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-vidéken és a Idvérosban J-OO,

A város és a polgárság

ha származhatnék haszon abból, ha az össze- város lakpénzt adhasson annak a tisztviselőroskadó adófizetők és kimerülő magángazdasá- jének, akinek természetben is ad lakást? Hogy
hx előkészítő tanácsülésen történt. Az elő- gok romjaiból, roncsaiból bevételi tétel lesz a a munkanélküli számvevők közpénzen alimenadó »mertette a székesfőváros átiratát, mely városi pénztár számadásaiban. Ha a polgá- tált munkaalkalmai ne csökkenjenek? Hogy
az egyfázisos forgalmi adó követelésében csat- rok szegények, szegény a város is, a város verejtékes éjszakáinkon és meghajszolt naplakozásra hívtafela társtörvény hatéságokat. gazdagságát polgárai gazdagsága teremti meg. palainkon mi dahlemezzük ki a nem erről a
S ha még a garast fogához verő takarékos- világról való álmokat?
Az előadó természetesen elfogadásra ajánlotta
Nincs külön város és nincs külön polgárv előterjesztését, amely hasonló tartalmú felirat ság szelleme uralkodnék a város háztartása
küldését javasolta a közgyűlésnek. A polgár- felett De amerre nézünk, hiábavaló reprezen- ság. Ami a város érdekét szolgálja, az érdeke
/ mester azonban aggodalmaskodott: »Ha le- tációk, felesleges kiadások, költséges kedvte- a város polgárságának is. A városért csak
\ szállítják a forgalmi adót, akkor kisebb lesz a lések terpeszkednek. Miért lett volna arra olyan áldozatot lehet hozni, aminek hasznát
város részesedése is; nem lehet nekünk ilyen szükség, hogy a város a forgalmi adó enyhí- a város polgársága látja. Nem lehet szembe.'Vl iratot küldeni, f S a forgalmi adó leszállí- tésének kérésétől visszariadjon? Hogy a sze- állítani a várost népével. A város egy a nétásának kéréséhez is csak akkor járult hozzá, mélyi kiadások még jobban felemésszék a vá- I pével. Csak a tiszt viselőkara érzi magát a
amikor megnyugtatták, hogy a felirat a vá- ros bevételeit? Hogy a Speyer-vasutra teljen I város felett és a polgárság felett az önmaga
I rosok részesedésének megrögzitését is kérni évi háromszázezer pengő ráfizetés? Hogy a | által kitenyésztett hatalom magaslatán.
) fogja.

/
f
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Nem m i magunk mondjuk, de az ország
gazdasági életének független és tekintélyes vezetői, hogy a forgalmi adó mai rendszere, a
forgalmi adó behajtásának és ellenőrzésének
mai módja egyik legfőbb akadálya az ország
gazdasági talpraállásának, az ipari és kereskedői tevékenység sikereinek. Ezzel az adóval
nz államkincstár a legközvetlenebb módon részesedik a termelő munka eredményében, minden iparost és kereskedőt adószedőjévé tesz s
az adószedő-adófizetők ellenőrzése olyan példátlan szigorúsággal történik, ha csak a törvény valósul meg s olyan példátlan kíméletlenséggel, ha a törvényen felül még az adóellenőrök visszaél isek után szimatoló kedvtelése is, hogy a termelő munka folytonossága,
nyugalma és biztonsága szenved általa pótolhatatlan károkat. A munkát nehezíti, az életet
drágítja, az adófizetőt izgalomban tartja ez
íiz adó. Meggyökeresedett már az a meggyőződés, hogy a kormány által végre programul
hirdetett magángazdaságok szanálása a forgalmi adó rendszerének radikális reformja nélkül meg sem kezdődhetik.
S amikor a magyar törvényhatóságok a
»keresztény, nemzeti« és egységespárti többséggel rendelkező székesfővárosi törvényhatóság vezetése mellett országos mozgalmat szerveznek meg, hogy a kereskedelmet és ipart
megszabadítsák megbénító béklyóitól, akkor
Szeged város polgármestere nem azt vizsgálja,
hogy mit követel a városi polgárság érdeke,
hanem azt latolgatja, hogy a városi pénztár
érdeke mit követel. Mintha a városi pénztárnak lehetne más érdeke, mint ami a yáros polgárságáé! Mintha a városi pénztár külön életet élne megszemélyesítvén a közérdeket, mintha a városi pénztár a felettünk álló
ismeretlen hatalom volna, hasonlatos a dalai
lámához, aminek csak hatalmát érzik, de színről szinre halandó szem nem láthatja
A Városi Pénztárnak nem lehet olyan érdeke, ami ellentétben áll a város népének
érdekével. Ezt a várost először a városi polgárság részvételével igazgatták, azután a városi polgárság részvétele nélkül, most pedig
a városi polgárság ellenére kezdik igazgatni.
Most már csak az a fontos, hogy a Városi
Pénztárnak jövedelme legyen, de nem fontos
az, hogy honnan, miből van ez a jövedelem.
Most már szabad szedni az adót, amit a kormány eltiltott, szabad szabályrendeletté kinevezni tanácsi határozatokat s most már a
városi polgárságot legjobban sújtó adó enyhitését sem szabad kérni, ha csökkenne általa
a város bevétek. Mintha a városnak lehetnének törvény által tiltott jövedelmei, mintha a
város Gazdagodhatnék a polgárai kárára, mint-
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Felrobbant 20 ezer kiló lőpor — 30 halott, 200 sebesült
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Madridból jelentik: Melliiai jelentések szerint
a város közelében fekvő lőporgyár ma délután
levegőbe repült. A lőporgyárban húszezer kilo-

gram puskapor volt felraktározva A gyár.
telep és a környező épületek rombadőltek.
Az első jelentések szerint a robbanásnak 30
halottja és 300 sebesültje van.

Kállay Tibor kijelentette,
hogy fokozottan fog küzdeni a titkos választó jogért
Riánlóivelt eddig kétezren irták alá

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
A nagykanizsai iparosságnak 400 főnyi küldöttsége tisztelgett Kállay Tibornál, akit az
iparosok után a szociáldemokrata munkásság
küldöttsége keresett fel. Ezeknek nevében
Berke György párttitkár arra kérte Kállay
Tibort, hogy kövessen el mindent az általános

titkos választójog érdekében.
„
Kállay kijelentette, hogy mindig az általános
tilkos választójog hive volt és a jövőben még
fokozottabb mértékben fog annak életbeléptetése érdekében munkálkodni.
Kállay Tibor jelölő iveit ma délutánig 2000
választó irta alá.

„A magyarok
voltain asz e l s o J c ,
a k i k ssembesszállialc
Urianddlal
és megmondták
asz igaszat", —
mondja

a német

sajtó

Apponyi

genfi

besssédéröl

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) |
a kérlelhetetlen logika hangja volt,
Berlinből jelentik: Az egész német sajtó a -amely egy tisztult szellemű agg ajkáról a
legnagyobb csodálkozással és elragadtatással legyőzhetetlen ifjúság tüzével tör elő. A néír Apponyi tegnapi genfi beszédéről.
metek irigykedve hallgatták ezeket a fejtegeA Tageszeitung és a Neue Presssische Zeitéseket. Mennyire máskép beszélünk mi Genftung közös tudósítója igy ir: A beszéd szónoki ben.
és tárgyi értelemben egyaránt csodálatraméltó
A magyarok voltak az elsők, akik
teljesítmény volt. A nyiltság és bátorság olyan
szembeszállua Brkmddal és Paul Boniskolapéldája, amilyennel Genfben csak ritcourral és a sokféle hazugsággal, megkán találkozunk.
mondták az igazat.
A magyarok valóban büszkék lehetA Berliner Lokalanzxiger és a Tag Apponyi
nek Apponyira.
beszédét nagy szenzációnak tartja. A Tag igy
Amit a tiszteletreméltó, 80 esztendeje ellenére ir: Még sohasem mondták meg ilyen nyíltan
még mindig teljes erejében lévő csodálatos és tisztán, de amellett diplomatikusan és bafriss szellem a közgyűlésnek mondott férfias rátságosan a Népszövetségben az igazságot,
szava volt ama kis nép képviselőjének, amely mint ez alkalommal.
annak ellenére, hogy kisszámú és országát borA Vosstscbe Zeitung igy ir: őszintén Iriváart*
zalmasan megcsonkították, sem a bátorságát mindenki, hogy ez a fejtegetés «gy német dtfegábi*
ajkairól hangzott volna el. A Népszövetségbe«)
sem a lélekjelenlétét nem vesztette el.

Apponyi

hangja az igazság

hangja.

Apponyi olyan sikert aratott amjlyenre c b b f i K
gyülekezetben csak Brt-md ta azelőtt Herriot és

I

D£LMAG¥AROaS<ur.
M«fDonaW beszéd«i kapcsán emlékeznek. Valóban
a beszéd ige« alkalmas bizonyíték arra, hogy
a Népszövetség k$zgyülé*i termében tózinieségge!
lehel hatású gyakorolni, olyan benyomást tenni,
mely nem maradhat batás nélkül azokra a határozatokra sem, amelyeket ebben a teremben hoznak.

Párls

barátságtalan

Párisból jelentik: Az egész francja sajtó igen
barátságtalanul fogadta és kedvezőtlenül itéite jneg
Magyarországnak és Németországnak az állúsforl (•
lását, amelyet Genfben a leszerelési javaslatokkal
szemben tanúsított.

Befefeződott a Népszövetség közgyűlése
A román delegátas támadó válasza Apponyl beszédére
( 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 jelenkérünk, Magyarország nem fejti ki pontosan soha
tése.) Genfből jelentőt: A Népszövetség mai ülé- a vádakat.
sének első felszólalója Rondou holland delegátus
A délelőtti ülés további folyamán a népszövetségi
volt. Utána Comnen román delegátus lépett az
közgyűlés megszavazta a költségvetést, majd Zahls
emelvényre, hogy válaszoljon Apponyl Albert teg- elnök záróbeszédében összefoglalta a IX. népszönapi beszédére. Beszédében a következőket hanvetségi közgyűlés működésének eredményeit és
goztatta :
hangoztatta, hogy a közgyűlés olyan feladatot vég— Apponyi Albert gróf tegnapi beszédében azt
zett, amely közvetlenül érdekel minden államot.
mondta, hogy azért nem írja alá a leszerelési,
A közgyűlés munkája jó szolgálatot tett a Népszötámadás kizárására és a kölcsönős támogatásra
vetség ügyének. Altalános a benyomás, hogy napszóló egyezményt, mert Magyarország teljesen le
ról-napra mindjobban megerősödik a nemzetkőzi
van fegyverezve, ellenben szomszédai állig fegybarátság, mindjobban megszilárdul az emberiség
verben fogják körül.
bizalma abban a biztonságban, amelyről álmodo— Ami a szomszédokat illeti, Románia a béke
zik és amelyet csak annyi fáradsággal vjvhat ki
tttján halad- Ezt azzal is tudja bizonyítani, hogy
magának.
Románia már egyizben kérte teljes nentralizáAz elnök ezzel a IX. közgyűlés munkálatait belást Svájc mintájára. Ezt a kérését azonban nem
fejezettnek nyilvánító! ta.
teljesítették. Mi békében élünk — mondotta —
s mégis Magyarország folyton vádakkal illet benKét órára járt az idő, amikor a közgyűlés tagjai
nünket, dc ha ezekre a vádakra magyarázatot
kölcsönös bucsuzkodások után szétoszlottak.
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Hullaszag
a madridi romok körül...
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelen tésej
Madridból jelentik: A fővárosban nyilvános
gyűjtés indult meg a szinházégésnél elpusztult áldozatok hátramaradottjainak javára. A
katasztrófa szinlielyén m a reggel óta hullaszag
érezhető, amiből kétségtelenül megállapítható,
hogy még mindig nem sikerült kiásni a romok
alól a katasztrófa
valamennyi
halottját. Az
eltakarítási munkálatok tovább folynak.
Lisszaboni jelentés szerint a portugál belügyminisztérium rendeletet adott ki, amelyben általános vizsgálatot rendel el valamennyi
színházban
és moziban. Azokat a nyilvános
szórakozó helyeket, amelyek nem rendelkeznek kellő számú kijárattal, bezárják.

