a az Aquínium melletti melegvíz forrásokat, a.
nök próbálta megkeresni ken yerét. A könyv- megrendelőnek, akivel egy alkalommal az Gellért szálló melletti szabad helyei, vagy a
ügynöki foglalkozás azonban
csak az első uccán találkozott. A könyvet át akarta neki Nádor kertet.
Burger Ferenc szükségesnek látja, hogy &
időben mutatkozott kedvezőnek. Addig élj adni, de az sürgős útjára hivatkozva, nem
máskor, — középiskolai tanulók is résztvehessenek az
valahogy az ügynök, amíg a beszedett első akarta átvenni a könyvet. Majd
evezős versenyekben, továbbá állandó tréner
mondotta és tovébb sietett.
részletek el nem fogytak. A könyvvásárlók
azonban hiába váriák a könyvszállitmányokat.
Ezulán történt néhány rap múlva, hogy a szerződését az egységes stílus megteremA türelmetlenkedő vásárlók közül Cs, I. könyvügynök és a könyvvásérló ismét talál- tésére.
Klebelsberg Kunó kérte ez evezős szövek
« u t á n feljelentést tett a könyvügynök ellen. ! kőzlek. Aznep esős idő volt. Betérlek az
A járásbíróság! tárgyaláson a vádlott könyv- ! egyik kávéhézba. Beszélgettek, majd domi- séget, fektessen fel egy jegyzéket a kisebb
ügynök kedélyes ke dve lógta fel a dolgot. ' nózni kezdlek. A dominccsefa vegén a könyv- kiadások fedezésének részletezésére, meljgfc,
Csak ugy félvállról felelt a kérdésekre, meid | ügynök nyolc pergót nyeri partnerétől, ¿ki- igér, hoay ki fog utaltatni w-ámukr*

A könyvügynök nem szállítja a könyvet,
nem kapja meg a dominónyereségét és kedélyeskedik
a vádlottak padján
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a Széchenyi Moziban

Elektrizálják~e a vizmiitelep üzemét,
vagy nyersolajmotorokat állítanak munkába?
ff ffázgyár mérsékelte a z egységárakat,

de a mérnöki hivatal még mindig magasnak falálja

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ismeretes, hogy a város hatásága már régóta foglalkozik a vizmiitelep clcktrifikálásának gondolatával. A vizmiitelep üzemét ugyanis gőzerejü gépekkel szerelték fel annak idején, ezek
a gépek azonban már elavultak, nem felelnek meg mindenben a követelményeknek,
c^yik-piásik kazán annyira rossz, hogy kicserélése is szükségessé vált. Amikor először merült fel a villanyerőre való berendezkedés gondolata, a város kérdést intézett a gázgyár vezetőségéhez, vájjon vállalná-e a vizmütelep
elektromotorjainak hajtásához szükséges áram
szolgáltatását és mennyit kérne az itt felhasznált áram hektó wattjáért. Mert hát a gázgyár
a döntőbírósági határozat értelmében nem kötelezhető olyan áramszolgáltatásra, amely a
határozat meghozatala alkalmával még nem
terhelte a gyár üzemét, ha pedig vállalkozik
rá, akkor ennek a fogyasztásnak az egységárát tetszés szerint, illetve kölcsönös megállapodás alapján állapi thatja meg.
A gázgyár igazgatósága annak idején értesítette a város hatóságát, hogy készségesen
vállalkozik a vizmütelep üzemének árammal
való ellátására és az áramért hektó wattonkin t
kilenc és félfillért kér, tehát közel négy fillérrel többet, mint
amennyit
a döntőbírósági
határozat alapján
a kisfogyasztók fizetnek a
világítási áramért. Közölte a gyár igazgatósága a várossal azt is, hogy abban az esetben,
ha a vizmütelep évi áramfogyasztása meghaladja a háromszázezer hektowatfcot, a többletért csak nyolc fillér egységárat kér.
A mérnöki hivatal pontos számításokat végzett, majd bejelentette a tanácsnak, hogy a
gázgyár ajánlata
elfogadhatatlan,
mert ezek
az áramegységárak olyan nagymértékben drágítanák meg a vizmütelep üzemét, hogy olcsóbban jönne ki a város, ha nyersolajmotorokat szerezne be és azokra szereltetne át az
üzemet

A j&ilsingi
A Ha által

meggyilkolt
és halállal

Artmann
végződött

Bécs, szeptember 21. ("A Délmagyarország
bécsi tudósítójától.)
A Délmagyarország
már
részletesen beszámolt távirati jelentések alapján a hitzingi drámáról. A bécsi rendőrség
ugyan még nem zárta le a vizsgálatot, azonban az már megállapítást nyert, hogy dr.
Artmann kormánytanácsost és valószínűleg feleségét is 16 éves gimnazista
fiuk
gyilkolta
meg. A véres drámával egy izgalmasan érdekes karrier és egy idillikusán indult szerelmi házasság zárult le.
Dr. Artmann mint az osztrák földmivelésűgyi minisztérium tisztviselője a háború előtt
ismételten Dalmáciában járt hivatalos kiküldetéssel és mint kitűnő üzletember csakhamar
felismerte, hogy nagyszerű üzlet lenne az olajbogyókból olajat és növényzsirt készíteni. A
földművelésügyi minisztérium bürokratái azonban nem hallgatták meg dr. Artmann előterjesztéseit mire a fiatal miniszteri tisztviselő
magántőke segítségével megalapította a Litorale részvénytársaságot, amely nagyszabású
olajkereskedelembe kezdett. A vállalkozás csakhamar felvirágzott, Artmann kormánytanácsos
függetlenítette magát társaitól és néhány hónap alatt a Litorale korlátlan ura lett. Közben
kitört a háború és Artmann más üzleti vállalkozásokba is bocsátkozott. Kitűnő összeköttetései révén sikerült hatalmas élelmiszervonatokat szállítania Bécsbe Magyarországból.
Horvátországból és Szlovéniából.
Közben Artmann Lussinpiccolóban megís¡tterkedett egy csodaszép 17 eves leánnyal, az

Néhány heti pauza után a város és a gázgyár képviselői között ujabb tárgyalások indultak meg. A gyár igazgatósága ugyanis hajlandóságot árult cl a tulmagasnak
talált egységárak mérséklésére. Ezek a tárgyalások néhány nappal ezelőtt fejeződtek be és a mérnöki hivatal az eredményről már jelentést is
tett a tanácsnak. A jelentés szerint a gázgyár az egységárakat egy fillérrel nyolc és
félfillérre szállította le, a 300.000 hektowattnál
nagyobb évi áramfogyasztás esetén pedig a
többletáramért 8 fillért kér uj ajánlatában. Uj
ajánlatában azonban van egy súlyos feltétele is,
még pedig az, hogy az erősebben terhelt téli
hónapok idején, amikor a legnagyobb különben is az áramfogyasztás, joga legyen a vizmüteleptől az áramot megvonni, amikor a vizm ü az üzembiztonsági célból felszerelendő
nyersolaj motort állíthatná be az üzembe. A
mérnöki hivatal a gázgyár ujabb ajánlatát is
elfogadhatatlannak tartja és azt javasolta a
tanácsnak, hogy csak abban az esetben kösse
meg a megállapodást a gázgyárral, ha a gázgyár nyolc fillérért adja az áramot és nem
ragaszkodik ehez a feltételhez.
A tanács hétfőn foglalkozott a mérnöki hivatal jelentésével, de konkrét határozatot nem
hozott, hanem bizonyos számitások elvégzésére utasította a mérnöki hivatalt A mérnöki
hivatalnak meg kell állapítania, hogy a jelenlegi berendezkedések mellett mennyibe kerül
évente a vizmütelep üzembentartása, menynyibe kerülne a kazánok kijavitása, mennyibe
kerülne, ha az üzemet nyersolajmotorokra szerelnék át és mennyibe kerülne, ha a város
elfogadná a gázgyár ajánlatát. A tanács ezekből az adatokból kivánja majd megállapítani,
hogy kifizetődő lenneje a vizmütelep elektrizálása. A költségvetés szerint az elektrizálás 166.000 pengőbe kerülne és erre az összegre
a mult évi megtakarításokból, az idei előirányzatból csak 138.000 pengő fedezet van.

