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Államkormányzás —
városkormányzás

megvételére. A városnak majdnem kizárólag szére kisajátítási Jogot ad minden autófuvaolyan üzemei vannak, melyek nem közszük- rozási vállalat tulajdonba vételére, talán heségletet elégitenek ki s melyek nem felelnek lyes volna ebben az üzemben is véget vetni
meg azoknak a követelményeknek, melyeket a a befektetéseknek s elkezdeni a tőke amorNem dicsekedhetünk az önkormányzatnak
várospolitika tudománya s a gazdasági mi- tizációját. Ne gondoljuk azt, hogy az államazzal a teljességével, hogy az állam kormányniszter a városi üzemekkel szemben joggal vasutak majd máskép fognak elbánni a vázás gazdasági irányelveit el lehetne hanyagolni
támaszt. Mert. az egyenesen — komikus, hogy rossal, mint ahogy a város bánt el a magánszámvetéseinkben s a jövő feladatainak kijeabban a város han, melyben a közúti vasút vállalkozókkal. A készülő jogi helyzethez való
lölésében. Az úgynevezett önkormányzat —
és a közvilágitás magánkézben van, városi alkalmazkodásnak
semmi
megnyilatkozását
Ivem a non luoendo — úgysem maga szabja
üaem legyen a halászat, a téglagyár s a többi nem látjuk a költségvetésben ebhen a vonatmár meg teendőit, nem maga határoz a legszámvevői jóléti intézmény. A városnak kell kozásban sem.
sajátabb önkormányzati ügyekben sem. Ezt
hozzákezdeni a magángazdasággal versengő
S ami a legfájdalmasabb, nem látjuk semmi
az állapotot nem lehet helyeselni, de nem lehet
üzemei megszüntetéséhez, mert a kényszerfel- hatását annak sem, hogy a kormányzat védelnegligálni sem. Akkor tehát, amikor a város
számoltatás esetén súlyos veszteségeket szen- met szervez meg a helyhatósági szolgáitatáa jövő évi költségvetését állapítja meg, a legvedhet a közvagyon.
sokkal szemben a polgárság számára. Szegeaktuálisabb kutatni azt a tendenciát, ami főMilliárdokat ruházott he a város autóbusz den még a törvény által sem érzik magukat
ként tőrvényhatósági ügyek intézésében az országos kormányzat intézkedéseiben megnyil- üzemébe is. Nem lehet helyteleníteni ennek korlátozva, amikor városi adókat hajtanak be.
a városi üzemnek megszervezését, csak üzlet- A mai városi politika csak akkor látná csórvánul.
politikáját s főként forgalmi politikáját tehet j bitatlannak az önkormányzatot, ha a városi
S nem is kell messze nyúlni azokért a Jelen- joggal kritizálni. De amikor készen vau már a ' tanács egyformán független lehetne a város
ségekért, melyekből a törvényszerűségeit meg kormányjavaslat, mely a* államvasutak ré- | polgárságától és a kormányhatóságtől.
lehet állapítani.
A gazdasági föraniszser • a u i u a p fieszSlet
monidott, melyben fejtegette az állami és városi üzemek jogosultságának kérdését Bad
.lános szerint a világbábara utáni gazdasági
helyzet sok olyan közüzemet hivott életre,
melyeket normális időben el sem lehetett volna képzelni s melyeket a visszatérő normális
időben nem szabad fen tartani A legerőteljesebb szavakkal itélte el a legnagyobb ha1 ás köri miniszterünk azt a törekvést, mely kő®( 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 n - tek az orvosok. Némelyik holttest hátán tőrüzemekre akarja bízni a magán gazdaságok
feladatainak elvégzését. Ezek a közüzemek, tése.) Madridból jelentik: A borzalmas szpjház- szarástál ejtett seb tátong, másokai revolverrel
égés alkalmiból a direktórium százával kapja a
— ahogy Bud János mondotta, — joggal iz- részvéttáviratot, A romok eltakarításának munká- lőttek át. Az életben maradt szemtanuk begatják a gazdasági életet. Közüzemek csak latai még nem fejeződtek be. Az áldozatok pon- szélik, hogy vad menekülés közben néhány
oda valók, ahol nagy és általános közszükség- tos száma még mindig nem állapítható meg. Két- férfi tőrrel szurkált és lövöldözött, hogy ni tt
letek várnak kielégítést Ezt vallottuk mi ma- napi szünetelés után megjelentek a madridi la- vágjon magának a kijárat felé.
A kórházban ápolt sebesültek kőzött is több
gunk fc nem egyszer már ezen a helyen is pok, amelyek oldalas tudósításokban számolnak
s most ugyanezt s majdnem ugyanazokkal a be a borzalmas tűzvészről és valamennyi lap olyan van, akit a pánik elvetemedett bestiái
szavakkal mondja a gazdasági diktátor. És rámatat ama, hogy a №iwxhite» Htitifo a nyol- halálfélelmükben és aljasságukban megsebesíál - tettek. De a gyilkos menekülők mellett akadjgy folytatja: »Le kell építeni minden olyan r*dtk sztahóaépAlet, amely MaifrMban
dozatául
esetttak olyanok is, akik elszánt hősiességükről tethatósági üzemet, mely a magángazdaságra tartek
bizonyságát Egy rendőr és egy színházi
tozó feladatot lát el.«
Eddig 110 holttestei szállítottak ki a
jegyszedő
életével fizetett, miközben men leni
Novedades-sztnház romfai alól.
Most ehez a kormányprogramhoz vegyüld
próbálta a szerencsétleneket Egy Lapra nevü
hozzá az autótörvénynek elkészült javaslatát, Azt hiszik, hogy még közel 100 holttest hever
színész és Rodriguez rendező a menekülő
melynek lényegesebb rendelkezéseit éppen teg- a romok alatt.
táncosnőket kőtélen eresztették le az ablakon
nap ismertette Dezsőffy államtitkár. A tőrNéhány holttesten borzalmas felfedezést tet- és mentés közben ők maguk elpmztaltak.
vényjavaslat szerint a magyar államvasutaknak öt év múlva meglesz az a joga, hogy
;iz autóbusz és autófuvarozási vállalatokat kisajátítsa Szabóky államtitkár-miniszter pedig
Békéscsabán azt fejtegette, hogy a kormány
csökkenteni fogja a helyhatósági adókat s
jymdoskodni fog arról, hogy a községek elviselhetetlen terheket ne rójjanak polgáraikra.
ti
it
Ha most már ezeknek a hivatalos és felelős
lehetővé leszi, hogy tulajdonkép minden
(Bvdapeetl t a d ó s i t ó n k t e l e f o n jele«nyilatkozatoknak értelmével összehasonlítjuk
kérdést el vonjanak fentertás formájában
a mi költségvetési tervezetünket, amit a szep- tése.) Genfből jelentik: A Népszövetség délutáni
ülésén az előterjesztett jelentésnek abban a ré• bíróság ítélkezése alá!
temberi közgyűlés fog nem tárgyalni, de — szében, amely a támadásklzárósi és a kölcsönös
itt igen gagy veszély fenyegeti az egész mű koelfogadni, akkor meg kell állapitanunk, hogy támogatás biztosítási szerződésekre
vonatkozik, \
nem providenciái is gondossággal, nem eléggé Polffisz előadó kifejtette, hogy • tervezet kidol- moly jellegét A titkárság tehát áüitsa össze azoknak az államoknak a jegyzékét amelyek aláírták
előretekintő figyelemmel készülnek a város gozásánál a locarnói szerződést vették «topul.
a fakultatív záradékot, de vegye kezébe azokat
költségvetései. Hiába határozzuk el mi, hogy
a fenttrtásofcat is, melyekkel ezek az államok
A jelen télhez elsőnek
a város érdekében, a város polgárságának szoléltek. Csupán éneknek a fen tartásoknak az ismereApponyi
Albert
gálatában mit valósítunk meg a feladatokból,
tében tudjuk megítélni az illető államok csatlakozásának valódi értékét
ha az egyre erősödő állami végrehajtó hatalom szóVrft borsi,
—
— A magyar horaAny nincs abban a helyzetApponyi kijelentette azután, hogy a másik okunk
nemcsak arra jogosult, hogy felülvizsgálja a
költségvetést, hanem arra is, hogy maga álla- ben — mondotta —, hogy azt az általános csatlako- a habozásra az az eljárás, mely a Népszövetség
pítsa meg. A tényleges helyzettel nem lehet zást, amely ezekhez az ajánlásokhoz hozzájárul, bizonyos szerveiben meghonosodott
nyomban valósággá változtassa s megfelelő egyezdacolni. Ha egyszer a kivételes hatalommal és ményeket kössön. Ennek okai a következők. Az
Fe!M borítja d • nemzetközi biráskadM
és döntőbíráskodás* elvet.
kivételes hatáskörrel felruházott gazdasági mi- előttünk fekvő okmánynak v«n egy fejezete, amely
niszter hadat üzen a közüzemeknek, akkor a bizonyos aggályokat kelt bemjünk Ez a fentartá- Bizonyos célzat érvényesül, hogy a polihtOM ha-*
város nem a mai idők szellemében jár eL, ha sokra vonatkozó fejeset. Ez a rendkívül súlyos talmat a Népszövetség kebelében a jogi hatalom
eme a kormányzati programra csupán azzal kérdés nem nyert idáig kielégítő megoldást. A
fölé heU-e^zók, hngv a politikai hatalom l ^ ö b b i

Madridban
még nem lehetett megállapítani
az áldozatok számát
Száz holttest van még a romok alatti

Apponyi hatalmas beszéde Genfben
a biztonságról és a leszerelésről
Mi a mi mostani biztonságunk ?

válaszol, hojry — ajánlatokat kér a téglagyar

límilatjv felsorolás

szcrvcnck. a Tanácsnak, az ítéletekkel sai ínbe«i
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felülvizsgálati jogot biztosítsanak ¡5» I»gy a nemzetközi bírósági testületek Ítéleteivel szemben felebfcezési fórummá tegyék meg.
>- Ezt a helyzetet mindenkor és minden erőmWeT támadni fogom. Ha hangoztatják is a szószékről ugy, ahogy itt az egyenlőséget, a bíróság
a* egyetlen fórum, ahol ez az egyenlőség valóban
fennán. Már pedig ennek az egyenlőségnek fenn
kell (á llania A jogi kérdésekben, mert ha nem
flT fenn a jogi kérdésekben, ha ezekben a kérdésekben még mindig a legnagyobb politikai befolyás érvényesül elsősorban, akkor valóban
nem
Wtom be, miért teremtették meg a Népszövetséget. Ez az áramlat bizonyos befolyást gyakorolt
már
a Tanács bizonyos eljárásaiban.
— Egészen más a helyzetünk ínja Határozati
Javaslat tekintetében, amely a kölcsönős támogatásról, a támadás kizárásáról szőlő egyezményeket
¡ajánlja elfogadásra. Távol áll tőlünk, hogy megakadályozzuk elfogadásukat, de kötelességünknek
tartjuk, hogy tartózkodjunk a swvazástól, aminek egyik oka ama kötelezettségek természetéből
folyik, amelyeket a kölcsönös támogatásra vonatkozó szerződés előir. Azt kérdem, hogy ebben az
állapotban,
ebb«n a védte lenséglg lefegyverzett állapotban, ví«bc*ünk-e magunkra köteleirtt•égefcet olv Irányban, hogy bárkit Is támogassunk?
Köthetünk-e mi, fefegyverzettek, mi védtelenek, kölcsönös támogatásira vonatkozó szerződést olyanokkal, akik állig fel vannak fegyverkezne?
— Mi a mi mostani biztonságunk? íme egy kis
példa: Sokszor említettem azt az erkölcsileg tarthatatlan helyzetet, amdvet az egyoldalo leszerelés teremt az egyes országok számára. De most
• biztonságról beszélek. Régebben art kértük, hogy
pázvédőálarookat használhassunk, tehát olyan eszközöket, amelyek támadásra nem alkalmasak. Akkor éveken keresztül megtagadták ezt tőlünk. Most
végre engedményt tettek. Megengedték, hogy Magyarország 62.000 gázvédőálaroot gyárthasson 35.000
főnyi katonasága számára. De polgári lakosságank
szamára, amelyet alkalomadtán
fenyegethetnek
mérges gázak, n«m adtak semmiféle engedményt
Minden állam gondol arra, hogy megvédi« lakosságát a levegőből Jövő veszélyek elten. Mi ezt n e m
tehetjük, mert erre nmes engedményünk.
Ez hát • biztonság?
— Ha a Népszövetség megelégszik azzal, hogy
mrmutákat keressen ott, ahol nagyfontosságú kérdések várnak megoldásra, akkor a nagy eéTt, amelyet maga elé tűzött és amelynek rendithetetlen
és odaadó szolgája maradok, soha nem fogja
elérni. Én ezt az ügyet akarom szolgálni, ezért
beszélek erről a szószékről olyan
nyelvezettel,
amely néha talán kellemetlen, deffszíni® és becsület«.
Gróf Apponyit, mikor a szószékről letépett, számosa« üdvözölték. A beszéd után • delegátusok
élénk tapsban törtek kL
Az elnök ffl 8 órakor félbeszakította a vitát

№ hidvám eltörlésére
tesz indítványt a városi párt
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Az utasok kiszállása után kigyulladt
és perráégütt a rapüSő'íép
1

' 'faétörpcsfi tudósítónk
telefonjelmlése.)
Berlinből jelentik: A pár is—berlini légi járatok egyik repülőgépe, a Deutscliland m a
délben motordefektus miatt a westfáliai Armsberg község közelében leszállásra kényszerült.