Kitűnően sikerüli
a Gráf Zeppelin harmadik
próbauíja

CBudapesti
tudósítónk
telefon jelenléte, j
Friedrichshafenből jelentik: A Gráf
Zeppelin
ma délután 2 óra 07 perckor u j a b b próba )
útra indult, amely közel négy óra hosszáig
tartott A z ut első felében a Gráf Zeppelin
Konstanz és L i n d a u felett keringett, miközben kipróbálták az ú j o n n a n berendezett rádiókészüléket.
A harmadik próbaút m i n d e n tekintetbe
nagyszerűen sikerűit. Holnap a Gráf Zeppelir\.
Bécsbe repül, szombaton pedig 45 órás útra \
indul el a Skandináv államokba és ekkor "k
fogja érinteni B e r l i n t E z az u t lesz a Graí
Zeppelin leghosszabb utja az ooeánrepülés
Az ügyész halálos Ítéletet kéri Csóré Istvánra, akit a szegedi tanyák közölt fogtak el előtt. A léghajó valószinüleg hétfőn tér viszkát, de rövid i d ő múlva felismerték, elfog- sza Friedrichshafenbe.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
ták és beszállították a szegedi törvényszék
Szabadkáról jelentik: A szabadkai törvényszék
fogházába, ahonnan a kiadatási eljárás lefolyma tárgyalta Csóró István 21 éves béreslegény
tatása u t á n átkísérték Szabadkára.
bűnügyét, aki — mint ismeretes — május 25-én
(Budapesti
tudósilónk
telefonjelentése.)
A m a i tárgyaláson a kéjgyilkos béreslegény
Horgoson kicsalta a búzaföldekre gazdája 6
A Siesta-szanatórium mesterversen yéuek mai
éves kisleányát, erkölcstelen merényletet köve- beismerte a bűncselekményt. Az ügyész haa
lálos itélet kiszabását kérte, a biróság azon- fordulóján az érdeklődés homlokterében
tett el rajta, m a j d a kisleányt meggyilkolta. A
Capablanca—Spielmann
játszma állott. A jákörülménybéreslegény a gyilkosság után átszökött a tria- ban a vádlott fiatal korál enyhilő
ték remivel végződött- Még jóval a párti benoni határon, a szegedi tangókon vállalt mun- nek vett és 15 évi fegyházra itéite.
fejezése előtt Spielmann
felajánlotta a remit
az ex világbajnoknak, aki azonban nem jogadta
el az ajánlatot és minden lehetőt megkjsérvit
a győzelem kicsikarására. M i u t á n ez nem sikerűit, kénytelen volt a remiben kiegyezni.
A többi játszmában Marshall győzött Kmoch.
ellen, mig a -Steiner—Vajda, Balla—Stooer,
a Cilta di Milano parancsnoka és Nobüe kö- Merényi—Havasi párti függőben maradtak. A
(Budapesti
tudósilónk
telefonjelen! ise.)
és Marshal!
zött felmerült nézeteltérésről szól. A Citta d i verseny élén most Capablanca
Berlinből jelentik: Oslóban m a jelent meg a
Milano parancsnoka egy alkalommal igy szó- egyformán 3i/ 2 —3^2 egységgel állanak.
Nobile-expedicióról szóló első könyv, amelyet
• « • • • • • M i H n B a M M H a a H B H R
Nobile megmentője, Lundborg és Arnesen nor- lott Lundborghoz:
vég ujságiró irtak. A könyv több eddig még isme— Tulajdonképpen
miért mentette meg elretlen részletet tartalmaz a Nobile-expedició- sőnek a tábornokot, ez. az ember csak terról. Nagy feltűnést keltett az a fejezet, amely
hünkre van ...

A szabadkai törvényszék
1 5 é v r e Stélte a h o r g o s i k é j g y i l k o s

béresfiut

Capablanca—Spieimann:

remi

Nagy feltűnést keltett Lundfaorg kapitány könyve
Nobile tábornok megmentéséről

A SZEGEDI DRÁGASÁCS
Nincs változás a drágaság frontján

Nagy izgalom a budapesti tőzsdén
Halász Lajos fizetésképtelensége miatt
Bizottság alakult a katasztrófa elhárítására
( 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 jelentése.) A budapesti értéktőzsdének és a budapesti
pénzvilágnak igen nagy és kínos szenzációja van.
A Halász Lajos ismert budapesti bankház a keddi
fizetési napon nem tudott teljes mértékben eleget tenni fizetési kötelezettségeinek és a fizetésképtelenség hivatalos publikálását rsak ugy lehetett elkerülni, hogy a tőzsde vez. t j egyéniségei,
élüktia Krausz Simonnal egy ad hoc bizottságot
alokiietlak, amelynek az a feladata, hogy a fenyegető nagy fizetésképteleuséget elháritva, annak kétségtelenül nagyon súlyos következményeitől a budapesti tőzsdét megmentse.
Halász Lajos bankár nemcsak a tőzsdei konjunktúra idején, de azóta is nagy szerepet ját^ i k a tőzsdén. Előkelő kljentélája mellett ő menedzselte a tőzsdén a Magyar-Neme' Mezőgazdasági R(., a Dunántuli Serléablzlaló és Mezögarda"Agl Rt., valamint az. Erdőbinoknsok Faértékesíto
Bt részvényeit. Ezek a papírok a hónapok óta
halott tőzsde kedvelt játékpapirjaí voltak, amelyekben igen jelentős forgalmat bonyolítottak le,
mert Halász nagy súlyt helyezett arra, hogy az
általa menedzselt papírok állandóan az érdeklő-

A

dés előterében álljanak. A játékot természetesen
Halász Lajos irányította és ebből a játékból kifolyólag a keddi kasszanapon 1,5M.0M pengő értékű részvényt kellett volna átmennie. Halász bejelentette a giróban, hogy a vasárnapi és a hétfői
zsidó ünnep miatt nem folyt be hozzá elég pénz
és esak egymillió értékű papírt tud átvemii. Ez
a bejelentés a keddi tőzsdén óriási feltűnést és
nagy izgalmat keltett, mert a Halásszal kötAU
üzletekben 40—50 tőzsdecég van érdekelv«, akiket Halász Lajos fizetésképtelensége magával rántana és tönkretetmp.
Erre való tekintettel indított a tőzsdetanács mentési akciót, amelynek az a célja, hogy Halász
Lajosnak necsak a kedden függőben maradt hátralékát, hanem a legközelebbi fizetési sápokon esedékes körülbelfll 2i/t mlOlóa angazsmánját is rendezze. Egyúttal a tőzsdetanács elrendelte, hogy
a Halász Lajos állni menedzselt három részvényben
az üzletkötést és a részvényjegyzést felfüggesszék, j
Ezek az intézkedések lecsendesítették a kirobbant i
izgalmai és most feszült érdeklődéssel várja a z í
egész tőzsde, hogy a súlyos és nagy veszéllyel {
Ííüiyefielő fizetésképtelenséget sikerül-e. elhárítani, -

A szerdai hetipiacon lényeges árváltozás nem
volt, a forgalom is a minimálisra zsugorodolt
össze. Közepes mennyiségben kerültek az áruk
a piacra, de még a kevés áru sem cserélt
gazdát az eső miatt. Csupán a káposzta volt
kivétel, amelyből egyre nagyobb tételek kerülnek a piacra. Ára azonban változatlanul 25—
30 fillér kőzött mozgott.
A hus- és zsirárak változatlanok.
^
^
O A Y
Holnap a

hangversenye
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Kezdete S órakor.

Raktáromon

levő

legújabb

divat

szerinti

kész nőiruhákat!

a< alant jelzett meglepő o'cs6 árakon ármitoni

Szövet ruhák . . 30.—, 40.— P-tőlj
Georgette „ . . . 50.— P.~t61
Crepp szatln ruhák 60.—, 70.— P-t0! |
Eredeti pírlst modellek után talányos áron készfiloeV .
r u h a- é t k ö p e n y f a c o n o k j
Vételkényszer nélkül megtekinthető
B r a u n

M l h á l y n é

K^SS"???? s. r!É
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Ujabb kihallgatásokat rendeltek el
a Ferencváros—Bástya mérkőzés botránya ügyében
Ki kezdte a verekedést ?

(A Dél magyarország munkatársától.') Mint
még emlékezetes, a juniusi futballmérkőzések
során történt, hogy a Ferencváros—Bástya
küzdelem második félidejében a közönség befódult a pályára és a nézők közül Rumbach
Jakab borbélymester állítólag inzultálta Túráit, a Ferencváros ismert játékosát. A közönség felháborodására az adott okot, hogy az önláldozóan védő Bástya kapusába, Baumgartnerbe Turai beletalpalt. Az állóhelyek
amúgy is tulizgatott közönségének egyrésze berohant a pályára és pillanatok múlva valóságos közelharc fejlődött ki a közönség és a
iátékosok között.

indult meg több néző ellen is botrányokozás
cimén.
Az emlékezetes mérkőzés epilógusa egyizben már foglalkoztatta a rendőr kihágási bíróságot, amikor is a biróság a Ferencváros
játékosainak kihallgatását rendelte el és a
kihallgatások foganatosi1 ásával a
budapesti
járásbíróságot bizta meg.
A budapesti központi járásbíróság már megkezdte a tanuk kihallgatását, amiről értesítette is a szegedi kihágási bíróságot. A kihágási birósághoz beérkezett feljelentések alapján Kocsis István budapesti lakos ellen is eljárás indult meg, aki kezdeméngezője volt a
verekedéseknek. Kocsis István kihallgatását
most pótlólag kérte a rendőrbiróság és csak ; lesek sorfala között átvonulnak a tanácsteannak leérkezése után hozza meg Ítéletét.
rembe és a bizottsági terembe, ahol közben felállítják az urnákat és

Az izgalmakban bővelkedő mérkőzés után
"kölcsönös feljelentések történlek. Turai feljelentést tett Rumbach Jakab borbélymester
ellen, aki őt állítólag megütötte. De eljárás

Dr. Pálfy Józsefet egyhangú felkiáltással,
vitéz dr. Szabó Gézát Izgalmas harc után
választotta tanácsnokká a közgyűlés
A kandidáló bizottság tíz pályázó közül nyolcat jelöli

Csütörtökön kezdi meg a közgyűlés a költségvetés tárgyalását
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
választási izgalmak szokásos külsőségei között
ült össze szerdán délután a szeptemberi közgyűlés. A városháza kapuja előtt ismét megjelentek a kortesek és udvariasan fölkisérték
a piros szőnyeggel borított lépcsőn az egyenkint érkező városatyákat, a kapuban a diszköntösbe öltözött házmester ragyogó gombu
nagy botjával üdvözölte az érkezőket.

