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Előfizetési Ara havonta 3-20 vidékei és a fOvArosban 3-6D, KUltöldSn Ö-40 pengő. Egyes szóm tö, vasár- és Ünnepnap

Széli Gyula
A magyar törvényhozásba bevonult Szegedről a hetedik törvényhozó is.
Ez a hely, ahol most a Széli Gyuláról
szóló sorok következnek egymás után, nem
a felköszöntők fehér asztalteritője. Sokszor
nehéz harcokat kellett a Délmagyarország
első
hasábjain megvivni, a közérdek felvállalt és
teljesített védelme nem egyszer bet'e nehézzé
a kötelességteljesítés munkáját számunkra.
Sokszor ejtünk sebeket is, á m sebet ejt
as operáló kés is. Ez a hely nem az oktalan
dicséret, nem a kritikátlan magasztalás helye.
Vezércikkeinkben mi nem szoktunk felköszöntőket mondani. A piros asztal, fehér asztal,
zöld asztal legtragikusabb és legíátumosabb
magyar trikolorjához m i soha nem szolgáltattuk sem a nagydobot, sem a csinadrattát
Pedig mennyivel könnyebb, mennyivel jólesőbb feladat jót mondani. Mennyivel felemelőbb érzés levenni a magunk kalapját az
érdem előtt, mint leütni másét a közélet tisztaságot és tisztességet parancsoló templomár
ban. Mennyivel inkább szívbéli ügyünk méltányolni a hetedik szt jedi törvényhozóval a
hivatottság és érdem jogcímét, mint résztvenni
abban sokszor gusztustalan, mindig zűrzavaros piaci lármában, ahová a kötelességteljesítés robotja állit ki sokszor harcosnak és csak
kevésszer békeszerzőnek.
Érdekes a gondolkodás megfigyelőtornyáből
végigkísérni azt az életpályát, melynek delelőjéhez Széli Gyula most jutott el. Amit polgártársai elismerésben, hódolatban és tiszteletadásban nyújtani tudnak, abban már neki
része van. Nem is Szegedről indult el ; bár
munkás férfiélete hajnalán már Szegeden volt
Rokoni kapcsolatok, atyafiságos támogatások
nem álltak mellé, amikor vagy három évtizeddel ezelőtt elindult életének országuttá
szélesedő ösvényén. Amit elért, ahová eljutott, amit magának megszerzett talán legnagyobbrészt akaratlan is, azt mind minden
kivétel nélkül a maga tudása, puritán élete,
egyéni kiválósága juttatta számára.
Nem harcos, de munkás férfi, nincsenek
ellenségei, csak barátjai és tisztelői vannak
s nincs ebben a városban senki, aki nem
tartoznék tisztelőinek sorába. Az 5 sikere: a
becsület, a tudás és tisztesség diadala.
Van
valami vigasztaló optimizmus ebben a sikerl>en: nem a vagyon, nem a politika korrumpáltsága, nem a kéz-kezetmosó összeköttetések,
nem a közélet cinkosai verekedtek ki számára
sugarat az uralom glóriájából, Széli Gyula a
szivével és tudásával győzte le ezt a minden
idegent idegenkedve fogadó várost s ennek
a városnak polgársága vele szemben már nem
is tehet mást, mint örcmmel s immár büszkeséggel is elismeri benne a tudásnak, a tehetségnek s a jellem kiválóságának páratlanul ritka értékeit.
A józanság és fegyelmezettség, a szemlélet
tisztasága, a világosanlátás, a gondolkodás eredetisége és mélysége, a példátlan munkabírás, a márványból faragott jellem, a magyar jog intézményeinek a magyar jog szellemével átitatott tudása, irtózás a maradi Ságtól, de megfontolt előrehaladás, mély vallásos
érzése s a vallásosságából fakadó szabad vizsgálatnak szelleme — törvényhozóvá avatták
Széli Gyulát már régen, hamarabb, mini ahogy
Ia hivatottból hivatalos lett S most mi csak

azt a kívánságot fejezzük ki, hogy azon a
helyen, ahová őt nem a hatalom kegye, hanem a maga tudása, értelmének és jellemének
kiválóságai emelték, ne csak az általa a törvényhozásban képviselethez jutott ügyvédségnek. hanem ennek az egész városnak s a
város egész népének legyen szószólójaHét törvényhozója van Szegednek. Voltak
politikai pártok, melyeknek kevesebb törvényhozó tagjuk volt s mégis hatalmas erővel
tudták irányítani az eseményeket A törvényhozásban a pártkerelektől függetlenül van iparos blokk és van agrár blokk, melyek azonban eddig nem tudtak, talán nem is nagyon
akartak eredményt elérni sem a magyar iparosság, sem a magyar kisgazdatársadalom érdekében. Hét törvényhozó
már megalakíthatná a törvényhozás
szegedi blokkját;
a szegedi blokk tagjai — tegyünk most félre min-