Vl§aros
fsiurmi
A fényszórók

nem működtek,
didergett

kilencezer
ember
a
tribünön

CBudapesti
tudósítónk
telefon jelen lése.)
Bécsből jelentik: Nurmi a Hohe Warte pályán futott ma este. Nurmi szereplését igen
érdeklődés várta, mert az este 7 órára kitűzött versenyt ugy tervezték, hogy a pálgát
fényszórókkal fogják megvilágítani. A verseny azonban csúfos kudarccal végződött és
csaknem viharos botrányba fulladt, mert a
fényszórók nem működtek és a 9000 főnyi közönségnek szurokíáklyákkal kellett megelé-

Óriási
Negyedmillió

A nyolc utasnak és a négy kisérő személyzetnek semmi haja sem történt, azonban a repülőgép közvetlen az utasok kiszállása uiu.i
kigyulladt és porrá égett
?i \

főirányba
fulladt
bécsi
fellépése

mdrkút

sikkasztott

F

"'(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Berlinből jelentik: Az államügyészség és a
rendőrség néhány nap óta sorozatos csalási
ügyben nyomoz, amelynek a Berliner Bank
für Handel un Grundbesitz esett áldozatul. A
Vossische Zeitung értesülése szerint a hank

koromsötétben

gedni. A közönség hangos füttyökkel és lármával adott kifejezést nemtetszésének és zajongva szenvedte át a versem/l a koromsötétben és a nagy hidegben.
Természetcsen igy Nurmi sem tudta kifutni
formáját és 14 perc 54 másodperces idővel
győzött vagyis 36 másodperccel futott rosszabb időt mint világrekordja. Ellenfelein i-v
is könnyen győzedelmeskedett akiknek 1 pere
50 másodperces időelőnyt adott

foeinlzcsalás

M&rlinfoen
a

bankpénztáros

fő pénztárosa, Knrtvaeiss "közel negyedmillió
márkát sikkasztott a bank pénztárából. A
bank hitelosztályának vezetője, Berm doktor
a hank ügyfeleit károsította meg azáltal, hogy
minden egyes kölcsön után óriási jutalékot
vett fel.

Az Irodalmi és művészeti kongresszus
kritikai szakosztálya egyhangúlag elfogadta
Pásztor József szlnhá/i javaslatát
Tervezet a vidéki színházak művészi nívóiénak biztosítására

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.)
Az első magyar irodalmi és művészeti kongresszus október 21-én nyílik meg Budapesten.
Az egyes szakosztályok most végzik az előkészítés munkáját, amely abban kulminál,
iiiwiubii in—
-TI——
hogy letárgyalja a beterjesztett indítványokat,
mert a kongresszus plénuma elé csak azok az
indítványok kerülnek, amelyeket a szakosz( B n d a p e s t l t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelen- tályok elfogadtak. A kritikai szakosztály Lyka
tése.) A Siesta-szanatórhimban folyó nemzetközi Károly felsőházi tag elnökletével kedden délmesterverseny mai negyedik fordulóján a magyar után tartotta ülését a Fészek Klubban. A
mesterek — Steiner kivételével — sorra vereséget beterjesztett indítványok között volt Pásztor
/,<nvedtek. Opablanca nyert Merényi ellen. S'elner Stoner ellen, Marshall aHvasi ellen, K m o t h József szerkesztő következő indítványa:
1. Ax irodalmi és művészeti kongresszus
P.alla ellen és Splelmaan Vajda ellen.
A verseny állása a negyedik forduló ntán a szűkségesnek tartja, hogy a szegedi színház
mellett házi kezelésbe vétessék még rtgalább a
következő:
Capablanca 3, Steiner, MarsbaM, K m o e h
debreceni és a pécsi színház és hogy a három
Spielmann, Ballá, Vajda 2, Stoner 1«/», Merényi, várost hdziliezeléses színháznak egységes szerHavasi 1.
vezet adassék.
^ • » — . « » • » ' • m — — — — —
2. Szükségesnek tartja a kongresszus a szinággi bizottságok eltörlését, irodalmi és művészeti tanácsok felállítását
3. Kötelezni kell a városokat, hogy az Irodalmi
és művészeti tanácsokba Írókat, hír(A
Délmagyarország
munkatársától')
A
lapírókat,
zenészeket, képzőművészeket vávárosi párt kedden este tartotta a városi közlasszanak.
A
törvényhatósági bizottsági tagok
gyűlést megelőző szokásos ülését, amelyen
képviseletet
nyerhetnek
ezekben a tanácsok(Ír. / edlicska Béla elnökölt, az előadói tisztet
ban,
de
legfeljebb
a
tagsági
helyek egynegyed
Szíjgyártó Albert töltötte be. A pártülésen
részének
erejéig.
ismertették a közgyűlés programját és elhatá4. Javasolja a kongresszus, adjon a kulrozták, hogy a gyaloghidvám
eltörlését fogtuszminiszter n r mind a három színháznak
ták indítványozni.
Dr. Regdon Károly erősen kikelt a »áros átkom — és eszközöljön ki — városi támogatást.
költségvetése ellen és azt mondotta, nem le5. Az irodalmi ®s mirvésveti kongresszus
het ha /adás ott, ahol a város ugy állit Ja ösz«
sze költségvetését, hogy a bizottságok véle- tisztelettel ajánlja, hogy a házikeaeléses színményét meg sem hallgatja. Utóvégre a kor házak s servertének elkészítésénél kőte'.ezrék
követelményeire is tekintettel kell lenni — az igazgatókat:
a) A mayuar i 'odaírni érdekel: isti-paMzáfa,
mondotta.
magyar
írók müveinek portálására,
Az Indtívánvr'' Ismertetése után ért véget
aiét^
.hevenként
k&alább kél. oinaa ixedeti

1 budapesti sakkmesterverseny

sgepfemBPr

mutatóra, «melyek irodalmi és művészi eseményt jelentenek,
e) évenként legalább egy olyan irodalmi
értékű mű lefordít tatására és előadására, amelyet még nem fordítottak le magyarra, vagy
amelynek fordítása már elévült
d) komplett drámai társulat fentartására.
6. A színházaknak nem hogy nem kell, de'
nem is szabad operatársulatot szervezni Operák előadására fel kell állítani az Országos
Opera Társulatot, amelg az ország valamennyi
vidéki színházát lássa el operaelőadásokkal.
Az Országos Opera Társulat igazgatóját a három egyetemi város irodalmi és művészeti tanácsának együttes jelölése alapján a kultuszminiszter nevezze ki.
7. Az irodalmi és művészeti tanácsok szervezetét a kongresszus javaslata alapján a kultuszminiszter állapítsa meg.
Az indítványt Pásztor József rövid beszédben
megindokolta, majd Lyka Károly, Pünkösli
Andor, dr. Molnár Jenő és mások szóltak
hozzá.
A kritikai szakosztály végül Is egyhangúlag
elfogadta <az indítványt aZzal a módosítással
együtt, hogy az irodalmi és művészeti tanácsba
a törvényhatósági bizottságból csak olyan tagokat delegálhatnak, akik érdemeket szcie:tek az irodalom és a művészetek körül.
—
—
•
—
—
•
• •mm i

A szegedi egyetem
u| vegytantanóra
Budapest, szeptember 25. A kormányzó a
vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Szentgyörgyi Albert groeniugeni
(Hollandia) egyetemi magántanárt a szegedi
Fcrenc József Tudományegyetemen üresedésben lévő orvosi vegytani tanszékre egyetemi
nyilvános rendes tanárrá kinevelte.
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Önakasztás, kutbaugrás, zslrszóda
Egy délután háromszor kísérelt meg öngyilkosságot egy
rokkant gazda
(A Délmagyarország munkatársától.) Hódi
Pál 38 éves alsótanyai gazdálkodó a háború
harmadik évében sebesült meg Galíciában.
Egyik előnyomulás alkalmával gránátnyOmást
kapott, amitől iobb oldala teljesen megbénult Mikor hazakerült, katonai szolgálatra alkalmatlan lelt. Rokkantsági dijat is kapott, de
később állapota annyira javult, hogy egy felülvizsgálat alkalmával a rokkantsági póidijat
megvonták tőle. Hódi Pál emiatt azonban
nem volt elkeseredve. Mini csősz kapott alkalmazást. A mult év nyarán azonban régi
betegsége kiuiult. Nem tudott a lábára állni,
úgyhogy állását felmondták. Hódi Pál ekkor
állás és foglalkozás nélkül maradt. Közben
feleségével is Összeveszett, aki kidobta hazulról. A szerencsétlen ember ekkor gondolt először arra, hogy megválik az élettől.
Egyik rokonánál húzta meg magát, akik
gondozták és ápolták. Rokonai szívességéi
azonban Hódi sokáig nem akarta igénybe
venni és előttük is kijelentette, hogy öngyilkos lesz és teliét ugy köveli el, hogy ezzel
rokonainak gondot ne okozzon. Rokonai megpróbálták végzetes tettéről lebeszélni és e
naptól kezdve kétszeres gonddal vigyáztak rá.
Hétfőn délben történt azután, hogy a házbéliek arra lettek figyelmesek, hogy Hódi
Pál, aki nappal mindig az istálló előtt szokott ülni, eltűnt a kis székről. Eleinte nem
vették gyanúsnak a dolgot, de később keresni kezdték. Keresés közben az istállóból

f a g y o n

segítség kiáltások hangfal hallatszottak. A
béres az istálló egyik eldugott helyén felakasztva találta Hódi Pált. Azonnal levágták a kötélről, mesterséges légzést alkalmaztak és Így sikerült megmenteni az életnek.
Az öngyilkossági kisérlel nem viselte nagyon meg az öngyilkosjelöltet, aki az eset
ctím két mankólára támaszkodva kiült az istálló elé és pipájára gyújtott. Nyugodt magaviselete láttára a házbeliek is tovább végezték munkájukat. Hódi Pál azonban akkor már
véglegesen elhatározta magát a halálra. Egy
alkalmas pillanatban, amikor hozzátariozói
nem voltak az udvarban, odavánszorgolt a
kulhoz és a mély kaiba belevetette
magát.
A gémes kut alsó szárában azonban felakadt. A nagy zajra a házbeliek a kúthoz rohantak és a vedret azonnal felhúzták. A gémes kut alsó szárán ott csüngött Hódi Pál.
A ruhájánál akadt fent A rokonok most már
bevitték Hódit a kis tanyai házba, lefektették
és sérüléseit bekötözték. Hódi azonban nem
akart az ágyban maradni. Alig mentek azonban a házbeliek ki a szobából, felkelt az
ágyból és az ablak párkányon lévő bögre
tartalmát, amelyben zsirszóda
volt, felhab
totta. A következő pillanatban eszméletlenül
terült el. A házbeliek azonnal kocsira tették
és behozták a közkórházba. Állapota súlyos,
de nem életveszélyes. A kórhőzban Hódi
megtagadta, hogy harmadszori öngyilkossági
kísérlete után is életben marad, többet nem
kisérel meg öngyilkosságot.
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Mind a kilenc tanácsnok felölt bízik győzelmében —
Széles vita a költségvetés körül — Érdekes és fontos
Indítványok a tárgysorozaton
CA Délmagyarország
munkatársától.) A
szerdán kezdődő szeptemberi közgyűlés nagyon változatosnak Ígérkezik, de érdekességét leginkább a napirendjén szereplő tanácsnokválasztás fokozza, amelynek kimenetele ebI m a pillanatban még mindig teljesen bizonytaian. A városatyák körében nincsen kialakult
hangulat, Of erők nagyon megoszlanak, ami lehetőséget teremt a legnagyobb meglepetésekre
is. Ha a tisztviselő-városatyák egységesen vonulnak az urnákhoz, akkor föltétlenül a tisztviselő-szavazatok döntik el, hogy ki lesz dr.
Gaál Endre utóda a tanácsnoki tisztségben.
A betöltésre kerülő