Válasstás

előtti

tásait. A sarkokban csoportok alakultak és
fáradhatatlanul tárgyalták az eshetőségeket.
— A választás vitéz Szabó Géza és Fluck
András között dől el, — jósolta az egyik hangulatismerő.

— Pávó és Szabó között! — mondott ellent
a másik.
Megjelentek a rokonok, a sógorok, a jövendőbeli apósok, hogy előmozdítsák saját jelöltjük eshetőségeit. Mert mindenkinek megvolt már régen a maga titkos jelöltje, csupán az alsótanyai hadak vonultak Jel ismeretlen lobogóval a hrrdszintérre.

ixgalmalc

A közgyűlési terem minden csillárját felgyújtották és a karzatok roskadásig megteltek. A padsorokat a szavazócédulák rengetege
borította, a városatyák pedig titokzatos mo- j
— Oda lösz szavazva — mondogatták —,
solygással hallgatták a kortes had utolsó simi- I ahová a többség voksol...

Megnyitfálc

a

Dr. Aigner Károly főispán néhány perccel
lélöt előtt nyitotta meg a közgyűlési. A zsúfolt padsorok unatkozva hallgatták végig a
polyármester jelentését és arra gondoltak, hogy
mit csinálnak a kandidáltak rejtekhelyükön,
ahol izgulva, zsakettben várják a választás
kimenetelét.
A jelentés elfogadása után a főispán pótlárgyként bejelenti a tanácsnak a Szentgyörgyuccai bérház évilésérc vonatkozó előterfeszIrsét.
A főjegyző az uj pénzügyminiszter levelét
ilvasta föl, amelyben Wekerle bejelenti ki'íeveztetését.
Dr. Csonka Miklós tanácsnok Budapest közgyűlésének az egyfázisú forgalmi adórendszer !
bevezetése érdekében küldölt köriratát ismer- ;
tette. Erre már felfigyeltek néhányan, a ke ,
a

i a n á c s n a U v a l a s

.1 kandidáló bizottság a tiz pályázó közül nyolcat jelölt. Első helyen dr. Páífg Józsefet.
Harsány éljenzés zendül fel a teremben.
— Egyhangúlag választjuk meg! — kiához.
<4k mindenfelé.
— Tekintettel arra — mondotta a főispán
.
hogy névszerinti szavazást senki sem kért,
a közgyűlés hangulatából megállapítom, hogv
a tőrvényhatósági bizottság dr. Pálfy
Józsefet egyhangúlag tanácsnokká uá-.
lasztotta meg.
Harsány éljenzés.
A főispán ezután ismerteti

a jelölési sorrendet.
A kandidáló bizottság a kpvetfeezö sorren-

közgyűlést
reskedők. A közgyűlés végül hozzászólás nélkül elhatározta a tanács javaslatára, hogy
hasonló szellemű felterjesztést intéz a kormányhoz.
A tanács javaslatára a közgyűlés ezután
megválasztotta

a törvényhatósági igazoló választmányt

megkezdődik a voksolás.
Az izgalom tetőfokra hájgott, miközben egy-,
másután hulltak az urnákba az összehajtott
szavazólapok. Ezután sor került az urnák
felbontására és

a szavazalokös szeszámlálásáro.
Mindkét urnából a Szabó Gézára és a Fluck'
Andrásra leadott szavazatok egyforma ütembe haladtak élőre. Valamivel lemaradt Pávó.
Azonnal tudta mindenki, hogy az eredmény^
egy-két szavazaton múlik.
öt óra után néhány perccel nyitotta meg a
főispán ismét a közgyűlést. Jelentette, hogy
leadtak összesen 167 szavazatot, ebből négyei
érvénytelenítettek, tehát 163 az érvényes.

Szabó Géza kapott 51, Fluck András 49, Pávó Ferenc 33, Hegedős Antal 13, Ordcgh Lajos 7,
Korpássy Elemér 6, Bokor Pál
4 szavazatai.
A közgyűlés tehát vitéz dr. Szabó Gézát két
szótöbbséggel tanácsnokká választotta. Éljenzés. A főispán ezután felkéri Várhelyi Józsefet, dr. Szeless Józsefet, Szabó Sándort és
dr. Kormányos Benőt, hogy az uj szenátorokat
hívják meg a közgyűlésre eskütétel céljából.
A küldöttség az uj szenátorokkal néhány
perc múlva érkezett meg a közgyűlési terembe. A városatyák felállva éljenezték meg az
uj tanácsnokokat, akiket a főispán rövid beszéddel üdvözölt, majd az eskütétel következett Az eskümintát a két tanácsnok egyszerre
mondta a főjegyző után.
Az eskü letétele után

dr. Pálfy József kért szóf.

— Hosszú közhivatali pályám egyik legnagyobb
értéke, jutalma és kimagasló ünnepe ez a mai
és az állandó biráló választmányt. Az előbbi- nap — mondotta Pálfy József —, amikor a tisztelt
nek tagjai lettek Homor István, Biedt Samu, közgyűlés már a választás formájában is kegyes
Kiss Ferenc, Várhelyi József és dr. Ujj Jó- volt ismételten kifejezésre juttatni bizalmát és elzsef, az utóbbié Back Bernát, dr. Gróf Ár- ismerését. Én ezt a nagy kitüntetést azzal akarom
pád, dr. Pap Róbert, dr. Tóth Imre és Wag- meghálálni, hogy minden gondolatommal, érzésemmel és minden erőmmel szolgálom ennek a nagyra.ner Gusztáv.
hivatott nagy magyar városnak minden jó társaNéma csönd ült a termén, amikor a főispán dalmi és közügyét, azzal az átgondolással, hogy
Szeged város jóléte és fejlődése nemcsak szrgedi
lejelenti, hogy
ügy, hanem országos érdek, melynek előmozdítása
hazafias kötelesség.
& t á s
teövetKe&iU.
— A mai közgyűlés idegesen feszült atmoszférája
I det állapította meg: dr. ördögh Lajos, He- nem alkalmas hosszabb fejtegetésekre, ezért csak
gedűs Antal, dr. Pávó Ferenc, vitéz dr. Szabó néhány pillanatra bátorkodom igénybe venni a
Géza, dr. Korpássy Elemér, dr. Fluck And- közgyűlés szives türelmét. Ez a város, mely ogy
teljesem e'hibáxott. mindent a fővárosba irány tó,
rás és dr. Bokor Pál.
túlzottan eealraüsjtjkus kormányzati politika köSzabó Géza nevének említésekor harsány j vetkeztében évtizedeken keresztül a mcllfzt ips
éljenzés tört ki, majd ez Fluck András nevé- mostoha érzetében élt és a rekonstrukció uagy
nél megismétlődött.
munkájának befejezése után akkori vezetőink neA főispán ezután bejelentette, hogy húsznál mes törekvései ellenére a nagyobb állami intézmények odaítélésénél következetesen mellőztetett
több városatya
és sokáig csak az árvízkatasztrófa által felidézett
névszertntt szavazás
száiialom állami alamizsna-morzsáira utaltatott és
egészen
a legutóbbi időkjg színmagyar lakossága
elrendelését kérte, azt tehát el is rendeli. Megés nemzeti erőviszonyának megfelelően nem éralakítja a szavazatszedő küldöttségeket, ^ren- tékeltetett, — ma változott körülmények és helydeli a szavazást, az ülést addig felfüggeszti. zetfelismerések következtében a kulturális haladás
A közgyűlési terem néhány pillanat alatt olyan hatalmas lendületét ivcli, melyhez foghatót
lüüriil. A bizottsági tagok a íütssszemü kor- nem találnak § vidéki városok történetében,

*
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— Es történelmi távlatok magaslatáról szemlélve
Szeged jövőjét, szinte álomszerűén káprázatos az
a perspektíva, mely napról-napra kiszélesedik előttünk |és teljessé akkor válik, ha majd a trianoni
határokontol,a gazdasági eröklől duzzadó Nagymagyarorsrogon hordozhatjuk törül tekin.elünket.
tfJjenaés.)
— De addig, amig ez bekövetkezik, Szeged népének hatalmas erőfeszítéseket kell icnaie, hogv a
véros vnrvwias fejlődése lépést tudjon lurtani a
kalturalis frjlfi,léssel, melyneti tempófát a köziga»gaiáso«i kívül álló tényezők diktálják.
— Itt, ahol egy élotre való, megmásíthatatlan
program már adva van, közgyűlésnek és hatóságnak csak az lehet a feladata, hogy megértő
együttes munkával segitsék ennek a nagyszerű
programnak, ennek a megkezdett munkának mielőbbi befejezését. További feladatunk pedig az,
hogy • város jövedelmeinek lehelő fokozására^
n mezöga wki séfj, Ipar és kereskedelem minden
iíirUxság! támogatásával erősítsük az adófizető polgárok közteherviselő képességé», ami a város vagyonjövedelmein kívül a már megkezdett és még
megvalósításra váró városfejlesztésnek egyedüli
bázisa.
— Bizó magyar hittel, tetti-e kész lelkesedéssel
részt kérek magamnak én is ebből az alkotó munkából, amely itt fofyik Nagv-Szttf»dért. Natfvmagyarorsrágért.

^cpi^lliijci i,!.
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Szeless József óriási derültséget keltve rászólt:
— Hattyudadogásl
Balogh felháborodva
kiáltozott a közbeszólóra. Aztán elmondta, amit mondani akart.
Dr. Tonelli Sándor hibáztatja, hogy a város
hatósága sokakat főimentett a hídvám fizetése
alól és igy két kategóriát teremtett. Inditváványát ezért is fentartja.
A többség a tanács javaslatát fogadta el.

