SZEGED; Szerkesztőség: S o m o g y i u c c a
2 2 . l e m Telefon:
üiScaOnklSnyvtAr és Jegyiroda : Aradi
ucca S. Telefon: 30».
Nyomda: t ö w
Lipót
u c c a 10. Telelőn : 16-34. « » « » « »

Elftllselétl ara

i n v o n i n 3-20 vidéixen

és

Csütörtök, 1929 január 3
V .

é v f o l y a m

2 .

s z á m

f ő v á r o s b a n 3-00, tctlUaldiSn ö*40 p e n g ő .

MAKÓ: Szerketztö»«g és k l a d ó b l v a i & l r
Urt u c c a ö . Telefon: 131. s z á m . « » « » « h
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkesztőség
és k i a d ó h i v a t a l : Andráasy u c c a 25.
Telefon: 49. s z á m .
«» «» «»
» <( »

Egyes s z á m l ő ,

vasár- és Ü n n e p n a p 24 fillér

mint inkább az ügyintézés módiának felülvizsgálata volna.
Fájdalom, meg kell azonban azt is állapíAz elmult közigazgatási év nem végződött iratok tovább-, el-, vagy visszatologatásában tanunk, hogy ennek érdekében semmi sem
harmóniával. A Délmagyarország
nyilvános- merül ki. A rákosi rendezőn nem tologatják
történik és semmi sem történt. H a elakad
ságra hozta azt a belügyminiszteri leiratot, ugy a vagonokat, mint ahogy a szegedi köz- a közigazgatás, még mindig személyzetszaporimely a városi háztartás felülvizsgálatára kül- igazgatásban a szervezeti szabályrendelet lo- tás az egyetlen ötlet és egyetlen segítség és
dött belügyminiszteri vizsgálóbiztos jelentésén komobilje tologatja az aktákat.
soha senkinek nem jut eszébe, hogy az adalapul. A belügyminisztérium ugyanis a városi
Ezért a rendszerért elsősorban maga a rend- minisztráció rendszerét kellene medositani a
háztartás felülvizsgálatára György Henrik mi- szer felelős, de másodsorban felelősek azok
korszerű követelményeknek megfelelően. H a
v
niszteri tanácsost küldötte le az elmult év akiknek munkájában ez a rendszer tovább ennek szükségét felismerték volna 6 ha egy
nyarán Szegedre s György Henrik, aki a él. Végtére is a sok tologatásért nemcsak a — igazi szervező erő állott volna a város szolga •
legnagyobb szakértó'je Magyarországon a köz- sinek felelősek, hanem a masiniszták is és latába, akkor nem végződött volna ilyen csúf,
ségi vagyonkezelésnek, napokig tartó beható
felelősek az állomási elöljárók is. A napok- ilyen megszégyenítő eredménnyel a belügyvizsgálat után terjesztette a belügyminiszter
ban lesz skontró
a városházán. Skontró a minisztérium meglepő vizsgálata sem. Ennek
elé — lesújtó megállapításait.
a vizsgálatnak eredménye csak a város ve»meglepő hivatal vizsgálat«, melyen minden
Ezek a megállapilások tőlünk nem idegenek. tisztviselőnek be kell számolni munkásságá- zetőségét lephette meg, ők az ügykezelés mai
Ha valaki venné magának azt a fáradságot, ról. Mi azt szeretnénk, ha nemcsak a res- rendszerét nem ismerik, csak megvalósítják,
hogy a belügyminisztériumnak a város kö- tanciákat keresnék ezen a skontrón, hanem de nem lepte meg azokat, akik a közigazgatás
zönségéhez intézett, de eddig csak a Délma- azt is vizsgálnák, hogy az elintézett ügyeket mai rendszerének ismeretében évek óta küzgyarország
utján nyilvánosságra került leira- hogyan
intézték. A skontrónak igazi hiva- denek már akárcsak egy csöpp kis refortában foglaltakat összevesse azokkal az ada- tása nem is annyira a restancia üldözése, mért.
tokkal s azokkal a törekvésekkel, melyek a
Délmagyarország
közigazgatási cikkeit s a köz. igazgatási kérdésekben elfoglalt álláspontjait
" jellemzik, meggyőzödhetik róla, hogy a Délmagyarország
sem tesz mást, mint amit most
a belügyminisztérium is kivan s elvár a város vezetőségétől: a törvényesség
szempontjainak s a jó közigazgatás
követelményeinek
„A világsajtó teljesen szem elől veszlefíe a revízió lehelőségeK"
érvényesülését.
( 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 jelen- szerződés rendkívül súlyos és döntő jelentőségű
A belügyminisztérium leirata nagytekintétése.)
Milánóból jelentik: A Popolo d'Italia az megváltoztatásának tekintendő. A status quo fenlyű bizonyság amellett, amit m i már sok1929.
év
politikai kilátásairól irva, arra a meg- tartását illetőleg Európa ma minden, csak nem
szor hangoztattunk, hogy a közigazgatásunk
állapításra
jut, hogy a világsajtó teljesen szem egységes. Eltekintve a Balkántól, a megcsonkított
mai rendszere nincs már összhangban a mai
elől
vesztette
a Versailles!
békeszerződéseknek és körülzárt Magyarország vigasztalan tragédiában
problémákkal s a mai problémák elintézésének szükséges módjával. Az élet meggyorsult azokat a szakaszait, amelyek ujabb válság elkerü- él és sohasem fog hozzájárulni ahoz, hogy öröks a közigazgatás menete lassabbá vált. Az életet lésére fentartják a békeszerződések revíziójának érvényűnek Ismerje el a befejezett tényeket.
kellene igazgatni és aldákat
intézgetnek. A
lehetőségeit. Franciaország, Lengyelország és a — A legsúlyosabb probléma azonban Poroszszervezeti szabályrendetet, melyen az ügyek kisintánt államok a Versailles környéki szerzőország kettéválasztása, a lengyel korridor és Danintézésének módja és rendszere alapul, több,
dések szakaszait úgyszólván teljesen megsemmisí- zig szabad állam megteremtése által, amely az
mint négy évtizeddel ezelőtt készült; a négy
önérzetes német népnek még jobban fáj4 mint
évtizeddel ezelőtti közigazgatás milyen liliputi tették.
1
A
lap
ezután
a
következőket
Írja:
a rajnai megszállás.
volt a mai városigazgatás elefántiázisszá tor— A revízió lehetőségének megtagadása a béke- !
zult méretei mellett. Azóta csak — személyzetet szaporítottak. Ha kátyúba jutott az igazgatás valamelyik ága, soha nem a rendszerváltoztatással
akartai;
segíteni,
mindig
csak
személyzetszaporitássa!.
Nem akarunk túlzásba esni, de a mai közigazgatás rendszerének alapos ismerete mellett ki kell jelentenünk, hogy racionálisabb adminisztráció mel( 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 jelen- is a 2 millió frank névértékben jegyzett részvélett a mai személyzet kétharmad része minden megerőltetés uélkül el tudná megfelelően té se.) Parisból jelentik: A Gazette du Franc nyeket sohasem vette át és ellenértéküket sem
látni a mai közigazgatás feladatait.
ügyében eljáró vizsgálóbíró csalás, a közbizalom- fizette be.
Ha bármelyik csak egy kicsit felduzzadt mal való visszaélés és bünrészesseg gyanúja miatt
A herceg jóhiszeműségével védekezett a vizsaktát veszünk kezünkbe s vizsgálni kezdjük, vád alá helyezte Ayen herceget, aki Hanau asszony gálóbíró előtt, aki egyébként ma letartóztatta és
hogy az eljárást megindító beadványtól m i vállalatában, mint fiktiv részvényes szerepel és a rabkórházba szállíttatta Audibert-et, a Gazette du
történt az ügyet befejező érdemleges határo- közvéleményt megtévesztette. Ayen herceg ugyan- Franc volt főszerkesztőjét.
zatig, azt kell látnunk, hogy az érdemleges
munka alig egytizedét teszi ki az adminisztrációs, a kezelői munkáuak. Kezelői munka alatt most nem a kezelök munkáját értjük,
B e r l i n b e n
mert a hivatalvezetők munkájának is legalább fele kezelésben merül ki. Az aktákat
u j a b b
f a & y j ^ u l l ú m o í
f ó s o l n a K
a mai rendszer ugy tologatja egyik hivatalból a másikba, mint a lapdát az angol vá(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentóse.j
| zérigazgatóságának közleménye szerint az erős
logatott csatárok. A legközönségesebb akta az Berlinből
»llnV^t jelentik:
í-l —
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meteorológiai
in ! íhóesés
ma a
délután folyamán
a vasúti
forgaegyes osztályokban huszszor-harmincszor ke- tézetek ujabb szigorú fagyperiódust
jósolnak- lomban is éreztette hatását. A Burgenlandból
rül iktatás, leirás, egyeztetés és »kiadmányo- Szilveszter estéjén még zuhogott az eső és
érkező vonatok félórás késéssel, a Ferenc Józás* alá, mig az érdemleges intézkedés meg- 3—4 fok volt a meleg, szerdán a hőmérő hét
zsef-pályaudvarra érkező külföldi
vonatok ál»
születik. S nem kell azt goudolni, hogy ez fokkal sülyedt a zéró alá^A meteorológiai inlag kétórás késéssel érkeztek meg. A nyugátl
i^sak a kezelő személyzetnek ad munkát, az tézetek jelentése szerint a hőmérő további süpályaudvarról, valamint a Budapestről
a keügyosztályvezetők munkájának feleré:,
is az lyedésc
várhatóleti pályaudvarra érkező vonatoktól nem jeakták tologatásában, a hozzájuk érkezeit ügyBécsből jelentik: Az osztrák államvasutak ve- lentenek nagyobb késéseket.

A városi közigazgatás megleckézíeíése

FeMünési kellő cikk a „Popolo <TUalia"~ban
a békeszerződés revíziójáról

Vád alá helyezték Ayen hercegei
a Gazetíe dw Franc botránya ügyében
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Eckener Egyiptomba I
majd körülrepüli a világot
vet és Por f Saidban már egy kikötőárbócot is építtetett Eckener léghajója számára.
A nyár derekán azután elindul világkörüli útjára dr. Eckener. A start Berlinben lesz és
keletről
nyugati
irányban
repüli körül a világot.

CBudapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Friedrichshafenböl jelentik: Eckener
kapitány ebben az évben indul el a nagy távrepülésre. Irány: Egyiptom
és Palesztina
a Földközi tengeren át. Az angol kormány a legnagyobb előzékenységgel támogatja ezt a ter-

az angol király betegségé
(Budapesti
tudósítónk
telcfonjelentész.)
Londonból jelentik: Joynson
Hyks belügyminiszter szerdán délben elutazott a Riviérára.
Megelőzőleg a pályaudvaron újságírók előtt
ugy nyilatkozott, hogy a király
állapotában

kedvező javulás állott be és minden remény
megvan a lassú, de biztos gyógyulásra. A
hivatalos orvosi jelentés nem igazolja
a belügyminiszter optimizmusát, mert a bulletin
szerint a király állapota
változatlan.
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(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
j sek száma igen n a g y , de szerencsére a nátha
Stockholmból jelentik: A spanyolnátha most könnyű lefolyású,
már Svédországra
is átterjed. A megbetegedé- |

Gázömlés

öl

Súlyos szerencsétlenség Duisburgban
(Budapesti
tudósítónk
telefonjslentése.')
Bochumból jelentik: Duisburgban
gázmérgezés folytán tömeges halálozás történt. Egy
uccában súlyos csőrepedés történt, amit ugy
vettek észre, hogy az egyik házból erős gáz-

szag terjedt ki. A gázgyár
egynapi
késéssel
látott a liiba kijavításához,
ekkorra azonban a
házban és a mellette levő épületbén
ölen meghalták és négyen életveszélyesen
megbetegedtek.