dráma
kormánytanácsos
szerelmi
házassága

katrlérfe

ismeretségből rövidesen szenvedély es szerelem
lett és Artmann csakhamar feleségül vette
az olasz leányt, aki még most, 17 év multán is
az osztrák főváros egyik legszebb asszonya
volt.
A háború után Artmann újból Bécsben telepedett le és a Litorale bankári teendőjével
a tavaly összeomlott Zentralbank der deutschen
Sparkassent bízta meg. Pompás villát vásárolt Döblingben, három automobilt tartott és
körülrajongott felesége számára csodás kastélyt épített Badenben. Artmann kormánytanácsos vagyona a háború utáni években meseszerűen növekedett. Már 1920-ban Artmann
abba a helyzetbe került, hogy megvásárolhassa
a Zentralbank egy tekintélyes részvénypakettjét és egy esztendő múlva mint az igazgatóság
alelnöke bevonult az osztrák főváros eme azidőszerinti egyik legtekintélyesebb pénzintézetébe. A könnyű és szédületes nyereségekkel
járó spekuláció korszaka az inflációval együtt
azonban 1925-ben befejeződött és dr. Artmann
fedezetlen frankvásárlásokkal elveszlette vagyonának nagy részét. Le kellett mondania
a Zentralbank alelnökségéről, meg kellett válnia a Litoraletól is, eladta villáját, nagy műgyűjteményét és értékes ékszereit
Albérlőként beköltözött egy háromszobás
hitzingi lakásba. Felesége azonban nem tudott beletörődni a szerény életmód ba, noha
kenyérgondokkal még mindig nem kellett az
Artmann-családnak törődnie. Ellenkezőleg Artmann kormánytanácsos rési energiájával min-
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dent megpróbált, hogy újra elfoglalja régi
pozícióját. Az utolsó hetekben Lengyelországba utazott, ahol egy fakereskedelmi vállalatot
akart alapítani Felesége azonban nem bizott
a sikerben, egyre szemrehányásokkal gyötör ¡c
férjét és a veszekedések, sőt verekedések napitrenden voltak.
Tizenhat éves fiukat az anyának sikerült
apja ellen dolgozni
és ennek következményeként a legutóbbi veszekedésnél a fiu berontott szüleinek hálószobájába,
leszúrta
apját,
majd kétségbeesésében anyját is meggyilkolta.
Úgy látszik, ez azonban még nem nyert bebizonyítást, hogy a fiu már régóta készülődött szüleinek, vagy legalább is apjának meggyilkolására, mivel borzalmas tette után a
pisztolyt anyja mellé fektette, a tőrt viszont
haldokló apja kezébe szorította, önmagán jelentéktelen karcolási sérülést ejtett és azután
fellármázta a házat, hogy apja megölte anyját, megsebesítette őt és azután öngyilkos lett.
Hogy Artmannék annak előtte milyen vagyonnal rendelkeztek, arra jellemző, hogy a
gyilkosság után a rendőrségen jelentkezett egy
bécsi szállítócég tulajdonosa és bejelentette,
hogy már évek óta nála vannak beraktározva
Artmann régi bútorai, amelyekre azonban
rendkívül nagy értékük miatt nem akadt vevő.
A szakértők ugyanis a bútorokat legalább
másfélmilliárd
koronára becsülték.
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0 szegedi ipartestület elnöke —
politikai pártot akar alakítani
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
Asztalosmesterek
Országos Szövetségének
szegedi csoportja vasárnap délelőtt az ipartestület székházában gyűlést tartott. A gyűlésen Füredi La|os központi kiküldött a* Iparosság mai szomorú helyzetét vázolta, majd
kifejtette, hogy az asztaloslpar a megélhetés
súlyos gondjaival küzd. A helyzeten munkaalkalmak létesítésével, az export megteremtésével és a fegyintézetek üzemeinek megszüntetésével lehetne csak segíteni.
Ezután Körmendv Mátyás bejelentette, hogy
mint felsőházi tag mozgalmat indit, hogy az
ország iparosait politikai pártba
tömörítse,
mert csak igy lehet szó az iparosok sérelmeinek orvoslásáról. Az iparosoknak be kell
jutni a községi törvényhatóságokba és megfelelő számarányban az országgyűlésbe is.
Körmendy kifejtette még, hogy a mai viszonyok látszanak a legalkalmasabbnak arra,
hogy az iparosok politikai pártot alakítsanak.
T ö b b tárgypont letárgyalása után az ölés
véget ért.

1 © lapból 1 0 jó képe«
leggyengébb negatívnál is

Gevaerl

RIDAX

gáiiény papírral ér el •

803a

SANDBERG HENRIKf

tálszerész, S z é c h e n y i

t é r 16.

»zám.[

Színházjegyek a Déhnagyarország jegyirodájában
elővételi rtif nélkül válthatók. Telefon 306.

Ne mulassza el, h a

BUDAPESTRE
megy, felkeresni a

„ B O H É M "

VII.,

RáKócsi

MULATÓ-í

ut 36. s z .

Vllágváro»! műsor.
aw
N a p o n t a k e z d e t e 10 ó r a k o r .
Kávéházi italok.
Belépődíj nines.
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Kedd, Pótn. kath.-Gellért pk, PreKlftofás. Nap kél 5 óra 50
perckor, nyugszik 5 óra 53 perekor.
Somogyi könyvtár zárra, Muzenm nyitva délUöít 10-től Mg.
Egyetemi könyvtár vasár- ¿8 ünnepnap zárva.
Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tartanak: Apró Jen<5, Kossuth Lajos sugárut 61.
{Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körat 2a
1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Woldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1, (Tel 846.)
STagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel
1125.) Selmeczy Béla. Somogyi-telep.
testáT!s