Ezután apró-cseprő tanácsi előterjesztése!;
következtek, amelyek gyors ütemben, minden
komolyabb hozzászólás nélkül peregtek le. Haí.
óra volt, amikor elérkezett a tárgysorozat 18.
pontja, a költségvetés, de a polgármester felfüggesztette az ülést és folytatását csütörtök
délután ncgy órára tűzte ki.
A városatyák lassan elvonultak a városházáról, de a korzón még egy óra múlva is a tanácsnokválasztás részleteit tárgyalták a :>otálók.

A Zrinyi-ucicai gyilkos
fázik a fogházban és meleg ruhát kér
Még nem készült el ellene a vádirat

A vizsgálóbíró előtt Páll József elpanaszolta,
(A Délmagyarország munkatársától.)
Páll
József, a Zrinyi-uccai rablógyilkos jelenleg az hogy a hideg őszi idők beálltával nagyon fáügyészség fogházában várja ügyének elintézé- zik cellájában. Ezért hazulról, nevelőanyjától
sét A vádirat még nem készült el ellene és meleg takarót kér és i>a$tag téli ruháját, amely
nem lehet tudni azt sem, hogy a nagy érdek- még apjától maradt rá.
lődéssel várt bűnügy mikor kerül főtárgyaA vizsgálóbíró, értesülésünk s»érint, teljesílásra.
tette Páll József kérését, annak ellenére, hogy
Eiután
Szerdán délelőtt történt azután, hogy Páll vizsgálati fogsága már nem sokáig tart Az
dr. Szabó Géza beszélt.
József a vizsgálóbírótól kihallgatást kért. A Ítélet után pedig úgyis rabruhában köteles
— Nem frázis az — mondotta —, ha most életem vizsgálóbíró délelőtt 11 órára rendelte magá- járni.
falán legfontosabb sorsdöntő órájában nem találok hoz a leszerelt utászkatonát. Páll József két
Páll József nagy megelégedéssel távozott a
megfelelő szavakat, hogy el nem évülő mélységes börtönőr között, erősen megbilincselve vonult
vizsgálóbírótól.
A folyosóra kiérve kíváncsian
hálámat és köszönetemet illően és érzelmeimhez végig a törvényszék folyosóján. Arca piroshiven tohnáesoThatnám. Szabadjon ezt a kitün- pozsgás, a fogságban bajuszt eresztett és őrei- tekingetett ki az ablakon.
tetést 17 évi önzetlen és eredményes munkám
— Már ősz van, otthon már szüretelnek...
elismerésének és annak alapján a jövőre előle- nek kijelentése szerint, amióta vizsgálati fogMegjegyzésére azonban a börtönőrök nem
gezett bizalomnak tekinteni Ismerem jól azokat ságban van, őt kilót hizott. Vékony, nyári kék
a feladatokat, amelyek e nagy város körigazgatása ruha feszül rajba. Jelenlegi méreteivel annak reagáltak és néhány pillanat múlva már beterén a város tanácsára és annak tagjaira — idején nem tudott volna kimászni a kis élel- záródott mögötte az ügyészségi fogház vasezek között jövőben reám is, a Iegfiatalabbra
miszerüzlet szűk ablakán.
\ kapuja.
várakoznak — mindenkor, de különösen most az
ország letört állapotában, a nagyon nehéz gazdaPéntektől vasárnapig :
Legnagyobb történelmi tilm
sági viszonyok között súlyosan azok, ám jelentékenyen megkönnyíti számomra e feladatok meg9
I I i MÁ I U M
Főszereplő: Mary Chrlstlans.
oldásában való közreműködésemet az a tudatom,
a Széchenyiben.
hogy a legkülönfélébb hivatalokban eltöltött szolgálatom alatt az elengedhetetlenül szükséges gyakorlatot és készséget a közérdek jó felfogásához
és az ügyek helyes intézéséhez már megszereztem.
— Jövőbeli elhatározásaimban, csak ugy mint
eddig, egyedül a köznek az érdeke fog vezetni
és legfőbb kötelességemnek az ügyes-bajos, hatósági
támogatásra szoruló közönség javának szolgálatát
fogom tekinteni. (Taps.)
„ I városi költségvetés nem reális, inert tolnagyok a személyi kiadások 4 4
A beszédek után ismét megéljenezték a meg-

Lujza

Királynő

R lenslirgősebb hatósági teendők:
vízvezeték, csatornázás, kövezés, vásárcsarnok,
egészséges kislakások

választottakat, akik a sok szeremcsekivánóktól
alig tudták elérni helyüket a tanácsnoki emelvényen. A választás izgalma lassankint elszállt, de elszállingóztak azok a városatyák
is, akik csak a választás kedvéért fáradtak
föl a közgyűlési terembe és igy
a tárgysorozat
következő pontjait már lényegesen megcsappant érdeklődés mellett tárgyalta a közgyűlés.
Dr. Tóth Béla főjegyző a félévi jelentést ismertette, majd Fodor Jenő polgármestcrhelyettes az OFB-nak
a z u j s z e g e d i villatelkek
megváltására vonatkozó átiratát ismertette,
amelyre a közgyűlés egyhangúlag lúmondötta,
hogy régi határozatának fcntartásáwl
nem
¡árut hozzá a kérdéses telkek megváltásához.
A hidv&mtigy
következett. Dr. Tonelli Sándor azt indítványozta, hogy a gyalogjárók hidvámját törölje
ei a közgyűlés, mert a híd is ucca és a város a Kárász-uccai járókelőket sem adóztatja meg.
Dr. Fajka Lajos csatlakozik Tonelli indítványához.
A felszólalásra a polgármester reflektál
»felvilágosítás« formájában. Kijelenti, hogy a
szegedi hid az egyetlen az országban,
amely nem állami, amelyet a városnak kell
fentartani. Most költ rá a város hatszázezer
fiengőt. Szívesen hozzájárul a hidvámok eltörléséhez, ha a közgyűlés megmondja, miből
pótolja a város a hidvámjövedelmet. Még a
gyaloghidvám 18.000 pengős jövedelmét sem
Jehet elengedni.
Balogh Lajos áll fel ezután, de még bele
sem kezdett mondókájába, bár előkészült rá3

(A
Délmagyarország
munkatársától.) A már a legközelebbi években néhány száz
közgyűlés csütörtök délután kezdi meg a vá- egészséges kislakás építését.
2. A költségvetés nem reális, amennyiben
rosi költségvetés tárgyalását. A tanácsnokválasztás lezajlása után érdekességben és le- tulnagyok a személyt kiadások, talsok állami
lentőségben a tárgysorozat valamennyi pontfa kiadást vállaltunk át és minden mostani bekörül magasan kiemelkedik a költségvetés, vételűnk ugy van lekötve, hogy alig kétszázamely iránt ez alkalommal a közgyűlés fa* ezer pengőnk marad városépitésre.
lain kivül is igen széles körökben érdeklőd3. Tisztelettel felhívjuk a közgyűlés szíves
nek. Ennek egyik megnyilvánulása az a be- figyelmét arra, hogy sürgősen
gondoskodni
advány, amelyet Gombos István és társai in* kellene a tanyai vasul deficitjének eltűnte*
téznek a városhoz és amelynek a közgyűlé- léséről és határozatot kellene hozni a város
sen való benyújtására Pásztor
József szer- anyagi helyzetének nylit feltárása mellett arkesztőt kérték meg. A beadvány, amelyet ed- róC hogy többet nem áldozhatunk
egyetemi
dig közel ötvenen irtak alá, a következőkben célokra
mond sok tekintetben találó és éles bírá4. Szűkségesnek tart|uk végűi a vörös
latot a mai várospolitikáról:
üzemi poittikáfának gyökeres revízióiéi.
Szeged. 1928 szeptember hó 23-án.
Szeged szabad királyi város tekintetes
Kiváló tisztelettel: Gombos hiván
közgyűlésének,
SZEGED.
Trinkula József, Trazer György, Szűcs Béla,
Bery Dezső, Bőröcz Kálmán, Blttera Gyulfi.
A hírlapi közleményekből látjuk, hogy a
Balla lános, Orosz Ferenc, Pőrdi Ferenc,
szeptemberi közgyűlés foglalkozni fog a váKéri Ferenc, Dobó András, Pigniczky József,
ros jövő évi költségvetésével. Minthogy a
Mérky Péter, Kecskéméi! László, Horvúih
közgyűlés felfrissítésére irányuló mozgalom
István, Gyuris Lajos, Nagy Imre, Balla József,
csak annyiban volt eredményes, amennyiben
Slmonyt Lajos, Lőwy Imre, Tóth Sándor, Horaz úgynevezett rögzítő törvény elrendelte a
váth József, Keck Lajos, Németh András. Flévirilesek névjegyzékének kiigazítását, de ternitz István, Nagy La|os, Erős István, Deák
mészetesen csak január 1 tői számítódó haLászló, Alexa József, Halnal Gyula, SzIIn i
tállyal, minthogy továbbá most már végkép
Fererc, Cserép Dániel, Dózsa Rudolf, Luft
le kell mondani minden arra irányuló revlgh Lajos, Merdeszacker Péler, Csűri Jáno ,
ményről, hogy az általános választásokig megMarosán Emil, Temesvári József, ff}. Orth
felelő képviseletet nyerjenek a falain kivül
Pál, Rusz Péter, Dobondi Péler. Slnorob
maradt nagy tömegek, a költségvetésben megSzabó József, Kiss Andor, Mlrkov Sándor,
nyilvánuló várospolitikai irányzattal szemben
Takács Géza, Szűcs Demeter
elódázhatatlanul szükségesnek tartjuk a kővetkezők kijelentését:
1. A lakosság minden rétege legsürgősebb
ye
hatósági teendőnek tarifa a vízvezeték és
holnap &
csatornázás
kiépítését, a teljes kövezési
»»
Kezdete S Arakor.
proaram véarehnítdidt. n vásárcsarnok és
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Orkán

a

Cirkuszban!

Egy kis orkánért nem. megyünk a szomszédba, mert olyan nevető és tapsorkán loez ma a Cirkuszba,
amilyenre még a legöregebb mozirókák sem emlékeznek. Charlie Chaplin, ez a félszeg, aranyos fickó az ő
60-as cipőjével a kifeszített kötélen, az oroszlánketrecben, bűvészmutatványaival, olyan hallatlan mulatságos,
olyan ellenállhatatlan, hogy még a les-mogorvább embert is nevetésre bírja. Egy év óta vár a magyar közönség a Cirkuszra. Várnunk kellett pedig azért, mert Chaplin ezért a filmjéért olyan horribilis pénzeket kért,
amelyet Magyarország megfizetni nem tudott. Elkeseredett csaták után tudta csak a Star-filmgyár megszerezni
a filmet, azt is csak ugy, hogy úgyszólván kirótta, illetve áthárította a mozikra azt a mesébe illő árat, amit a
filmért fizetni kellett. Természetesen az ország összes mozijai kényszerültek a helyárakat mérsékelten felemelni, mert különben a rendkívül magas kölcsöndijakat nem tudnák megfizetni. Szeptember 20-ika óta hat
héten keresztül a Royal Apolló, Budapest legelőkelőbb színháza mutatja be a filmet, melyet a Belvárosi Mozi
mától játszik. A Cirkusz az utolsó idők legnagyobb filmje olyan pazar kisérő műsorral kerül a közönség elé,
melyről a város sokáig fog beszélni A Cirkusz soha nem foíajhető élmény, vetekszik Chaplin korábbi filmjével, az ,Aranyláz*-zal, mely pedig annak idején legnagyobb sikert aratta. Mellette Harrold Lioyd és egy
nyolc felvonásos amerikai vígjáték, „Az elkésett vőlegény* Maxi és Mórieoal kerül bemutatásra. Az előadások,
tekintettel a gazdag műsorra, 5, negyed 8 és negyed 10 órakor kezdődnek.