(Illér

den pártpolitikai szempontot, — az elitjét
alkotnák a törvényhozó testületnek.
S ez a várakozás annál inkább jogosult,
mert a szegedi törvényhozók nemcsak számban gyarapodtak Széli Gyulának a törvényhozásba való belépésével. Széli Gyula magával viszi a nagy magyar jogászok minden
értékét: az Ítélkezés tisztaságát, hozzáférhetetlenségét és tekintélyét A magyar ügyvédség s Szeged város sokat várhat Széli Gyula
törvényhozói működésétől. Bennünket érhettek csalódások, érhettek fájdalmas meglepetések, illúzióinkat tönkrecibálhatta az élet, de
Széli Gyula még nem okozott csalódást senkinek s nem fog okozni e város népinek
sem. mely örömteljes hittel s rendületlen bizalommal néz hivatottságához és képességeihez méltó törvényhozói munkássácának a j
távlatai elé.

Március 25-én Indul el Földközi tengeri uljára
a Gráf Zeppelin
Az oda- és visszautazásnál Budapest felett Is átrepül
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése
Berlinből jelentik: Fridrichshafeni jelentés
szerint a Gráf Zeppelin
március
25-én éjjel
12 órakor indul el a Földközi
tengeri
útjára.
Az ut végcélja Palesztina
lesz és a léghajó
útközben Konstantinápolyt, Athént, Szalonikit, Bukarestet és Belgrádot is érinti. Budapest és Bécs felett ugy az oda-, mint a vissza»- «
utazásnál
átrepül
a léghajó. A sajtó szerint a !

palesztinai ut valóságos kéjutazás
lesz fe a%
útra máris számosan jelentkeztek, többek között Loebe, a birodalmi gyűlés elnöke, Braxui
porosz miniszterelnök és több képviselő. A'
léghajó a személyzettel együtt 75 utast visz
magával.
A palesztinai ut után további kéjutazások fognak következni. A Gráf Zeppelin
egyetlen szép nyári napot sem fog a hangárban tölteni.

H^ekerle
pénszü&yminis&ter
exposzéja a Húszban
Tíefer feszt ette a költséfj vetést, a &ázadómen1esséfjre,
a földadó, vagyonadó
és közadó
kezelését
e és az dllatlorgalml
adó
eltörlésére
vonatkozó
Javaslatot
Budapest, március 13. A parlament mai ülésén
Viezián szólalt fel a közigazgatási javaslathoz, majd
az elnök bejelenti, hogy Dabasl Halász Móric indítványt nyújtott be arról, hogy a. közigazgatási
reformjavaslat tárgyalásának tartama alatt a Ház
nyolcórás üléseket tartson. Jelenti még, hogy
Wekerl« Sándor pénzügyminiszter benyújtja az
állami költségvetést és szót kér.
Wekerle Sándor sápadt, amikor felemelkedik
helyéről és megkezdi beszédét
— A kormány elsó feladata — mondotta —
az államháztartás egyensúlyának fentartása, amit
bel- és külpolitikai tekintetből is a nemzeti becsület
ir elő. Támadások érték a múltban a kormányt,
hogy ezt a szempontot túlságosan szem előtt
tartotta költségvetésében és aránytalan feleslegeket zárt a költségvetéshez.
— A támadásoknak, megvallom, van Is látszólagos igazsága. De mi mezőgazdasági állam vagyunk, termelésünk viszontagságoknak van kitéve.
Hitelünk természete miatt sem élhetünk olyan
eszközökkel, mint más államok, amelyek korlátlan
hitelekkel dolgozhatnak. Nálunk tehát gazdasági
életűnkön belül kellett otyan beruházásokat eszközölni, amelyek elmaradása gazdasági stagnációra
vezetett volna. A vád egyébként ezentúl kevésbé
lesz felhozható.
— Amint a szanálás folytán fokozódtak bevételeink, már nem szükséges az óvatosság szem előtt
tartása A kormányt az a szempont vezette, hogy
lehelöles csökkentse a kiadásokat és csak iceo