Hűvös Idő esővel. A Meteorológiai Intézet
jelenti déli 12 órakor: Hazánkban a hö csökkenése különösen a nyugati részeken volt n :»yobb
tnérvű, abol a hőmérő nappal is 10 fokon alul
tnaradi Az eső is legnagyobb részt Dunántulnak
jwtott Veszprémben 24, Pápán 22, Kaposváron 20
mm. e^tt. Az Alföldön jórészt 5 mm-cn ahil maradt a csapadék. Egerben zivatar volt 25 mm-es
BsővCL Budapesten délben a hőmérséklet 10 fok
Belsins. Időjóslat: Hüvős, jobbára felhős idő, még
pA'helyütt esővel.
yA Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor:
á z időjárási helyzet gyorsan megváltozott, amenynyiben az északnyugati nagy légnyomás egyrésze
levált és a felső Adria körül zárt alakot öltött,
aSg a kis légnyomás keletre vonult. Hazánkban
tas esö szünőfélben van és az idő erősen lehűlt
fdőprognözis: A felhőzet csökkenése, erős éjjeli lebülés és számottevő nappali felmelegedés várhatóHarangszentelés A jgner-telepen. Vasárnap délszép ünnepség keretében szentelték fel az
r-telep tij harangját A harangszentelésen
jelen voltak dr. A i g n e r Károly főispán, dr. Som o g y i Szilveszter polgármester, P á v ó Ferenc
tb. tanácsnok, dr. C u r r y Richárd táblabíró, Heg e d ű s Antal tb. tanácsnok és mások. A harangSZentelést B r e i s a c h Béla tb. kanonok végezte,
a szentbeszédet K i s s István mondotta. Az egyházi szertartás ntán bankett volt, amelyen dr.
Aigner Károly főispán mondotta az első pohárköszöntőt A haranganyai tisztet dr. A i g n e r Károlyné, dr. S o m o g y i Szílveszlerné, K ö r m e n d y
Mátyásné, özv. V a s s Andrásné ésn K I a z s í k Lehelné töltötték be.
— Német gazdajfjak jönnek Szegedre. A magyarországi és a németországi mezőgazdasági szerverelek kőzött — mint ismeretes — évek óta esereviszony alakult ki. Minden évben tekintélyes számú
német gazdaifju jön Magyarországa és ogyanpamyi fiatal magyar gazda megy ki Némettenyi országba. Az idei csereakció most fejeződik
A Magyarországon tartózkodó német gazdaífjak hazautazásuk előtt hosszabb tanulmányutat
¡tesznek az országban. Szegedre október nyolcadikán érkeznek és a város nevezetességein kivül
piegtekintik az alsótanyai tanyarendszert is. A város a németeket vacsorával vendégeli meg. Értesülésünk szerint negyvenkét német gazdaifju érkezik1 Szegedre.
— A városi párt ülése. A városi párt kedden
este hat órakor a Hági különtermében közgyűlést
Iclőkészilő értekezletet tart.
. — Uj r«?ndörfcerü!etl parancsnok. Dr. P r e s z l y
toránt csendőralezredest Budapestről Szegedre helyezték. Dr. Preszly Lóránt alezredest a szegedi
fcsendőrkerületi parancsnokság vezetésével bizták
meg. Hivatalát hétfőn vette át.
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Erayőfavllásá és áfliuzásl
a legjobban és legolcsóbban vállalja
Stelnerné^
Kölcsey u. 12, Tisza Lajos körút és Feketesas u. sarok'

Kerékpárokban
rria és Triumph
i márka. Egyedül kapható

Szántó, S á n d o r i

Lakodalom harminckét sebesülttel
és katonai karhataiommai
Miskolc, szeptember 24. A miskolci Vay-nton
egy kocsis lakodalmát tartotta mintegy harminc
meghívott vendég jelenlétében. A vacsora után
hívatlanul mintegy háromszázan megjelentek a lakodalmotn és láncolni akartak. Szóváltás, majd
verekedés támadt és a rendőrség, mivel magában

képtelen vx>K a rendet helyreállítani, kénytelen volt
katonai karhatalmat wmni Igénybe. Egy munkást
hasba sznrtak a verekedők és a fejét betörték. A
verekedésnek 32 eulyos sebesültje van, köztük egy
rendö»\

Sátoros cigányok késsel, baltával
^
és vasvillával ü t ö t t é k le a muzsikus cigányt,
mert nem akart az ehédbfil enni
MHfcoIe, szeptember 24. Sajókazíncon vasárnap
cigánylakodalom volt a sátoros cigányoknál, akjk
Nagy József cigány bandáját is meghívták. Nagy
nem akart a sátoros cigányok főztjéből enni. Ebből
verekedés lett Farkis Ferenc sátoros cigány késsel
hátba sznrta Nagy Józsefe!, egy másik cigány

pedig vasvilláDal ütötte fejbe A menekülő Nagy
Józsefnek utána rohantak a sátoros cigányok mindenféle szerszámokkal és Farkas Ferenc haltával
ugy vágta meg Nagyot, hogy karját lemetszette.
Nagy József a halállal vívódik. Két sátoros cigány
azonnal jelentkezett a rendőrségen.

Spóroljon!
Mert

•ra
En Is olt leszek
kell a pénz 1
az Elkéseti vőlegény,
A visrontnéxésre
kl mindenhol elkésem,
CHARLIE
de a Cirkuszban ott leszek.

CHAPLIN.

Verekedés közben leharapta ellenfele orrál
Bűnjel : a leharapott orrcimpa
(A I V 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 )
Hétfőn délelőtt jelentetlék a szegedi ügyészségségnek, hogy Vásárhely közelében Nagy Istvánné
vendéglőjében Ravasz József 30 éww vásárhelyi
földtnives orrát leharapta Nagy Ferenc nagymágóesi lakos.
A véres verekedés előzményéhez tartozik, hogy
Ravasz József a vendéglőben egymásután rendelte
az italokat és jókedve már a tetőfokára hágott,
mikor megjelent a kocsmában egy aj vendég,
a szintén kissé ittas állapotban lévő Nagy Ferenc 28 éves hentessegéd. A hentessegéd is italt
kért, amit azonban a kocsmárosné megtagadott,
mivel látta, hogy a jövevény már többet ivott a kelleténél. Nagy Ferenc nem hagyta annyiban a dolgot és éles szóváltásba keveredett a kocsmárosnéval s egyre azt hajtogatta, hogy ha a másik
vendéget kiszolgálja, őtet sem utasíthatja el.
Ravasz József, aki egy darabig csendesen hallgatta a szóváltást, megunta a nagy lármát és a

részeg embrt 6 is csitítani próbálta. Nagy Ferenc erre gorombán válaszolt és egy üres sörösüveget vágott a föhhnives lejéhez. Ravasz nem
hagyta magát és a kél férfi birokra kelt egymással
A dulakodás nem sokáig tartott, a hent;slegény
ugyanis hirtelen elkapta Ravasz József lejét és
leharapta ellenfelének jobb omhnpáját, úgyhogy
a szerencsétlen ember arcát egyszerre vér borította el. A borzalmasan megcsonkított Ravasz József azonnal bekötözte fájdalmas sebét, majd a
csendőrségnél feljelentést tett támadója ellen. A
csendőrség most fejezte be a nyomozást a kocsmai
verekedés ügyében és jelentését beterjesztette a
vásárhelyi rendőrkapitánysághoz, mellékelve az iratokhoz, mint bűnjelet, Ravasz József leharapnál
orrcimpáját, melyet a verekedés alán egy kis dobozban helyeztek el s így is küldtek be Szegedre
az ügyészséghez.
Nagy Ferenc ellen súlyos testi sértés eimén indult meg az eljárás.

Hó esett Franciaországban

— Felemelik a közkórház ápolási dijait. A szegedi kőzkórház vezetősége beadvány intézett a
város tanácsához és bejelentette, hogy az élelmiszerek megdrágulása következtében szükség van a
betegápolási dijak felemelésére, mert az eddi;;i
3 pengő 9S filléres ápolási dijakra ráfizet a kórház.
A kórházigazgatóság kérelmére a tanács elhatározta. hogy felterjesztést intéz a népjóléti miniszterhez és kéri a napi ápolási dijaknak 67 fillérrel való felemelését. Ha a népjóléti míniszUr
felemeli ilyen arányban az ápolási dijakat, akkor
egy napi ápolásért 4 pengő 65 fillért kap a kórház.