Rákosi Jenő Rothermere nevében
10.000 pengőt adott —
Bárd Miklós egy regényének kiadására
Pásztor Jánosnál! fíéllék a Greguss-dijat

Budapest) január 2. Szerdán délután tartotta a
Kisfaludy-Társaság felolvasó ülését. Petrovics Elek,
a Szépművészeti Muzeum főigazgatója előterjesztette jelentését az 1928. cvi Greguss-dijról, amelyet a jelentés alapján a társaság Pásztor János
szobrászművésznek itélt oda.
Ezután Kozma Andor mutatta be Bárd Miklós
»Kőd« cimü regényének egy fejezetét, majd Berzevlczy Albert elnök bejelentette, hogy a beteg
Rákosi Jenőtől levelet kapott. A levélben Rákosi
elmondja, hogy alkalma volt Bárd Miklós >Köd«

M s
35

57

cimü regényének kéziratát elolvasni és azt az egész
magyar irodalom egyik legkiválóbb alkotásának
tartja. Kívánatosnak tartaná, hogy a mű könyvalakban is megjelenjen s ezért Rothermere lord
nevében 10.000 pengőt küld azzal, hogy a társaság ajánlja fel azt Bárd Miklósnak.
Berzeviczy bejelentését a társaság őrömmel vette
tudomásul s üdvözletét küldte Rákosi Jenőnek
azzal, hogy egészségét mielőbb nyerje vissza.
Végül Kéky Lajos olvasta fel Lőrinezy Györgynek »Néma zongorák« cimü novelláját
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Keíiős öngyilkosság
Bécsben

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Bécsből jelenük: Feltűnést keltő kettős öngyilkosság történt ma Bécsben. Egy udvari
tanácsos 57 éves özvegye, Wexel
Elemérné
és 35 éves fia, dr. Wexel Róbert, az osztrák

Credit Anstalt fiókvezetője lakásukon kinyitották a gázcsapot.
Mire megtalálták őket,
meghaltak. Hátrahagyott búcsúlevelekből nem
lehet megállapítani, hogy az öngyilkosságot
miért követték el.
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fi Siázfeérek és a lengyel disznók problémáitól fiigg
az osztrák kormány megmaradása, vagy bukása
Bécs, január 2.
Délmagyarország
bécsi
tudósítójától.)
A kormánykoalíciót alkotó osztrák polgári pártok viszálya újból akuttá lett
és kormányválsággal fenyeget. A parasztszövetség, amely nélkül Seipel kancellár nem

rendelkezik majoritással a szociáldemokrata
ellenzékkel szemben, ultimátumot küldött Seipel kancellárnak, amelyben a kormánykoalíciói "ti való további részvételüket két követelés' C: teszik függővé. Az egyik a lakbér fel-

emelése, illetőleg
a háztulajdonosok
tervezetének elfogadása•
A másik a lengyel
disznók
vámjának
felemelése.
Mindkét követelésnek
nagy ellenzéke
van a keresztényszocialista
párt városi képviselői között, mivel a parasztszövetség követeléseinek megvalósítása
ujabb drágulást
eredményezne.
Seipel kancellár ezért most éjjel-nappal
tárgyal ugy saját pártjának, a keresztényszocialista pártnak, mint a nagynémeteknek és
a parasztszövetségnek vezetőivel. Január 10-re
pedig összehívta a polgári pártok pártközi
elnökségi értekezletét és ezen szeretné a parasztszövetséget követeléseik feladására, illetőleg elhalasztására birni. Ha ez sikerül, ugy
az osztrák kormány megmaradása biztosítva
van, ha azonban a parasztszövetség kitart követelései mellett, ugy a polgári
koalíció felbomlik
és az osztrák kormány a lengyel
disznók és a lakbérek miatt megbukik.

üiév m m m
országos havazás kezdSditt
Budapest,
január 2. Jelentéseink szerint az
országban
mindenütt
erős a havazás.
Az országutakon egyre nehezebben bonyolítható le
a közlekedés. A szántóföldeket
délben
egyes
helyeken
már félméteres
hóréteg borította.
A
vasúti közlekedésben nem mutatkoznak zavarok, mert a pályákat állandóan munkások
nagy tömegei tisztítják a hótól.
Bécsben ma délben 55—60 centiméteres
volt
a hó, amely miatt a Ringen be kellett szüntetni a közlekedést. A hó eltakarításán tízezer
munkás
dolgozik. Északolaszországban az erős
fagy még mindig tart. Tegnap megfagyott
egy tehervonatnak a fékezője.
«

JSz erdéSya magyar párt esaléMt a Maniu-kormfinyban
Báró Jósika János felszólalása a kamarában
Bukarest, január 2. A kamarában ma a költségvetési vita során felszólalt báró Jóslka János magyar képviselő is. Jósika kijelentette, hogy mint
kisebbségi képviselő nem mulaszthatja el, hogy
kifejezést ne adjon a parlament szine előtt annak
az óriási csalódásnak, amelyet a költségvetés a
magyaroknak okozott. Ez a csalódás a magyarságot olyan kormány részéről érte, melynek hátalomra jutásától jobb jövő bekövetkezését remélte.
Ez a csalódás pedig az, hogy a kisebbségi iskolákra vonatkozó államsegély ebben a költségvetésben sem található, annak ellenére, hogy az
államsegély a magyarságot a párisi békeszerződés
alapján feltétlenül megilleti. De megilleti az államsegély a gyulafehérvári határozat alapján is,
mely pedig a jelenlegi kormány egyik programpontja.
El lehetett volna várni az államsegélynek a
költségvetésbe való beállítását már azért is, mert
a miniszterelnök tavaly elismerte a követelés jogosultságát. A csalódás annál keservesebb* mert
olyan kormány részéről érte a
magyarságot,
amelynek tagjai lépten-nyomon hangoztatták, hogy
megértik a kisebbségi sérelmeket és orvosolni is
fogják azokat.
— önök közül — mondotta Jósika — nagyon
sokan jártak a mi felekezeti iskoláinkba s nagyon
sokan önök közül kedvenc tanítványai voltak a
most nyomorban sínylődő felekezeti tanároknak,
épp czérrt joggal apellálhatok szivükhöz és hálaérzetükhöz, kérve, hogy ne felejtsék el jótevőike^ akiknek nagyrészt köszönhetik azt, hogy mai
magas polcukra jutottak.
— A költségvetés megszavazása a bizalom jele.
Mi önöktől joggal vártunk és várunk cselekedeteket és nem pusztán ígéreteket. Sajnos, mindjárt
az első alkalommal csalódtank várakozásunkban és
épp ezért joggal apellálhatok szivükhöz és hálalatot nem fogadhatom e L '
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1 belügyminiszter megvonia
a városi tisztviselők 25 százaiékos városi pótlékát
a tiszisíssiöüi a közigazgatási bíróságtól kérik szerzett jogaik érrényesitését
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Részletesen beszámolt a Délmagyarország
arról a
terjedelmes leiratról, amelyben a belügyminiszter kivánta értesíteni a város közönségét a város vagyonkezelésének és adminisztrálásának ellenőrzésére tartott vizsgálat eredményéről. Ez a leirat meglehetősen szigorú
hangú utasitásokat is tartalmazott és kemény
bírálata volt a városi hivatalok működésének.
A legnagyobb meglepetést a városházán az a
részlet keltetie, amelyben a belügyminiszter a
városi tisztviselők illetményeivel foglalkozik
és megállapítja, hogy a városi tisztviselők
lé'
nyegesen több fizetést kapnak, mint
amennyit
az 1927. évi törvény a hasonló fizetési osztályokba
sorozott közalkalmazottak
számára
megállapít,
tppen ezért igazoló jelentést kér
a város tanácsától, hogy milyen felhatalmazás alapján utalta ki a kérdéses pótlékokat.
A miniszter ugyanebben a passzusban azt
is kifogásolja, hogy a városi tisztviselők kiküldetésük esetén több költségmegtéritést kapnak, mint amennyit az állami tisztviselők.
A tanács a leiratnak erre a részére — értesülésünk szerint — azt fogja válaszolni, Logy
a városi tisztviselőknek szerzett
joguk
van
arra a különbözetre, amely illetményeik és
a közalkalmazottak számára megállapított
illetmények között mutatkozik, amikor ugyanis érvénybe lépett a tisztviselők illetményeit
szabályozó 1927. évi törvény, a városi tisztviselők jóváhagyott közgyűlési határozat alapján már évek óta kapták a 25 százalékos városi pótlékot. Mivel a törvény szerzett jogokat
Hem érint;, ezt a városi pótlékot továbbra is
megkapták.
Erről-a belügyminiszteri leiratról beszélgettünk szerdán a polgármesterré!, aki elmondotta, hogy értesülése szerint a
belügyminiszter nem fogadja el ezt az
indokolást.
— Valószínű — mondotta a polgármester
—, hogy rövidesen, talán már az 1929. évi
költségvetést jóváhagyó rendeletben

elrendeli a 25 százalékos városi
pöüék fizeíésének beszüntetését.
Az a tisztviselő, aki nem nyugszik majd bele
fizetésének ilyen módon való redukálásába, a
belügyminiszter rendelete ellen panaszt nyújthat be a közigazgatási bírósághoz és én, a magam részéről egészen bizonyosnak tartom,
hogy a közigazgatási bíróság helyt is ad ennek a panasznak, hiszen szerzett jogok megvonásáról van szó.
Érdekes a belügyminiszteri leiratnak az üzemekre vonatkozó része is, amely megállapítja, hogy az üzemeknél alkalmazott városi
tisztviselőknek tulnagy a tiszteletdijuk.
— Ebben van is valami — mondotta erre
* polgármester —, például vitéz Papp Fe-

renc főszámvevőhelyeltcsnek számvevői fizetésén kivül a három üzem vezetéséért összesen ezerötszáz
pengő havi tiszteletdijat állapított meg az üzemigazgatóság, ami valóban
sok. Ezt az összeget legutóbb az üzemigazgatóság hatszáz pengőre redukálta, de a városi üzemeknél foglalkoztatott városi tisztviselők március óta egyetlen fillér tiszteletdijat
sem kapnak, mert a belügyminiszter akkor
elrendelte az üzemi tiszteletdijak további kifizetésének felfüggesztését.

A polgármester ezután arról a vizsgálatról
beszélt, amelyet indítványára a közgyűlés rendelt cl vitéz Papp Ferenc ellen és amelynek
eredménye már ismeretes a nvilváncsság
előtt.
— Dr. Fajka Lajos, vitéz Papp Ferenc
legnagyobb ellenfele, maga is kijelentette, hogy
azért haragszik az üzemvezetőre, mert az
nem teljesítette azt a kívánságát, hogy az
autóbuszjáratok számára a közkórház előtt
is létesítsen megállóhelyet. A vizsgálat különben nagyon megviselte Papp Ferenc idegrendszerét, ugy, hogy én most cl is küldöm szabadságra.
Az viszont igaz, liogy a kettős lakbér ellen felmerült kifogások nem
alaptalanok, mert természetbeni lakást is, lakbérilletményt is ugyanegy tisztviselő nem kaphat.