Agy- és szivérelmeszesedésben
v e d d e g y é n e k n e k a természetes . F e r e n c Józ s e f keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot
fesz 07. által, hogy a béltartalmat kíméletesen
távolítja el. Tudománvos tapasztalatok kétségtelenné telték, hogy a F e r e n c J ó z s e f víz egész
sereg féloldali hfldésben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s fgy nagy megkönnyebbülést okozott. Kapható gyógyszertárakban,
drogériákban és füszerüzletekben.
R.l

— VHá£ftá«ecfanifcai dfladások. A szegedi ipartestület elektromos szakosztálya és a szegedi légszeszgyár ós viüamtelep a fény gazdasági» felhasználásáról a szegedi kereskedelmi és iparkamarában
világítástechnikai előadássorozatot tart a következő
programmal. Október 5-én, pénteken este 8 órakor
kirakat- és reklámvilágitás, előadó P l I l i t r De.
zső, a világítástechnikai állomás mérnöke. Október 27-én, szombaton este 8 órakor a szegedi
közvilágítás rekonstruálása, előadó G y ö r g y Vilmos, a virtamosmű mérnöke. November 17-én,
„Tíz p e n g ő i a d o k a n n a k , a k i b e h a f l I Q a a k a r o m a t ! "
szombaton este 8 órakor helyes műhely-, Iroda«
és gyárvilági tás, előadó P i l l i t z Dezső mérnök.
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Egyik kormányos, aki felállt asztalától és szembe állt
December 8-án, szombaton este 8 órakor helyes
felsővárosi vendéglőben a napokban vig, job- a kihívóval:
lakásvilágítás, előadó P i l l i t z Dezső mérnök, Az
hára munkásokból és iparosokból álló társa— Tegye ki a tiz pengőt!
,
előadások díjtalanok.
ság mulatozott. A társaságban volt egy j ó l
— Két kislány halálra forrázta nu^át. Nyíregy— De maga is ám, mert ha nem hajlítja be
megtermett fiatalember is, aki néhány pohár
a karomat, ón kapok egy tízest! — szólt a házáról jelentik: B o g á r Irma hároméves kisbor elfogyasztása után az erejével kezdett dileány miközben édesanyjához akart futni, megfiatalember.
csekedni.
botlott és beleesett egy forró vizzel telt dézsába.
Ezután m i n d a ketten kitették a tizpengőA szerencsétlen gyermek halálra forrázta magát.
— K i tudja behajlítani a karomat? — szólt
söket
és Sásdi Sándor hozzálátott a munkához.
Tiszagyörgy községben V a r g h a Eszter másfélbarátaihoz és m á r is levette kabátját és karSzorongat!a a fiatalember csuklóját, e r ő s ' ő !ött, éves kisleány egy vjzzel telt dézsába esett és
iát kifeszítette.
a homlokán kidagadtak az erek, m a j d egy jaj- belefulladt
A társaság tagjai közül többen kísérleteztek,
kiáltással feladta a küzdelmet.
— Felhívás a katonai nyugdíjasokhoz. A folyó
de eredmény nélkül. A virtuskodó fiatalember
évi október hónapban esedékes életbenlétnek helytényleg erős v o l t
A győztes zsebrevágta a két tizpengőst és
hatósági bizonyítvánnyal való igazolására illetékeA meddő kísérletezések láttára a fiatalember nyugodtan, büszkén visszaült helyére. Sásdi
sek felkérik a hivatásos katonai állományból szárSándor azonban olyan rosszul lett, hogy a mazó nyugállományú havidijasokat stb., hogy okinost m á r az egész vendéglő publikumát kimentőket is kl kellett hívni. A mentők meg- tóber 1-tól október végéig, a NyUKOSz tagjai Kálhívta
erőpróbára:
a nagy
— Tiz pengőt adok annak, aki behajlítja állapították, hogy a hajókormányosnak
vin-tér 6. szám alatti irodai helyiségében, a többiek
erőlködésben eltöröli a karja. Sásdi Sándort
karomat! — kiáltotta öntelten.
pedig ahoz a kerületi elöljárósághoz forduljanak,
amelyben bejelentett lakással bírnak.
Az egyik asztalnál ü l t Sásdi Sándor hajó- a mentők a sebészeti klinikára szállították
— Felmentették a gézoM sofffirt, mert a gyalogosok ar nt rossz oldalán haladtak 1925. decemberében történt, hogy P i n t é r László soffőr, Alsóközpontról Szeged feJé haladva, autójával elütötte
K a l m á r Sándornét Kalmámé és a ta>o& szerint
a soffőr szabálytalan oldalon ha jtott és így történt,
hogy az úton hárman ballagó assaonyok közül
lével).
Egy
utalványon
küldhető
legmagasabb
őszIY
'Ъ'7
Csütörtök. R<5m. kath. Kor. és D.
Kalmároé a kocsi alá került és súlyos sérüléseket
Л
^
Protestáns Adalbert. Nap kél 5 szeg 5 ezer frank, ellenkező irányban 1200 pengő.
szenvedett A soffőr ellen gondatlanságból okozott
Ugyanennyi a megbízások legmagasabb összege is.
óra 52 perckor, nyugszik 5 óra 49 perckor.
súlyos testi sértés címén indult m«g az eljárás
A Magyarországból Marokkóba (a spanyol zóna kiA Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délés az ügyet szerdán délelőtt tárgyalta a tőrvényvételével) küldhető utánvételes levélpostai küldeután 4—7-ig. A múzeum nyitva dételőti fél 10Ш
szék H á be r m a n n-tanácsa. Az autó utasainak
mény, értéklevelek és értékdobozok utánvételeinek
1 óráig.
előadása szerint az asszonyok nem a jobb-, halegmagasabb
összege
1200
pengő,
ellenkező
irányEgyetemi könyvtár (központi egyetem I. emenem a baloldalon haladtak, mikor az antó mintegy
ban 5 ezer frank. A csomagok utánvételének leglet) nyitva d. e, 8—l-ig, d. n. 3—7-ig.
száz méterre lehetett tőlük. A tülkőlésre az asszomagasabb
összege
azonban
csak
320
pengő,
illeSzegeden a gyógyszertárak közút szolgálatot tarnyok megijedtek és átakartak szaladni az autó
tőleg
ezer
frank.
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajoe sugárul 61.
előtt, áronban Kalmáménak ez nem sikerült. A
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos kőrút 20.
törvényszék a vádlottat felmentette a vád alól
— Telep- és iskola szenlolés a Vasutas-tekpen
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 8. (TeL 359.)
A Máv. Házépítő Szövetkezet vasárnap, szeptem- és megállapította, hogy a gondatlanságot nem ő,
Moldvány L., Újszeged, Vedres ncca 1. (TeL 846.)
ber 30-án iskolaszentelési és telepavató ünnepsé- hanem a sértett Kalmárné követte el az által,
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (TeL
get rendez, amelyen az egyházi szertartást G 1 a t t- hogy a kocsiút rossz oldalán haladt.
1125.) Selmeczy Béla. Somogyi-telep.
f e l d e r Gyula püspök végzi, az ünnepi beszédet
x Nagyon szép kftzönség látegrtja O l a s z y SánH a u s e r Rezső Sándor igazgató tartja. Az ünnepdornak, a kitűnő portrétistának kiállítását a Kassség délelőtt féltizkor kezdődik a telep iskolájában.
— Hűvös idő. A Meteorológiai Intézet jelenti:
ban, ahol a portrék szép kollekcióját budapesti
x Hadirokkanlak, hadiözvegyek és hadiárvák, festők alkotásai teszik változatossá. A közönség
Hazánkban az időjárásban csak kisebb változás
kiknek
rokkantbérfőldjeik
vannak,
a
bérösszeget
volt Az éjszakai minimumok csak kevés helyen
teljes elismeréssel adózik a kjálütás megrendezőfolyó évi október hó l-től 15-ig a Hadrőa iro- jének, Olaszy mesternek, aki egymásután kap
voltak 5 fokon alul. A nappali hőmérséklet 15—17
dájában (városi bérház) fizessék be. — Járadék- portrémegrendeléseket A kiállítás mpiden nap regfokra is emelkedett. Az idő ma reggelre jobbára
ivet tagsági igazolványt és régi főldigazohrányát
gel 9-től" este 8-ig díjtalanul áll az érdeklődök
borait Esők voltak nagyobbára a Dimántulon és
mindenki hozza magával. Vezetőség.
141 rendelkezésére, a rendezőség készséggel szolgál felmennyiségük Somogy- és Zalamegyében az 5 mm-t
— 5« fokos melegvíz Szolnokon. Szolnokról je- világosítással.
is meghaladta. Nagykanizsán pedig
mm. esett.
Budapesten 26-án délben a hőmérséklet 13 fok lentik: Szolnokon uj ártézí kutat fúrtak és az árx Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és
tézi kútból a napokban 50 fokos víz tört elő.
Celsius. Időjóslat: Változóan felhős és hűvösebbre
kétajtósak, sdotések legolcsóbban beszerezhetők
A szolnoki hőforrás vízét ideiglenesen megvizsgálhajló idő, esetleg kisebb esőkkel.
Fekete Nándornál. Kossuth L -^Ofánrl Ift Tel. 10-72,
ták és megállapították, hogy abban kén, glaubersó,
— Postai forgalom Marokkóval. Budapestről jekonyhasó és vastartalom van. A víz erősen gázos,
lenük: A kereskedelemügyi minisztérium
közli,
SZÉCHENYI MOZI
A városi főorvos kijelentette, hogy a szolnoki
hogy a nemzetközi forgalomban előirt feltételek
| Szeptember 27-ín
CiStöltflkSn
víz a parádi vjzzel egyenrangú.
mellett Marokkóba (a spanyol zóna kivételével)
Csak ielnetteknek!
x A gyermek örömét és egészsége« fejlődését
október 1-től kezdve a mindkét irányú közönséges
[ Svan Mosjonkine
Casanova.
Jelenti a rjtmikns Játéktorna. Gyermek- és felnőttpostautalvány, távirati utalvány, utánvételes levél,
2 rése, 12 felvonásban egyszerre.
kurzusok október 1-én megkezdődnek. Tehetségeértéklevél, értékdoboz és csomagok postai, valasek tandíjkedvezményben részesülnek. Jelentkezni
A
z
o
n
w
v
tit H í r a d ó .
mint a megbizási forgalom megnyílik. Az utallehet 4—6-ig Református-palota, II. kapn, II. em.
ványösszegeket francia frankban kell küldeni Ma\ Előadások kezdete 5,7,9. vasár- ésflnnepnap3, 5, 7, 9 Aiakor.
12. Franki LIH.
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Kocsmai erőpróba — kartöréssel

Ma és mindennap

A legnagyobb

CIRKUSZ

HARROLDm iLLOYD
nt Életmentő

szenzáció!