A közgyűlés napirendjére tűzött fontosabb
ügyek között első helyen szerepel a tanácsnokválasztáson és a költségvetésen kívül az a
körirat, amely Budapest törvényhatósági bizottságától érkezett Szegedre. Budapest közgyűlése felterjesztést intézett a kormányhoz
és kérte

it

az egyfázisú forgalmi adórendszer

bevezetéséi Köriratában hasonló szellemű felirat küldésére bnzditja a társtörvényhatóságokat. A köriratot a keddi előkészítő ülésen
dr. Katona István aljegyző ismertette és amikor elmondotta, hogy az egyfázisú adóért kelelső tanácsnoki Állást
lene felírni a kormányhoz, a polgármester
a közgyűlés előreláthatólag közfelkiáltással dr. méltatlankodva jegyezte meg:
Pálfy Józsefnek jultalja és igy harc tulajdon— Csak nem írunk fel ilyent, amikor az
ki'l>en csak a második állás körül lesz, ame- egyfázisú forgalmi adó a város részesedését
lyért kilenc pályázó startol és mind a kilenc lényegesen redukálná...
föltétlenül bízik győzelmében.. .
Katona aljegyző erre elmondotta, hogy BuDe lesz érdekessége a választáson kívül is dapest köriratában a városok érdekeiről is
a közgyűlésnek:
van szó. A budapesti közgyűlés kérte ugyan
az egyfázisú forgalmi adórendszer bevezetését,
a város 1929 év! költségvetése,
de kérte azt is, hogy a városok részesedését a
amelynek tárgyalása minden valószínűség szejelenlegi nivón rögzítse meg a kormány, mert
rint több napig elhúzódik, mert nagyon sokan
a városoknak nélkülözhetetlen szükségük van
felkészültek a költségvetési harcra. A költségerre a jövedelemre. Szegednek a jövő évi
vetés tárgyalását a közgyűlés csak csütörtökön
költségvetés szerint 507.000 pengő lesz ezen a
kezdi meg, mert a tanácsnokválasztás hosszacímen a jövedelme.
dalmas ceremóniái, valamint a napirenden
— Így már másképen hangzik, igy már mi
közvetlenül az utána következő tanácsi előis felírhatunk az egyfázisú forgalmi adóért,
terjesztések letárgyalása felemészti a szerdai
— mondotta erre a polgármester.
" lés tanácskozási idejét.
Dr. Faj ka Lajos indítvánnyal szerepel a
A keddi előkészítő tanácsülésen kiderült,
napirenden. Azt indítványozza, hogy a közbogy a két vakációs nyári hónap alatt
gyűlés fossza meg vitéz Papp Ferenc helyettes
nagyon sok Indilványozni és Infőszámvevőt, a köztisztasági üzem, a gőzfürdő
terpellálni való
és az autóbuszüzem vezetőjét főszámvevőhegyúlt össze, de felszaporodott a közgyűlés eléki- lyettesi lakbérilletményeitől, mert természetA ánkozó egyéb hivatalos ügyek száma is. Nincs beni lakást kap a köztisztasági telepen. Inigy nagy túlzás abban a jóslatban, amely dítványozza továbbá azt is, hogy szüntesse meg
szerint o szeptemberi közgyűlés leqalább egy a közgyűlés a városi üzemek központi igazteljes hétig eltart.
gatósági és felügyelő bizoltsáai tjw&ipak mjp.-
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a Belvárosi Moziban \ &
den üzemi illetményét.
A tanács az indítvány elutasítását kéri *
közgyűléstől. Vitéz Papp Ferenc azért kap
természetbeni lakást, mert, mint a köztisztasági özem vezetőjének a telepen kell laknia,
lakbért pedig azért kap, mert számvevői munkát is végez. Az üzemigazgatóság tagjai viszont a belügyminiszter rendelkezése értelmében már március óla nem kapják meg üzemi
járandóságaikat, sőt ujabban a külső tagoknak
sem fizethet a város.
Fontos pontja lesz a tárgysorozatnak Franki
Antal indítványa, aki

a nyári utak megszüntetéséért
száll síkra és utasítást kér a tanács számára,
hogy a jövőben, ha egy-egy ucca kövezését
határoznák el, az uttestet teljes szélességé! en
köveztesse ki, meri a nyári utak lehetellcnné
teszile a porképződés megszüntetéséi. A tanács az indítványt pártoló javaslattal terjeszti
a közgyűlés elé. Lippay Lajos a Bárka-ucca
csatornázását és rendezését kéri indítványában. Indítványát a kövezési bízottság elé utalta
a tanács a polgármesternek azzal a megjefrvzésével, hogy a jövő évi program keretébe alig
fér el valami, mert a városrendezési költségekre mindössze tizenhatezer pengő jutott a
költségvetés összeállítása alkalmával. Mivel pedig ez a költségvetési tétel a költségvetés egyetlen rugalmas tétele, nagyon valószínű, hogy
még kisebbre zsugorodik majd össze, ha valami
uj kiadást kell a városnak vállalnia
Nagyon fontos indítványt terjesztett a szeptemberi közgyűlés elé Bokor Adolf. Indítványa szoros összefüggésben van azzal az átirattal, amelyet az Országos Földbirtok rendező
Biróság legutóbb intézett a város tanácsához
és amelyben az ujszegedi Főfasorban lévő
villatelkek megváltásához való hozzájárulását
kérte. A közgyűlés ebez egyszer már nem járult hozzá, kimondva, hogy a kérdéses területre az ujszegedi népliget kibővítése esetén
feltétlenül szüksége lesz a városnak, most azonban a telekigénylők felajánlják a városnak
a telkek telekkönyvezendő visszaváltási jogát.
A tanács még igy is az eredeti határozat
fentartását kívánja, Bokor Adolf indítványában pedig azt kéri, hogy a közgyűlés utasítsa
a mérnöki hivatalt

az újszeged! népliget kibővítésére
vonatkozó tervek és költségvetések sürgős elkészítésére. Indítványában a Temesvári-körűt, a Bérkert-sor és a Holtmaros-sor által határolt területnek a Népkerthez való csatolását
kéri. A tanács az indítványt pártoló javaslattal terjeszti a közgyűlés elé, sőt megtoldja azzal, hogy a Népkert kibővítését tovább halasztani már nem igen lehet, mert a város közönségének egyre nagyobb szüksége van err^i
az egyetlen üdülőhelyre, amely mai Aercfeií
k$Z&l SUk J^MJskL
¡mU&dsMM^Mív,
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fen
JŰctartozík a tanácsnak

az njszegcdl pálmaház
íEpfífeiére vonatkozó előterjesztése is, amelyről
m á r volt szó a közgyűlésen. A tanács most
azt javasolja, hogy a közgyűlés határozza el
* pálmaház felépítését, ami körülbelül kilenc,
venezer pengőbe fog kerülni és mondja ki,
hogy a pálmaházat olyan vállalkozóval építteti
fld, aki megelégszik azzal, ha a vállalati őszszeget három év alatt, egyenlő évi részletekben
kapja meg. Az első ríészlet fedezésére a számvevőség már be is állított a jóvő évi költségvetésbe harmincezer pengőt. Mivel azonban
az ilyen hitelbevaló beruházási program
csakis a belügyminiszter előzetes hozzájárulásával hajtható végrCj a tanács a közgyűlés
határozatát sürgősen felterjeszti külön jóváhagyás végett a belügyminiszterhez.
Kormányos Benő
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intézmények és az egyetem ittehelyezése miatt
a lakáskereslet egyre fokozódik.
Wimmer Fülöpnek

az aljegyzők előmenetelének,
illetve magasabb dotálásának biztosítását sürgető indítványát a tanács elutasitandónak
tartja, mert az a törvénnyel ellenkezik.
Dr. Simándy István ügyvéd nemrégen beadványt intézett a tanácshoz és azt kérte,
hogy a város nevezze el

a Klauzál-teret lord Roíbenrereférnek.

alól és kimondotta, hogy az inkrim$nátl versek nem szemétemsértők és azotc a közízlést
nem sértik.
Az ítélet ellen az ügyész felebbezést jelentett be.

Príma selyemharisnya

!»m«t kapható -4 pengA 50 n U 6 r « r l 7M
Hollmnnn Dectönél, Ctekonlc* ucca «*. tz.

jMnBHMMHBHBMManMMBBr*"'
Árban legolcsóbb
Teliesítményben a legnagyobb a

A tanács ezt a kívánságot nem találta teljesíthetőnek, mert a Klauzál-tér Szeged egyik legnagyobb fiának és jótevőjének nevét örökíti
sztnériékeny, fényadvarinenles
meg és igy mírostőrténeti nevezetessége van.
foto lemez
803b (
Simándy ügyvéd a tanács szerinte elutasitó határozatát megfelebbezte a közgyűléshez. A talátszerész, Széchenyi tér lö. szám.
nács a felebbezést azzal a javaslattal terjeszti
be, hogy azt utasítsa el a közgyűlés és a taa iéggyöflés szabályozósát
nács eredeti határozatát hagyja jóvá.
kéri inditványáhan. Utasítást kér a közgyűlésA szeged-királvhahni katolikus egyházköztől a főorvosi hivatal számára, hogy a tiszti ség, amely nemrégen fejezte he templomának ridítfilt, eipót, mindennemű b í r dolgot minden winben.
főorvos már most jelölje ki azokat az álló- építését, most plébánost, kántort, anyakönyv- ELEK GYULA, Tavasz uoea 8. sssám.
192
vizeket, amelyeknek jegét a j^gkereskedők ki- vezetőt, temetőt kér a várostól. A tanács ezt
zárólag hűtési' célokra vermelhetik majd a a kérelmet a közgyűlés elé terjeszti és javatélen. A tanács ezt az indítványt is pártolja, solja a kért egyházi állások megszervezését
u g y illatánál, mint boraxtartalm&nál fogva kitűnő hatSsn,
tekintettel a hirtelen bekövetkezett hűvös időAz alsóvárosi egyházközség viszont azt a
Csak zárt öregekben kapható a
231
járásra.
tanácsi határozatot felebbezi meg, amelyben a S z e n t Rókus
gyógyszertárban.
Dr. Szél! Gyula, a szegedi háztulajdonosok tanács elutasította a Mátyás-templom belső fes- Kis llveg Ara 1-2«. nagy Üveg Ara 2.40.
elnöke ismét beterjesztette lakásűgvi indítvá- téséhez szükséges harmincötezer pengŐ6 városi hozzájárulás iránti kérelmet. A tanács
nyát, amelyben
határozatának jóváhagyását kéri a közgyűlésa lakások azonnali felszabadítől, mert fedezet erre a hozzájárulásra a város
tását
kasszájában nincs.
szeptember
30~án,
követelő felirat szerkesztését kéri a közgyűEzek a szerdai Közgyűlés tárgysorozatának
délelőtt
11
órakor
léstől. A tanács az indítvány elutasítását ja- érdekesebb pontjai, valószínű azonhan, hogy
tartja
előadását
vasolja azzal az indokolással, hogy Szegeden lesz néhány olyan érdekesség is a közgyűlémég mindig nagy a lakásínség és bár a város sen, amely nem szerepelt az előkészítő tasok lakást épített az utóbbi években, az u j nácsülés napirendjén.

SANDBERG HENRIK!

Festek bőrkabátot,
Pr. CréMéle faoraxos k ö l n i v í z

Dr. Feldmann Sándor

I pszichoanalízis orvosi és
társadalmi Jelentőségéről

A tápéi Gyémánt Mihályt átkísérték
az ügyészség fogházába
„Csak azért tudtak elfogni, mert nyolc napig koplaltam"
(A Délmagyarország munkatársától.) Gyémánt Mihályt, Tápé község legveszedelmesebb
szegénylegényét kedden délelőtt kisérték át az
ügyészség fogházába. Gyémánt Mihály a hartai fegyintézetből szökött meg, ahol hétévi fegyházbüntetését töltötte. Szökése után megszállott
területre ment át, ahol azonban nem tudott
munkát kapni, mire néhány nappal ezelőtt
hazatért. A községbe még nem mert bemenni
és két napig a felsővárosi fekrtefőldek környékén csavargott. A mult hét végén azután a
Baktóban betört egyik bolgár kertész lakásába, ahonnan apró tárgyakat lopertt el. A
földeken dolgozó munkások azonban elfogták.
Gyémánt Mihály a rendőrségen töredelmesen

beismerte betörési kísérletét Elmondotta, hogy
amikor Szegedre ért, már nyolc napja nem
evett. Senkit® sem mert ennivalót kérni és
igy határozta el, hogy betörés utján szerez
pénzt Amikor elfogták, az éhségtől már álig
állt a lábán és ezért nem tudott üldözői elől
elmenekülni A rendőrségi fogdában első nap
dupla adagot kapott e n n i Amikor ebédjét
mohón elfogyasztotta, meg is jegyezte őreinek:
— A bolgár kertészek sohasem tudtak volna
utolérni, ha etfv kanál meleg levest ettem volna
az n a p . . .
Gyémánt Mihályt a vizsgálóbíró kedden délben már ki is hallgatta.
V 1

Az ügyészség tiz vers miatt
szeméremsértéssel vádolt egy fiatal költőt,
a törvényszék (elmentette
„Goethe versel sem valők mindenki kezébe"
(A Délmagyarország
munkatársától.) A minált versek tehetséges poéta munkái. Berzeli
(örvényszék Gömöry-tanácsa kedden tárgyalta Anzelm Károly igazi Iirikus, versei már csak
ezért sem kifogásolhatók. Ha erotika van is
újból Wiehnalek Ferenc, írói nevén Berzeli
verseiben, azokat művészi felfogásban adja
Apzelm Káró', nyomtatvány utján elkövetett
szemérem sértési bűnügyét. "Berzeli Anzelm és ami művészet, az nem lehet fajtalanság.
Károly 1927 őszén »Mise« cimmel verses kö- Megtörténhet azonban az, hogy a verseket nem
poétalélek olvassa akiben csekély a szépérzék,
tetet adott ki, amelynek tiz versét inkriminálta az ügyészség. A vádirat szerint »a vers- esetleg fajtalanságot lát a versekben. Ez azonkötet legtöbb verse szeméremsértő«. Igv az ban nem lehet irányadó. Goethe versei sem
»Óda a női testhez* léiraü verse a test gyönyö- valók mindenkinek a kezébe.
reit zengi. A törvényszék ez ügyben már tarEzután dr. Balázs Sándor ügyész a vádlott
tott főtárgyalást, araikor is annak megállapí- megbüntetését kérte. Elismeri, hogy a versek
tására, hogy az inkriminált versek tényleg
irója tehetséges költő, akinek pályája elé nem
nzeméremsértők-e, dr. Zolnay Béla egyetemi
akar gátat vetni, de mégis ugy találja, hogy a
tanár kihallgatását rendelte el.
versek szeméremsértöek.
Dr. Széli János védőbeszéde után a törvény- j
A keddi főtárgyaláson dr. Zolnay Béla szakértői vallomásában kifejtette, hogy az inkri- szék Wiehnalek Ferencet felmrr.fe'te a

a Belvárosi

Moziban.
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legszebb kivitelben minden anyagbJl legolcsóbban
szerezhetek be

Fischer János Fiai

sirkógyárában

Kálvária ucca 3.
Kedvező fizetési feltételek!
Temetét munkák Jótállás mellett végeztetnek.
900
829

NH és férfi t K HTMANN «. BALLY

dpftkülönlegeiiégek
(¡yermek- és muntsasdpöfc a legjobb kivitelben

5 8
téri I.Vi
Belvárosi Cipöflzlet
^ *^

FIGYELEM!
A por!álépttés tartama
alatt raktáron levő férfi és
női divatáruinkat a már közismert olcsó á r a i n k o n alul
még 10— 15%-al leszállítottuk.
Kérjük a nagyérdemű vásárló közönséget, hogy amennyiben ezt kira

kasainkban közzétenni nem áll mó-

dunkban,

vételkényszer nélkül az
üzletben személyesen meggyőződést szerezzen. F o c i o r

Nemzeti Áruház
Szeged, Kárász ucca és
Kölcsey ucca sarok.