Páris, szeptember 24. Az ország különböző
kerületeiben, különösen Limogesten erős tíér
volt. Remiremontban

esett a hó.

— A nyugdija sok mozgalma. Dr. B a l l ó István
nyugalmazott tanfelügyelő a következők közlését
kéri: A budapesti nyugdijasok egyesülete nem csatlakozott a nyugdíjasok Szegedről kijndult országos
mozgalmához. A szegedi vezetőség átiratot intézett a fővárosi nyugdijegycsületbez, amelyben a
csatlakozás megtagadásának oka felől érdeklődött
és meg van arról győződve, hogy csak jelentéktelen részletkérdésről van szó. A szegedi mozgalomhoz különben is naoról-napra többen csatlakoznak.
— A háztulajdonosok Ismét követelték a lakások
felszabadításai. A Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete vasárnap délelőtt népes ülést tartott, amelyen dr. S ö r e g h y Mátyás bejelentette, hogy a
legújabb lakásrendelet értelmében a lakások 1929
május elsejével felszabadulnak. Szerinte ez a terminus sérelmes a háztulajdonosokra, mert a háztulajdonosok évek óta nem tudják tataroztatni
házaikat A gyűlésen több felszólalás hangzott el,
amelyek kivétel nélkül a lakások felszabadítását
kívánták.

— A Magyar Hét két vasárnapján a munkasTÜnetet felfüggtez»elték. A Magyar Hét előkészületei
serényen folynak. Amint azt a D é l m a g y a r o r s z á g közölte, eddig 87 szegedi cég jelentelte
be részvételét a kereskedelmi és iparkamarában.
A Magyar Hét a kereskedőktől és iparosoklól
semmiféle áldozatot nem kiván, mindössze annvit,
hogy november 3-tól november 11-ig magyar gyártmányu cikkeket állítsanak ki kirakatukba. A kereskedelemügyi minisztérium mindazon kereskedők
részére, akik a Magyar Héten résztvesznek, a november 4-iki és november 11-jki vasárnapokon az
árusítást megengedte.
A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberális napilapját támogatja, aki nyomtatványszükségletét a Délmagyarorszóg-nyomdában (Löw Lipót,
neca 19.) szerzi be. Telefon 16—34.

132S szeptember1 23.

Az öreg suszter szobrai

— Öngyilkos cipeszsejíéd. H o l I á n Mihály cipészsegéd Margit-uccai lakásán vasárnap délelőtt
marólúgot ivott. A mentők a közkórházba szállították. Ilollán hónapok óta munkanélkül volt és
elkeseredésében követett el öngyilkossáeot. Állapota súlyos, de nem életveszélyes.
— Magyarország Védőasszanya. M o l n á r Sándor
főhadnagy »Magyarország Védőasszonya« cimmel
hazafias és vallásos tárgyú könyvecskét irt, amely
megrendelhető a Ludovika Akadémián a szerzőnél.

lógott egy oédnla az Oroszlán-uccai
frfrbáz falán, öreges, félős bctük invitálták a járókelőt:
Tpsék be lépd), az üzletben
még «ok szobor látható ! ! !

— Hajnali uecai támadás. F e h é r Mihály iparossegédet vasárnap hajnalban, amikor részegen
kitámolygott egyik külvárosi vendéglőből, egy ismeretlen egyén megtámadta és félholtra verte.,
A hajnali uccán í'ehér Mihály segjlségért kiáltozott,
de amire segítségére sjcttek, a támadó elmenekült
A rendőrség erélyes nyomozást indított az éj«
szakai támadó kézrekéritésére.
x A szállodák királya a budapesti Royal. A
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni Kto»
ponti fekvés. Közel az összes színházakhoz. 531