mérsékelten emelje a bevételeket Sajnos, « a
szempont ebben a költségvetési évben még nem
érvényesülhet teljes egészében. De a tempó már
meglassult. Az összes állami kiadások az üzemekkel együtt 1428 milliót, a bevételek 1131.5 milliót
tesznek ki, az összes felesleg tehát 3 és félmillió
pengő.
— Ezt a három és félmillió pengős felesleget
arra használja fel a kormány, hogy ® tisztviselőt
lakáskérdését rendezze. Az öss-i á tisztviselői lakásosztályt megváltoztaja teMt a kormány.
— Ha a költségvetés egyes részeit Hzsgáljuk,
azt látjuk, hogy a személyi kiadások lunvegesen
emelkedtek. Az emelkedés 7.5 millió a személyi
kiadások terén. Felesleges állásokat azonban nem
fogunk kreálni és ha vannak felesleges állások,
azokat mindenképen törekedni fogunk megszüntetni. (Nagy taps az egész Házban.) A nyugellátásban 5.6 millió többlet mutatkozik.
Kun Béla: Ebben benne van az idegen földön élő üsztek javadalmazása is.
Wefcerte Sándor pénzügyminiszter: Az idegen*
ben maradt tisztek illetménye sem emelkedett
Vissza akarok azonban térni a költségvetésben
mutatkozó emelkedésekre. 1.4 millió pengő emelkedés mutatkozik azáltal, hogy a bírósági képesítéssel bíró biráknak és tisztviselőknek visszaállítjuk a régen élvezett pótlékot. A birák 600
pengő, a közigazgatási alkalmazottak pedig 300
pengő pótlékot kapnak évenkint és fejenkint. (Altalános helyeslés az egész Házban.)

D * í MVr.YARORSZAG
— A dohányjövedéknél 4.4 millíő, a sójövedéknél 0.7 millió, az autóadónál 0.5 millió, a betegápolásánál 1.3 millió pengő emelkedés mutatkozik.
13.6 millió emelkedés mutatkozik a honvédelmi
tárcánál, mert a honvédség létszámát a trianoni
békeszerződés értelmében fokozatosan emelni kívánjuk.
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egyéne közöl 223.000et már átalányoztam. Ezek
között van körülbelül 80.000 törpe adófizető. Ugy
szeretnem, ha ezek a törpe adófizetők minden
további forgalmiadó alól felmentetnének és minimális átalányt fizetnének, amelyet a rendes adóval együtt szedetnek be. (Zajos helyeslés.) A forgalmiadó átalányozása általában nagyon bevált
Lehet, hogy hibák csúsztak be, de ezek is rövidesen kiküszöböltetnek.