1«5

¡Varrógépek
¡Gyermekkocsik
| kerékpárok
jüummik, aikafrészei*
I Meglepő olcsón kaphatók kedvező

részletfizetési-, j

Javításokat olcsón készít

M o s István műszerész i
Szeged, Csekonlcs-occa 5.
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Testvére

cégnél, Szent István tér. Telefon 126.

Széljegyzetek
a városi költségvetéshez

A személyi járandóságok összege a szorosan
város részéről a színháznak városi intézménnyé
alakítását és 124.000 pengőnek ezen célra for- vett közigazgatásnál volt
dítását, amjbor ez a kormány álláspontja szerint
az 1913. évben
¿33.000 K
is saját feladatát képezné s amikor a városnak
az 1927. évben
1.280.000 F<
Irta: Pap Róbert.
elsőbbre«dü feladatokra nem jut pénze.
az 1928. évre előirányoztatott
1,3ÍM.OOO F
Békében 280.000 korona szerepelt a kultuszmiAbban a szűkre szabott hatáskörben, amely az
az 1929. évre előirányoztatott
1,."70.000 V
Sflfctmómía. tehát ugy a tanács, mint a közgyűlés nisztérium költségvetésében a vjdéki színészet táMegállapítható
tehát,
hogy
a
személyi
kiadámogatására.
Ezzel
szemben
most
22.000
pengő
az
részére még megmaradt, arányosan csökben a tasok a békebelinek a háromszorosát teszik és éverre a célra szolgáló költségvetési tétel.
nács felelőssége s viszont csak korlátolt mérvben
Mi saját erőnkből nem tehetjük jóvá a tőr- ről-évre fokozatos emelkedést mutatnak.
juthat részérc az esetleges elismerés a város pénzA tisztviselői fizetések nem emelkedtek háromvényhozás közömbösségét a vidéki színészettel
ügyi adminisztrációjának helyes vezetéseért
szorosra, nyüvánvaló tehát, hogy nagymérvű létszemben és addig kell a kormányt ostromolnunk,
A kormány omnipotenciája, a mindenható büszámemelés állandó folyamata duzzasztja meg enyrokrácia rátette kezét a törvényhatóságokra is és amig le nem veszi ezt a terhet rólunk.
A szegedi »egy erős akarat» azonban nem bi- nyire a személyzeti kiadásokat
pedig különösen azok pénzügyi vezetésére s a
Tiz és félmilliót kitevő összkiadás mellett ennek
tanács tagjai a kormánytól való legteljesebb füg- zonyul elég erősnek ezen fölfelé irányuló ostrom10 százalékát teszik ki a tisztviselői fizetések. Ez
gőségben csak ennek engedelmével eszközölhet- hoz, minthogy az elernyedt törvényhatóságot
l e k lényegesebb kiadásokat, vagy szerezhetnek be- nem tudja, vagy nem akarja ehez igénybevenni. olyan aránytalanság, amelynek megszüntetésére komoly gondot kellene fordítani.
Pedig minél inkább veszélyben van az autonóvételeket
miánk felülről, annál inkább igyekezni kellene
A kormány egymásután indit fegyelmi eljárást
Kiragadtam a költségvetésből ezt a néhány tételt
azt itteni erős közvéleménnyel, a törvényhatóság
városi tisztviselők ellen, mert olyan kiadásokat
azért, mert így válik érthetővé, hogy miért nem
sorompóba állításával megvédelmezni.
eszközöltek, amelyek a kormány véleménye szerint
esik szó a költségvetésben csatornázásról, kövenem voltak szükségesek vagy hasznosak.
zésről és oly sok minden egyébről, amelyeknek
Egy másik kiütköző jelenség a költségvetésben
A pénzügyminiszter ur beállt fezőrnek és az ő az adminisztráció túltengése, a bürokráciának a
hiánya hangos szóval hirdeti e város vezetésének
közbenjárása nélkül a városnak kölcsönt szereznie térhódítása.
fogyatékos erőit.
nem szabad, csak az lehet j ó kölcsön, amelynek
fölvételét a pénzügyminisztérium megengedi. A
Péntektől v a s á r n a p i g :
legnagyobb történelmi film 1 |
kormány állapítja meg azt is, hogy valamely kölFőszereplő:
Mary
Christians, i
csön mire fordítható. Természetes, hogy előnyben
a Széchenyiben.
j
részesülnek azok a kölcsönök, amelyeket a város
áUami feladatok végzésére vesz igénybe.
líincs kifogása a kormánynak, hogy az egyetem
és a többi tanintézetek létesítésére és fentartására
kölcsönt veszünk föl, de már például városrendezés, kövezés, csatornázás céljára, vagy népjóléti
célokra, lakástermelési, bérházépitésí célra alig juthatunk kölcsönhöz.
A fanács a jövő héten dflnl a munka kiadáséról
Hiszen a légszeszgyár megváltása kérdésében a
íormány nemrég jelezte azt az álláspontját, hogy
(A Dél magyaron zág munkatársától.)
Teg- valószínűleg csak a jövő héten készül et. így,
a város aligha lesz abban a helyzetben, hogy a
n
a
p
délben
tartották
meg
a
Szentgyőrgy-uccáa tanács csak a jövő héten hozhatja meg
megváltáshoz szükséges összeget előteremthesse. Ezban építendő u j háromemeletes bérpalotára
döniését.
alatt természetesen nem azt kell értenünk, hogy
nem kapnánk kölcsönt, han«m, hogy ezt a kor- kiirt versenytárgyalást, amely igen nagy érEgy kivételével valamennyi vállalkozó belemány nem engedélyezné.
deklődést beltett a szegedi iparosok és válkalkulálta ajánlatába az épülethez szükséges
A költségvetés nagy adathalmazából csak kettőlalkozók körében.
lift árát is, egyedül Schackmann 'Ádám tett
vel kivánok ezúttal foglalkozni. Az egyik az állam
Mint ismeretes, nagyon hosszú huzavona és olyan ajánlatot, amelyben a lift nem szerepel.
helyett telejsitett kiadások, a másjk a személyzet;
valóságos időpazarlás előzte meg ezt a lépést.
A számvevőség természetesen a részletmunköltségek.
A közgyűlés m á r két esztendővel ezelőtt elha- kákra tett ajánlatokat is átszámítja és valóA költségvetés roskadozik azoktól a kiadási tétározta ennek a bérháznak a felépítését és az színű, hogy abban az esetben, ha ezek a résztelektől, amelyek állami célokat szolgálnak és így
építéshez
szükséges kölcsön felvételét. A bel- ieta jánlatok olcsóbbak a legolcsóbb generális
nem a város lakossága által lennének viselendők.
ügyminiszter a közgyűlés határozatát rövide- vállalkozó ajánlatában megjelölt áraknál, akIde vehetjük a közoktatási és közművelődési kisen jóvá is hagyta és a kölcsön felvételét is kor a város tanácsa szétbontja a m u n k á t
adások egy részét:
engedélyezte, a város hatósága azonban az és a generális vállalkozót csak azzal bizza
óvódák
57.000 P
engedélyeiett kölcsönt nem vette fel, hanem
meg, amire a legolcsóbb ajánlatot tette.
állami elemi népiskolák
82.000 P
elhatározta, hogy nagyobb kölcsön felvételére
íparostaDonciskolfl
68.000 P
kér engedélyt így azután sok idő eltelt, amig
egvetenti költségek (az épitésjeken
Szepf.
a belügyminiszter hosszas utánjárások után
felül)
60.000 P
végre engedélyezte a nagyobb kölcsön felvé»egyéb közoktatásügyi kiadások» 33.000 P
i
írla és daiestjs
telét is. Ennek is van azonban m á r vagy hátestnevelési alap ~
83.000 P
penlek I
HARMOMII
rom
hónapja.
A
mérnöki
hivatal
csak
akkor
összesen: 363.000 P
Jegyek
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é
l
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kapott utasítást a részlettervek elkészítésére.
Ugyancsak állami hatáskörbe tartozónak vélem
Kövér Tibor főmérnök és munkatársai szinte
és ezen véleményemben együtt vagyok a közoktatásügyi miniszter úrral, aki egy nemrégen meg- éjjel-nappal dolgoztak a terveken, hogy a verjelent birlapi cjkkében kifejtette, hogy az egye- senytárgyalás határidejét legalább szeptemtemi városok színházainak a fentartása állami fel- ber végére kitűzhessék és az u j bérház alapoadat s ennek igyekezni fog eleget tenni.
zási munkálataival készülhessenek el legalább
Pármennyire nagyra értékelem is azt az ered- ebben az esztendőben.
nyitottam.
ményt, amelyet a szinház megfelelő produkció
Kész lilék állandóan raktáron. Függönyök, égyteritők
A tegnapi versenytárgyalást a mérnöki himellett a művelődés szolgálatában elérhet, bár vatal rajztermében tartották meg. A tágas rajz- szakszert összeállítását vállalom. Kézimunka anyagok,
jöszándéku, de erőnfclüü költekezésnek tartom a terem zsúfolásig megtelt az érdekelt vállal- himzőfonalak stb. dus választékban.
9lr;
kozókkal, akik pontosan feljegyezték a ki- özv. Borza Károlyné, Mérey ucca 6/a.
bontott borítékokból előkerülő ajánlatok adatait. A bérház felépítésére nyolc
generális
ajánlói érkezett be, a részletmunkákra külön
pedig ötvenhét. Az ajánlatok felbontása és a
jegyzőkönyv elkészítése a késő délutáni órákig
tartott amikor kiderült, hogy a legkedvezőbbnek látszó generális ajánlatot az Erdélyi és
Breuer-cég tette, amely 807.294 pengőért vállalkozik a munkára.
és
A generális ajánlatok a felbontás sorrend20
jében a következők:
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ánnepnsp
Czigler Arnold 902.268, Hungel és Tóth
3, 5, 7 és 9 órakor.
844203, Müller és Nyáry 918.492, Ottovay és
Bartos 941.191, Schackmann
Ádám 926.150,
minden elképzelhető színekben kaphatók
Erdély és Breaer 807.294, Szolcsányi és TaS Z É C H E N Y I
M O Z I
kács 893.977, és Berkes Dezső 951.882 pengő.
rfptembtr 36, 27-ín
'
Szetdán Aa csflMrtSMn
Ezek a számok természetesen nem végérCsak (elnfittekaek!
| Ivan Mosjoukine, ®Se Casanova. vényesek, mert a nagy sietségben könnyen
megtörténhetett a számítások elvétése. Azért
2 révr, 12 felTOtiáihaa egvízerre,
a versenytárgyalási bizottság az ajánlatokat
Aionvivoi
H í r a d ó .
átküldte a számvevőséghez, amely már meg
Flftídisok ker.de!« 5, T,9, vssír- ínflnnejmap3, 5, 7, 5 iVgtpf
Í5 kezdte az ajánlalak átszámítását, amellyel
IIIII—II

Lujza királynő

Felbontották a Szentgyorgy-uccai bérház
építésére beérkezett ajánlatokat

MDRY PIROSKA

UJ előnyomda~ és
kézimunka-üzletet

A leggyönyörűbb film:

A négy fivér

ma utoljára
a Belvárosi Moziban.
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v e l o u r

filc ú j d o n s á g o k
Knitfelüél

Széchenyi tér- 2.
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FIu Iskolaruhák, Férfi ölíönijök és felöltök
A gazdasági élet
mindennapi jogszabályai

nak, de nem rendeletére. A hitelező az igy szövegezett váltót váltójogi hatállyal nem adhatja tovább. A hitelező nincs ugyan elzárva attól, hogy
az ilyen váltót engedmény utján tovább adja, az
engedményes váltóbirtokos azonban nem szerez
több jogot, mint amennyivel elődje birt Neki
csak akkor tartozom fizetni, ha a feltétel beállott
Kitöltetlen váltót még forgatási tilalom kikötése mellett se adjunk könnyelműen. A váltóbirtokos ugyanis a váltót kitöltheti és a perben nem
a váltóbirtokos bizonyítja, hogy a váltót hűen
áfiitotta ki, hanem vele szembon kell bizonyítani, hogy a kitöltés megáTlapodásellenesen történt íja a váltón nincs forgatási tjlalom, akkor a
váltó megszerzőjével szemben, — ha j ó hiszemü,
— még a megáílapodásellenes kitöltés bizonyításának sincs helye, mert a megállapodásellenes kitöltés csak azzal szemben érvényesíthető, akinek
a kitöltetlen váltót adtak.
Vigyázzunk a szívességi váltóval. A szívességi
váltót velünk szemben csak az nem érvényesítheti, akinek azt szívességből adtuk. Ha szívességi váltót tovább adják, még az a kifogás sem