A íanács 431 szegedi hadikölcsönjegyző
segélykérelmét lerfeszíeíle föl a népfóléti
miniszterhez
(A Délmagyar ország munkatársától.)
December harmincegyedikén telt le azoknak a
segélykérvényeknek a benyújtási határideje,
amelyeket a vagyontalan ősjegyzők nyújthatnak be a város hatósága utján a népjóléti miniszterhez. Karitativ segélyért — mint
ismeretes — folyamodhatott minden olyan
ősjegyző, aki legalább ötezer korona értékű
hadikölcsönt jegyzett annak idején és aki a
háború után bekövetkezett elértéktelenedés
miatt teljesen elszegényedett. A folyamodók
kérvényeit vagyoni cs fegyelmi felelősséggel
a város előljárósági hivatala vizsgálta felül
egyénenkinti nyomozással és azokat a kérvényeket, amelyek a törvényben előirt feltételek-

nek nem feleltek meg, mar itt visszautasította. A többit kisebb-nagyobb csoportokban
terjeszti fel a polgármesteri hivatal a népjóléti miniszterhez.
Szerdán, az újesztendő második napján küldötte föl a polgármesteri hivatal az utolsó
turnust. Ezzel együtt négyszázharmincegy
karitatív segélyért folyamodó
hadikölcsön-ősjegyző van Szegeden olyan, aki az előljárósági hivatal megállapítása szerint jogosult a segélyre. Mivel a folyamodók között vau néhány
kétséges is, valószínű, hogy a felterjesztett
kérvények közül néhányat a népjóléti miniszter utasít vissza, de valószínű, hogy a kérvények túlnyomó nagy részét elfogadja-

Izgalmas életmentés a Tiszán
a zajló Jégtáblák között

Az u}év első estéjén a jégtáblák közé velelle magái egy csendőr,
akli összeköíözölí abroszokkal menieiíek meg

(A Délmagyarország
munkatársától.)
IJjév mentők jelenlétében vesz a vizbe. Közben vaelső estéjén a Magyar Szabók Egvesületének laki telefonált a tűzoltókért is, de mire ezek
tagjai a tiszaparti Bagics Rozál-féle vendég- kiérkeztek, az embert már Bagics Rozál selőben jöttek össze. A barátságosan folyó beszél- gítségével kimentették. A leleményes asszony,
getést egy váratlan incidens zavatta meg. Egy miután a házban semmiféle kötél vagy rud
feldúlt arcú fiatalember rohant be az aj- nem alcadt,
tón és lélekszakadva kiabálta:
összeszedte az asztalterítőket,
azokat
halászmódra
összekötözte
és ezt dob— Egy ember fuldoklik
a Tiszátál: a fuldokló
felé,
ban, segítsenek
megmenteni!
aki -- miután a jégtáblát nem merte elengedni
Természetes, hogy ¡¿ki ember a szobában volt, — szájával kapta el az abroszkötelet és fogai
kifutott a Tiszapartra, ahol a sötétben észre- közé szorította. A parton állók azután egyevettelr egy embert, aki
sült erővel kivonszolták a jég közül, de mire
a jéggel küzködve
eredménytelenül
partra ért, eszméletét
vesztette. A nevét sem
igyekezett
partra
vergődni.
lehetett megállapítani, de ruházata után Ítélve csendőrnek
látszott. A mentők beszálA sötétben azonban még tájékozódni sem tudlították a közkórházba, ahol az ismeretlen
tak, szerencsére azonban a vendéglő előtt
öngyilkosjelöltet kihallgatták és megállapítotegy autó állt és ennek reflektorát levéve állaták, hogy Rodics Lajos próbacsendőrrel
azopították meg, hogy
ták, hogy Ladics Lajos próbacsendőrrcl
azoa vizben levő ember egy
jégtáblába
nos.
kapaszkodva
'irtja magát u víz felett,
Ladics Lajos a kórházban eszméletre tért
annyi
ereje azonban
nincsen,
hogy
és kihallgatása során kiderült, hegy a fiatal
arra
felkapaszkodjon.
próbacsendőr miért akart megválni az életAzonnal a mentőkért telefonáltak, de ad- től. Ladics most készült a vizsgákra, tiznapi
dig is megpróbáltak segíteni a szerencsétle- szobafogságot kapott és ez idő alatt is szornen. Ez azonban nehezen ment, mert az galmasan tanult. Miután azonban az anyagenyhe időjárás megolvasztotta a jeget és
gal nem tudott elkészülni, attól félve, hogy <l
vizsgán elbukik cs nem veszik fel a csendőrsenki se meri a jég széléig
menni,
ség
kötelékébe,
elhatározta,
hogy
öngyilkos
amely a fuldokló
keze alatt is szakalesz.
dozott.
Szolgálati helyén, a laktanyában megtalálMegérkeztek a mentők, de ezek is Lehetett- ták utolsó üzenetét is. Egy kis cédulára irta
nek
voltak,
mert se kötelük,
se rudjuk
nem • barátaihoz,
,
.
,, _
»
wiuuiiuuyfcj amelyben
ClUiUlJ L/^U arra
CLlia kérte őket,
UÜClj hogy
\
volt amit a vízben vergődő embernek naa- fogyasszák
el az amjjálól
kapott csomag tarnyújthattak volna, hogy belekapaszkodjék.
talmát, ő már többé abból ugy sem ehet. JaA Tiszapartnak ezen a részén Bagics Rozál nuár 1-én háromnegyedhatkor távozott a lakháza áll egyedül és sehonnan sem tudtak tanyából és amikor kiért a Tiszához, belevementőeszközt szer. zni, úgyhogy az a veszély tette magát a jeges Imllámokba. A hideg viz
fenyegetett, hogy a szerencsét í«n emter a azután alanosan lehűtötte a fiatal csendőrt.
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mert segítségért kellett kiabálni.
A kórházban azt is elmondotta Ladics, hogy
á'Tiszaparton
is irt egy levelet a
társainak.

Ebben a levélben arra kérte őket, ha 9 óráig
nem megy haza, mondják meg az anyjának,
hogy öngyilkos lett.

Hangos biztosítási botrány Bécsben
A „Forluna" magyar származású vezérigazgatóját hirtelen menesztették
a (elfedezett szabálytalanságok miatt

Bécs, január 2. (A Délmagyarország
bécsi
tudósítójától)
A bécsi közgazdasági élet legújabb szenzációja a Fortuna
biztosító intézet
botránya. A Fortuna vezérigazgatója, a magyar származású Grabner
Károly a biztosító
intézet tőkéjének tekintélyes részét, körülbelül
20 milliárdot szabálytalanul kezelt és elspekulált. A Fortuna egy norvég biztosító intézet
leányvállalkozása és Oslóból már megérkeztek a főrészvényesek, akiknek első teendője
az volt, hogy Grabnert
elmozdították
és megkezdték a szanálási
akciót
Biztosítási körökben remélik, hogy a Fortuna szanálása si-

kerülni fog és az intézet tovább működhet.
Az elmozditott Grabner vezérigazgató korlátlan diktátor volt a Fortunánál és egyúttal
igazgatósági tagja a Fortuna két másik vállalatának, a berlini »Zukunfh-nak és a zágrábi
»Zora«-nak.
A norvég főrészvényesek eddig nem tettek
feljelentést Grabner ellen, ezt a szanálás sikerétől teszik függővé. Az osztrák hatóságok
sem avatkoztak még be, noha a szanálási akció
sikertelensége esetén a biztosítottak ezrei fognak károsodni.

Operabálon

a bét szen/ác'VJa péntektől
a Korsó
Moziban.

Nagyszabású vámcsalási fedeztek (el
Szabadkán
Krétapornak deklaráltak hét láda selyemszallagot
Szabadka, január 2. A szabadkai vámhivatalban
hétfőn nagyszabású vámcsalásnak jöttek nyomára.
A csalást oly módon követték el, hogy a külföldről érkezett értékes selyemámt silány minőségű árunak deklarálták, hogy igy magas vámtétel helyett minimális vámot fizessenek és ha a
csalás sikerült volna, az államot nagy összeggel
károsították volna meg.
Megállapítást nyert, hogy az egyik szabadkai
női kalapgyár nagyobb mennyiségű félselyemszallagot rendelt Magyarországból. A szallagok a
kalapkészitéshez szükségesek és a megrendelt áru
értéke mintegy öt-hatszázezer dinárra rug. A selyemszalagok hét egyforma ládában érkeztek meg
és utánuk meglehetősen magas vámilletéket kellett
volna fizetni. Hogy a magas vámot megtakarítsák, a szállító, aki a cég részére az árut vámoltatta, egyszerűen hamis vámdeklarációt adott be
és a hét láda selyemárut a vámdeklarációban
mint krétaport jelentette be. A hét láda »kréta-
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port« hétfőn reggel akarták kiszállítani a vámhivatal raktárából, a vámhivatal közegeinek azonban gyanús volt a küldemény, felbontották az
egyik ládát és benne Lrétapor helyett félselyemszaliagot találtak« Erre természetesen azonnal felbontották valamennyi ládát és kiderült, hogy mindegyikben szallagok vannak. Még a hétfői nap folyamán kihallgatták a szállítót és annak tisztviselőjét,
továbbá a női kalapgyár tulajdonosát, de a kihallgatások során még nem sikerült tisztázni az
ügyet, csak annyi vált kétségtelenné, hogy a csempészésen kivül oklrathamlsltás is történt cs valószínűleg aktalopást is követtek el. Azt is megállapították, hogy a vámhivatalnak egyetlen alkalmazottja sincs belekeverve az ügybe.
A vámhivatal előreláthatólag ma befejezi a
vizsgálatot és nyomban kiróják a vámcsalásért a
pénzbüntetést, mely egymillió dinárt jóval felül
fog haladni.
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(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szilveszter és Újév ünnepe váratlanul sok munkát adott
a mentőknek cs a rendőrségnek. 3etörések, véres
verekedések váltakoztak mind a két napon. A
betörök különös sikerrel operáltak. Mager Rezső
ujszegedi, középfasori villáját Szilveszter éjszakáján látogatták meg a betörők. A betörést csak a
reggeli órákban fedezték fel. A tettesek a villa
ablakán keresztül hatoltak bs a lakásba, ahonnan
nagy értékű fehérneműt és más közhasználati tárgyakat vittek el. A rendőri nyomozás során megállapitoLták, hogy a betörők a helyi viszonyokkal
ismerős egyének lehettek.
Ugyancsak Szilveszter éjszakáján Tóth Ilona
fiattlivány-uccai élelmiszerüzletét fosztották ki a
betörők, 2honnan 600 pengő készpénzt és jelentős

árusítja a január 13-iki

Révész Béta-matiné
jegyeit.
Szerepelnek; Révész Béla, Móra Ferenc, Juliáss
Gyula, R. Étsy Emília, Peéry Piri,
Bojár Lili, Bardócz Rózsa, Gaizlor
Lola, Hont Erzsébet, Szórád Ferenc,
Nagy György ős Szilassy Gyula.