nítel, vagy Beruházási Mtel felvétele tárgyában
nem folynak.
— Mi nem oktrojálhatjuk a vevőkre, amit termelünk, hanem azt kell termelnünk, amit a külföldi piacokon értékesíteni 'tudunk. Nekünk a változott viszonyokkal számolnunk kell és át kell alakítani egész termelésünket. Tisztán látszik, hogy
pusztán mezőgazdaságból nem élhet meg az orA beruházásoknál 30 millió pengő emelszág. Indnsztriallzálni kell az országot.
kedés
— En optimista vagyok. Kétségtelen, öogy baA fényűzési adó
mutatkozik az egyes tárcáknál és üzemeknél. Ezzel
szemben a költségvetés 52 millió pengő felesleg- kezelését illetően már eddig is enyhítéseket nyúj- jok vannak, de bízom Magyaroraág gazdasági
jövőjében. Hiszem, Ismét virágzó ország lesz Magel zárni.
tottam. Ahol lehet, az árukat magában a gyárban,
— Ami a bevételeket illeti, ».5 millió az cgye- vagy ha behozatalról van szó, a vámnál adóztatom gyarország.
Ezután egymásután terjeszti be a javaslatokat,
nesadóra esik. A forgalmiadónál csökkenés mu- meg.
az állami költségvetést, majd a rendkívüli házadótatkozik, 5 millió pengő, mert, mint a tegnapi
mentességről szóló törvényjavaslatokat azután a
A legfontosabb kérdés az állatforgalmihivatalos lapban megjelent, a 3 százalékos pótléföldadó, vagyonadó és közadók kezelésére vonatadó
ügye.
kot, ami tényleg horribilis, 1 százalékra és az évi
pótlékot 12 százalékra szállítottam le. Az illetékek- Éppen ezért a kormány ugy határozott, hogy j kozó javaslatot, ezt követi a tulajdonváltozások és
ingatlanátruházásokra vonatkozó javaslat végül
nél 15.4 millió pengős emelkedés mutatkozik. Az
az állatforgalmiadót teljesen eltörli!:.
illeték fizetése terén általános enyhítést tartal- Az állatforgalmiadó eltörlése után, amit most be- pedig az állatforgalmiadó eltörléséről szóló javas,
latot nyújtotta be.
mazó tőrvényjavaslatot fogok még a mai nap
jelenteni
volt
szerencsém,
Szünet után áttértek az interpellációkra.
folyamán beterjeszteni. A fogyasztási adónál 18.9
Kruy István báró interpellálta meg először *>
elvárom, hogy legalább 4 százalékkal remillióra emelkedett a költségvetési tétel.
honvédelmi
minisztert a külföldön élő katonai
dukálják most az érdekeltek a husáratat
— A Nemzeti Bankkal szemben fennálló tarnyugdijasok ügyében. Kétségtelen — mondotta —,
tozásunk csökkent 16 millióval. Remélem, hogy el- (Lelkes nagy helyeslés az egész Házban.)
hogy ez a kérdés erősen nyugtalanítja a köz-i
érkezik mihamarabb az az idő, amikor mi is az
A zaj állandósult és ugy a jobboldalon, mint véleményt. Különösen a menekült tisztviselőkot
arany kifizetést vehetjük fel.
a baloldalon nagy vitatkozás folyik.
keseríti ez el.
Eartergályos János: Ez a kormány nem él már
Házadómentesség
Fábián Béla: Es a rokkantak talán őrülnek
addig.
— A ma beterjesztett törvényjavaslattal Indít- nekil
Wekerle Sándor pénzügyminiszter: A miniszKray István báró: A nehéz pénzügyi helyzet»
terelnökség kiadása növekedett, Ide kellett be- ványozom a házadómentességet is. (Taps a jobbben
nem adhat a magyar állam a menekülteknek
oldalon.)
Ennek
az
a
lényege,
hogy
a
30
évi
venni a hirlapirók nyugdíjintézetének tételét is,
melyet 70.000 pengőről 100.000 pengőre emeltünk, adómentesség terjesztessék ki a közmüvekkel el- nyugdijat, különben is gátat kell vetni a menekültek áradatának. Nagyon elkeserítő az, hogy
hogy a hirlapirók nyugdíjintézete, amely a há- látott területen építkezőkre. Kiterjesztem ezt az
számos katonatiszt külföldön költi el nyugdiját
ború és a gazdasági krízisek következtében egész adómentességet azokra a vidéki városokra is, ahol
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter nagy,
az
építkezési
propaganda
kívánatos,
továbbá
"
vagyonát elvesztette, legalább a minimális nyugérdeklődés
közepette válaszol az interpelláöóraí
gyógyfürdőkre.
dijat tndja fizetni. A rendőrség költségeinél egy— A földbirtokot és a házat a jövedelem- és Pontos számadatok vannak. A külföldön 662 polmillió pengő többlet mutatkozik, ami összefügg
a rendőrségi őrr.zemélyzet illetményeinek emelé- vagyonadó aránytalanul sújtja. Javaslatot terjesz- gári nyugdíjas és 88 katonai nyugdíjas él.. AZ
tek tehát a Ház elé, hogy a földadót az 1909-es összes katonai nyugdíjasok között kettő van, aki
sével.
,
nem tud magyarul. Az egyik közülük külföldön ét,
20 százalékra méltóztassék leszállttant
A népjóléti tárcánál
a másik Szegeden.
—
Közgazdasági
állapotunkat
akarom
megtára betegápolási költségek 1,700.000 pengővd emel— Arz báró vezérezredes esete a kővetkező.
kedtek. Ebból 0.7 millió pengőt az elhagyott gyer- gyalni. Indusztria! i zálódásunk örvendetesen növe(Halljukl
Halljuk!) Apja Kolozsvárott, anyja Szász-,
kedik.
A
külföldi
behozatalt
csökkenteni
kell.
A
mekek ellátására és megmentésére fordítunk. A
Társadalombiztosító kiadásai 3JS millióval emel- 60 mülíö pengőt kitevő szénimportot feltétlenül városon született Az összeomlás után román álle kell szállítani a hazai szén megfelelő propagá- lam polgárságát tartotta meg. Arz később visszakedtek.
lásával. A gabonakivitelünkről szólva hangsúlyozza, honositotta magát Magyarországi*.
A kultusztárcánál
j hogy a legújabb kísérletek segítségével sikerült
Felkiállások: No lám!