A gazdasági élet forgalmi rendőre a jogszabály.
Ha szabályosan akarunk a gazdasági élet utján közlekedni, ismernünk kell az útmutatás jelejt.
A jogszabály netn önkényes hatalmi rendelkezés,
Tianem « felmerül he tőnek elgondolt eset célszerű
elrendezése. Ebben a tudatban kell meghiteleznünk a jogszabályi, mert kommandószerü kijelentései rábeszélést nem tartalmaznak. Egyedüli rábeszélés a .szankció, vagyis az a hátrány, ami a
jogszabály megszegőjét éri. Minthogy a gazdasági
életben mitrdenki előnyökre törekszjk, a jogszabály
iiegismerésc már célszerű bejgazodásra késztet;
mert aki mellőzi a gondoskodó jogszabályt, mellőzi az elérni kjvánt előnyL
A hitelező érdeke, hogy követelését megkapja. A
követelés biztosi,tására leggyakrabban kezességet,
vagy zálogot adnak.
A kezes fizető képességét a hitelező rendszerint
jól elbírálja, de elmulasztja a készfizető kezességg
kikötését. A kereskedelmi ügyletekért való kezességnél ugyan kikötés nélkül is szabály a készfjzetőkezesség és kivétel az egyszerű kezesség, de a magánjogi ügyleteknél az egyszerű kezesség a szabály, a
készfizető kezesség csak akkor van, ha külön kikötötték. Az egyszerű kezes csak akkor köteles fizetni, ha az adóson a követelés be nem hajtható; a készfizető kezes pedig az adóson való behajtás megkísérlése nélkül js tarlozjk fizetni.
A hitelező, ha magánjogi ügyletnél szjgoru kötelezést céloz, akkor kösse ki a készfizető kezességet, a kezes pedig ha kereskedelmi ügyletért kereskedik és nem akar szigorú kötelezettséget válalni, kösse ki az egyszerű kezességet
Igen gyakori « váMókez«sség elvállalása. A vaíóságban azonban nem kezességet vállalnak, haSzerda. Rém. fcath. Cipr., Juszt
nem más vállókötelerottséget. Váltókezesnek a törprotestáns Jusztina. Nap kél 5
vény csak azt tetkinti, akinek a váltóra irt nyi- Д Л .
latkozatából kitűnik, hogy »kezes«. A kezes vagy
óra 51 perckor, nyugszik 5 óra 51 perckor.
ráírja a váltóra, hogy kinek a kezese, vagy ha
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délezt nem teszi, akkor helyette a törvény mondja
után 4—7-ig, A muzenm nyitva délelőtt fél 10-től
meg. Eszerint: ha a váltó már el van fogadva, ak1 óráig.
kor a elfogadóért kezes, ha még nincs elfogadva,
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I . emeakkor a kibocsátóért kezes. A váltókezesség minlet) nyitva d.
8—l-ig, d. u. 3—7-ig,
dig készfizető kezességet jelent. Nem közömbös,
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarhogy a váltót csak aláirom, vagy hogy mint ketanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61.
i*5s írom alá. A váltóhitelezővel szemben ugyan
(Tel. 996.) JBorbélv József, H « a Lajös körút 20.
mindenképen kötelezve vagyok, de különbségek
(Tel. 1263.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (TeL 359.)
vannak bizonyos esetekben az óvás felvételének
Moldvány L., Újszeged, Vedres ncca 1. (Tel. 846.)
mellőzhelése és a kezes követelésének érvényesítéNagy György, Boldogasszony sugánjt 31, (TeL
se tekintetében. l£y, ha az elfogadó mellett kezes1125.) Selmeczy Béla. Somogyi-telep.
séget gondolva, de ki nem fejezve irotn alá a váltót, akkor elfogadó társ leszek. Ha én fizetem ki
— Lássa höemelkedés, A Meteorologiai Intézet
a váltót, elfogadó társamtól "váltói uton nem követelhetem azt, amit helyette a váltó alapján fi- jelentése déli 12 órakor: Hazánkban az esőzés
i-eltem; Ha önként nem fizet, csak a lassúbb üte- megszűnt és az este beállott hirtelen derülée kömű polgári per utján követelhetem tőle a helyet- vetkeztében a lehűlés nagymérvű volt A hőmérő
sokhelyütt 1—2 fok Celsiusra is leszállt és a talaj
te fizetett összeget. Ha kezeso voltam az elfogadónak és ez a kezesség a váltónyilatkozatból ki- mentén a racionális hőmérő 6 fok alatti hőmérsékletet is mutatott A nap folyamán az eső még
tűnik, akkor váltóperben hajthatom be tőle a
majdnem mindenütt tartott és az ország jórészéJ^-etetésemet,
bem meghaladta az 5 mm-t Budapesten 25-én
iz elfogadó kezese ellen nem kell óvás, mert
délben a hőmérséklet 11fokCelsius. Jóslat: Lassn
* kezes ellen csak akkor kell óvás, amikor az
hőemelkedéssel némileg felhős idő.
adó ellen is kell. A polgári perrendtartás novel— A központi temető. A keddi tanácsülésen
lája óta az elfogadóval szemben a váltói jogok
ismét szó volt a központi temető régi tervéről.
fenlartásához óvás soha nem kelU
A tanács elvileg kimondotta, hogy a központi teA váltóhitelezőnek közömbös, hogy az adósok
metőre feltétlenül szükség van ós ebből a célból
milyen sorrendben irták ahá a váltót, mert a válvalószínűleg « belvárosi temetőt bővítik ki, a többi
tóbirtokos a váltót aláírók ellen tetszése szerint j
temetőket viszont fokozatosan megszűntetik. Mivjrrendben, vagy egyszerre valamennyi ellen forre! a törvény értelmében a használaton kivül
dulhat. Nem közömbös azonban az aláirás sorhelyezett temető harminckét esztendeig semmi más
rendje. annak, aki a váltót mint kötelezett jrja alá.
célra nem használható, a polgármester utasította
A váltókötelezett váltói uton csak előzői ellen
dr. P á l f y József tanácsnokot, hogy dolgozza ki
fordulhat. Tehát csak azt perelhetem, aki a sora városrészi öreg temetők megszüntetésének terrendben előbb irta alá a váltót, mint én. Jól vivezetét
gyázzunk, hogy az aláírásunk sorrendje megfe— A Salgótarjáni igazgatójának autószerencsétleljen a lekötelezési szándékunknak.
Gyakran adunk feltételes kötelezettségünk biz- lensége. Győrből jelentik: R e j t ő Ármin, a Salgótosítására kitöltetlen váltót a hitelezőnek. A hi- tarjáni Bányamüvek igazgatója tegnap felesége és
két barátja kíséretében Pozsonyba indult autójátelező nem várja be a feltétel beállását, hanem
val. Gönyü határában az autó kormánya eltörött
a kezében lévő váltót tovább adja, A jóhiszemű
\ áUóbirtokossal szemben nem védekezhetünk az- és az autó egy útszéli fának rohant A Szerencsétlenség alkalmával Rejtő Ármin háromszoros
zal, hogy a feltétel még nem állott be.
bordatörést szenvedett, feleségének pedig a mellHa ilyen feltételes kötelezettség
biztosítására
kasa zúzódott össze. A kíséretükben lévő Deszberg
adunk váltót, irjuk bele a váltóba azt a kikötést^
Lajos és Béla könnyebben az arcukon sérültek
hogy »nem rendeletére«. Ennek a gyakorlati módja, hogy a hitelező n«vét beírjuk 9 váltóba ren- meg, A súlyos, d® вещ életveszélyesen megsebedel vényesnek és hozzáfűzzük a továbbadást tilal- sült házaspárt a győri korházba szállították,
— Házasság. Gál Eszter (Szeged), krnajsky Pusmat. Tehát igy szövegezzük a váltót: .... fizessen ön ezen első váltónál fogva a Fé-zvény társaság* kás Dusán (Snbotica) házasságot kötöttek.

a legdutobb választékbaa

973

Balázs és Petrl cégnél
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Külön m f t r t t t o s z t á i r .

használ, hogy a megszerző tudta, hogy csak szívességből írtam alá. A szívességi váltó n«m más.
mint burkolt kezesség.
Ingó dologra zálogjogot ugy lehet szerezni, hogy
a zálogtárgyat a hitelezőnek, vagy részére másnak
átadják.
Kereskedelmi könyvben lévő követelést csak ugy
lehet zálogba adni, hogy az elzálogosító nyilatkozattal ellátott könyvkivonatot a hitelezőnek átadják és az elzálogosítást a kereskedelmi könyvben
feljegyzik.
Itt jól vigyázzunk, hogy ne elégedjünk meg csupán az elzálogosító könyvkivonattal, hanem győződjünk meg a könyvben megtörtént feljegyzésről is. A feljegyzés az illető követelés mellett legyen. Igy rendeli a kereskedelmi tőrvény 30Í,
§-a. Ha ilyen feljegyzés a könyvben nincs, akkor
feltétlenül hatályos zálogjogot nem szereztünk. Az
elzálogosításról célszerű az adóst értesíteni, mert
különben az a veszély kisért, hogy az adós nem
tudván az elzálogosításról, hatályosan fizethet aeredeti hitelezőnek.
ür. Abonyt Rezső.

Színházjegyek
a Délmagjffiroi'szág jegyirodájában
elővételi dij nélkül válthatók
JBf wT&Jhz

Íves
Kiváló

tudomására
tisztelettel

Hozom

Kelemen

t. vevőimnek,

CsonK

fiogy

Üzletemet

— Október 7-én lép éledbe « téli menetrend
A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága október 7-étőt uj téli menetrendet léptet életbe. Az
uj menetrendben nagyobb változások nem lesznek. A változások legnagyobbrészt a vicinális vonalon egy-egy vonatpár megszüntetéséből állnak.
x Képkeretek legolcsóLban FreimannáL
850
— Ejtőernyő-ugrás BOOO méter magasból. Páris-.
ból jelentik: A M a t l n irja: Vili C o p p e n s franciaországi belga légügyi attasé, a belga aviatika
egyik hőse, akinek féllábát az egyik repülőszerencsétlenség alkalmával már amputálták, tegnap
Páris mellett 6 ezer méter magasságból ejtőernyővel leugrott és minden baj nélkül főidet ért Ez
az első eset, hogy Európában ilyen magasságból
sikerült az ejtőernyővel való le ugrás,
x Fürdőkádak 32 P-től, garantált minőség, Fqgel
Edénél, Takaréktár-ucca 8.
— Előadás az elektrotechnikáról. A kereskedelmi és iparkamerában csütörtökön este 8 órakor
György Vilmos mérnök előadást tart az elektrotechnika fejlődéséről
x Corbellár Kamill« zongoraművésznő o k i zenetanárnő (Maros u. 15., fldszt, 1.) elvállal még néhány tanítványt, kezdőket és haladókat mérsékelt
honoráriumért.
806
— Nem hektowaf!, hanem bflowaít. Megírta a
D é l m a g y a r o r s z á g , hogy a város és a gázgyár igazgatósága kőzött érdekes tárgyalások folynak a vizmütelep elektrifíkálása ügyében. A város kérdést intézett a gyár igazgatóságához, hogy
mennyiért lenne hajlandó a vizmütelep áramszükségletét biztosítani. A gázgyár előbb kilenc és fél,
majd nyolc és félfilléres egységárakat kért, de
kikötötte, hogy a téli hónapokban, amikor a legerősebb a gázgyár megterhelése, a vizmütelepet
kikapcsolhassa az áramkörből. A tanács ngy határozott, hogy a vizmütelepet csak akkor elektrizálja, ha a gázgyár nyolcfüléres egységárat ad és
ezt semmiféle megszorításhoz, feltételhez nem köti.
A gázgyár ajánlatának téves tanácsi referálása következtében a nyilvánosság előtt mindig h e k t o w a t t r ó l volt szó. A keddi tanácsülésen azután
kiderült, hogy a gázgyár ajánlatát k i l o w a t t r a
tette, ami azt jelenti, hogy a hektematt egységára
nem nyolc és fél, hanem 0.85 fillér lenne. Ez pedig
lényeges differencia, mert hiszen a magánfogyasztók a világítási áram h e k t o w a t t j á é r t fizetnek 6.9 fillért
x Varrógép javiUUoü&l szakszerűen, gyorsan és
olcsón eszközöl a Singer-varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ncca 1. sr 'Kék csillag mellett.') 9

e fió 23-án

iskola

ncca
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Felfrissült a közgyűlés

Amiért évek óta harcoltunk, észrevétlenül megvalósult A közgyűlés felfrissült minden tanácsi
obstrckcdó és minden »polgármesteri orrmipotencia« ellenére. (Zárójel között legyen mondva, hogy
^nnek a polgármesteri omnipotenciának mégis csak
lehet valami alapja, ha ez az általunk kreált kifejezés olyan elterjedetté vált, hogy nincs már
az a világnézlet, amihez tartozó szegedi njságiró
Je ne irta volna.)
A mai nap folyamán meg?nt«rj «voltuk a tanácsnoki állásra pályázókat: mondják meg őszintén,
mik a kilátásaik? Pálfy Józsefet kihagytak a körkérdésből, ő joggal számithat egyhangú választásra.
Nyolc jelöltét állítottunk meg kérdésünkkel. Az
első száz szavazatra számit (Neveket természetesen nem emiitünk, mert sem rontani nem akarjak
az érdemesek esélyeit, sem javítani a kevésbé
érdemesekét) De mert fölényesen akar ayfizni.
tovább folytatja a harcot
A második megkérdezett már bővebb Wvflágosttást adott A győzelemhez — mondotta, — en kinyire egyforma esélyű jelöltek mellett feltétlenül
elég ötvenöt szavazat Neki agyán kilencvenöt holtbiztos szavazata van s így ránk bjzta annak a
kérdésnek eldöntését bogy lehet-e rafia kívül mást
megválasztan i.
A harmadik jelölt is annak a meggyőződésének
adott kifejezést, hogy ötvenöt szavazat elég a
győzelemre, de neki már tizenöt szavazattöbbsége
van tartalékban, — »az emberek, tetszik tudni,
megbízhatatlanok«, — inkább legyen tizenöttel több,
mint egyetleneggyel kevesebb. A többi öt jelölt
válasza két lényeges pontban megegyezett egymással Először abban, hogy ötven szavazat elég
a győzelemhez. Másodszor abban, hogy ötvenöt
halálosan, becsületszóval és kettős vérkereszttel
biztosított szavazata van. A különbség csak abban
van közöttük, hogy hányan Ígérték nekik meg.
Az egyiknek talaj donképen százötven biztos szavazata lenne, ennyien adtak neki kezet, hogy rászavaznak. De pesszimista, ezért csak ötvenöt szavazóban bizík. A másiknak százhúszan
Ígérték
meg becsületszavukra, hogy támogatni fogják, dehát »az nr huncut, a kisgazda meg megbízhatatlan«, de olyan romlottak nem lehetnek az emberek, hogy ötvenöt szavazatra ne számithasson
a 'xgtrfzottabb aggályoskodások mellett is.
Mi ís pesszimisták vagyunk s statisztikai adatainkat a leggondosabb vizsgálat alapján összegezzük. Éppen ezért eltekintünk a csupán esküvel
és becsületszóval megerősített Ígéretek számától
Végre is a város derék atyabatyáitél nem tehet
azt kivánni, hogy betartsák esküjüket és megtartsák szavukat Mi csak a halálosan biztos, az abszolat megbízható, a minden kétséggel dacoló szavazatokat vesszük számításba. S így összegez ve az
ígéreteket: egyszer száz, egyszer kilencvenöt, egyszer hetven és ötször ötvenöt szavazatot véve
alapul, megállapíthatjuk, hogy a közgyűlés őtszázrtfígyven érvényes és korrekt szavazatot reprezentál.
Akik a közgyűlés felfrissítéséért harcoltak, azt
akarták, hogy száznegyven virilis és száznegyven
választott tagja legyen a közgyűlésnek. Ez mindössze kétszáznyolcvan szavazabot jelentene. Mi ez
a holnapi ötszáznegyven szavazathoz képest Erre
a felfrissülésre nem lehetett számolni Csak majd
ne a legbizafcodóbb jelöltek hervadjanak el ettől
a — felfrissüléstől
Színházjegyek • Délmagyarorsrfg jegyirodájában
VlSvételt dij nélkül válthatjk Telefon 3»S.