értékű élelmiszert vittek el.
Kcizer Rezső trafikjának ajtajával nem tudtak
megbirkózni a betörők. A zárt ugyan leütötték, de
megzavarhatták őket, mert a trafik helyiségébe
nem hatoltak be.
Ggömbér András Kórház-uecai trafikjából 60
pengő készpénzt és 400 pengő értékű trafiknemüt
vittek el.
Papp József hentes Farkas-uccai lakását t'jév
napján törték fel. A lakásból ruhanemüek, egy
arany óra és más értéktárgyak tűntek el. Papp
József hentes kára 700 pengő.
A gőzfürdőben
Újév reggelén kabinfosz'orr.tás
történt. Egyik női kabinból egy pár hócipőt és
egy gyöngysort loptak el.
A mentők nem pihentek Szilveszter és l ¡év
éjszakáján. Gazdag Menyhért mutatványos Fürediuecai lakost Szilveszter éjszakáján vérbefagyva találták meg a járókelők. Gazdag i kórházban elmondotta, hogy ismeretlen egyének minden ok
nélkül kötöttek bele. Amikor tiltakozott megtámadása ellen, rárohantak
és összeverték. Gazdag
Menyhért különben karácsony első napján is ilyen
szerencsétlenül járt. Akkor :s megtámadták és
összeverték. Sérülései azonban nem voltak súlyosak, úgyhogy két nap múlva elhagyta az ágyat.
Bozóki János alsótanyai gazdálkodót a kisvasút
ütötte el Újév délutánján Bozóki János erősen
ittasan igyekezett a királyhalmi állomás felé. Útközben felkerült a kisvasút sinei közé. A szerencsétlen gazdálkodó a mozdony kerekei alá került.
A mozdony jobb lábát tőből levágta, úgyhogy

1929 január 3.
életveszélyes sérüléseivel a kórházba szállították. A
helyszíni szemle alkalmával megállapították, hogy
a mozdony vezetőjét az elgázolás miatt felelősség nem terheli. A mozdony vezetője idejében
sípolt, fékezett is, de az elgázolást már nem tudta
megakadályozni.
Kellemetlen újévre virradt Kun János, a Royaikávéház társtulajdonosa. A kávéház egyik szeparéjában nagyobb társaság mulatott. A vig szilveszterezők között megjelent Kun János is. A
szeparéban már emelkedett volt a hangulat, amikor Kunt hirtelen kihivatták. Ekkor történt, hogy
Kun elcsúszott a szeparé padlóján,
amelyet kiömlött bor telt síkossá, és oly szerencséüenül
esett el, hogy két bordáját
eltörte. Lakásán
ápolják.
Szerdán délelőtt jelentették a rendőrségnek, hogy
Alsókőzponton Kálmán István 28 éves gazdálkodót
Újév délutánján ismeretlen tettesek orvul leszúrták. Kálmán Istvánt súlyos sérüléseivel a kőzkórházba szállították be.
Zsarkó István leventét Újév délelőttjén céllövészet közben véletlenül meglőtték. Jobb lábát
fúrta át a golyó.
Bálint István nyomdász revolverét tisztogatta,
amikőzben a fqsvver elsült, a golyó bal vállát
fúrta át.
A két napon részeg emberekkel telt meg a
rendőrségi fogda. Néhány botrányos verekedés
is volt, közcsendháboritások is történtek, noha Újév napján engedékenyebbek voltak a rendőrök
és csak azokat állították elő, akikkel ljarátságos
és engedékeny hangon nem lehetett beszélni.

Borzalmas apagyilkassás
Kecskeméten
Kecskemét,
január 2. Kecskemét határában
karácsony másodnapján borzalmasan megcsonkítva, holtan találták Sulus Juhász János
jómódú gazdát. A gyanú 21 éves János fiára
és annak egy barátjára, Börönti
Istvánra
irányult, akik azonban erélyesen tagadták,
hogy részük lenne a gyilkosságban. Tegnap
aztán Juhász János kiüzent a cellából és egész
testében remegve vallotta be, hogy tényleg Bk
ketten követték
el a gyilkosságot,
ő előbb
vasbottal kétszer fejbevágta az atyját, Börönti pedig többszőr az öregember fejérc
ütött. A holttestet kifosztották és az árokba
dobták. A két gyilkost átszállították az ügyészség fogházába.

utazik -

propaganda uíra

Párisi jelentés szerint a párisi román követség
közlij hogy Mária román királynő rövidesen Párisba, onnan Londonba, majd Amerikába megy.
Azt hiszik, hogy a királynő propagandát akar
kifejteni a román kölcsön érdekében.
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Bécs, január 2. Az osztrák színészek egyesületének szilveszteri mulatságán kinos eset történt.
Kamíonka Vera asszony, a neves előadómüvésznő
zsargonban néhány dalt akart elénekelni, de több
fiatalember lármásan tiltakozott a dalok ellen,
úgyhogy a tüntetés miatt megakadt az előadás.
A karmester vetett véget a botránynak azzal,
hogy rázendített a Duna-keringőre s ezzel elnyomta a tüntetők lármáját.
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Budapesten még a fele sincs a spanyoljárvínynak
.Aggodalomra nircs o k " , — mondja a főorvos
járvány minden részletéről, ami a védekezés
szempontjából igen nagyfontosságú.
— Budapestre vonatkozóan kijelentem, hogy
aggodalomra egyáltalán nincsen ok. Az influenzamegbetegedések száma nem magas és minden megbetegedésnél két dolgot kell figyelembe venni. Az
egyik az, hogy a megbetegedések első csoportja
a nedves időjárással kapcsolatos náthaláz — ez
könnyű lefolyású —, a másik pedig az influenza,
amely éppen olyan állandó Budapesten, mint például a kanyaró.
— Nyugodtan állithatom, hogy Budqpesten nincsen semmi ok aggodalomra. Figyeljük a berlini
és bécsi eseményeket s nyomatékosan hangsúlyo— Böhm bécsi tiszti főorvos hivatalosan közölte zom, hogyha Budapesten a legkisebb baj lenne,
velem, hogy az idei influenzamegbetegedéssk szá- egy pillanatig sem fogunk titkolózni, hanem én
ma még a tavalyit sem érle cl, tehát nein lehet magam fogom a sajtó utján figyelmeztetni Budajárványszerü megbetegedésekről beszélni.
pest közönségét, hogy vigyázzon. A sajtó támoga— Berlinnel most keresem a hivatalos össze- tásával meg tudjuk előzni az esetleges nagyobb
kőttetéstj mert az eddigi értesüléseim nem telje- bajt. Újra hangsúlyozom, figyelünk, vigyázunk,
sen hivatalos jellegűek. A hivatalos érintkezés teljes készenlétben állunk s ha baj lesz* rögtön
során pontos jelentéseket kapunk Berlinből is a figyelmeztetni fogjuk a közönséget.

Budapest, január 2. Az amerikai nagyarányú
spanyoljárvány után Berlinben is járványszcrüen
történtek spanyol-megbetegedések, sőt egyes lapok arról is hirt közöltek, hogy Bécsben Is felütötte fejét a spanyoljárvány. Csordás Elemér
budapesti tiszti főorvos a következőket mondotta a
hírekről:
— Kezdjük legelőször Béccsel. Amikor az állítólagos bécsi járványról szóló első hirt megkaptam, azonnal érintkezésbe léptem a bécsi egészségügyi hivatallal és állithatom, hogy Bécsben
nemcsak spanyoljárvány nincs, hanem az influenzamegbetegedések száma sem tulmagas.
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Csütörtök. Róm. kath. Genovéva sz.
'
Protestáns Benjámin. Nap kél 7 óra
48 perckor, nyugszik 4 óra 22 perckor.
A Somogyi-kOnyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nyiiva délelőtt fél 10-től
1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem !. emelet) nyitva d. e. S—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel.
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.)
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel.
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. '(Tel. 846.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)
— Havazást jósolnak. A Meteorologiai Intézet
jelentése: Magyarországnak újév napján száraz
időjárásban volt része, sőt helyenkint ki is derült.
Bár a hőmérséklet az előző naphoz képest alacsonyabb lett, mégis egyes helyeken a 6 fok Celsiust
is elérte. Ma reggelre a déli depresszió felé közeledve, a magas légrétegekben okozott enyhe
déli légáramlással országszerte havazást indított
meg. Reggel 7 óráig legtöbb jutott a hóból a
Dunántulnak, hol a csapadék mennyisége 3 mm., 2
a hóréteg vastagsága pedig 15 cm. Az éjjeli hő- '
mérséklet mindenütt a fagypont alá szállt 1—3 !
fokkal. Budapesten ma délben a hőmérséklet 0 I
fok Celsius volt. Jóslat: Fagypont körüli hőmérséklettel havazás várható.
— Meghalt Karácsony János püspök. Budapestből jelentik: Dr. K a r á c s o n y János címzetes
püspök, nagyváradi prépost szélütés következtében
meghalt. Karácsony János 1858-ban születeti. Rövid lelkipásztori működése alatt a nagyváradi
liceum' tanára, majd 1914-ben a budapesti egyetem hittudományi karának a tanára lett. Két év
múlva a király nagyváradi kanonokká nevez'.e ki.
Azóta zavartalanul folytathatta történetirói munkásságát. Értékes történetirói működését a Tudományos Akadémia 1896-ban levelező tagsággal,
1904-ben pedig rendes taggá való megválasztással
honorálta.
— Gyorsírás! tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók
Egyesülete céljához képest —, hogy a magyar
és német gyorsírás legtökéletesebb elsajátításához Szeged közönségét hozzáférhetővé tegye —
egységes gyorsírással fogalmazási (kezdő) és irodai (haladó) tanfolyamokat nyit. Kellő számú
jelentkezés eseten a uap bármely szakában tart
csoportokat. Jelentkezni lehet az egyesületnél
(Földváry-u. 2—Ilonvéd-tér 4, telefon 13—19). Dr.
Fuchs Róbert, a szász gyorsiró-intézet vezetője,
német birodalmi kormányfőtanácsos január hóban Dresdenből tanulmányútra Görögországba utazik. Útját Szegeden megszakítja és itt a Szegedi
Gyorsírók Egyesületében, amelynek tiszteletbeli
tagja, előadást tart fontos gyorsirási kérdésekről.