a lelkészi kongruára és családi pótlékokra 5.4 » már olyan standard búzát termelnünk, amely a
Csáky
miniszter: De nem volt pénze költözmilliót kellett felvenni. Egyetemi és klinikai elő- 1 külföldi piacok igényeinek megfelel.
ködni, Bécsben kellett tehát maradnia, mindé»
adások terhei kétmillióval emelkednek. Természet— Szólnom kell még az ország hitelviszonyairőL ellátás nélkül. Kegydijat kért tőlünk, amit nem
tudományi kutatásokra az eddigi 40.000 pengőt Folytatni kell azt a munkát, amelyet a hitelviszo- lehetett megtagadni. A független magyar hadsereg
l-fO.OOO pengőre emeljük, testnevelési célokra pe- nyok javítása tekintetében meg kezdtünk, mindent felállításában nem vett részt, mert meggyőződé,
dig 350.000 pengőt fordítunk.
meg kell tennünk, hogy a tőke itt jól és bizton- sével ellenkezett az. Emiatt azonban nem döntAz igazságügyi tárca
ságban érezze magát Fel kell hagyni minden hetünk abban a kérdésben, hogy éhenhaljon-e
keretében a bírák 3, illetve 6 százalékos pót- nyUt, vagy burkolt tökeellenes támadással, mert vagy sem. (Mozgás.)
Knidy István báró tudomásul veszi a miniszter:
lékának beállítása egymillió pengővel emeli e ki- a tőke oda, ahol támadják, nem megy és ahol táadásokat. A: ügyvédi ngugdij és gyámintézet szub- madják, onnan kivonul. Még sokáig külföldi tőkére válaszát és reméli, hogy az utó ¿államokban is
vencióját 200.000 pengővel emeljük. (Helyeslos.) fogunk szorulni. Ki kell jelentenem egyébként ilyen gavallérosan fogunk viselkedni
Az ülés háromnegyed háromkor véget ért..
hogy ezidőszerínt semmiféle tárgyalások állami
A postai beruházások
keretében el tudjuk v^ezni az automat&Áózpontok építését, az internacionális kábelek lefektetését, de meg lehet oldani a vidéki telefon- és
távíróhálózat kiépítését is.
— A Máv-ra térek most át. (Halljuk, halljukt
— az egész Házban.) A Máv. bevételei fokozatosan
csökkentek.
- „-•
Felkiáltások: Hogyan lehetséges ez?
Dombranslcy
gróf agyonlőtte
tiszttársai,
inert szerelmes
volt
Wekerte Sándor: A Máv. jövőévi költségvetése
a
menyasszonyába
csak 6.6 millió pengő tényleges fölösleget mutat
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.') pánik tőrt ki, az előadást félbeszakították!,
A fölöslegek csökkenésének legfőbb oka a tulnagy
Marievszky
személyzeti kiadás és a nyugdíj teher. Felhívom Bécsből jelentik: Lembergi jelentés szerint a Hamarosan megállapították, hogy
Dombranskggórf
a figyelmet arra a körülményre, hogy
hétfőre virradó éjszaka a Bolvedere-variete- kapitányt az egyik tiszttársa,
mert évek óta
ben véres féltékenységi
dráma
játszódott
le. két revolver lövéssel agyonlőtte,
a személyzeti kiadás a költségvetés 53
volt a kapitány
menyasszonyába.
A varieté egyik páholyában négy személyből szerelmes
százalékát (eszi ki.
'Amikor
az
eljegyzés
megtörtént,
elhatározta,
álló
társaság
foglalt
helyet
Marievszky
kapiEz a szám arra int bennünket, hogy minden szehogy megöli a kapitányt A gyilkos ellenszegümélyzeti és fizetési szaporítást a legszigorúbban tány a menyasszonyával és két tiszttársa. A
hangulat egyre emelkedőbb lett és amikor lés nélkül adta át revolverét A gyilkosság
mellőzzünk.
páho- egész Lengyelországban, különösen a lengyel
— Törvényjavaslatokat leszek bátor előterjesz- egy isme* t komikus lépett fel, a tisztek
5
teni, amelyek nem annyira adóenyhítéseket Jelen- lyában
revolverlövések
dördültek
el. óriási arisztokrácia körében nagy feltűnést keltett
tenek, mint inkább azt célozzák, hogy az adó
kezelésénél méltányosabb eljárás lépjen életbe.
Felhatalmazást kérek, hogy a régi adóhátralékokat
megbízható, esetleg nyugalmazott tisztviselőkkel
vizsgáltassam egyenként meg és ennek értelmében
mérsékléseket, r,őt tőrléseket fogok eszközölni. Ez
a javaslat, amit benyújtok, arra is felhatalmazást
ad, hogy a hátralékos adók kamatját leszállíthassam. A Jövedelmi és vagyonadó évi bevallását
(A
Délmagyarország'
munkatársától'A! eréllyel folyt tovább és megáll sipították, hogy,
ósszes terheitől és sallangjaitól meg akarom sza- mindszenti járáshoz tartozó Kiskirályság köz- Héjjas Sándornak nem volt joga
semmiféle
baditani. Azt akarom, hogy az adófizető előre
közpénz
felvételére.
ségben
a
pénztár
rovancsolása
alkalmával
natudja, hogy mennyit tud fizetni. Az adónak havi
A járási főszolgabíró a megtévedt segédrésztelekben való fizetését a jövőben Is fenn aka- gyobb ösözegü sikkasztást fedeztek feL A felrom tartani és méltányos esetekben ezt a kedvez- fedezés után vizsgálat indult meg, amelynek jegyzőt állásából azonnal felfüggesztette és a
ményt mindig meg fogom adni. A zálogolást csak során megállapították, hogy a község
segéd- vizsgálat iratait áttette a szegedi ügyészséghez^
akkor kívánom végrehajtani, ha a kincstár ér- jegyzője,
Héjjas
Sándor
5—6 ezer
pengőt
dekei tényleg veszélyben forognának. A transz- adó- és illetéktartozások
fejében nem fizetett
ferálásnak pedig teljes mellőzését kívánom.
be az adóhivatalba.
A megtévedt segédjegyző
— Áttérek ezután
ugy próbált elébe vágni a vizsgálat következsavanyított fehérrépa kapható <m
ményeinek, hogy lemondott
állásáról.
A vizsa forgalmiadóra.
ax ország 328.000 forgalmiadé fizetésére köteles gálat azonban ennek ellenére a legnagyobb
Szécheniy téc,