Charlie Chaplin

nagy filmje.

és ez E l k é s e t t

vőlegény
8 felvonásos felhőkarcoló burleszk.

Jól bevezetett motorgyár

körzeti képviselőt
keres.
Ajánlatok „Magas Jutalék 593/V." jeligére
Blockner J. hirdető irodájába, Budapest, IV.,
Semmelweis ucca 4 kéretnek.
B.100

so
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P r í m a

p o r o s z

s z e n

Fekete Ipoly 70 éves

Wigner

Érnyőfavilásí és áthuzásí

R á d i ó s o k , figyelem!

olcsóbban készfllnek

Mihály

Jó vétel csak jól feltöltött akkumulátorral le-

né

Kelemen
203

A nagyobb

FIGYELEM!
II poriálépités ideje
alatt raktáron levő férfi és
női divatáruinkat a már közismert olcsó árainkon alul
még 10—15%-al leszállítottuk.
Kérjük a nagyérdemű vásárló közönséget, hogy amennyiben ezt kira-

katainkban közzétenni nem áll módunkban, vételkényszer nélkül az
üzletben személyesen meggyőződést szerezzen. F o d o r

Nemzeti Á r u h á z

Szeged, Kárász ucca és
Kölcsey ucca sarok.
iss
. .

-

R•*

részben és egész-

T t t t ^ l i b a sasrsfi

ban Ismét ál andóan kapható, too

Qlau Izsáhné Somosyi-u. 20.
Szíves

tudomására

Kiváló

tiszleleitel

Jfrozom

Kelemen

Budapest- 9.30, 11.45 és 15. Hírek, közgazdaság.
12: Zongorahangverseny. 17.40: Cigányzene. 19: Dr.
Kenedy Géza felolvasása. 20.20: Angol nyelvoktatás. 20.50: Hangverseny. 22.40: Gramofonhangverseny. — Bécs. 16.15: Hangverseny. 18: Gyermek
zeneóra. 20.10: Tarka est 21.10: Esti zene. —
Berlin. 17: Olasz zenei előadás. 18: Five o'clockzene. 20.30: Szimfonikus hangverseny. Utána tánczene. — Frankfurt. Cassel. 13.30: Hangverseny.
16.35: Hangverseny. 18.10: Könyvszemle.
20.15:
Schiller Wallenstein cjmü drámájának IL része.
Utána csellóhangverseny. — Hamburg. 16.15:
Szemelvények francia operákból. 16.25: Hangverseny Brahms müveiből. 20: Adolf Martini (bariton) dalestje. Utána hirek és zene. — Langsnberg. 13.05: Hangverseny. 17.45: Kamarazene, oroszdalok. 20: Hangverseny. 21: Hans Saehs-est Utána
kávéházi zene. — Leipzig. Dresden. 15: Hangverseny. 16.30: Zene. 20.15: Richárd Strauss-est
22.20: Hirek. — München. 17: Zene. 20: Vidám
népszinmü közvetítése. 22.30: Hangverseny. — Nápoly- 16.50: Gyermekeknek. 17: Zenekari Iiangverseny. 20.50: Operettelőadás. Danne egy operettje.
22.50: Hirek. — Róma. 13: Kamarazene. 16.50:
Gyermekeknek. 17.30: Zenekari hangverseny. 21:
Olasz operaest Mascagni háromfelvonásos operája. — Zürich. 12.30: Gramofonhangverseny. 15.30:
Gramofonhangverseny. 16: Tánczene. 19.10: Gottfried Keller világnézete. 20: Hangverseny. 20.50:
Alt-Heidclberg. diákdalok.

1. vevöimnelc,

CsonKa

S ' J akkoimriátoitöltés
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naftalin

Müvésszett^

Iskolai ruhák

\ nöl- és f/vermehrafio divanermébeii
ucca 1. Háfit étterem mellett.
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cégnél, Szent István (ér. Telefon 126.

Költözik a zálogház
A hir a legszélesebb érdeklődésre számithat
Az eddig a Csekonics-uccában meghúzódó zálogház költözködik. A szomorúan nagy forgalomnak
Harmónia hangversenyek:
megfelelően, jobban megközelíthető helyen ütött
tanyát.
Amlav Piroska ária- és dalestje holnap, pénte.
Hatalmas társzekerek szállították mindnyájunk
ken pontosan fél 9 órakor a Tiszában. Néhány
holmiját Kopott télikabátok, aljg használt felöltők,
jókarban lévő fekete zakók döcögtek az nj fo- ülőhely, páholy és állóhely még kapható.
gasok felé. Naftalin szagú abroszok, vánkosok, függönyök tetején egykedvűen pipázott a kocsis. Siető
Az őszi képvásár művészi újdonsággal indol
emberek megálltak egy pillanatra az ismerős szíA napokban érkeztek Szegedre az ismert »Tamás«
nek, bársonygallérok láttára.
művészeti kiadónak megbízottjai pompás mintaOlyan volt a társzekér, mint a rabszállító kocsi: gyűjteménnyel. Rudnay Gyula klasszikus szépségű!
vigasztalan komorsággal, őrökkel körülrakva átámagyar tárgyú rézkarc-sorozattal, továbbá Aba Nózott a méltóságos bunda, a nagyságos lakkcipő
vák V., Zádor István, Istokovits K., Simkovics,
és kend, a ködmön.
Patkó K. remek alkotásait látjuk a kollekcióban.
— Jó kabát volt — mondja valaki egy bolyhos
Nem kell mondanunk, hogy mind olyan nevek,
holmira mutatva —, olcsó volt, hü és meleg.
melyek a magyar művészet legjelesebb reprezenElábrándozva néz a távozó szekér után, szeme
tánsai. A külföldi mesterek között találjuk Brovn,
megcsillan, rég elfelejtett melegség bizsergését érzi
Rüdiger, Ebenbach rendkívül ízléses akvarellsritagjaiban... Csettint egyet a nyelvével, aztán fánezésü eredeti karcait. Legérdekesebb a kiadvázósan összekapja a kiskabátját...
nyok kőzött egy egész nj eljárással készült műMindenesetre: az Oroszlán-ucca stílusosabb. Mi,
vészi szépségű reprodukció-gyűjtemény, Munkácsy,
apró, oroszlánként küzködő emberek lassankint
Szinyei-Merse, László Fülöp, Paál László, Iványimind elvándorolunk a nagy Oroszlánhoz és le- Grünwald, Posch Ferenc legkiemelkedőbb alkotátesszük alázatosan sörényünket a paltra.
sai, melyek igazi díszei a lakásainknak. A megbízottak kiállítást nem rendeznek, ellenben készséggel keresik fel az érdeklődőket. Címük: Tisza— A rádió-autó. Csak természetes, hogy mar
szálló. (Telefon 44.) A rendkívül előnyös árak
ilyen is van. Előbb a pestjek bámulták meg, most
dacára már féláru részletre is árusítanak.
majd a szegediek gyönyörködhetnek benne. Szegedre is lejön természetesen a rádió-antó, amely a
világhírű »Philips« rádiógyár tulajdona és amelyre
\ színházi iroda hírei
egy pompás rádión kivül a világhírű »Philips«
Mersz-e Mary? Ma van a bematató előadása
hangszóró is fel van szereire. Deutsch Albert premierbérlet ben a szezon első nagy slágerének,
szegedi elektrotechnikai és rádió-cég közbenjáráa szenzációs kiállítású, látványos és páratlannl
sára küldi a gyár Szegedre a rádíó-satót, amely
mulatságos nagy revfloperettnek, a Mersz-« Mary?.
pénteken be fogja járni Szeged uccáit és tereit nak. A főszerepeket A. Harmath Hilda, Sz. Patkós
hogy pompás hazai és külföldi hangversenyekkel
Irma, Davka Margit, Futó Klári, Páger, Szakács,
szórakoztassa a szegedi közönséget. A rádió-autó
Herczeg, Veszely, Rónai és Burányi .játszák. A
természetesen elsősorban propaganda célt szolgál: Mersz-e Mary? pénteken A. bérletben, szombattői
a »Philips«-gyár rádió-gyártmányait, amelyekből
kezdődőleg minden este premierbérletben kerül
Szegeden Deutsch Albert Kárász-uccai üzlete tart
színre.
nagy választékot raktáron.
Vasámap délután mérsékelt helyárakkal: Mágnás
x fintort az Asztalosmesterek Botorcsarnokában
vegyen. (Szeged. Dugonics tér 11.)
12 Miska. A főszerepeket ezúttal is Sz. Patkós Irma,
Dayka Margit, Tolnay, Páger, Veszély és Róná
— Gyorsírást tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók
játszák.
Egyesülete kezdő (fogalmazási) és haladó (irodai)
gyorsirási tanfolyamokat kiván nyitni. Jelentkezni
lehet az egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvédtér 4., telefon 13-19.). A tanfolyamokon október
a legjobban és legolcsóbban vállalja
Steinerné^
1-én veszi kezdetét a tanítás.
Kölcsey n. 12, Tisza Lajos körút és Feketesas u. sarok;,