tl Korcsolyáit Krachtusznál köszőrültesse, Kosíuth Lajos-sugárut 20.
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— Markovits Ivánné elhunyt. A Gabelsbergcr—
Markovits-rendszer megteremtőjének, a modern
magyar gyorsírás atyjának özvegye, Markovits
Ivánné sz. Gallinovszky Ida újév napján hajnali
egynegyedhat órakor az Uj Szent János-kórházban elhunyt. Az elhunyt férjének 1893. évi január
4-én történt elhalálozása óta férje emlékének élt.
Budai házában visszavonultan, szerényen élte özvegységének 35 évét a jóságos lelkű nagyasszony,
a magyar gyorsírás ügyének meg nem szűnő támogatója. A megboldogult utolsó napjait bearanyozta a budapesti nemzetközi gyorsiró-kongreszszusnak irányában tanúsított figyelme és megdicsőült férje emlékének szentelt kegyeletes ünnepségek Budapesten és Szegeden állított szobrainál, amelyeken a 84 éves matróna személyesen
jelent meg. A Szegedi Gyorsirók Egyesülete két
évtizeddel ezelőtt emelt ércemléket a magyar
gyorsírás atyjának, Markovits Ivánnak és testületileg vesz részt az özvegy temetésén, amely ja— Újévi üdvözlések a szegedi iparosságnál. A nuár 4-én, pénteken délután 4 órakor lesz a németszegedi iparospárt újév napján tisztelgő látogatást völgyi temetőben, ahol földi tetemeit férje mellett
tett K ö r m e n d y Mátyásnál, az ipartestület el- hantolják el.
nökénél. G o m b o s István üdvözölte Körmendyt,
x Bacb tüzelőanyagja az elismert kvalitás.
akit arra kért, hogy vonja vissza a párt tisztelet- j — A >Tlsza< Evezős Egylet álarcos jelmezbálja
1
béli elnökségéről való lemondását. Rámutatott
szigorúan zártkörű keretek kőzött január 19-én
arra, hogy ezzel a látogatással is dokumentálni lesz a Kass-kávéházban és annak félemeleti terkívánja az együttműködés szükségességét, mert ha
meiben. Az evezős bálát a vidéken is nágy érdekvalaha volt szükség arra, hogy együttműködjenek, lődéssel kisérik. A rendezőség a kávéházban féugy ez az idő az. K ö r m e n d y Mátyás válaszá- nyesen díszített páholyokat állit fel. A meghívókat
ban őrömének adott kifejezést afelett, hogy az a rendezőség nyomdatechnikai akadályok miatt
iparospárt közvetlen szeretettel és melegséggel üd- csak 10-én küldi szét.
vözölte. Miután az iparospárt elnöke arra kérte,
x Telefonon „Kéry-autólaxll" szám nélkül bérjen.
hogy lépjen vissza a pártba, egyenes szóval csak
x Képkeretek legolcsóbban FreimannáL
850
annyit mondhat, hogy várakozó álláspontra helyezkedik és megvárja, hogy a szegedi iparospárt
— Kalikó táncestély. Kedvesen emlékszik visztényleg politikamentesen müködik-e. A szegedi ipa- sza mindenki a régi jó idők fényes kalikó
báljaira,
rospárt egyébként köszöntötte elnökét, G o m b o s amikor az egyforma pettyes ruhácskába öltözött
Istvánt is, akit a párt nevében Berg János üd- hölgyek hangos kacagása és a frakkos urak kevözölt. Üdvözölte az iparosság W i m m c r Fülöpöt, délye felejthetetlen estélyt jelentelt a bálazóknak.
a kereskedelmi és iparkamara elnökét is. A leg- A Szegedi Kisdedóvó Jótékony Nőegylet leányöregebb szegedi iparos, R u b i n József mondott, osztálya vissza óhajtja varázsolni a régi idők bála kamara elnökénél újévi köszöntőt.
jainak kedvességét, hangulatát és ezért január
— Eljegyzés. Reitzer Vili, Reitzer Lipót termény- 5-én este 9 órai kezdettel saját helyiségeiben
kereskedő fia, eljegyezte Reich Verát, Reieh Sán- (Toldy-u. 4) kalikó táncestélyt rendez. Az estélyen
dor ékszerész leányát. (Minden külön értesítés he- a hölgyeket kizárólag álarccal és kalikó ruhában
kérjük megjelenni. A táncestély szigorúan zártlyett.)
körű s ezért kéri a rendezőség az álarccal megx Az élet szép, az élet jó, de csak akkor, ha
egészségesen tudjuk élvezni. Az emberi boldog- jelenteket, hogy meghívójukat vegyék magukhoz
ság legnagyobb ellensége a betegség. Nálunk a leg- és a pénztárnál mutassák fel.
x Valóban elegáns estélyi és báli cipők közisveszedelmesebb és legelterjedtebb népbetegség a
tuberkulózis, tüdőbaj, tüdővész, gümőkór stb., ami merten jó minőségben és olcsón Del-Ká-nál kap69
nemcsak az egyes emberek és családok egészsé- hatók. Kárász-ucca 14.»
gét lámadja meg, hanem az egész országnak is
mérhetetlen károkat okoz, mert pusztításaival a
lakosság munkaképességét csökkenti s a halálozások számát szaporítja, a születések számát
pedig csökkenti. Ezért arra kell törekedni, hogy
testünk ellenálló erejct növeljük, mert csak jól
Bécs, január 2. A rendőrség Szilveszter éjszakátáplált erős szervezetű ember tudja legyőzni a ján napok óta tartó erkölcsrendészeti nyomozást
betegségeket. Ezt a jó ellenállóképességet legköny- fejezett be, amelynek folyamán nem kevesebb,
nyebben ugy szerezhetjük meg, ha a rendes napi mint öt, úgynevezett masszázs-szalont sikerült letáplálékon kivül a reggeli és uzsonnatejhez, vagy
leplezni. A szalonokban alkalmazott »asszisztenskávéhoz 2—3 kávéskanál Szitmaltin természetes nők» kizáróan erotikus masszázással foglalkoztak.
erősítő tápszert teszünk, amely tápszert kiváló Az úgynevezett asszisztensnőket többnyire vidékorvosok ajánlják és pedig nemcsak betegeknek, ről hozták fel Bécsbe, ahol egyéb munka hijján
gyermekeknek és öregeknek, hanem az egészsé- elfogadták a szalonok tulajdonosnőinek ajánlatát,
ges embernek is. Aki állandóan Szitmaltint használ, a forma kedvéért nyolcnapos kurzust végeztettek
az megóvhatja egészségét a betegségekkel szemben
a leányokkal, akik közül egyébként többről megis. írjon >EG£SZS£GV£DES< cimre Budapest, X., állapították, hogy betegségekben szenvednek. A.
postafiók 24 és teljesen ingyen fogja megkapni Szilveszter esti razzia után mind az öt szalon
a »Hasznos Tanácsadóit, mely arra tanit, hogy tulajdonosnőjét és valamennyi alkalmazottját a
miként kell a tuberkulózis ellen helyesen véde- rendőrségre kisérték.
kezni.
1.4
Az öt tulajdonosnőt, akik egyébként szoros üzleti
— Hirtelen halál a szilveszteri mulatságon. Buda- összeköttetésben állottak egymással, egy kivételépestről jelentik: A Szilveszter éjjel vidám hangulatát ve^ aki beismerő vallomást tett, a tartományi törtragikus eset zavarta meg Ullmann Györgyné bárónő vényszékre kisérték, mig az »asszisztensnők« egyfényes estélyen. Az estélyen a konyhán G r e g o r előre a rendőrségen maradtak. A botrány az
Miklós, a Gerbeaud Rt. igazgatója ügyelt fel, aki osztrák fővárosban nagy feltűnést keltelt.
egyszerre csak hirtelen a szivéhez kapott, összeBarnsMamBi
esett és pár perc múlva meghalt. Agyvérzés öite
Január 3-án a Korsó
Moziban
meg.

Öt „masszázs-szalont"
leplezett le a bécsi rendőrség

Jackie Coosíanna
a SCis

p R E M B E R

W
%33? l1 Orm
A
a l ¥
fii 8

Leendő anyáknak kellő Ügyeimet keil
fordilaniok arra, hogy bélmüködésük rendben
legyen, ez pedig a természetes „Ferenc jőzseí"
keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosi
klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a
valódi f e r e n c Jdzses vizet, mert könnyen
bevehető és rendkivü! enyhe hatása gyorsan
és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik.
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és
íüszerüzletekben.
B.4

OLGA CSEHOVA

v l . á g f l l m j e a Belvárosiban
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Diplomás szerelem.

ElöadJaok Vezdele 5, 7, 9; vasár- és ünnepnap 3, S, 7, 9 kor. I
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Sszáxesssiendős
jövendőmondó
jövendölése
as 1929-iR
esztendőre

Szent István
cikóriát.
Nem lesz akkor panasz
s
az uj esztendőre,
- J
A kávé is jő lesz,
*
Nem pediglen lőre.
Boldog uj esztendőt
Kivánok én tehát,
Mindenik
asszongnak
Szent István
cikóriát.
Anélkül jó kávét nem főzhetnek
sehuit,
Sem a fővárosban, sem pediy.cn
falun.

István

A színházi iroda hírei

A farkas bemutatója elmarad. A színház legutolsó két slágere, Az utolsó Vercbély lány és a
Végre egy úriasszony olyan rendkívüli sikert aratott, hogy emiatt a színház A farkas szombat és
vasárnap estére meghirdetett előadásait a jövő
hétre halasztja és helyettük ezt a két nagy népszerűségü darabot tartja a műsorán.
Végre egy ariasszony. A Magyar Színház ezidei
legnagyobb vigjátéksíkere, melynek eddigi első há1.3 rom szegedi előadásán zsúfolásig megtelt nézőtér
tapsolta és kacagta végig a páratlanul mulatságos és franciásan szellemes vígjáték minden egyes
— Szörnyű népitélet egy gyilkos néger ellen- jelenetét, ezen a héten még kétszer, és pedig
Parisból jelentik: Az amerikai Misszíszipi állam- ma és vasárnap este van műsoron.
beli Rómából irjak: Sfacplaord négert, aki egy
Az utolsó Verebély lány. Harmath Imre és Ábközeli faluból elrabolt egy fiatal fehér leányt, rahám Pál pompás operettujdonsága pénteken és
miközben a leányt védő apát revolverével lelőtte, szombaton este van műsoron, a főszerépekben Sz.
a város lakói kivégezték. A néger a leány elrablása Patkós Irma, Dayka Margit, Keleti Erzsi, Wlassics
után egy tanyai házba menekült, hol egy Mac t;yőrgyi, Páger, Főidényi, Szakáts, Vágó, H^rczeg
Keeler nevű fiatal leány fedezte fel, aki belépve és a betegségéből felépült Veszelyvel.
a házba, revolverét a négerre szegezte és meg
Szombaton délután ifjúsági előadás: Aida. Főadásra szólította fel. Majd a városházára kísérte, szereplők Szász Edith, Gaizler Lola. Szőrád, Biahol a lakók, megtudva a történteket, nagy lo
liari, Arany és Fodor.
tftegbe gyűltek össze. A tömeg a négert egy póznáVasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Szehoz erősítette, több rerolverlővéssel megsebezte gény leányt nem lehet elvenni.
és egy hordó benzinnel Ieőntve meggyújtotta. A
A Dorottya jövő heti előadásaira mar lehel Jetöbb mint egy óráig tartó kivégzést mintegy 4 ezer
gyeket váltani.
ember csendben nézte végig.