GYERMEK ÉS SZOLOM ÖRÖME
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Szülíkiiek eícsé,
fsrmeiinek tartós
?urul-cipő.
Tiz pályázó

— egy

állási

fulsok az eszkimó
0s kevés a fóka,
Tol9ok a divathölgy,
S kevés a kék róka]
Kevés a házasság,
Ámde sok a válás,
Tulsok a pályázó
És kevés az állási
Kevés a virilis,
Az is fejét fogja:
Mért nincs mindegyiteek
Legalább t i z voksa]
Sztntey Ger®,

SzepL
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ANDOT PIROSKA

ária és dalestje
HIRHOIII
Jegyek D é l m a g y a r n r a z á g jegyirodájában!

péntek

A színházi iroda hirel
A házibarát ma e«<e uióljára. Előadássorozatában ma este egyelőre utoljára körül színre a Szegeden páratlan sikert aratolt Szenes-vigjáték, melynek első őt előadását derűs hangulatban, állandó
nyíltszíni tapsok kíséretében mulatta és kacagta
végig a közönség. A házib«rát sorozatos előadásait
kizárólag a Mersz-e Mary? csütörtöki bemutatója
miatt kell megszakítani, A házibarát főszerepeit
a mai előadáson is Pártos Klári, Taraay, Főidényi
és Vágó Arthnr játszák.
Mersz-e Maryí csütörtöktől kezdve minden esta.
Művészileg épugy, mint technikailag teljesen felkészülten várja a színház a csütörtöki bemutatót,1
a Szegeden először színre kerülő látványos, nagy.,
revüoperettet, a Mersz-e Mary-t. Diszletek, kosztümök, világítási hatások, szemfényvesztő meglepetések, könnyed, mulattató mese, fülbemászó táncmuzsika, tánccsoportok, tömegjelenetek és egy ragyogó együttes teszik felejthetetlenné a Mersz-e
Mary? előadásait, melyek iránt máris olyan érdeklődés és olyan jegyelővétel mutatkozik, melyekből eddig még nem tapasztalt előadássorozatra
lehet következtetni. Az ensemble élén A. Harmat
Hilda, Sz. Patkós Irma, Dayka Margit, Futó Klán
Páger, Szakáts, Vágó, Herczeg. Veszély és Burányi állanak.

— Borzalma« öngyilkosság a kórházban. Budapestről jelentik: A Vöröskereszt-kórházban ma
hajnalban A u s t e r w « i t Károly a fürdőszobában
borotvával felvágta a nyakán az ereket, majd a
nadrágszíjával a kilincsre felakasztotta
magát
Mire tettét észrevették, meghalt Austerweit még
juliusban lábtöréssel került a kórházba és azóta
sérülése nehezen gyógyult. Ez keserítette el aztán
annyira, hogy ily hosszú jdő óta munkanélkül
kénytelen élni és végül a halálba menekült
X öaraecsnfcós vaságyak Vörösnél, Attila u. 6.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Mátínú
— Mwikafcözvftítés. A szegedi hatósági munkaMiska,
közvetítő közli: Állást kaphat helyben: 6 lakatos,
épület, kisegítő; 2 épületlakatos, önálló; 1 vas.
esztergályos; 2 kovács; 2 mészégető; 1 kályhás;
5 asztalos; 1 kosárfonó; 1 kárpitos; 1 hőlgyfodrász; 1 szakács; 1 Byomdász. szedő; t catteros:
3 kifutó.
x Kérjen aoíáfaxlt telefonon szám nélkül 604
— Leesett a kocsijáról. Kedden délután hat
órakor a Szetrtháromság-uccában C z i r o k Ferenc
61 éve« szemetes kocsis kocsijáról leesett és kőnynyü sérüléseket szenvedett A mentők szállították
be a közkórházba.

Megérkeztek
az őszi ufdonságok

INGYEN
KAPJA
els«!élg

a

ha október bóra
most előfizet

— A gy ilkos nem egyezik bele büntetésébe. Becskerekről jelentik: A becskereki törvényszék hétfőn hirdette ki az ítéletet R a j í c s Pá ja melencei
legény gyilkossági bünpörében. Rajics Pája ez év
elején Melencén egy kocsmai mulatozás után hazafelé tartott Útközben összetalálkozott régi haragosával, V a j á n o v Lázárral, aki házuk kapujában állt. Rajics odalépett haragosához és szó
nélkül hátulról m e l l é b e d ö f t e b i c s k á j á t
Vnjanov a helyszínen meghalt. A tárgyalásson a
bíróság egyórai tanácskozás után kihirdette az
ítéletet, amely szerint Rajics Pájót bűnösnek mondták ki szándékos, de előre meg nem fontolt emberölés bűntettében és ezért t i z e n k é t é v i fegyh á z r a ítélték. Mikor a vádlottal közölték, hogy
tizenkét évi fegyházra ¡téllék, a gyilkos legény
igy felelt: .»Uraim, é n e b b e n e m e a y c z e m
bele.

1 I I

Felöltök, álmeneü kabátok, raglánok,

férfiöltönyök és iskolai fiurubák
óriási

választékban

kaphatók

1 S i
HIC2J2

I g n á t x n Ő L l
Kelemen-acca 5.
Részletfizetésre is legolcsóbb árak. Elsőrendű
angol ufiszabóság.

Szőrmék és szőrmebundák
á t a l a k í t á s a és Javítása.

192S s w p f e m b p r 2R.

Kereskedők figyelmébe!
Azfedszezon előtt aiakiltasa át elavult
kirakat világítási berendezését a legmodernebb külföldi kirakatvilágitókra,
melyekkel fele á r a m f o g y a s z t á s s a l

| kétszeres fényt kap.
| Vételkényszer nélkOll bemutatást és próbavllágitást

Fonyó Soma

! T n i a n y T n a a t M t l
v A l i a l a M n A l
K H I c s e y - n c c a 4.

Sxeged,
136

Ma.álú
A nagyobb
mai

leadóállomások
milsora

Rudapesj 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
1'!: Déli harangszó az egyetemi templomból. Után;i: Cigányzene. 15.30: A Magyar Rádió TTjság Morse-lanfolyatna. 17: Harsányi Gizi mesél a gyermekeknek. R t O : A m kir. 1. honvédgyalogezr;'d zenekarának hangverseny« a Stndióból. !9:
C.vorsirásj tanfolyam. 19.35: " Olasz nyelvoktatás.
^ '.10: Lóversenyeredmények.
20.30: Müvészest.
Kendezi Gyarmafhy Sándor, a Stndíó rendezője.
21: Pontos időjelzés, hirck, időjárásjelentés. 21
f i 'JO perc: A Spolarich-kávéházból ifj, Pur(•"•! Pepi és cigányzenekarának hangversenye. —
Iti-r* 16.15: Hangverseny. 19: Richárd Strauss: A
rózsalovag cimü operájának előadása. Utána kőnynvii esti zene. — Berlin. 17.30: Hangverseny. 20
űra 10 perc: Kálmán Imre r>as HoTlandweibehen
cimü operettjének kőzvetitése. 22.30: Nagy szimfonikus hangverseny. — Brüsszel. 17: Gramofonlemezek. 18.30: Hangverseny. 20.15: Szimfonikus
hangverseny. — Ksftovftz. 18: Zene. 20.30: Kamarazene. — I-engentvrg 13.05: Hangverseny. 17
éra 45 perc: Zene. 20: Hangverseny. 21: Nagy
dalest, őszi dalok, utána tánczene. — Leipzig.
15: Hangverseny. 20.15: Kamarazene-est 22.30: Tánc
és szórakoztató z*»e. — Milánó. 1230: Rádiókvartett hangversenye. 16.90: Jazz-band. 20.50: Zenekari hangvei^uv. Könnyű zene. Közben egy vígjáték előadása. 22.35: Tánczene. — Prága. 21:
Hangverseny. — Róma. 13: Rádiótrió hangversenye. 17.30: Zenekari hangverseny énekszámokkal.
21: Zenekari hangverseny énekszámokkal, a második részben részietek a Szevillaj borbély cimü
operából. — Ziirlrtt. 13: Zenekari hangverseny.
15.30: Gramofon hangverseny. 16: Tánczene. 20: Tarka-est.

Reklámárak 1
ÜVEGKERESKEDELMI
S Z E G E D ,
Klauzál tér 1.

Parcellán:
6 személyes ebédlőkészlel 26 drb P 3 2 " —
6
,
kávés
„ 9 „ „ 11"—
6
.
uzsonnás ,
7 m m 4"
6
,
befőttes „ 7 „ , 3*60

Üvegáruk:
6 személyes vizeskészlet 7 drb P 2""~"
6
,
boros » 7 , . 2 " —
6
.
befőttes.
7 , . 2'—

Csak korlátolt mennyiségben
ezen hirdetésre hivatkozva:
1 drb I. levesestányér porcellán
1 , 1 . leás csésze
»
1 » csiszolt vizespohár
t „
,
boros ,
IMI

P —"60
> —"80
. —"15
» —"13

Gyöszödjön
meg
olcsó árainkról f

Ma indul a Bástya a csehországi torára
Ha egy vidéki csapat nemzetköz;- relációban
számottevő, az a magyar futhaüsport fejlődését
jelenti. A fővárosi csapatok előjoga volt ez eddig
és csak a régi amatőrvilág két nagy csapatának
jutott néha az a szerencse, hogy külföldi klubok
fogadták őket A két SzAK már a professzionalizmus bevezetése előtt is ellátogatott külföldre, a
profiság bevezetése után pedig rendszeressé vált
a Bástya és a Sabária külföldi szereplése. A
Bástya igen szép nemzetközi sjkereket ért el és
talán ez • magyarázata, hogy bármely külföldi
klub szívesen látja vendégül a szegedi csapatot
A mostari cseh tur» }s a három legelőkelőbb,
de egyben a legerősebb cseh csapatok meghívására jött létre. Talán ezen örülni is kellene, ha
nem lenne más szempontból egy kissé aggályos
ez a kirándulás.
A Bántva tudvalevőleg szeptember 28-án,
29-én fa M-án, tehát három egymásutánt
M p o n hrniTollt)« le a r*Ni hírét.
Három nagyon erős ellenféllel kell megvívnia, akik
otthon, pihenten fognak kiállni a hossza utazástól
és játéktól fáradt szegedi csapat ellen. Súlyos
kMelezettség ez és a legerősebb együttesnek is
szinte megoldhatatlan feladat. Mondhatnánk pSdáUan esft, hogy egy csapat három egymásutánt
nap«« játszim állandóan piheni, friss ellenfelek'
kel. A bárom ellenfél közül a Slárta világviszonylatban ls nagy klasszis, a Teplftzer FC szintén
egyenrangú a Sláviávat. Ez aZ a csapat, amely
végigjárta Amerjkát és nagy győzelmekkel tért
haza. A harmadik ellenfél a Kladnói FC, szintén
a cseh I . o. ligában játszik és játékerejére csak
annyit emiitünk fel, hogy pár héttel ezelőtt bajnoki meccsre 3:2-re verte • prágai Spártát. Tehát
elég j ó társaságba kerül a szegedi csapat, akikkel
külön-külön nagyon érdekes találkozása lenne a
pihent Bástyának, de a Slávja-roeccstől fáradt Bástya a tepHtziek ellen és pláne a két nehéz meccs
abszolválása »tán a kladnói találkozás olyan erő«
hendikepet jelent, amit aligha bir el a pirosfekete legénység. Ez még a Ferencvárosnak is
sok volna.
Most, hogy erre a nehéz útra indát a szegedi
csapat, tudni kell, hogy a Bástya csapatát egy
kissé könnyelmű tnralekötéssel tnl nagy MadM
elé állították és ha nem végződnék ez a kirándulás sportszempontból elfogadható eredménnyel,
azt semmi esetre m m lehet a csapat terhén i r a l
Baj az is, hogy a Bástya nem rendelkezik
megfelelő tartalékkal, úgyhogy majdnem
valam w n v i mérkőzését ugyanaz a tizenegy Játékos
kénytel«« végigjátszani, «mi esetleges sérüléseknél katasztrófális lehet.
A futball azonban szerencsejáték. Előre sohasem lehet biztosat tudni, m j lesz. Lehet, hogy a
Bástya szerencsésen és eredményesen küzdi végig
a nehéz három mérkőzést, de az is meglehet, hogy
valamennyi mérkőzésen vereséget szenved, Lényegében egyik sem tul fontos. Baj csak az esetben
lenne, ha ez a tnlerőítető trrra annyira kifárasztaná a csapatot, hogy a további ligameccseken
ennek nyoma maradna. Reméljük azonban, hogy
ez nem fog bekövetkezni.