A1 oédnla mellett, egy ládán, két szobor: botjára támaszkodó jnhász, kendős parasztasszony.
Az üzletben még több láda és még több szobor.
A »mester«, az öreg hódmezővásárhelyi suszter,
az ablak mellett dolgozik. Elsárgult újságpapírból
előbb akkurátusan kiszabja az alakokat, az agyagból aztán szépen kiformálódik a kultúrpalota, a
kisvasút, családi idill és minden, ami az agyagtól
kitelhet. Lassan, komótosan dolgozik. Élvezi a
munka őrömét. Áhítattal mondja:
— A tekintetes tanács felismerte bennem a tehetséget, azért adta ide egy hónapra ezt a helyet i « .
Látszik, büszke a tehetségére. Föláll az asztal
iwwww^vwwnwi
wwow tmmmiammmmmtmmmm
mellől, magyaráz:
— Ez itt nagyon j ó kép. Későn jött haza a
fér j, most aztán veszekszik at. asszony . . .
Bele is véste a dombormű aljába: Most kel
fián» jön« ! ! ?
Ravaszkásan mosolyog, egy percre a vásárhelyi
suszter. De van komolyabb problémája is, így
hirdeti: a munka rlo^-tása: Bőrkötényes kovácsIcgények verik a patkót. Egyik is üt, a másik is,
eh: egyik sem többet, mjnl a másik, vállvetve
folyik a munka.
Szokatlanul szomorú, sivár képet nyújtott elsőrangú reprezentánsai. A mezőnyjátékban
Iluszár fekszik a réten, egy ládával odább már
vasárnap az ujszegedi sporttelep. Az üresség- sokkal tervszerűbb és formásabb futballt m u .
vadul vágtat lobogó sörényű paripáján. Tolvaj
lől tátongó nézőtér m á r rányomta bélyegét a tattak be, mjnt profi ellenfelük. Igaz, hogjii
indul éjszakai útra, mellette önálló alak, hatalmas üveggel kezében: a méregkeverő asszony, majd
korán kezdődő mérkőzésre és mikor kivonul- nékik mindent ki kellett a d n i magukból, hogy;
e
Sy P a P következik imádkozva. A legszebb ládán,
lak a csapatok, lassan elkezdett szitálni a megbirkózzanak a Bástya félgőzzel fűtött jáfrslett. tálból kiemelkedve, a kisvasút szalad a
hűvös, őszi eső. Talán ezek az okok is közre- tékával. Szépen, okosan építették fel akcióikat
tál végere. És még sok-sok alak, esemény a legked- játszottak, továbbá az is, hogy egy amatőr
és nemegyszer poziciófölényben voltak a Básvesebb primitívségben, a legvalószmütlenebb szí- csapat volt a Bástya ellenfele, de a szegedi
tya felett. Győzni azért mégsem győzhettek,
nekkel dédelgetve. Egy-egy műnek az ára 20—40
csapat unalmas, léleknélküli játékba kezdsil, mext a Bástya védelem erős kondiciófölényben
pengő. Ezen egy hétig dolgozott, ez drága, de
ami az egész mérkőzés alatt jellemezte a já- állt felettük, dacára Szabó tartalékkapus gyen.
annak csak egynapi munkabér az ára. Mert hogy
tékot.
az anyagot nem számítja. Vevő persze nincs, csak
gébb teljesítményének. Két gólt szereztek; a
a tányér alján csörög egypár krajcár, mint »önA Bástya—BSE mérkőzés nagyon hasonlított
4:2-ős eredmény végeredményben hízelgő r á .
kéntes adomány«.
egy tréning jellegű, vagy egy triál mérkőzés- j u k és h a tekintetbe vesszük, hogy m a j d a s
A kiállítás már bezárult. Az öreg suszter felhez, amelyen nincs különösebb ambíciója a egész I I . félidőt 10 emberrel játszották vészedte sátorfáját és elindult másfelé szerencsét
játékosoknak, csak játszanak, mert játszani gig, a derék BSE legénység büszke lehet aZ
próbálni. Most csak az a fontos: kl mondta neki,
kell, de a küzdelem izgalma, szépsége elma- eredményre.
hogy jobb, ha otthagyja a szurkos-fonalat, ki
rad. Nem megrovásként mondjuk ezt, mert
bolygatta meg békés öregségét? Ki ismerte fel a
lélektanilag megértjük egy ilyen mérkőzésen
»tehetségét«, mely most városról-városra zavarja
szegényt?
I a játékos diszpozícióját, de ha vau is magyaKEAC-CsAK
3:0 (2 :O)
Hideg, őszi szél fuj. Talán most irja valahol I rázat erre, a spertesemény maga gyenge fajA szegedi egyetemi csapat második méN
icszkctős, öreges betűkkel: Tesék be lépni ar. sulyánál fogva kielégületlenül hagyja a nézőket és kétségeket ébreszt bizonyos játékos kva- kőzését megnyerte, legyőzve a Csongrádi Atüzletbe , , .
létikai Klubot. A csapat még nem fitt, de valólitások iránt.
színű, hogy most m á r fel fog javulni.
— Megkezdték a Rozália-bápotua lebontását. A
A játékról ezért nehéz behatóbb kritikát
tanács y—mint ismeretes — L i g e t i Gyula épí- mondani, mert a játékosok egyrésze nem azt
Z.rinyi-KAC—
VJC 2:1 (1:O)
tési vállalkozót bízta meg a Rozália-kápolna le- adta, amire tudása alapján képes. H a mégis
Teljesen
egyforma
erejű
csapatok küzdőbontásával és a LechnCr-térrc való átépítésével.
megállapításokat kell tennünk, leszögezhetjük, méből a Zrinvi egygólos győzelemmel került
Ligeti Béla munkásai hétfőn már meg is kezdték
hogy ezen a mérkőzésen a Bástya messze ki. Az UTC mentségére szolgál, hogy kilenc
a kápolna lebontását.
igazi képességei, tudása alatti teljesítményt
emberrel játszott, mert Klein biró két emberét
x Kedd, pénlek és vasárnap tartja Révész tánc- nyújtott. H a csak ennyit tudna a szegedi
Iskola esti tánctanfolyamát a Belvárosi Mozi eme- profiegyüttes, mint a BSE elleni játékban tulszigoru ítélettel kiállította. A Zrinyi-KAG
még nem érte el igazi formáját.
leti termében. "Beiratkozások ugyanakkor. Külön
mutatott, soha sem születne meg egyetlen szecsoportok. Magánórák.
gedi ligagyőzelem sem. H a a szegedi csatárKTK-SzTK
5:3 (1: O)
— Javítják a Stefánia rakpartját. A kereske- sor és halfsor csak a vasárnapi teljesitméAz egykor erős, szép reményekre jogosító
delmi iskola előtti rakpartcsuszamlás
javítását nyekre volna képes, akkor nem volna helye
testgyakorlók egészen letört csapat képét muévekig tartó vitatkozás után végre megkezdték. A
az I. osztályú ligabajnokságban. M i tudjuk,
töltés megrepedt téglafalát már lebontották, hogy hogy nem ugy van, m i ismerjük a Bástya latja. Sorozatos kudarcok érik és alig vart
valami remény, hogy megerősödjék. A fela rakpart alapozásában támadt
rongálódásokat
kéiM?sségeit és ezért a vasárnapi teljesítmény- egyházi csapat erős küzdelem után, de bizívndbehozhassák.
ből távolabbi következtetést nem vonunk, meg- tosan nveríe a mérkőzést. Az SzTK feltűnő
x Kérjen autólaxit telefonon szám nélkül 601 elégszünk a n n a k a megállapításával, hogy ezen
gyenge szereplése a lista végére juttatta, mert
— felrobbant a mécs. Nyíregyházáról jelen- a mérkőzésen mélyen formájuk alatl játszottak
négy mérkőzésből csak egy pontot tudott e d ,
tik: A Nyíregyháza közelében lévő Kalocsényben
a piros-feketék.
dig szerezni.
lakó P é n z e s Gáborné az égő mécsbe petróA vendégcsapatról ellenben sok jót mondleumot akart önteni, mely azonban felrobbant és az
HM1E-H7VE
2:1 (1:0)
asszonyt, valamint a közelében levő leányát meg- hatunk. Igen szép futballt játszottak és mint
M TK—M/IK
2:1
gyújtotta. Mindkettőjüket sulvos sebesüléssel szál- amatőr csapat a magyar amatőr futballnak
lították be a nyiregyháznj Erzsébet-kórházba.

Színházjegyek
a Délmagyarország jegyirodájában
elővételi dij nélkül válthatók

Sport

Gyenge és unalmas ¡álékban
győzött a Bástya a BSE- ellesi

Amatőr bajnokság

x Szeged exehisiv tánciskolája nyílt meg a Dngowies-tér 12. sz., volt Szegedi Napló-ház, B. Jakabffy
Itózsi tánctanárnő vezetésével. Baba-, diák-, egyele.ini, felnőtt kurzusok. Külön órák egész nap.
Rithmikus torna és balett kiképzés. Beiratás naponta 10—l-ig, 5-1/28-ig. Telefon 3 10.
18.1
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkaközvetítő hivatal közli: Állást kaphat helyben: 4
épületlakatos; 1 tanonc; 1 vasesztergályos; 2 mészégető; 1 fagépinunkás; 3 asztalos; 2 bognár; 3
kocsifénycző; 1 kocsinycrges; 2 kosárfonó; 1 kárpitos; 1 borbély. Vidéken: 1 épületlakatos; 1 kovács; 1 cserépkályhás; 2 bognár; 1 nőtlen szíjgyártó; 1 hölgyfodrász; 2 borbély.

Sztves tudomására

Hősöm

Kelemen

Kiváló

tisztelettel

M é ^ e s é s P r i r n n s s K y
párisi
divatsszücsöte
sszöimeáru&ássa
Sxeged, Sscéc&enyi tér 6. sxám.
SxörrnéKei.
sscörmebundáJcat
is a legpontosabban készítünk.
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a lsjrelepánsabb kmtelbon tartunk raktáron és mérték után
AJakttásolcat.
javításokat
jutányos Árban vállalnak.
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Győzelem Berlin ellen, vereség
Prágában

/1 Délmagyarorsszúg

regénye

MEYRINCK:

A NYUGATI ABLAK ANGYALA

ma is tekintélyes, igen tiszteletreméltó öregúr.
Vallaha milliomos volt, világhírű szakértője
A
karbunkulus
magasan
fölöttem
lebegett
Nagyon vegyes érzelmeket váltott ki a magyar
az ázsiai művészeteknek; ma vén, menthetetlen
sportközvéleményből a vasárnapi kettős válo- a sötétben. Egy sápadt sugara homlokomat áldozata a közelben leskelődő halálnak, öreg
gatott mérkőzés eredménye. Győztünk, ragyogó világította s határozottan éreztem, hogy a ószeres, aki szedett-vedett kinai cókmókkal
eredménnyel győztünk Budapesten Berlin vá- sugár, a kö s fejem kőzött bizonyos összefüg- kereskedik, de még ina is legvelejéig cári
logatottja ellen, de ugyanakkor súlyos vere- gést, jelentős viszonyt teremt. E z az össze- érzületű. Az ő megtéveszthetetlen ítéletének
séget szenvedtünk a cseh profi válogatottal függés megfélemlített, ki akartam menekülni köszönhetem, hogy néhány elsőrangú ritka'
szemben- A berliniek elleni győzelem nem belőle, jobbra-balra hajtogattam fejemet, de ság került birtokomba. S különös, hogy valatudja enyhiteni a másik súlyos kudarcot, mert sikertelenül, nem tudtam a sugár elől kitérni; milyen vágy fog el, ha valamilyen nehezen
hiszen Berlin egy amatőr válogatott csapa- ellenkezőleg arra a különc« tapasztalaira jutot- elérhető holmit kivánok meg, megjelenik Lipotot küldött a magyar profi csapat ellen és tam, hogy bármerre is fordítom arcomat, akár tin s mintha megérezné vágyaimat, elhozza
legyőzése a klasszisban magasabb magyar fut- a vánkosok alá fúrom is: a karbunkulus nekem.
ball által nem világraszóló teljesítmény. A sugara váKozhatatlanul homlokom közepét éri.
Ma, minthogy egyéb érdekeset nem tudtam
prágai vereség egy, a magyar futballsport S pontosan éreztem, hogy koponyám hátsó
örök nagy ellenfelétől kapott vereség. Súlyos része megváltozik, átalakul, hajamból u j arc neki mutatni, londoni unolraöcsém küldemészava van az egész világ futballs portjában nő ki. E z nem ijesztett meg, de terhemre nyét teregettem eléje. A metszetek közül né>rarissiniak«-nak
a zöld gyepen. A két eredményt egyformán volt, most már 9emmíkép sem tudtam kikerülni hány, megnyerte tetszését,
a
sugarat.
hitta
őket,
a
medáljonszerüen
foglalt érméktudomásul veszi a világ, de ha mérlegre teszi,
Jánuszfej, — mondtam magamban —, de ál- ből is tetszett neki néhány darab, j ó német
egészen bizonyosan nem a berliniek felett aratott nagy gólaránya győzelmet fogja felérté- momban is tudtam, hogy ez csak iskolai emlék, reneszánsz munkák voltak ezek, mesterségkelni, hanem a prágai nagy vereségen keresz- latin érák reminiszcenciája. Nem akartam beli értékükön tul is érdekesek. Végül John
tül nézd a magyar futballt. Aligha fogják tovább foglalkozni e gondolattal, de nemRoger címerét nézte meg, meghökkenve kissé,
enyhítő körülménynek tekinteni a kettős fron- hagyott nyugtot. — Jánusz? — szamársági és s gondolkodóba esve. Megkérdeztem tőle, m i
tot. ahol egyszerre bellett küzdeni a magyar aztán! — Álomöntudatom bosszantó állhata- érdekli benne. Vállát vonogatta, cigarettára
fu.¡halinak, hanem az eredmények alapján ítél- tossággal ragaszkodott ehhez az »és aztán«-hoz. gyújtott s — hallgatott.
S nem tudtam, hogy ki vagyok. Ehelyett
ni.1! és ez az ítélet nagyon lesújtó lesz.
Később közömbös dolgokról beszélgettünk.
valami
más történt: a karbunkulus lassan, Röviddel elmenetele előtt odavetőleg még eny- A berliniek feletti győzelem, akárhogyan is
felfújja a sportsajtó, csak dekoratív érték, lassan leereszkedett a magasból 6 koponyám- nyit jegyzett meg: »Tudja-e, tisztelt jó uram,
amely fajsulyban gyenge a magyar futball hoz közeledett. Az volt az érzésem, hogy ez a kő, hogy a mi Arangelovics Stroganoff Mihályunk
trufeái között A prágai vereség pedig tra- ez a fény valami oly idegen, eredendően idegen aligha fogja túlélni utolsó dobozka cigaretgikusan szomorú és soká sajogni fog a beríroi valami, hogy földi szavakba nem foglalható. táját? De j ó van így! Mit is tehetne még
Ha távoli bolygókról szakadt volna le, sem zálogba? Nem tesz semmit, jó uram! Mi oro-,'
győzelem müörömének elmulta után.
^ Tanúság ebből, hogy m a még nem elég lehetett volná idegenebb számomra. Nem tu- szok, mint a nap, keleten "kelünk, hogy nyugaerős a magyar futball ahoz, hogy két fronton dom, hogy, miért kell most, hogy álmomat ton ismét — leáldozzunk. Isten áldja megíc
egyszerre harcoljon. Ezt tudni kellett volna átgondolom, a galambra gondolnom, mely,
Elment Én eltűnődtem. Szegény Stroganoff
Jézus keresztelésénél szállt le az égből. ...Mia magyar futball mindenható vezérelnek.
nél jobban közeledett a kristály, annál mere- Mihály, öreg báró, kávéházi ismeretség, te Is
ide jutottál már, a halottak zöM országa d é ,
Ha volna felelősségrevonás az itt elkövetett dekebben esett a fénysugár fejemre, jobban
Persephone zöld országának küszöbére/ Amikönnyelműségekért, akkor ezeket snlyos bün- mondva, két fejem összekötő-vonalára. S az
óta ismerem, teából és cigarettából éh. Amikor
érintkezési
ponton
csakhamar
jéghideg
s
egytetésben kellene részesiteni. De a sportban
Oroszországból elmenekülvén, ideérkezett, nem
ha valaki könnyelműen kockára teszi a nem- ben égő fájdalmat éreztem. Felébredtem.
volt
más vagyona, mint amit a testén hordott.
Az éjjelt követő délelőtt álmomon való tühőzet sportbecsületét, ezért még csak megrovás
Közte fél tucat brilliánsgyürü is s majd ugyantífcsel
telt
el.
sem jár.
annyi nehéz aranyóra, amit a bolseviknek orLassan s habozva vált k i gyermekéveim
szágból k i tudott i : aitem. Ezekből az ék/Szegedi aíléíék sikeres szereplése emlékeiből egy határozatlan kép. Egy beszél- szereidből élt mostan iig, gondatlanul, nagygetésre, egy mesére, valami elgondolt vagy
a MAC versenyén
úri gesztusokkal, ahogy megszokta. Csak a
olvasott történetre emlékeztem, amelyben egy
A MAC budapesti nemzetközi atí&ikaí ver- karbunkulus szerepelt s egy. arc, egy alak, legdrvgább cigarettákat szívta, amiket keletsenyén résztvettek a KEAC atlétái is és né- melyet azonban nem Jánusznak hivtak. A ről, hozatott, tudj' Isten, micsoda közvetítőhány számban jó eredményeket értek el. Or- homályos vizió lassan merült fel szemem előtt. kön keresztül. >A legnagyobb szolgálat, amit
Istennek tehetünk — szokta mondogatni —,
bán a távugrásban 653 centiméterrel másoGyerek voltam még s nagyapámnak, az elő- ha a föld dolgait füstté fujjuk szét«. De Közdik lett. Boros a l l O e s gáton Facelli mögött kelő lordnak s stájer parasztnak az ölében
ben lassacskán éhenhalt Lápotin kis boltocs'második, ideje 15.9 mp. Az 5000 méteren Piros
ültem. A térdén lovagoltam, mialatt az öreg ur kájában üldögélve vagy. «dilvárosi
padlás'16.32,2 perces igen jó idővel szintén második. félhalk történeteket mesélt.
szobáiában fagyoskodva.
Ami mesére emlékszem gyermekkorombői, j
(Folyt köv.)
100 kilométeres országos kerék- az mind nagyapámnak a térdein pergett le,
a nagyapám ölében, aki maga is, mintha a
párverseny
Szab. bej. törv. -védett „TITÁN"
meséből szállt volna ki. Álmairól beszélt az
100 km. főoerseny: 1. Kiss (SzVSE), 2. Fekéaz-i liüényék ártd a követke®/Tk:
öreg ur. — Az álom nagyobb jogcím — mondta
kete, 3. Hódi.
—, mint akármilyen lordság vagy hitbizomány.
jí km.: 1. Fecser (SzAK), 2. Gyulai, 3. Ezt jegyezd meg magadnak, gyermekem! Ha
Kundra.
jóravaló ember lesz belőled, talán rádhagyom
30 km.; 1. Krenács (Előre), 2. Berg, 3. családunk álmát, a Hoel Dhat-ok álmát. — S
I-a kivitelben, csinvat bevonattal ©O P-tól
titokzatosan fátyolozott hangján tovább me.M észáros.
Fiókos ottomán
S3 ,
sélt az öreg ur, halkan, fülemhez hajolva,
Ágybetét darabja . . . . 50 „
mintha attól félne, hogy, a falak kilesik titkát;
Késeitője:
^
mesélt egy, karbunkulusról egy messzi országban, hova nem juthat el a halandó, csak az, WI N T F
R
kArUtas nestei Szefled.
*
*
Korona m. 3. Telelőn <8-S6.
aki a halált legyőzi, egy aranyból s hegyikristályból öntött koronáról, mesélt egy kettős
fejről... ugy rémlik ma, mintha erről az álomfj,
beli ikerlényről ugy beszélt volna, mint csaláA fogorvoslás kös legjobb optikájú elegáns szinfyóxl
látcsövek
dunk valamilyen őséről, házi kisértetéről- De
rébe eső műveleteóriási választékban.
emlékezetem elakad, az emlékek sötéten fénylő
kei: foghúzást, fogköd mögött hevernek.
lömésf,
fogpótlási,
aranykoroÉn nekem eddig soh* ilyen álmom nem
nákat
és
aranyhldakai
mélyen
volt. Ma éjszakai álmom w l n a tán ez az álom,
gyártmányok
367 a Hoel Dath-ok álma?
leszáUitoti árak mellett végzi
602
Nincs értelme, hogy tovább tépelődjek. Látogatóm is akadt, Sergej Lipót ín barátom, a
Werren uccai öreg műkereskedő.
látszerész cégnél
Ljpotin, akit Nitsevo csufnéven ismernek
Kárász ucca 14. szám. városunkban, a cár őfelségének udvari műkereskedője volt Nvomoruságos sorsa ellenére