Elmúlt az öreg év,
tz uj beköszöntőit,
Jöttével szerezvén
Igen sók örömöt.
Mert hát bizong rossz volt
az öreg esztendő
,
Cgcnge volt a termés,
S a bor nem volt kelendő.
Elmúlt hála Isten,
Vf jött a helgébe,
Más lesz majd az idén
A magyar
szerencséje.
.1 téli hónapok jó hidegek
lesznek,
lla ugg kerülközik,
nagy havak is esnek.
Tavasz felé enyhül majd lassan az idő,
Ha a sors ugg hozza, bőven lesz majd cső.
t nyári időbe nagy melegek
jönnek,
fölmegy majd az ára a fehér sződörnek.
Osr fele majd megint hűvösebbre
fordul,
<"'szí szokás szerint eső bőven csordul.
Ahol jó termés lesz, olt jól is arainak,
Bő aratás után gazdagon
takarnak,
Uol sok szőlő termett, ott jó lesz a szüret,
Ita sok bor terem majd: nem is iszunk vizet.
Is asszony népnek nem lesz oka panaszra,
Minden boltban leszen bőven
cikória.
Csak arra vigyázzon minden assiony,
leány,
Szent István képe raji
legyen a dobozán.
Jól figyelje meg és mást cl nc fogadjon,
.1 kávé főzéssel nem is marad
hoppon.
.1 szine arangos, zamatos az ize,
Nem vesz« kárba véle, senki fia pizc.
Maggaros a neve, magyarok
csinálják,
Magyar asszongoknak magyarul
kínálják.
Van róla egy kis vers, nincsen abba hiba,
Jól jeggezze meg azt minden
asszony-fia
A jó kávé főzés titka,

A Széni

1Ö29 január 3.
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Harmónia hangversenyek:
P a l a k y a legszebbhangu lenor
ária-cs dalestje hétfőn, 7-én, 9 órakor szenzációs
műsorral, Varázsfuvola, Carmen, Farsangi lakodalom, Hunyadi László áriáin kívül Verdi. Donizetti
áriákat, Schubert, Brahms, Strauss dalokat énekel. Jegy 2 pengőtől. Harmónia V. bérlet.
Szegedi zongoraötős kamarazeneestje 10-én,
Tisza 8.
Szentgyörgyi LÚSTIÓ hegediiestjére a Harmónia
bérlőinek 30 százalékos kedvezményes jegyet kézbesítenek. A legnagyszerűbb hegedüfenomén szegedi hangversenye feltűnést fog keltem.
Pogány Margit előadása vasárnap. Kass, fél 12.

cikória.

Y.árom is a szómat,
Mondókám
elmondtam,
.1: uj esztendőre mindent
megjósoltam.
Tartsa^ hát mindenki szavaimhoz
magát,
Ha boltba megy, veggen

Ön korcsa lesz c§ morod
a

k i t ű n ő e n

1 Hercegné

be-vált p a r o ifin p a k o l á s

lengyel

Grefe ^ V & T & í J ^ í ^ |

Érlesiliük a t. nevők&zönségei, hogy a legprímább porosz
és a legjobb
Hindenburg
diókokszot

kocka

szálún

szenet

szélütjuk:

által

a következő érakon

Garantáltan
príma joorosz kockaszén
I-a Hindenburg
diókoksz
B í i k k t ü z i f a j&asábosan
BUkktüzifa
vágottan

100 kg.-kint P

6*70

100 kg. kin! P 7-9©
100 kg.-kint P 3-34
100 kg.-k!nt P 3'84
197

Házhoz szállításért 100 kr.-ként 1G fillért számítónk.
TeielcnszámnK:
24. ÉS 4—97.

WINKLER TESTVEREK

Oéimagyarország jegyirodája.
19 9 január 7-én este 0 ¿rakor

Belvárosi Mozi

Kelmén, a bécsi nagyopera első Urai tenorja

ária- és dalest
kísér Kósa

£ « »
| J e g y e h

György

Rélnu-iiyarország

HARMONÍA hangversenyrendezO
< állatot S z c s e d . — Igazgatósás:
Ziinyi ucea 5. sz. T e l e f o n : 13—38.

5-06.

1929 január 10 én este 8 órakor
S Z E G E D I

Tisza-szálló
ig

imk
m m m u m i m i
Relie Ferenc I. hegedű
Erdélyi János II. hegedQ
TPerényi Pál mélyhegedű
R l e d l f udre notdor.Sc»
Kollár
Pál zongora
Műsoron Mozart. Beethoven. DohnányL

S z e n t g y ö r g y i
o

Telefon

Marstéri liáktelefonía 19-95.

L á s z l ó

IcfMjlrodáíéban.

f

S S B r

Telelőm

306.

Szép eredménnyel halad
a Beneda-akció
A Délmagyarország vetette fel Benedának a szegedi közönség áldozatkészségéből való megszerzését. Beneda olyan érték, aki a Bástya csapatának
erőssége, akinek Szegeden kell maradni. A dkk
nyomán aztán megindult a Bástya gyűjtési akciója. A közönség szimpatikusán fogadta a gyűjtési
akciót és mielőtt még a gyüjtőivet kibocsájtották
volna, már széles körben nyilvánult meg az érdeklődés. Amikor azután kibocsájtották az iveket,
nagy lendülettel indult meg a gyűjtés. Valósággal
megható a közönség buzgalma ebben az ügyben
Egészen ismeretlen emberek jönnek gyüjtőivet kérni és ma már teljes apparátussal folyik a gyűjtési akció. Vannak ivek, amelyeken 49—50 fillérekből állnak az adakozások, vannak persze olyan
ivek is, amelyeken 1, 2 és 3 száz pengős adományok is vannak. Egy szegedi ügyvéd csak egypengős aláírást fogad el, nagyobb összeget nem és
célja, hogy 30 aláírást gyűjtsön. Már majdnem
együtt van. Megvan tehát minden remény arra,
hogy rövidesen együtt lesz a 3000 pengő és
Beneda a Bástya játékosa lesz. A klab vezetősége
már állást is keresett neki, mert Beneda azon
esetben hajlandó Szegedre jönni, ha polgári foglalkozást is kap. Dolgozni akar a futballozáson
kivül.

A íurázó csapatok eredményei:
Ferencváros—Belenenses 6:0 (4:0).
Somogy livornói mérkőz.ése a nagy vihar miatt
elmaradt.
Budai 33-as—US Bari 2:2. A csapat pénteken
befejezi túráját és hazaérkezik.
Hungária—Római kombinált 4:3 (3:1).
Nemzeti—Saarbrűckenl válogatott 2:2 (0:0).
BSE—Ludwfgshafenl válogatott 6:1 (3:0).
Bocskay—Pauatineikos (Görögország) 5:3 (4:1).
Újpest—FC Genova »1893.« 5:2 (5:1).
Ibéria—Sabária 33 (1:2).
Argentina bajnokcsapata, Marsila Sportivo Barracas európai túrára indult. Valószínűleg Budapesten is vendégszerepelni fog.
Az asztal! tennlsz világbajnokságára, mely Budapesten lesz, tizenkét nemzet szereplői neveztek
be. Dacára a hatalmas konkurrenciának, a verseny
favoritjai a magyar versenyzők.
Késmárky a szilveszteri atlétikai versenyen 145
cm-el nyerte a helyből magasugrást és 30Í cm-el
a helyből távot.
Darányi József sulydobö eredménye (14.83 tat.)
áll a magyar eredmények élén az 1928-ik évben.
Donogán a nyolcadik helyen fekszik 13.26 m. eredménnyel. Diszkoszvetésben Egri vezet 47.33 méterrel. Itt már Donogán harmadik 44.41 méterrel.
Gerely vetésben Szepes Béla tartja a legjobb eredményt (65.25 m), Sas Ferenc tizedik 51.70 méterrel.
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1929 január 3.

A Hélmagyarország

regénye

könyv utasításai értelmében, mint' ahogy azt
Fenséged Kelley barátom beszédéből már kivehette. c
(Folyt, kóv.);