Stafétabajnokság
Szeptember 30-án Szegeden a KEAC-pályán rendezi meg a MASz déli kerülete a kerületi stafétabajnokságokat A verseny külön junior és senior
számokból fog állani. Minden valószjnüség szerint a szegedi atlétákon kj-vül indohii fognak a
vidéki egyesületek atlétái is, de előreláthatólag
a szegediek fognak dominálni a legtöbb számban.
Főleg a KEAC-nak kínálkozik b ő aratás, mert
hatalmas gárdájának alig v*n a vidéken méltó
kon knrren eiá ja.
Trénert szeretne alkalmazol a Délkerület tanácsa a kerület futbaTtaivójának emelésére. A tréner
javadalmazására az Országos Testnevelő Tanácstól fognak pénzt kérni. A gondolat igen helyes,
csak az OTT fog« pénzt adni erre a céíraí
Az I . osztálya amatőr bajnoki mérkőzésekhez
ezután határbirókat is a BTfogdelegálni. Határbirók is csak szövetség; bírók lehetnek. A balárbirók dija mérkőzésenként 8 pengőben állapi Itatott meg. Vidéki mérkőzéseknél költségmegkimélés
miatt a határbirók ^küldésétől a BT eltekinthet
A KEAC beküldte nevezését az október 21-én
Budapesten megtartandó főiskolai csapatbajnokságokra, A szegedi egyetemistáknak néhány számban kgjnoix eséjx?i vajnak,

Orbán indulni fog október 3-án és 4-én Budapíslen az «k.-szágos dekát Ion bajnokságban.
A Szegedi VITÓ Egylet március havában az
árviz évfordulóján sporlünnepséget rendez, melyen
nagyszabása vivóverseny kerül lebonyolításra.
Vasárnap profimérkőzés nem lesz Szegeden. Lesz
ellenben amatőrbajnoki meccs, még pedig három.
A SzVSE—Zrjnyi-KAC, KEAC-MTK és UTC—
HTVE. A bajnokság többi hat résztvevője vidéken
fog játszani. Az SzTK Makón a MAK-kaL, a
HMTE—CSAK Vásárhelyen, a SzAK pedig Félegyházán a KTK-val játszik. A SzAK csapatában eznttal játszik az idén először Megyeri Pál és valószínűleg Martonosv is.
A Szegedi Munkás Testedző Egyesület birkózó
szakosztálya folyó h ó 26-tól kezdődőleg minden
szerdán és szombaton este a kereskedelmi iskolában lévő tornatermében tartja birkózó tréningjeit A bírkozósporttal foglalkozni kívánók részére
ezen napokon tagfelvételt is fog tartani.

Valuták!
kopt fon!
27.76 -2791
79.55 -79.85
Befga I r.
Cseh' kar
16.95 -17 03
nta kar,
15255 15315
io.no 10.06
DinXr
57080 572.80
DoHSr
22.35 -2255
Fr, IifuK
HoD. tarts« 229-45 230.45
64,15-64,45

3.45-350
Ctf Jl
L«vt
7985—3010
Ura
136.50 137.00
UlrKS
80.57-80.9i?
Oxtr. KE£
Worv. kV.. 15255-15315
Sv. frank
110.15 11055
Srta kar.
153.35-153.65

Irányzat:
A mai értéktőzsde irányzata I q ^ b b ingadozások
melleit barátságos volt A kétnapos tőzsdeszünet
után a szilárd newyorkí tőzsde hatása alatt magasabb árfolyamokkal és élénkebb forgalommal
indult meg az ütlet, mivel a spekuláció véleményes vásárlásokat eszközölt azokban az értébekben,
amelyek legutóbb nagyobb mértékben sínylették
meg a lanyhaságot, igy Bauxitban, Kőszénben,
Fegyverben és Ganz—Villamosban a kontremin is
fedezési vásárlásokat hajtott végre. Később az üzlet
elcsendesedett és mivel a külföldi tőzsdékről ösztönzés nem érkezett, a kontremin eladásokba fogott,
amelynek hatása alatt több papír, igy például a
Barnát és Kőszén elvesztette mai árnyereségét és
a szombati zárlati nívóra esett vissza. A piac
legtöbb értéke azonban a hangulatváltozás ellenére is barátságosabban zárt A forgalom átmeneti
csendesség után zárlat előtt ismét megélénkült.
A fapiac elhanyagolt, a
és valutapiac
változatlan volt.
Gabonatőzsde:
Irányzat búzában és rozsban gyengébb, tengeri
barátságosabb, a forgalom élénk.
Hivatalos árfolyamod:
77 ke.
26.35-26.55
26.30 2650
26.20 26.40
26.20-26.40
26 20 26 40

Buza
Tisza«.
P.-tfexaf
Fm.
Pv.
Bácskai
Dunántnü —.
.Rozs, pestvfd.
Arpa takarmány I.
Arpa takarmány II.
Rus» korpa
Repce
Teneen

24 80 24.90
26.50-26.75
26.25-28.50
20.00 20.25
45.50-46.00
31.00-31.20

78 kg.
25.55- 26.75
2650—2fi 70
26.40—26.65
26 40—26.65
26.40-26.55

egyéb " 24.80-2490
Sörárpa 2825 2925
egyéb 27.00-28.00
26.25 26.75
Zab I.
közép 25.75-26.00
27 50 2R50
Köles

JOBB MINT
O T T H O N
a Szent István étkezdében!
Elsőrendfi kimondott hárikoszt.
Abeneaseket elfogadok.
Menti 1 pengd.
í«4
Tisztelettel R é c z k y n é ,

Legjobb porosz és magvar kályha

szén,
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A NO

Tanalmáevok a nő lestérti,
lelkéről, n e m életérti és
erotikáiéról
2 Kötetber f
Irta: Dr. BWJER A. BERRH&RD

orvostanár, egészségügyi fötaoáesoe.
Földünk összes kulturnyelveire (német, angol, francia, japán, holland, norvég stb., stb., stb.) lefordítva
SOk ffZ&OBVEQfl példányban forog közkézen I

Sra kötetenként (450 - 450 oldal) nagy lexikonalakban, egészvászonköfésben P 2 0 - — .
Kapható részletfizetésre is.

EMBERISÉG
TÖRTÉNETE
№1

az ősembertől napjainkig.
Irta: H. V . van L00N

•weetporti egyetemi tanár.
Száznál több, részben sxuies képpel, melyeket a
szerző rajzolt.

egészvászonfcötésben P 2 . G - .
Kapható részletfizetésre is.

Rra

a modern csodák k5nyvénsf[ nevezik
Dr. VÖLOYESI FERENC főorvos

LELKI GYÓGYMÓD
a szervi

és kedély betegségeknél

cimtt nrövét, mely elneveeés jogosultság** a kritikák
is igazolják.

Ura fűzve csak P 3 - — , egészvászonkötésben csak P 1 1 . — .

I salát testérői tudnia?

fl sport orvosi vonatkozásai.
Irta: Br. KELLRER DÜK1EL orvos.
1 Minden sportoló, természetbarát, turista, atb., stb.
legértékesebb ésfelbecsülhetetlentanácsokkal szolgáló Igazi értékes vhntatója í
A mflnyomatokkal és táblákkal eeidagon fttatztrá'f
hatalmas mü é n C$ak P 6 8 0 .

rfilQp-Miiler Resté.

RASPUTiN
ÍA SZENT ÖRDÖG

A szibériai muzsik és a nők.

A titkos levé'térak eddig ismeretlen anyagának fel} használásával készfiit hiteles és tagolóim érdekes
Respnft 11-életre fz.

í 4 4 S nagy lexikon-oldaton 9 3 szenzációs
UéppeS diszes egészvászonkfitésben P 22.
Kapható részletfizetésre Is.

BALASSA

IMRE:

^ risztas alakja szlgoroan az «voagélfaonok alapján,
| de a maga bteni és embert mivoitébaa részletesen
ellenezve, szinte kézzelfogható valóságban lép
elénk
ifi kötet ára egészvászookfitésboo P 1 1 - — .

R fent! könyvek megrendelhetők a
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ANGYALA

S j Nem fogok rendet teremteni az iratok között.
Mélyen sóhajtva újra John Roger könyvei Rendszertelenül, ahogy a kezembe kerülnek,
fogom őket lemásolni!
S kéziratai felé fordul figyelmem.
S behunyt szemmel belenyúltam az iratok
Szórakozottan turkálok köztük, válogatás
közé. Elsősorban egy lap akadt kezembe,
nélkül kezdek bele olvasásokba.
melyen John Roger unokaöcsém dűlt keze«
irása feketéllett:
Egész napomat John Roger kéziratainak
»Minden rég elenyészett. Az emberek,
vizsgálatával töltöttem el. Arra az eredményre
akik vágyaikkal s szenvedélyeikkel újra
jutottam, hogy merő lehetetlenség, a mütörelénk lépnek e papirokon, rég meghaltak.
ténésaeti tanulmányok s az összefüggéstelen
De vájjon mi a halál? Mi az enyészet?
jegyzeteknek ezt a tömegét értelmes egésszé
Ami egyszer élt, gondolkodott és hatott,
flsszeflleszterri: ezekből a romokból nem kerül
az sohasem szűnik roeg. Minden, ami haki uj épület. »Olvasid és égesd cl!« — hallom
talmas, él, — ha igaz is, hogy egyikünk
újra a tanácsot »Ami meghalt, az a halálé!«
sem találta meg azt, arait keresett: az élet
Mi közöm is van tulajdonképen gladhilli
kincsét megnyitó igaz kulcsot, melyet, aki
John Dee báró ur feljegyzéseihez! Mi közöm
keres, az élet értelmét s értékét keresi.
ebez a valószínűleg splines angol öregúrhoz!
Ki látta közülünk a koronát s a karbunDe nem tudom magam rászánni, hogy sasoIrulust fölötte?
mét be dobjam a sok limlomot. Van néha ugy,
Nekem sohasem jelent meg a dupla.e : ü.
hogy a dolgoknak nagyobb hatalmuk van
Soha nem pillantottam meg a karbunfölöttünk, mint az embernek 6 fölöttük; ilyenkulus. Aki felfelé akar kapaszkodni, az
kor nyilván több az élet bennük, mint benlefelé kell, hogy szálljon, csak igy lehetnünk s csak tetetik a halált Még arra sem
nek az utolsókból az elsők, az alacsonyoktudom magam elhatározni, hogy félbeszakítsam
ból a magasak. De a John Dee véréből
az olvasást, óráról-órára jobban lebilincsel,
származottak közül kinek fog megnyilatmagam sem tudnám megmondani miért. Nem,
kozni a Baphomet?«
John Dee élettörténetének még sem szabad
John Roger.
elvesznie!
«
De ezt az élettörténetet én nem tudom megMint a bunkócsapás ugy ért ez a szó;
írni, ezt be kell látnom. Főként az úgynevezett
Baphomet
okkult területeken való jártasság s tudás az,
Baphomet — ugy van, ez az a név, amely
ami nekem hiányzik s amivel John Roger
láthatólag oly alaposan rendelkezett. Nem te- nem jutott eszembe. Baphomet: ő a koronát
hetek mást, mint hogy lelkiismeretes mun- hordó fej a dupla arccal, nagyapám családi
kával jgyekezek rendet teremteni a romok- álomistensége. Ez az a név, melyet fülembe
nak e beláthatatlan zűrzavarában. »Megtanulni suttogott, ritmikusan fülembe sziszegett, amikor térdén lovagoltam — mintha bele akarná
s továbbadni«, — írja unokaöcsém.
kapcsolni leglelkembe: Ba-pho-met Ba-phőIlyenformán természetesen csak egy töre- met!
dékes mozaikképet fogok kapni. De nem csábiDe ki ő, Baphomet? S miért duplafejü ő?
tóbb-e s szebbje sokszor egy rom, mint egy
S
miért vagyok én az, akinek álmában dupla
siroa s érthető épület?
arca
nő? Egy dolog van, amit bizonyosan tuHetekbe, talán hónapokba fog telni, míg
dok:
a gtadhilli Dee-k nemzetségének én'
fáradságos munkával ki fogom bogozni e törvagyok
utolsó tagja.
ténet fonalát. Még ingadozom: megfcegyem-e?
S ugy érzem, hogy engedelmeskedni fogok,
•
ha a Baphomet meg fog szólalni.
Ma áhnomtum újra felkeresett a karbun(Folyt köv.):
kulus. Miniden ugyatrogy történt, mint előző
éjszaka, azzal a külömbeéggd, hogy amikor
Fefelfe szefkearf«: PÁSZTOR JÓZSEF.
kristály leszállt a dupla fejre, az én dupla
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagynrország
fejemre, semmi fájdalmat nem éreztem, s igy
Hírlap, és Nyomdaváltalat Rt. könvvnyemittlátrm.
nem is ébredtem fel. Abban a pillanatban, amikor a fénysugár ráesett két
arcomra,
megállapítottam,
hogy én magam vagyok az a duplafejü — én, de
azért egyben másvalaki is; láttam, hogy egyik és e g y permetező abszolúte Jókaiban, lutéwros
arcom szája mozog, mintha besá&iie, mig a árban e l a d ó k . Szent Mihály ucca 6. szám. 901
másiké mozdulatlan marad. S ez a másik, ez
a TiAnm, ez voltam én. »A másik«, mintha kínlódott volna, hogy szóhoz, hanghoz tudjon a Valérú tér 18. sz. alatti (Farkas vastelet mellett)
jutni, mintha mély álomból igyekezett volna C s i k ó s-féie cukrászdában
felszínié jutni!
kajj.-jtfó. — Lakodalma-ra, eljegyzésekre megroc dőVégül fc ajkai megnyíltak s leheletszerűen lést. -t eUo¿&d.
l<;o
a következő mondatok értek el hozzám:
Kérjflk a tisztelt közönséget, hogy
»Ne rendezz el semmit! Ne gondold, hogy
753
magad végére tudná járni a titoknak! Olvass,
ahogy én vezetem majd a kezedet s ne rombolj! Olvass a-hogy-én-ve-»e-tem a ke-ze-deü«
szükségletét addig ne szerezze be, mig
A hangos beszéd kínjait oly erővel éreztem
üzletünket meg nem tekinti, ahol is
a »másik« fejemben, hogy nyilván ettől a
a szakmába vágó fonttá SOH i s
fájdalomtól felébredtem.
pontosan
eszkffzSIte/nek.
Különös érzés fog eL Mi történik velem?
Uztet: Kölcsey neca 9. felelőn 19-01.
Kísértetek látogatnak? Alomfantomok lépnek
Ipartolw: Kolazsvárl tár 2. Telelő« 12-18.
életembe? Öntudaton kétfelé hasad, megbeLéderer Lajos és Tószegi
tegszem? Egyelőre a legjobb egészségnek örvendek, a legtávolabbi kényszerét sem érzem
annak, hogy >valaki«-nek a parancsára gondoljak vagy cselekedjek, elkülönülten önálló
lényemtől 1
Mindegy, az álombeli szavak világosan megmaradtak emlékezetemben: »olvass, ahogy ón
PFAFF varrógép
vezetem a kezedet!« — Legyen meg a te
részlelliaatéare
akaratod! Jó tanács ez csak, nem parancs,
D E R Y Ő E T
— hisz parancsot senkitől sem fogadnék el —
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Olcsó, fó cukrászsütemény
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Apróhirdetések