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági mtmkaköz ve ti tő közli: Állást kaphat helyben: 3 kovács;
5 épületlakatos; 1 bádogos; 1 villanyszerelő; 2
mészégető; 6 asztalos; 1 fagépmunkás; 2 kocsifőnyező; 2 kosárfonó; 1 kárpitos; 1 csizmadia; 1
szakács; 1 cukrász; 4 kifutófiu. Vidéken: 2 kovács;
1 cserépkályhás; 1 asztalos; 1 bognár; 1 szíjgyártó; 1 hőlgyfodrász; 1 cukrász; 1 gatteros.
x A Szeotegylet díszközgyűlése. A szegedi chevra kaddisa folyó évi október 4-én, csütörtök este
8 órakor a hitközség dísztermében tagavató közgyűlést tart, melynek keretében a hitközség és
intézményei ünnepük dr. Lőw Immánuel főrabbit
50 éves lelkészi jubileuma alkalmából. Az ünnepi
közgyűlésen dr. Biedl Samu hitközségi elnök, dr.
Frankéi Jenő rabbi és dr. Papp Róbert hitközségi
elöljáró tartanak beszédet. Ezen közgyűlésre az
egyesület tagjait és az érdeklődő közönséget ez
utón is meghívja az Elnökség.
200
— Az elektrotechnika fejlődése. A szegedi ipartestület elektromos szakcsoportja a kereskedelmi
és iparkamara székházában tagjai részére »Az
elektrotechnika fejlődése« címen G y ö r g y Vilmos
mérnök előadássorozatot tart minden csütörtökön
este 8 órakor. Az első megnyitó előadás szeplember 27-én, csütörtökön este 8 órakor.
x Kérjen autótaxit telefonon szám nélkül 601
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A szegedi piarista gimnázium legrégibb és méltán
legnépszerűbb régi tanára. F e k e t e Ipoly az idén
töltötte be életének hetvenedik esztendejét. Ezen
az évfordnlön is rendesen, szerényen, halkan 16[*rtt át, mint ahogyan a szerénység és egyszerűség
volt legfőbb jellegzetessége egész, áldásos, értékes életének. Nem jubilált, minden ünneplést elhárított és igy nagyon kevesen tudják, hogy megkezdte a nyolcadik évtizedet. Fekete Ipoly egészen fiatal korában jött Szegedre, mint rendjének
latin-görög szakos tanára. Azóta generációkat nevelt fel és ma nincsen olyan ember Szegeden,
aki • piaristák gimnáziumába járt és aki ne lett
volna Fekele Ipoly növendéke. Mindenki szerette,
mindenki becsülte, tisztelte és ma is szereti, becsüli, tisztelj mindenki cbebn a városban. Már évek
óla nem tanit, jól megérdemelt nyugalmát élvezi,
de a közéletből, amelynek mindig hasznos tagja
volt, ma sem kapcsolódott ki. Nyitott, meglátásra
képes szemmel figyeli városának életét, tanácsaival, megjegyzéseivel sokszor helyes irányba tereli
az ügyeket.
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átalakítása és Javítása.

e t}é> 23-án

Islcola

ucca

alá fielyeszem át.

Kelengye&áz

S

lulaSáonos.

Moaen

32. szám

alól

123

1928 fzepteroKer 27,

FWTJW * CY

ff

vetség Vádaskodások, mentegetődzések, utólagos
próféciák, tagadás, felelősség alóli kibúvás, nyilatkozatok, cáfolatok egy gomolyagban, mint porfelhő kél a csúnya kudarc nyomán. Amint előre
mundtuk, már régen elszállt a berliniek feletti
A Bástya elutazott Csehországba győzelem könnyű mámora és megmaradt a prágai
katasztrófális vereség szégyenletes, szomorú utóA Bástya szerdán délután WoHf Endre igazgahatása. Prága könnyű győrelemhez jutott a magyar
tósági tag kíséretével elutazott Csehországba. A
futballvezérek bűnös könnyelműsége miatt Ma még
csapat tagjai:
Szabó, Emmerling, Wejglhoffer,
hangosak a sportberkek, ma még a szégyen ébren
Beck, Tóth,
Horváth, Wahl, Varga,
Schwarz,
tartja az elkeseredést, de néhány nap múlva rá
Frőhöcb, Olvedi, Solti. Baumgartuer és Kronenbírger Prágában maradtak és ott várják be a fog borulni az egész megbocsájthatatlan, bűnös
könnyelműségre a feledés és a bűnösök továbbra
Bástyát Természetesen a csapattal elutazott Hlavwy
is ott maradnak a fórumon, hogy uralmukkal
György tréner is és Budapesten csatlakozik a tárujabb katasztrófába sodorják a magyar sportbecsüsasághoz Faragó Lajos, a Bástya fővárosi képletet így volt ez nálunk mindig és igy lesz
viselője. Az első mérkőzést pénteken Jáisza a Básezután is. Ezen már nem lehet segíteni.
tya Prágában.

ANDAY

Sport

Atlétikai versenyek
Október folyamán néhány igen érdekes atlétikai
verseny kerül Szegeden lebonyolításra. Sorrendben
október 6-án a szokásos Kegyelett stafétaverseny
nyitja meg a sorozatot Ebben a versenyben hatalmas mezőny fog starthoz állani. Valószínűleg
az összes atlétikával foglalkozó klubok, továbbá
a katonaság is indít csapatot. Ezután október
7-én Szeged vándordíja« atlétikai versenye kerül
döntésre, amelyen a fővárosi neves atléták is starthoz állnak. Tekintettel arra, hogy itt pontversenyről van szó, a MAFC, BBTE, MAC, MTK és
BTC nagy atlétagárdával jön le Szegedre. A versenyt a KEAC-pályán rendezik meg. A legnagyobb
szabású verseny azonban az október 9-iki lesz,
amely nemzetközi jellegű. Eddig a budapesti olimpikonokon kívül a legjobb német atléták egy tekintélyes csoportja jelentette be részvételét K5rnfff, Trossbach, Mayer, Krause, Be be, Ladewig
bi os indulók. Ez a verseny valószínűleg a SzAKpáiyán lesz.
A prágai kudarc nyomán nagy a forrongás a
főváros futballberkeíben. Zajlik az egész profi szö-
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Görögországban is felülÍW« fejét • profiság Most
kapunk hirt, hogy a görög futballszövetség öt Játékost profivá nyilvánítót, mert az illető játékosok klubjuktól rendes havi fizetést húztak. Az
öt játékossal azonban szolidárisak a többi játékosok és igy Görögországban teljes a felfordulás a
futballban. Arról is vannak hkek, hogy ez az
eset meg fogja érlelni a nyílt professzionalizmus
bevezetését
Orth György, a Hungária egykori szemefénye
újra nagy formába kezd jönni. Legalább Révész
tréner igy mondja és azt is hozzá teszi, hogy
Orth nemsokára újra a régi nagy játékos lesz.

A lehetetlenül rossz sorsolás a Bástyát négy
hétre megfosztja a ligabajnoki játéktól éppen a
legjobb időben. Szinte érthetetlen, hogyan történhetett meg, hogy szeptember 16-tól október 16-ig
bajnoki meccs nélkül hagytak egy ligacsapatot
Minden csapat játszik és kihasználja a kellemes
őszi időket, csak nékünk kell majd a zord novemberi és decemberi hónapokban futballozni és megküzdeni a rossz idővel és a közönség részvétlens é g é t . Miért?
Fair-dijat fog kitűzni a Délkerület a legfairebbül
játszó déli csapat részére. Az elgondolás szép
ós helyes, de talán nehéz lesz ebben a döntés,,
mert maga az, hogy egy csapat fairjátékot játszik, még nem elég, mert ehez hogy érték legyen
az is szükséges, hogy j ó l is játszón, már pedig
a déli kerületben ezidőszerínt igen gyenge az
amatőrfutball «ivója Tehát a nagyszerűen adminisztrált Délkerület jól gondolta el ezt, csak nehéz
lesz keresztülvinni.

» T i
f»

Poloskát, svábhogarat és
mindennemű férget
szakBierOen fs tútállái mellett Irt

Lakásfertötlenltö

Vállalat

P u s i t a 4 z e ri

m a 2t.

Telefon! IS—13. BellMténomit.

Egyszeri Irtásnál teljesen megtisztul a lakás, m
12082/1928,
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Hivatalos érák változása a Társadalombiztosító (munkásbfztasltó) pénztárban.

Értesítem a munkaadókat és oémtári tagokat, hogy
folyó évi október hó 1-től a pénztár hivatalos és a
rendelőintézet rendelő órái (eddig 7—1 óráig) ismét
reggel 8 órától délután 2 éráig tartatnak. A be- ét kilépést slb. bejelentések, valamint a befizetések 8—1
Boxolás a SzAK-ban. A SzAK-ban megkezdődött i óráig fogadtatnak el. A kifizetések hasonlóan 8—1 órái?
a boxélet Az idén a SzAK ökölvivói a zsidó iskola
teljesíttetnek.
tornatermében treníroznak minden hétfőn és csüSzeged, 1923 szeptember 25-én.
törtökön este 7-től 9—ig. Jelentkezni lehet ugyanott
Or. Baár Jenő s. L ,
Spitzer Miksa boxmüvezetőnél.
O. T. I. aligazgató - Ogyvezető.

Csak elsőrangú minőség!

I

Mindenütt kapható!
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MEYRINCK:

A NYUGATI A D L A K
ANGYA1A
Tűnődéseimben Lipotin zavart meg. Stroganoffról hozott híreket. Nagy lelki nyugalommal
sodorva cigarettáját, elmondta, hogy a bárót
már teljesen kimeri tette a nagy véneszteség.
Talán ajánlatos lenne orvosra gondolni. H a
r.sak azéil is, hogy megkönnyítsék neki a
lialált. »Azonban...« s Lipotin vállát vonva
( énztszámláló mozdulatot tett
Megértettem s kihúztam az iróasztalfiókot,
amelyben pénzemet őrzöm. De Lipotin vállamra tette kezét s mint aki tiltakozik minden »könyörületesség« ellen, furcsán felhúzva
nehéz szemöldökét, cigarettáját szétharapva,
kissé gúnyosan mondta: »várjon tisztelt uram!«
Hundájába nyúlt s zsebéből egy kis kazettát
' liuzott elő.
»Arangelovics Mihály utolsó vagyona«, —
mondta dörmögve. »Az öné. ha akarja. Üdvözletét küldi«.
Habozva vettem kézbe a kis kazettát. Sima,
súlyos ezüstből volt kovácsolva, titkos zárak
rendszere fedte s diszitette egyben. A zárak
s pántok egy elmúlt század ötvösművészetéről
tarmsködtak. Iparművészeti szempontból is
érdekes munka volt.
Nagyobb összeget nyújtottam át Lipotinnak,
ki számlálatlanul mellényzsebébe gyűrte a
bankjegyeket. — Arangelovics Mihály tisztességesen fog meghalni — volt egyetlen megjegyzése. Röviddel utána elment.
A kazettát nem tudom kinyitni. Orák hoszszát próbálkozom sikeretelenűl. Az erős pántok legfeljebb fürésznek vagy feszitővasnak
engednének.

1928 szeptember 23.

volna ki a gyomrából. E banda tagjai tisztességet és szemérmet nem ismerő tengerészek s
parasztok, kiknek lobogóján fekete hollófej
van lepingálva: innen a Ravenhead elnevezés.
Fejük s vezérük bizonyos Bartlett Green ne\ezetü, volt hentesmesler, ki nem átall nyilt
piacon kegyetlen s szemérmetlen beszédekben
káromolni Istent, Krisztusi, legüőkép azonban
boldogságos szűz anyánkat, Máriát, kit mindenek népe előtt creaturának s a legfőbb
boszorkány, a »fekete Isais« szolgálólányáuak
s teremtményének nevez.
(Folyt, köv.)