VEINK •

A падуоЪЪ

leadlóállomá&olt

A MYliATI ABLAK
ANGYALA

mai
mUsor
а
Budapest. 9.15: A m. kir. 1. honvédgyalogezred
zenekarának hangversenye. Vezényel Fricsay Ri65
chárd zeneügyi igazgató. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 12: Déli harangszó az egyetemi
Kelley enged a rábeszélésnek. A Zöld
templomból, idöjárásjelentés és hirek. 12.20: Gra- Angyal parancsaitól teszi függővé, hogy mi
mofonhangverseny. 13: Pontos idó'jelzés, időjárásjelentés. 14.30: Hirek, élelmiszerárak. 16: A m. történjék a jövőben. Megesketi Janet, hogy
kir. Földmivclésügyi minisztérium rádióelőadás- — csakúgy, mint ő maga — engedelmeskedni
sorozata. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás-, víz- fog, a halálig s halálon tul, a Zöld Angyal
állásjelentés és hirek. 17.15: Rádió Szabad Egye- rendelkezéseinek, bármit kívánna is az. Ez
tem. 18.15: Szalon-trió hangverseny Láng Jolán egyetlen menekvésünk, mondja. — Jane le(ének) közreműködésével. 18.59: Angol nyelvokta
teszi az esküt. Arca halotthalvány a féletás. (J. W. Thompson.) 19.20: A m. kir. Operaház lemtől.
előadása, szereplőinek közlése és tartalmának isÉn ...mosolygok, de finom, hegyes fájdalom
mertetése. 19.30: A m. kir. Operaház előadása.
A második felvonás után cca 19.30: Pontos idő- hasit belém, mint beretvaéles kés vágása
tos időjelzés, hirek. Az előadás után cca 22.30: nyomán. Életem gyökereit éri. Mintha a halál
Időjárásjelentés. Utána: Szalonzenekari hangver- csiklandozna...
seny az Ostende-kávéházból. — Bécs. 11: HangAztán újra, mintegy szabadon, a levegőben
verseny. 16: Délutáni hangverseny. 17.20: Zeneóra lebegőn Löw rabbi vén, ráncoktól barázdált
a gyermekeknek. — Berlin. 16.30: Hangverseny. apró gyermekarcát látom magam előtt. Azt
19.30: Verdi: »Othello« cimü operájának előadá- mondja:
sa. Utána: Tánczene. — Bern. 16: Hangverseny.
Izsák, torkodon Isten kése. De a csipke18.15: Gramofonhangverseny. 19.30:
Auber-trió
bokorban
már rugdalódzik az áldozatot helyethangversenye. — Breslau. 12.20: Hangverseny. 16
óra 30 perc: Délutáni hangverseny. 20.15: Kamara- tesítő bárány. Ha egyszer el fogsz fogadni
zene. 22.30: Tánczene. — Brüsszel. 17: Kávéházi egy áldozatot, légy kegyes, mint »0«, légy
zene közvetítése. 18.35: A házi-trió hangversenye. elnéző, mint apáim Istene.«
20.15: A »Cosi Fan Tutte« nyitánya. 21.05: André
•
Fabry hangversenyénekesnő hangversenye. — Da.
Erdős hegység lábánál állok. Sötét utikópeventry. ExperimenteL
15: Szimfónikus hangverseny. 16.30: Szórakoztató zene. 18.30: Tánczene. nyegbe burkolózva, fázósan, fáradt lábakkal
— Frankfurt. 16.35: Zenekari hangverseny. 21.15: egy domb tetején. Hűvösen közeledik a hajKamarazene. — Hamburg. 20: Hegedűhangverseny. nal. A szénégető, aki az éj tartama alatt
23: Tánczene. — Köln. 13.05- Hangverseny. 17.45: vezetett, az imént hagyott el... Oda kell felKamarazene. 23: Kávéházi zene. — Königsberg. 16 jutnom, ahol a leszálló ködből szürke falak
óra 30 perc: Hangverseny. 19.30: A. Thomas Mig- sávja csillog ki a lombtalan, rothadó, barnaЙОП c. operájának közvetítése. — London. Da- szinü erdő háttere előtt.' Egyre tisztábban
ventry. 12: Barbara Howard (szoprán) és Herbert De Leon (bariton) hangversenye. 16: Dávid bontakozik ki a ködből a kettős falkoszoraBrynley (tenor) hangversenye. 18.45: Beethoven- tól övezett hatalmas vár, előtte hosszú, alaszonáták hegedűre és zongorára. 19.45: A »Temp- csony lakóház, melynek sarkából alacsony,
le-kvartett« hangversenye. 20: Zenekari hangver- masszív torony ugrik elő, a tornyon a Habsseny. 22.35: Tánczene. — Milánó. 16.30: Szórakoz- burgok duplafej ii sasa egy óriási, fekete vastató zene. 20.30: A. Gesco. »La Leggenda Della ból öntött szélkakas fölött. Még magasabban,
sette Torri« és \V. Ferrari »11 Legreto Di Susan- ! egy park mögött egy második, hat emelet
пе» c. operájának közvetítése. — Róma. 17.30: Szó- magas torony óriási kockája látszik. Félig
rrakoztató zene. 20.45: SzimfónikuS hangverseny.
— Stuttgart. 16.15: Hangverseny. Közreműködik: torony, bevehetetlen vár, félig szentségeket
Maria Hendricks. — Zürich. 15: Zenekari hang- őrző templom: Karluv Tyn — Teyn Károly
verseny. 16: Hangverseny. 20: Zenekari hangver- vára — igy hivta a szénégető.
Megmászom a szük sziktaósvényt. Tudom,
seny. Utána szórakoztató zene.
odafönn Rudolf császár vár rám. Éjnek idején titokban jött a parancs, hogy keressem
№ v e í l e n ! i l vérfosa m e g ! fel azonnal. — Félelmetes ember!
¡A napokban már bemutatom az 1930. érro szóló
meglepő szép
Aranytól és drágakövektől csillogó terem:
<fi Г
a citadella kápolnájában vagyunk. Az oltár
mögött kriptába befalazva a birodalom koronázási jelvényei.
Előttem áll a császár, raj..' fekete, kopott
mSmíagyiiJleményemet.
kabátja.
ebben a környezetben még szemI Kovács MemriR, Ssse&edl betűnőbbItt,
az ellentét a férfi rangja és hatalma
J papirnagykereskedése.
Toleíon 10—48.
s külső megjelenése között.
Átadom Rudolfnak a Zöld Angyallal tartott
üléseink jegyzőkönyveit, a mcrtlake-i első napoktól kezdődőle?. Valamennyi jegyzőkönyS Z É C K E N Y I - T i & S S . 2.
Egyedüli kizárólagos harisnya és kötöttáru üzlet. vet az összes résztvevők aláírása hitelesiti.
P.U'Iolf császár futólag vizsgálja az aláírásokat. Leicester, Lasky herceg, István lengyel
király nevei tűnnek fel neki.
Türelmetlenül felém fordul:
>Fz minden? Siessen Sir; hely és idő nem
alkalmas arra, hogy észrevétlenül sokáig időzhessek. Kegyeddel. A papi fajzat apáim kriptájánál sem hagy nyugodni...«
Zsebemből előhúzom a Kelley elől megvédetr kis maradék piros port és átnyújtom a
császárnak. Szemei
feivillanak. »Valódi! <
nyögi remegő aggastyán szájjal. A kékes alsó
ajak erőtlenül lehull az állra. Az adeptus
éles tekintettel meglátta, hogy milyen arkanumot tart kezeiben. Talán most először életemben, mely tele volt mondhatatlan csalódásokkal és csalásokkal,
szemfényvesztők
buta és szemtelen kísérleteivel, hogy tévútra
vezessenek egy makacsul és kétségbeesett erővel kereső embert.
»Hogy készíti ezt?«
A császár hangja
remeg.
Minőségért
garancia!
809
»A szent Dunstan sírjából származó nemes
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Zürichi deviza zárlat: Páris 20.30.5,- London
25.19.25, Xewyork 519.12.5, Brüsszel 72.20, Milánó
27.16.5, Madrid 84.70, Amsterdam 208.60, Berlin
123.57.5, Bécs 73.10, Szófia 3.75, Prága 13.37.5,
Varsó 5S.17.5, Budapr?! 30.51, Belgrád 9.12.75, Bukarest 3.12.
Budapesti v2luta zirlai: Angol font 27.75—27.90,
Belga frank 79.57.5—79.87.5, Cseh korona 16.93—
17.01, Dán korona 152.70—153.30, Dinár 10.00—
10.06, Dollár 570.65—572.65, Francia frank 22.45—
22.65, Hollandi forint 229.85-230.85, Zloty 64.1064.40, Leu 3.41.5-3.47.5, Lira 29.96-30.15, Márka
136.17.5-136.67.5, Norvég korona 152.55—153.15,
Schilling 80.55—80.90, Pczeta 93.25—93.85, Svájc;
frank 110.20—110.65, Svéd korona 153.10—153.70.

!
I
i
I
:

{
!

Irányzat: A napok óta tartó árjavulás után ma
elgyengült az értéktőzsde irányzata. A vállalatok
árfolyamjavitási vásárlásai ma elmaradtak és ösztönzés hiányában a spekuláció is tartózkodott az
üzlettől. A magasabb árfolyamokon nyereségbiztositó eladások történtek és a piacra került áruk
az árfolyamok lemorzsolódását idézték elő. A piac
mindvégig üzlettelen és kedvetlen volt. Az értékek
túlnyomó része kisebb árveszteséggel zárt. Nagyobb árveszteséget csupán egyes értékek szenvedtek% úgymint a Ruggyanta, Felten és Gschwindt.
Feltűnő volt a Fegyver Ianyhaságaj mely legutóbbi
zárlathoz képest 11 pengővel alacsonyabb árfolyamon zárt. A piac egyetlen szilárd értéke a
Nemzeti Bank volt, ¿mely 3.50 pengővel javult
legutóbbi kurzusához képest. A fixpiac üzlettelen4
a valuta- és devizapiac valamivel gyengébb volt.
Budapesti tc inénytőzsde zárlat: Buza 77-es t!szavidéki 23.75—23.90, felsőtiszavidéki 23.60—23.75,
egyéb 23.35—23.50, 78-as tiszavidéki 24.00—24.15,
felsőtiszavidéki 23.S5-24.00, egyéb 23.60-23.75,
79-es tiszavidéki 24.25—24.35, felsőtiszavidéki 24.05
-24.15, egyéb 23.85-23.95, 80-as tiszavidéki 24.35
—24.45, felsőtiszavidéki 24.15-24.25, egyéb 23.95—
24.05. Rozs pestvidéki 21.70-21.90, Zab I. 24.3024.80, közép 23..90—24.20. Az irányzat lanyha, a
forgalom közepes.
Az összes lisztárak változatlanok.
Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza tartott.
116 egynegyed—háromnyolcad* 118 hétnyolcad—
119, 120 egynyolcad—egynegyed. Tengeri csendes,
87 háromnegyed, 90 egyketted, 92 egynyolcad.
Zab tartott. 47 egyketted, 48 egynyolcad, 46 egynegyed. Rozs tartott. 103 hétnyolcad, 105 egynyolcad, 105 egyketted.
Ssegecf

ss. Jkir. városi

Csütörtök este 3/« 8 órai kezdettel

szinfjáz
Börletszünet.

Végre egy úriasszony

Vígjáték három felvonásban. Irta: Geyer Siegfriod.
Fordította: Stella Adorján. Rendezi: Vándor Andor.
SZEMÉLYEK:
Mária — — — — — — Dayka Margit
Gróf Szaszovszky — — — Főidényi László
István— — — — — — Páger Antal
Kornidesz — — — — — Vágó Arthur
Kornideszné — — — — Wlassits Györgyi
Gigí — — — — — — Bojár Lili
Soffór — — — — — — Veszely Pál
Pincér— — — — — — Nagy György
Történik napjainkban egy téli este gróf Szaszovszky
Egon lakásán.

SsserRessztöi ii&enet
Ií. munkások. Hasonló tartalmú sorokat névaláírással küldjenek be, hiszen sokkal komolyabb
dologról van szó, semhogy egy névtelen levél
hirlapi közleménynek alapjául szolgálhatna. —
K. I. Minden pénztári tag igényt tarthat a szülési segélyre, tekintet nélkül a tagság időtartamára.
A segélyért jelentkezzen a pénztár illetékes osztályánál.
Felelős szerkesztő: l> ASZTOK JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagvrcrorsiág
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.

G y ö r s i ^ á ^

a legolcsóbban Árviz.

u. 4. ssr. alatt

"
tanulhat.

s

DELM AfiVARORSZAG

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
'ügyfeleimnek, ismerőseimnek cs jóbaráfaimnak.

OFB. engedélyes, töcrényszékileg bejegyzett cég,
ingatlanközvetítő áüal föld- és házbirlokok vitele
és eladása. Földbirtokok parcellázását elvállalom
Szegeden, Mérey-ucca S. szám. Telefonszám: 17-93.
Somogyi-telep 11. ucca 661. számú Blieszné-féle
magánház 6500 P.
Nagymajláton a 248. sz. Berccz-féle uj magánház 550 n-öles gyümölcsös kerttel, kedvező fizetéssel 1200 P.
Borsi.
Somogyi-telep 20. u. 893. sz. Ballila-félc ház kedvező fizetéssel 2.200 P.
Borsi.
Somogyi-telep 34. u. 1019. sz. Almássy-féle ma>:unház 3 ezer P.
Borsi.
Somogyi-telep 34. u. 1028. sz. Timár Mária-féle
iiiagánház 2100 P.
Borsi.
Szőreg-Botíótelrp 1034. sz. magánház kedvező
fizetéssel 2500 P.
"
Borst.
Deszki állomáson az ifj. Bodó-féle 47. kat. holdas elsőrendű szántó őszi vetéssel, kedvező fizetéssel megvehető. Tulajdonos lakása Kübekháza
-'88.
Borsi.
Félegyházi határban, Szánk község mellett 76
kat. holdas tanyásbirlok, a Kovács K. Sándor birtokából ¡1 Babenyecz Gézáné-féle rész, nagyon
előnyös és kedvező fizetéssel 42 ezer pengőért
megvehető általam, vagy Kiskunhalason, Szabadkai-ut 5. szám alatt.
BorsiSomogyi-telep 6. u. 306. sz. Kiss Tóth-féle ház
kedvező fizetéssel 2200 P.
Borsi.
Kiszombor« Pctöfi-ucca 39. sz. Lajtár-féle magánház 1200 P.
Borsi.
Somogyi-telep 15. u. 859. sz. Szögi-féle n;agánház 3SOO P.
Borsi.
Somogyi-telep 11« u. 714. sz. Farkas-féle magánház 2500 P.
Borsi.
Somogyi-telep 10. u. 583. sz. Mosolygó-Féle magánház 3200 P.
Borsi.
Somogyi-telep 10. u. 600. sz. Kancsár-féle magánház 2700 P.
Borsi.
Ujszenliván, Arpád-ucca 150. sz. Nagy-féle magánház 3000 P.
"
Borsi.
Algyö 20. sz. Csáky-féle ház üzletekkel 8000 P.
Rókusi Feketcfülrfc'i 190. sz. Mihalik féle ház
4500 P. Aigner-tclepnél.
Borsi.
Aigner-telep 77. sz. tanya, 2 hold földdel, 3 szobás lakással 16.000 P.
Borsi.
Győri Bálint Mihály-ucca 7. sz. Gulyásné-félc
ház 16 ezer P.
Borsi.
Somogyi-telep 7-ik ucca 371. szárau Hajas->féle
magánház kedvező fizetéssel 3.600 P.
Borsi.
Somogyi-telepen ház, füszerüzlettel, nagyon előnvös_ és kedvező fizetéssel megvehető.
Borsi.
Somogyi-telep 10 u. 5Ö8. sz. Kocsis-féle magánház 6100 P.
Borsi.
Somogyi-telep 11. u. 685 sz. Temesvári-féle 4
szobás uj villa 72U0 P.
Borsi.
Somogyi-telep 7. u. 362. sz. Horváth-félo ma;i200 P .

Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi gépüzemek részére 1929. évben
szükséges kenőanyagok szállításának vállalati
uton leendő biztosítása céljából

1929. évi január hó 15-én d. e. 10 érakor
az I. tanácsi ügyosztályban zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok
ugyanazon helyen és időben nyilvánosan felbontatni fognak.
A pecséttel lezárt és sértetlen borítékban
elhelyezett s közvetlenül vagy posta utján
beadott ajánlatok az ajánlati végösszeg 2 százalékának megfelelő óvadékképes értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti uyugtával látandók el s az árlejtés napjának délelőtt 10 órájáig a tanácsi, iktató hivatalba
(Városháza földszint) nyujtanó be.
Az ajánlati borítékra ajánlattevő neve ráírandó.
Az óvadékok Szeged sz. kir. város tanácsi
letétpénztáránál helyezendők el és az árlejtést megelőző nap déli 12 órájáig fogadtatnak el.
A szállításra vonatkozó nyomtatványok 1
pengő költség megtérítése ellenében az I. tanácsi ügyosztályban a hivatalos órák alatt
rendelkezésre állanak.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fentartja magának azon
jogot, hogy a beérkezett ajánlatok kőzött az
ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon választhasson, vagy az összes ajánlatokat mellőzze és a szállítást más uton biztosítsa.
Szeged sz. kir. város tanácsának 192S dec.
31-én tartott üléséből.

Dr. Somogyi Szilveszter
V.2

polgármester.

Ériesiiem a mélyen tisztelt tisztikert és a n. é.
közönséget, hogv

cipőizletemet gfS . S

a fogadalmi templommá! szemben megnyitottam.
A szegedi 5. vegyesdandár jóléti intézményinek cipőüzemét 3 évig a m. t. liszlurak legnaayobb megelégedésére vezettem. Ugy ez, valamint előbbi működésem
arra a reményre iocosit fel, hogy ugy a m. t. tisztikar,
valamint a n. é. közönség b. megrendelése vei mielőbb
fel fog ke?e«ni.
D*rHooiSst nHy !is7»elettei kérem

Fodor fános Sutái

István

O. F. B. engedélyes, törvényszékileg bejegyzett
cég, ingatlanközvetítő által föld- és h,',;..:irtokok
tétele és eladása. Földbirtokok parrellúzusat elvállalom Szegeden. Mércy-ucca S. sz. Telefon 17-93.

Erős és g y e n g e

áramú

villanyfeiszerefési cikkek
valamint a l e g u f a b b rádiókészülékek
és a l k a t r é s z e k

Apróhirdetések
Belvárosban elegánsan bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
S0 filléres apróhirdetést.
Uri családnál
bútorozott
szoba kiadó. Bocskay ucca
4., félemelet, bal. .
Szépen bútorozott
szoba
fürdőszobahasználattal kiadó. Kárász ucca 14., I. 4.
Két
különbejáratu
uccai
szoba bútorral, esetleg üresen, irodának, rendelőnek
kiadó. Kelemen ucca 11.,
I. emelet 2.

Két-három szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
S0 filléres apróhirdetés utján.
Egy szoba, konyhából álló
lakás botorral vagy anélkül
kiadó Béke u. 15. Ugyanott különféle bútordarabok
eladók.

Á OÁ M V I L M O S
O r o s z l á n u c c a 5.

%

kftlMika-tiltfe

es eldnuomddta!
HiKszáth Kálmán ucca 9.
Szíves támogatást kér a tulajdonos

,39

D i n n y é s

K.

Szatymazon az állomáshoz
15 perc 870 négyszögöl sző.
Iő, 90 clrb gyümölcsfával 2
szobás lakással, mellékhelyi
seggel azonnal kiadó. Tudakozódni Mikszáth Kálmán
u. 5., ördög-féle depó.

.Foglalkozás
Sertés pörzsölést vállalok
géppel házaknál. Tudakozódni :
Karkas cipésznél
Kossuth ucca 21.. a viztoronynál.

Cserép kályhák
átrakását, javítását,
títását,

Wildenstein—segeni porosz kőszén P © * S O
Hindenburg porosz diókoksz . . » S ' I O
Kétszermosott kovácsszén
. . . „ 8-10
Pécsi 7000 caL tojás boulotto . . „
5'ZO
Nádujfalusi darabos kőszén . . . »
3-50
Nagybátonyi rostált akna kőszén
vagontételben
* 2'SO
I-a Naarbátonyi darabos kőszén vap.-tét. , 3 ' 2 0

tisz-

schamottozását
jutányos
áron csak nálam csináltathatja.
30

kályhás
ucca

49.

Jómegjelenésü fiatal leány
tejivóban azonnal felvétetik. Mikszáth Kálmán ucca
11. szám.
123

4 pengő n a p í k e r e setét
legcsekélyebb tevékenységnél is mindennap felveheti
komolyan
foglalkozó, intelligenciával
és jő megjelenéssel rendelkező ur vagy hölgy. Megbeszélés : földszint 66-OS
iroda. Tisza-szálló.

1 3 * 0 6

8

Nemzeti HIfeSintézet RT. szegedi fiókja
T-a
I-a
T-a
T-a
T-a
T-a

1

2*

Eladó perzsaszőnyeg 134—
116, szönyegcsomoző
íllvény. uj nyngágy,
>•
asztal és sublót s egyszerű
női ruhák stb. Szivárvány
ucca 52.

BÚTOROK

nagy választékban, leszállítóit árban
27
Wiesner,
Aradi u. 6.

íOzifo, szalonszén
és koksz

t.akás: Kálvária ucca 33.

legművészibb

szélMhe^.

Deufscli és Klein cég

Kis üres szoba azonnal kiadó, villany van. Liszt u.
i. szám.

favágást
vállalok. Telefon 15 53

S z e g e d

6-76

ieleion hívásra minden
mennyiségben azonnal

Egy kis zsirmalac eladó.
Szatymaz ucca S.

G é p p e l

Megutyilí

i-a porosz szálán
szén és diókoksz

Uccai szoba előszobával,
konyha gázsparherdtal és
villannyal azonnal kiadó.
Tudakolózni telefon 15-14.

Szentháromság

zési forrása

Masszív könyvszekrény ét
vaskályha, valamint uj talicska, használt télikabátok;
ruhák eladók. Vadász ucca
4 . szám.

P op'r uióda

Kovács

legolcsóbb, legjobb beszer-

Zsirsertések eladók. Megtekinthető d. u. 1-3-ig. Tápéi u. 55.

arany János arca IX

MeíeorU ú l y & á R

Borsi.

Somogyi-telep 10. u. 590. sz. Sziki-féle magánház, kedvező fizetéssel 5500 P.
Borsi.
Marostíi 29. sz. 2 holdas tanyásbérlet a Járványkprháznál, kedvező fizetéssel megvehető. Borsi.
Újszegeden, a Kállay-ligetnél nagyon jómenetelü
vendéglő általam megvehető.
Borsi.
Belvárosi jómenetelü vendéglő,
kocsibpállóval
azonnal átvehető.
Borsi,
rtthalom-uccában füszerüzlet azonnal átvehető.
47 holdas elsőrendű szántóföld őszi vetéssel, kedvező fizetéssel 20 ezer pengővel átvehető. Borsi.
:t0 hold elsőrendű szántó, az egész buzavetéssel.
kedvező fizetéssel 10 ezer pengővel átvehető.
15 holdas szőlős tanyásblrtok kedvező fizetéssel,
15 ezer peugövcl átvehető.
Borsi.
2 holdas szőlős tanyásbirlok kedvező fizetéssel,
azonnal átvehető.
Borsi.
5 szobás uj magánház ked-<'zö fizetéssel, 15 ezer
pengővel átvehető.
Borsi.
100 holdas tiornok tanyásbirtok kedvező fizetéssel, 25 ezer pengővel átvehető.
Borsi.
50 holdas halasi tanyásbirlok 1 hold szőlővel,
kedvező fizetéssel 18 ezer pengő.
Borsi.
45 kat. hold halasi homok birtok 7 ezer P.
S kat. holdas szántó vetéssel együtt 9 ezer P.
10 holdas tanyásbirtok minden elfogadható árért.
20 holdas tanyásbirtok, Szegedtől 2 kilométerre.
25 kat. holdas tanyásbirtok 5 hold szőlővel 36
•zer P.
Borsi.
30 holdas tanyásbirtok 40 ezer P.
Borsi.
10 holdas városi tanyásbérlet vetéssel és takarmánnyal együtt 2 ezer P.
Borsi.

Borsi

Szeged sz. kir. város tanácsától.
3-1.635—1928. tan. sz.

Borsi István

gánház

1929 január 3.

k|adáhiva,a|

telefonszáma

Elismert száraz

51

PoUAk

táspincéhen, Bárdház NAdrr ucca Telefon 15—46.

Csjpos, független úrinő
diszkrét barátságát keresi
gavallér uri fin.
Levelet
>Érdemest jeligére a
kiadóba.
Levelét megkaptam, ugyanott hatkor.
Szerény nő 40 év körüli
jólelkű fügettlen férfi barátságát keresi. Leveleket
»Délibábt jeligérc.
Szórakozás céljából. A levelemben jelzett helyen várjon rám szombaton este 7
után.
> Szórakoztató partner 22i
Levél
van a
kiadóban
»Szép az élet:-től.
Jólelkű és szerény barátnőt
keres sorsüldözött úriember. — Jelige: »Szenvedő
lelkű.«

KÜLÖNFÉLÉK
Néhány úriember bentétkezésre jutányosán kitűnő házias ebéd-kosztot kaphat
Tudakozódhatni: 872. tel.

Elveszett
újév este a színházban a
földszinten egy pár barna
bőrkeztyü. Megtalálója jutalom ellenében a kiadóhivatalban leadhatja.
Irodahelyiség, iroda fallal,
villany, telefon fs kályhával ellátva azonnalra vagy
január 15-ére Párizsi kör.
45. sz. alatt kiadó. Jelenleg
ideiglenes alma raktár. Tudakozódni Reitzer
Zsigmond, Margit u, 26., II.
em., ajtó 10.

fia- é s
s z é n t e l e p é n
Kossuth Laios sugárut 37. Telefon 16-91.

P 5-40
I-a dorongmentes I I . éves bükkhasáb tűzifa
3-70
I-a dorongmentes I I . éves blikk tuskózott tűzifa
4 I-a dorongmentes I I . éves b ü k k aprított tűzifa .
2-90
Bükkhulladék
12-I a Betorta faszén
I-a dorongmentes II. éves bükkhasáb vagontételbeu . » 3 * 1 ft
Házhoi szállításért 20. behordásért Ili fillért számítunk*