Szobát Ingres adok

9MUMÍM

főiskolai halastónak, aki kBaépiskolába jii*ij pyennefeetnraiel
foglalkozik. Válásit a kiadóba
.Reálista e)ínyben* jeligére. 65

Vidéki jómódn orifu vagyok. Hetenként két estét
szórakozás céljából SzegeKezdő kiszolgáló leSnyt InÜUTOUQZOTJ
dem Wltók. Mint idegen, ez
telligens, jó megjelenésűt,
nton keresem egy feltétlenül
felvesz belvárosi üzlet. —• tisztességes, intelligens, fess
Írásbeli ajánlatok i40c jeliBelvárosban elegánsan boszép — lehetőleg szőke —
ge alatt a kiadóba.
tor ozott szobát kaphat ol18—20 éve« független nri
csó árért, ha felad egy
leány Bniervctségét RéssMegbízható
fózA
minde30 filléres apróhirdetést.
letes választ »Hálás nrinest keresek Ms családhoz
ffac jtíígére « kisdóbs kéilutorozott szoba viflanyvi.
tó bizonyítványokkal. Jelentkezni lehet <L и. 2— retn.
lilátással kiadó. Kossnth L.
5-ig Tisza I-ajos kórnt 46.
Migánrt 50. Ugyanott egy
I. 4.
Is Slnger varrógép eladó

L

Féregmentes, elegánsan
l'utoroeott szoba ldadó,
sntleg koszt is kapható.
Polgár ueea 5. Azonnal
elfoglalható.
Szépen berendesett, tágas
uceai яяоЬя ktil6nbejárattal kiadó. Somogyi ueea
И, Л.
-

Villamos megállóboe közel hatorozott szobát két
-ifinek, fürdösaobe használattal, esetleg konyhahaszn blattal keresek. *Nov. 1.
¡fligére.

F.gy megbízható fiatal házaspár jobb házba házmesternek elmenne. Szives
megkeresést Szorgalmas jeligére e lap kiadóba kérek.

Eladó hátak kózótt válo.
githat tetszés szerint egy
aprótiú-detc!. ntján.
Boldogasszony sugárnt SS.
Bécsi kónit 1. száma

ЙЙЯВЯЕЯ

Alkalmi
vételek
:
bérházakban, etalidi házakban, háztenehlrait, gyfi-

4 SZObás modern, kórvell».n л Klauzál téren 2400
P hér, 2000 P lolép&wel.

mfllesflsöSben; legelöny«sebben közvetíti M é s c e r
ingatlanforgalmi irodája,
Horthy Miklós neca 2.
(Knltnrpalotával szombeo)

CaHösok

:

2 s/obát modern l«koia
noeáhan 1000 P bér. 2 Я0hás Leohnar térnél 1200
P. 5 szobás telj. modem,
"ngáruton, bér'2500 P. —
Ciaál
iroda, Oroszlán n.

ТЫ. ao— 58.

12Я

Foglalkozás
Szeréna feltételek mellett
gép- ¿я gyorsírók afárrfkornak egy 30 filléres apróhirdetésre.

Nagyobb

ariKgazdacágtn,

xaflretre kisegíteni ajárikoют. > Végzett SBÓléer és
borász« jeligére a kiadóba
kérek.

Cserépkályhák
•Itralcáaát, javítását, tisztítását,

M e t e o r fedl^dk
pchfljnottoeártát jutányos
í^rwi MNik nAfsoi ©81IV áltathatj*.
635

K O V á C S WAlyháa
Szentháromság: ueea 49.
Varrodába tanuló lányok
felvétetnek. Szftcs Erist, Tisza Lajos kflrut 72.
Asztalos tanulónak erthftrf
felveszek. Góróg József asz.
tilos. Bodzafa a. 1.

Német, francia levelezést, könyvelési

r'Ttexek délelöttönklnt 40 P—
ЧП P-ért havonta. Kiadóhivatal!
jelige .Mérlegképes 14*. 1S2
Hdxíarttfsnak
minden ágában jártas, intelligens об házveeetönói
állást keres. .Szorgalmas*
jeligére. JeHgét a kiadóba.
Megbízható asszony bejárónónak ajánlkozik jó
bizonyítvánnyal vagy há/Akhoz meal ónénak. Meghívható jeligére kiadóba.

KiMó ftgyes Ont havi 30

pengfi fizetés«! ázom
felvesztük. ípttéei Iroda,
Oreaxttn orral nj bérház.

OnAHó bádogos segédek fel
vétetnek. Glúrksmann, Báró Jósilyi n. 13. '

Garagenak alktűmaa helyiséget több antóm részére azonnal kiveszek.
Markovioe mérnők, Tisza
T^jos kőrőt 44 Tel. 20-20.

i

• w «

BOR
Tisza Lajos kfirnt 43.

• kladsMvafal

Els6rendii

Várady Testvérek.

Hácsik és Pollák

(adópalotával szembeni. I

Prima SáS és kerommentes
préselt sziavon szénát1

21*1
Csongrádi sugárút végén
előnyös ér és fizetés! feltételek meHefi е1а<йы
Értekezhetni: Böhm Sándor, Szt. Mihály и. &

A t «гвНе»5 közönség erives Indoméséra hozzál^
hogy

majmunk állandóan Özemben v a n j

j w g e d ,

К Ш М

u e e a t. и |

Menyasszonyt

Basából, rozsból elismerten a legjobb minőségi
lisztéi készület Darálást 4e/e-éH végz&nk.

Paprikaőrlés métermázsánklnt
10
pengő.
787
Maréi
malom2184—1928. stánbot

Kifutó fiu
16—17 év körül! felvétetik

legolnóbba. kedvezőfizetésiMtételekkel is kapható
Singer
Lászlónál
Feketesa« neea 15. szám. 322
Kiadó egy száznyolcvan,
200 kflóe hízott sertés.
Somogyi-telep, 13. u. 786.

2 drb bádog cégtábla
és egy ajtó vasrács
eladó a

Nemzeti Á r u h á z b a n
Káláer neca.
Egy haaanáit gázrezső Jntányoe áran etadó. Todehoeódni házmester«*, —
Szent Mihály n. 7.
Szebbnél szebb

és aévaapi atóDd4kiár*y»kzománeedények, OoWtt edények.
AlpKca evóazerck legolcsóbban.
K o h n Jooö edényárebárs
ТЬяа Lajos köret 55. (Mthátyi
mellett)
И8

l,e^•ekk6t Rádió jeligére.

Villanyszerelést munkát vállalónk.

Csak 1 házhely

Vesz** jó karban levő antik vitrint és kóoyveaekréeyt Ajánlatokat a kiadóba Egyetemi tanár jel.

Műszaki iparos szerényebb
igény« arinő rsmerctiógét
M
házasság céljából.—

Készülékeké

Décsei és Lobi cég S f f n ^ ^ i

BÚTOROK

menyasszony

RADIO

szállit vaggontélelekbea

Elsőrendű nemes fajtiszta gyümölcsfák minden Cajhaa kaphatók. Kérjen árjegyzéket. Szabó István, Újszeged, Főfasor 35., tele.
fen 18-80.

BÚTOR

127

olcsón beszerezhetők. Régi és hibás készüléked;
átalakítását és javítását szakszerűen végezzük.

Veszek éa eladok minden
falta paradicsomos és boros ((vegeket kicsinyben
és nagyban. Szent feliéi
W* 4.
103

trt

leleten 5—14.

üzletszerzőket

751 1

133

151

flrftzetés és fnlalék mellett felvesz a Franktortl BIzlosKá
szegedi vezérflgynOksége, Csekonlcs u c c 1. szám.

Qzlet s Tisza Lajos körat 57. Ipartelep: Petőfi Sándor
sugárul és Oycrtyámosl occo sorok.
146

J ó karban leivő karika
hajós Singeí-varrógépek
eladók. Csongrádi sugár-

P t—
„ 1-50
- 1-50
и Z—
„ МО

Biztosításban jártas

Ozletflaket Tisza Latos körút és Korona neca sarkáról o f f y a n e z e n 0 d z Tisza Cafos
körúti
frontján,
a melletie
lévő
helyiségbe
GelycxtUK
át.
Elvállaltok mindennemű női és férfirahák HscHtását
festését

és alkatai ajándékok руОоуОгв
vflasztéka; — zománeedények,
herndorfi alpakka )ég«i«*i*nyek
legtöbb heszerzéal helye 8záeló
loroánrárohiz, Városi bétpalota.

asztalt
rizling
ezerjó
Л bikavér
borecet

BOHN m m borkereskedőnél

felstánszáma.

Uzletáthelyezés.

nagy választékban, leszállított árban
ao
6.
Srépen mosok, vasalok. — I W e s n e r , Aradi
\ áTlatok darabszámra lakásomon, fehérneme javítással, sfeappolással. Zerge и
8.,fldsrtbal.

m

Volt
Mncntcovtímé
előnvomda és kézlmonkn
üzletét Tábor neca 8. sz. alá
helyezte ál. ElőrafzolásoV
és hímzések' féláron I 34

Okleveles zongoratanárnő
még néhány növendéket elfogad. Maros a. 15., f. 1.

emeletes ház etedó. Szabó István, Újszeged, Főfasor 35.,
telefon 18—80.

m

ттта srepnenflfer Ж

a

DéSmssiísrorssás
kiadóhivatalában.

m

Á r v e r é s i
h i r d e t m é n y
AMtrott bírósági végretoH» az 18B1. évt H * ^ J S J 31
értelmében ezennel kBthlné tes^hogy a szegedi №. ^ « ^ S
1928. évi 654-3. szám. Tégzésetoretkeztében dr Martoyi Lta«
ügyvád által képviselt Magyar vároeok mooogratMia |avátaZr>*
pSgó ér ttn^taH »e)éte
évi ApriHiM '-én togmatos
kiépítési véKrebajtás nt^n teWitorfatt és 4292 pengOie becrtlj
vettető iimóséaok, n. m.- kfllOntéle házi bátorok; kocsmai —
dezés és hordók nyilvános árverésen eladatnak
_ _
Mely átverésnek a szened! Wr. Járásbíróság 19» é* Pk- ZOTtt
szánra végsése folytán Z7 4X pengő tőkekövetelés és em*ft
évi iswrfr hő 11. napiától M9W»kamatai és e<MW
aeagőbea MróOa« már megállapított s felmertle«» kOHaéjek eraj
}St Saeged.todókáz-térX »zám alatt leendő enMzIésére »28-fJ
^ernbeThó 27. oapjánk dételWI 8 órái.taMrkVWlktt»
»STés abbo» venni szándékozók oly meglegT»és»I »ratartmeg,
hogy az érintett ingóságok az №81. ÍX t-c. KT7 B8J5-e» értei
bea kéeepémitteeté« mellett a leatObbet ígérőnek, azekség esetW
beesáron alnt Is el toemk adatni.
Szeged. 1928 évi siepkanber bó 10. napján.
K u h n Ur. Mr. végrehajw

Vénusz Cipőgyár
vevői kényelmére

cipőáru raktáráé

emeleti helyiségéből
Attila ucca 19. szóm alatti gyárépülete földszinti uccal részébe helyezte,

hol Hgymint eddig Is már 9 . — P-tfil kezdve vásárolhat
» női divafeipöket, valamint férfi újdonságokat már 1 8 * 5 0 - f ó l
BBÍHIKÜWBBK