OTTOMÁN

A K E Z D Ő D Ő
SZINIÉVADRA
Zeiss, Busch, Goerz,
^odenstock, Stuka

KELLNER MÁRTON

Baria Ágoston,
Szeged, Kigyó u. 1.

I

Dffí/M A GTARORSZJU?

ms

szeptember 25.

Maáió
A nagyobb

A színházi iroda hírei

mai

A hárlbará». Szenes Róla vígjátékának eddigi
előadásai óriási .siker jegyében zajlottak le. Az
a három felvonáson át tarló és nyíltszíni tapsokban kitörő siker, ami A hár.jfarát eddigi előadásai
alatt betöltötte a zsúfolásig megtelt nézőteret, visz^ahozt« a régi, meleg esték hangulatát. A hánttiarát ezen a héten még ma és holnap van müonon és csak azért nem folytatja előadássorozatát, mert helyét csütörtökön át kell adnia a már
teljesen kész Mersz-e M®ry-n«k. A háztharát vezetőszerepeit továbbra i s Dártos Klári. Tarnay. Főldénvi és Vágó játszák.
CSf TftRTOKTOL KFZDVF. MINDEN ESTÉ:
MERSZ-E MARY?
MERSZ-E MARY csütörtökön pwmierherieíbpn.
MF.RSZ-E MARY pénteken A- bérletben.
MERSZ-F. MARY szombattól kezdve minden f<st*
tíérletszfinetben.
VASARNAP DÉLUTÁN MÉRSÉKELT HELYARAKKAL: MAGNAS MISKA.

^

íszerzesi
Legjobb beszerzési
forrás!
7.V)
TELEFON:
11-98.

INGYEN
KAPJA
elsejéig a

DÉLMGGYORORSZBGOT,
ha október hóra
most előfizet

Ho
r- f ő s z e r
Bor-,

css e m e g e íieX^
. . n c u o t ö f l ® és
és lerménT4

Megszűnik mérgelődése,
ha gallérjait Moskovlcs Testvéreknél Löw Lipót u. 7.
A« Maros u. 1, alatt tisztittatja. Nem törik és nyakkendője csúszik. U j módszert Tessék meggyőződni t

"indennemfl festés és v*gyl tisztítás legelőnyösebben nálnnk esrk^r<tlt>et«.
35

Poloskát, svábbogarat és
mindennemű férget
szakszerűen és Jótállás mellett Irt

Ukásferltttlenitö

Vállalat

Pusztaszeri

0008 a .

Telefon: 15—13. metléMtlomés.
F <jyszeri Irtásnál teljesen megtisztul a lakás, oeo
a prôtxrielêaefc : 10 »41« 3D

minden további « 4 3
fillér. — Naev hetükkel siedeti
n javak kétrzereven számittatnak.
fillér

A

P

Hrti>árosban elegánsan bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
S0 filléres apróhirdetést.
lUjtorozott szoba villanyvilágítással kiadó. Kossuth L\
sugárnt 50. Ugyanott egy
kis Slnger varrógép eladó.

Cfreánsan

Sátorozott

Szerény feltételek mellett
ép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.

Cserépkályhák
Átrakását, javítását,
títását,

tisz-

> f e / e o r -

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JóZSEP.

A többi összes jegyzések a zstdóüimep miatt el- ! Nyomatott a kiadótulajdonos
Défimgyarország
maradtak.
j Hirhtp- és Nyomda vállalat Rt. könyvnyomdájába*.
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Veszek és eladok minden
fajta paradicsomos és boros üvegeket kicsinyben
és nagyban. Szent István
tér 4.
1Ó3

Délmagyarorszég-oi, aki

BÚTOROK
nagy választékban, leszál-

A D é l m a g y a r o r s z á g apróhirdetési
rovatában, a k i
állást vagy mnnkkát
keres,
akinek
munkásra, tanoncra,
kifntóra,
szakácsnőre,
mindenesre vagy
bármilyen
m á s alkalmazottra
van szüksége, a k i
ruhafélét, használt bútort, vagy
akármilyen
háztartási
tárgyat
venni vagy eladni akar, a k i n e k
kiadó
lakása,
bútorozott
szobája v a n vagy
ilyent keres, a k i hézat, földet vagy
jószágot venni vagy eladni
akar.