Valuták 1
!ÖJ»I ?®nt
27.76-2791
i«lf* * r.
79.55 79 85
C«eh' kV
1695 17 0't
n£n t»r
152 55 15315
Uinir
10.00 1006
Ooliütr
57080 575 81
Fr. frtoK
>130 2250
Holl. forint 229 50 230.50
ZM7
64. í5-64 45

3.46-351

I.évÉ

?9 85 - 3ai0
136.50 137.00
8 n 55 80 90
Oitr. ietfl!
Norr. kar. 15255 '5315
11020 <1060
Sv. frank
153.05 153.65
Svéd kor.

Gabonatőzsde:

sszaJbóságomat

Gyors- és gépírásban,
valamint levelezésben
fiatal emberi

C
serépkályhák
Budweisi

LHNDESBERG

Részvénytársaság, öszí séták, Állandó kereset, Szép
ősz, Egyetemi tanár, Kellemes, Teljes komfort. Bankfiók, Tanár, Kölcsönös, —
Azonnal, Szimpátia, 40, Rádió, Szőke asszony. Finom
lelkű, Raktárnok, Nem szegedi, Teljes komfort, —
Szorgalmas jeligére
levél
van a kiadóban.

MSrkí

Az irányzat búzában és rozsban gyengébb, egy»
Az álombeli parancsnak engedelmeskedve,
lehunyt szemmel egy fűzetet húztam ki vak- bek tartottak. A forgalom élénk.
tában az iralcsomóból. Ősöm, John Dee törHivatalos árfolyamok:
ténetét fogom belőle leírni, abban a sorrend77 he.
78 bg.
Bttza
l«n, ahogy a töredékek kezembe kerülnek. Uízav.
26.25-26.45
26 35 - 2655
Tudja a Baphomet, hogy mi fog ebből ki- F.-tfezai
26.20 26 40
26.30—26 50
26.10 26.30
26 20—26.45
ülni! Mindenesetre érdekes lesz megtudni, Fm.
26.10-26 30
2B.20—26 45
hogy egy élet eseményei milyen sorrendben Pv.
2610 2630
28 20-26.45
Bicskái
!>eregnek le, ha az ember nem avatkozik belé- Dunántuli —.
.jük saját akaratával s nem rendszabályozza Hoza, nestvid.
24.70 24 85 egyéb
24.80 2490
meg őket a corriger la fortune élre szerint. Ama takarmány I. 26.50 26.75 >örárpa 2825 29 25
27.00 28.00
Árpa takarmány II. 76.25 26,50
Az »engedelmeskedő« kéz első választása Huzakorpa
20.00 2 >.25 Zab
26 25 26.75
iuljadonké|>en gyanakodóvá tehetne. Egy le- t*eote
45 50-46.00
közép 25.75 26.00
31 00-31 20
\ élnek, vagy egy aktának a másolásával kell Tenper:
27 50 28 50
kezdenem, melynek első látszatra semmi köze
John Dee-hez és történetéhez. Ebben az iratFelelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
ban a »Ravenneade«-ek egy zászlóaljáról van Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
szó, amelynek ugylátszik 1540 körül némi Ilirlap- és NyomdaváHalat Rt. könyvnyomdájában.
szerep jutott az angol felekezeti viszályokban.
Az akta a következőképen 6zól:
A f f jelű titkos ügynök jelenti Lord Bonnernek, a londoni püspöknek:
Oroszlán ucco 1. sz. alól 2 . t z á m a l ó (szemAz U r 1550. esztendejében.
ben) helyeztem ót. A n. é. közönség és b. megrendelőim
»...Dacára annak, hogy Kegyelmes Uram, további szíves támogatását tisztelettel kérem.
a püspök őeminenciája tudomással bir arról, 976
Temesráry József angol ort szabd.
mily rendkívüli nehézségekkel jár az oly vállalkozás, melynek célja a sátáni eretnekségekkel és rühes hitehagyással vádolt különböző
gyanús egyedek kártyáiba való betekintés —
mindazonáltal mély alázattal előterjesztem a
Sir John Dee ügyében tudomásomra jutott
megfelefó gyakorlattal rend*-''""" keresadatokat, remélve, hogy őeminenciája tudakedelmit végzett
tára fog jutni alázatos buzgalmamnak s számon fogja tartani csekély érdemeimet. Kegyelmes Uram haragjával, szám kivetéssel és inkazonnal felvesz nagyobb vidéki kötöttáruvizíciós paddal fenyegetett meg arra az esetre,
és harisnyagyár.
ha nem jutnék nyomára a szent vallás ellen
Afánlkozé^l a kiadóhivatal „Szolid m a g a elkövetett legújabb esztelen merényletek elvlseleífl" jeligével továbbit.
IL56
követőinek. Kérve kérem Kegyelmes Uramat,
hogy szörnyű haragját egy időre még visszatartani s büntető kezét megállítani kegyekedjék, tekintve, hogy alanti jelentésemből máris
megállapít tw tó két e+vetemütt gonosztevő teljes vétkessége.
különféle szín és méretben kaphatók
Amint őeminenciája tudja, az üdv. 1549.
eementéru gyáréban
esztendejében, december havában Wales tartományában csapatostul bukkant fél a legát- Az ösazes é p í t k e z é s i A n y a g o k
iasabb csőcselék, amelyet mintha a föld hánvt ! l e a i n h b b e s z e r z é s i f o r r á s a .
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fényképésznél, a Korzó
71a

Apróhirdetések

th*

Irányzat:
Egy magánbankcég a tegnapi fizetési napon kötelezettségeinek a Giró- és Pénztáregyletben nem
tudott teljes mértékben eleget tenni és amibor
ez a tegnapi hivatalos zárlat után köztudomásúvá
vált, a piac rendkívül idegessé lett és a nem
hivatalos utótőzsdén nagyobb áreséseket idézett
elő. Ezen idegesség a mai forgalomra is átterjedt annak dacára, hogy különböző tárgyalások
indultak meg az ügy sima lebonyolítására. A
tőzsdetanács a magyar—német mezőgazdák, a dunántuli és az erdőbirtokosok részvényeinek jegyzését további intézkedésig felfüggesztette, mivel a
magánbankcég legnagyobb részt ezen papírokban
van érdekelve. Habár a közönség ezen intézkedést megnyugvással fogadta, a hangulat
mégis
kedvtelen maradt.

Vri

fényképek

Indexbe

Vasat! Igazolványba
Útlevélbe
TanalólesYbe
legolcsóbban S I M O N Y I
Mozival szemben készülnek.

Belvárosbuti elegánsan bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Bútorozott szoba vütanyví.
lágítással kiadó. Kossuth L.
sugárut 50. Ugyanott egy
kis Singer varrógép eladó.
Különbejáratu, szép szoba
kiadó. Feketesas u. 22., I I .
11. ajtó.

j
:
i
i

Kifutó ügyes fiút havi 30
pengő fizetéssel
aaonnnl
felveszünk. Építési
iroda,
Oroszlán uccai u j bérház.

Gép*?e! tüz'fét
fűrészelek. £
Teleion

15—£3. szára.

Kezdő kiszolgáló leányt in.
telligens, j ó megjelenésűt,
felvesz belvárosi üzlet. —•
írásbeli ajánlatok »40c jeli.
ge alatt a kiadóba.
Tisztességes, gyermektelen
házaspárnak takarításért lakást adok. Cim: Schafférné, Jernei-ház, Széchenyi
tér 8. Bővebbet házfelflgy«»

ML
Tanulóleányok
felvétetnek
Bite I.ajos női divattermó.
ben, Vár u. 7., I I . em.

Tiszta két ágyas bútorozott uccai szoba azonnal
kiadó. Petőfi S. sugárut
34. szám.

gathat tetszés szerint egy
apróiuuíc.i. utján.

Kassboz kOzel etesíns komfer-

Téliesen

rin mi'rbfjAratu

kétágyast

keresek azonnalra. Ajánlatokat
Saxatonosnak Kassba
205
Különbejáratu elegáns ebédlő zongorával, mellette kis
héló magányos urnák kiadó. Margit u. 3., I . 2.

Eladó hdzak között válo.

uf

aezlon

olcsón
c la<1ó. Ró'
Ha ucca ÍZ.

Belvárosban jóraenetelú ki.
sebb élelmiszerüzletet átvennék. Részletes
választ
ármegjelöléssel
»Azonnal«
jeligére a kiadóba.

Foíytonégő kokszfütéses kályhát

Elegánsan bútorozott szoba 2—3 személynek, esetleg házaspárnak kiadó. Londoni körút 13. sz.

mecvitelre k-resflnk. B n l r t z »
é s P e í r l . S'íchenyi tér 2. sí.

Intelligens, garzon embernek elegáns különbejáratu uccai szoba villanynyal, kiszolgálással azonnal kiadó. Cim: Széchenyi
tér 8., Hirt festéküzlet

Magas áron veszek minden,
féle ócskavasat, rongyot,
rezet, ólmot, cinket
és
üres üvegeket, hívásra házhoz megyek. Lakó Mihály,
Cserzv Mihály u. 5.

Teleion 14—OS.

19U

Bútorozott szoba kiadó. —
Zrínyi u. f4., em. ajtó 3.

BÚTOROK

Csinosan bútorozott szoba
kiadó. Csongrádi sugárut
5., fldszt, ajtó 3.

nagy választékban, leszállított árban
230
Wlesner,
Áradt u. 6.

Strandbódét, jókarban 1®.
Egy elegánsan bútorozott
vőt megvételre keresek. —«
szoba fürdőszoba használattat kiadó. Deák F. u. Kosoczkyné, Alsótiszapart 8
18., fldszt jobb.
Három éves kislánykához,
csakis német nyelvű nevelönöt
keresünk hosszabb
bizonyítványokkal. 3 éves
jeligére.

r o n l a l K o x á s
Szeriny feltételek mellett
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetés re.
Német és angol kereskede.
mi levelezést déli és esti
órákban jutányosán vállalok. Cim n kiadóban.

Cserép k á l y h a

Veszek és eladok mtndea
lafia paradicsomos ésbo«
roe üvegeket kicsinybea
és nagyben. Szent István
tér 4.
108

Vidéki jómódú urtfu va.
gyok. Hetenként két esté»
szórakozás céljából Szeg®,
den töltök. Mint idegen, ex
uton keresem egy feltétlenül
tisztességes, intelligens, fess
szép — irtietőleg szőke—«
18—20 éves független nrí.
leány ismervetségét
Rés*
letes választ »Hálás uri.
fm« jeligére a kiadóba ké-

átrakását, javitás^á*.
titását,

Meieoi-

schamottozását
jutányos
áron csak nálam csináltathatja.
635

k o v á c s

kályha

Szentháromság

uoca 40.

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

Szobái ingyen adok
iótskolai hallgatónak aki középiskolába járd gyermekeimmel
tnc-lalkozlk. Válurt a kiadóba
.Reálista elflnvben* jeligére 1«

Gyermektelen házaspár la• 111
kást kíipbat takarításért- | «fc
Cim: Cserzv Mihály u. 14. i

„ kiadóhivatal
'aic'.nCZiiD»