¡ K o v á c s

Szentháromság

kályhás

uoea 49.

Ich suche cin intelligentes
1
râulein ru grossercn Kin.
ilcm. Rigo-Giisse 30.

Tanonc cipésznek fizetéssé
felvétetik Rull Béla cipésznél. Kólcsgy n. 8.

Bejárónőnek menne fiatal
asszony tftbb éves bizonyítvánnyal festett vagy sunott
lárhova pénztárhoz ajánlsznhához. Kisebb főzést válkozik gyakorlattal bíró Komolyabb nó jeligére a ki- lalja. Levelet Szorgalmas jeligére kr-rm.
;; dnha

Szépen mosok, vasalok. —
Vállalok darabszámra lakájomon, fehérnemű javítással, stoppolássaL Zerg» a
8.. flriszt bal.
Varrodába tannló lányok
felvitetnek. Szics Erzsi, Ti-

sza I.atos könrt 72.

KM»

Butorolc

atéJyea liuidllt/ott úrban
Kertésznél.
Fekete»«»-u. FlgytQa • ctg nevét

Műszaki iparos szerényebS
igényű úrinő ismeretséget
keresi házasság céljából. —«
Leveleket Rádió jeligén;.

••A'lJBJ-JJ.-l
Jfagas barna ftu ösmeretségét keresi csinos barní
leány. Teljes című levelét
Öszi séták jeligére.

icályJJtíft
Nagyobb
szőlőgazdaságba,
ssftretre kisegíteni ajánlkozom
»Végzett szőlész és
borász« jeligére » kiadóba
kérek.

Sürgősen eladó olcsón, j&,

lom, Hull cipésznél,
csey ucca 8.

nemcsak Szegedon, hanem »
környéken is és a hirdetés
nem maradhat eredménytelen.
A z apróhirdetés
szövege és ára délután
5 óráig a kiadóhivatalba
ktiVdendö:
Aradi uoea 8. sz.

chamottozását
jutányos
Német és angol kereskedej
áron csak nálam csinál- } mi levelezést déli és esti
tathatja.
635
órákban jutányosán vállalok. _ Cim a kiadóban.

lított árban 23b
| J M e s n e r , Aradi a. 6.
karban levő pedálos rlmhí,

V
2 1 Délmagyarországot mindenki olvassa

E

Ipart és kereskedelmi c«Miat
»solgAl« «próhlnfeléaek : 10
szóig 50flllér,minden torébbi
szó 5fillér,c *
c* &

de
flgyelembo
v e s z s z ü k , hogy
sok ezer szegény ember, m u n k á s és egyéb
alkalmazott o l v a s s a s

£«30 fillérért hirdethet

két személv részére K l a d r t .
zéetienji tér 15. «rám, U. em.
11.3)10. — Esetleg telje« ellátással,
1«

Ií F o g l a l k o z á s

O

Budapest- 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
12: Gramofonhangverseny. 17.40: Zenekari hangverseny. 19.45: W. Herbszt Géza: A labdarúgás eredete és fejlődése. 20.30: Dr. Siklós Albert, a Zeneművészeti Főiskola tanárának zenetörténeti elő-«
adása. A magyar opera története. 22.10: Pertis
Jenő és cigányzenekarénak hangversenye. — Bé<*.
16.15: Délutáni hangverseny. 20.05: Franz Steiner
kamaraénekes dalestje. 20.35: Schumann: Der Rose
Pilgerfahrt mesejátékának előadása. Utána tánczene. — Berlin. 16.30: Irodalmi felolvasás. 17:
Zene. 21.15: Zongoratrió-hangverseny. — Frankfart. 12.30: Hangverseny.
16.35: OperarészleUk.
18.10: Könyvszemle. 20.15: Vadász-est. — Hamburg.
16.35: Régi német népdalok gitárkisérettcl. 16.48:
Szemelvények Wagner müveiből. 20: Orosz est.
Kamarazene és ének. Utána zenekari hangverseny.
— Lafigenberg. 12.10: Gramofonzene. 13.05: Katonazene. 16: Meseszínház gyermekeknek. Hamupipőke.
17.45: Kamarazene. 20.45: Nagy szimfonikus hang«
verseny Hándel müveiből.
— Leipzig.. 16.30:
Hangverseny. 18.03: Asszonyoknak. 20.15: Kamara«
zene-est. 22.30: Operettrészletek. — Milánó. 12.30:
Rádiókvartett hangversenye. 16.30: Kamarazene,
20.50: Zenekari hangverseny. — München. Nüm.
berg. 1255 Hangverseny. 14.45: Asszonyóknak. 16:
Dalok és áriák. 17: Uj könyvek. 20: Hangverseny,
22.30: Gramofonzcjie. _ Nápoly. 17: Zenekari hangverseny énekszámokkal. 20.50: Zenekari hangver*
seny. Közben Murollo előadása. Utána zeneszámok,
— Rrima. 13: Rádiótrió. 17 30: Zenekari hangverseny énekszámokkal. 21: Olasz operaest. Ponchielli:
Giooonda cimü operája. — Zürich. 12.30: Gramofonhangverseny, 15: Hangverseny. 19.30: Hangverseny Grieg müveiből. 20: Spanyol és olasz dalok. 20.50: Zenekari hangverseny. 22.10: Hangverseny.

n e m k ö l t h e t drága hirdetésre. FYre való tekintettel már

szoba

llegánsan bntorozott nccai
znba egy vagy két tir rAsT.fr* kiadó. Fürdőszoba. —>
Telefon. Zerge u. 27., I.
.cm. 11.

R

Slrasssr-céií terményj?l*nt6se: A hossronapra
való tekintettel » forgalom szünetel. Az árfolyamok egyelőre változatlanok.
Zürichi nyílás és zárlat: Páris 20.30—20.35, London 25.203/4—25.20 ötnyolcad, Newvork 519.75—
519.80. Brüssel 72.25-72.22.5, Milánó 27.18.5-27.18.5,
Madrid 85.82.5—85.80, Amsterdam 208.40-208.45,
Berlin 123.78-123.90, Bécs 73.15-73.20, Szófia 3.753.75, Prága 15.40—15.40, Varsó 58.22.5-58.22.5, Budapest 90 59—90.59.5, Belgrád 9.12.8-9.13-. Bnkarest 3.1584—3.16.

leadóállomások
műsora

Asztalos tanulónak erős Unt
felveszek. Göróg József asz.
talos. Bodzafa u. 1.

ADÁS-VETEL
Eladó házak kőzött válogathat tetszés szertnt egy
aprónirticíce utján,
KifésUt vágott hajat leg.

magasabb áron veszel. Szécsémi. >fikszáth K. u. 24.

Z o n g o r á k
é »
p l a n i n ó k

KÜLÖNFÉLÉI;
Okleveles zongoratanárnő

ujak és használtak már még néhány növendéket el600 peng5től kezdve
fogad. Maros u. 15., f. 1,
kedvező fizetési feltételek melleit kaphatók
ENGEl zongoraraktárá- Az Alföld legnagyobb
tian. Takaréktár u. 8. táblaüveg raktára
Hangolások, javitások
KfirösI Géza

jutányos árban. Telefon 2—37.
938

övegezési vállalata, Mire«
uccafi. Tplcfon e-57. I Sí