Véres féltékenységi
dráma
egy lembergi
mulatóhelyen

Ötezer pengői sikkasztott Héjjas Sándor
segédjegyző

Legjobb teák, rumok,
Danner Mihálynál.
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Amiről elfeledkezett
a tíiszkozciyíilés
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„A íanács maid foglalkozik a külföldi
üdvözlésekkel" — mondía a polgármester
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A törvényhatósági bizottság keddi díszközgyűlésén — mint
arról a Délmagyarország
részletesen beszámolt —
dr. Gaál Endre ny. kulturtanácsnok felvetette
ugyanazt a gondolatot, amely hangot kapott keddi
vezércikkünkben, ahol többek között a következőket irtuk:
»Ha a díszközgyűlés nemcsak ünnepelni akarna,
de emlékezni is, hálairatot
küldene mindahoz a
v>ároshoz, melyről accát nevezett el, hálairatot
küldene Londonba, Róm'ba,
Berlinbe,
Brüsszelbe
és Bécsbe is, mert a pusztulásra emlékezvén, talán
illenék megemlékezni azokról is, akik
talpraállani
segítettek és talán melegebbé tenné a szimpátiát,
ami még lehetne termékeny az elszerencsétlenedett, de talpraállt város s az elszerencsétlenedett s még talpraállni nem tudó nemzet javára.«
Ugyanez a gondolat nyilatkozott meg Gaál Endre
emlékbeszédében, amikor a következőket mondotta:
— Nincs jogom indítványt tenni, csak a polgármester ur figyelmét hívom fel: talán illő volna
az adományozó államokkal most, ötven év után a
város háláját és köszönetét újra tolmácsolni, egyben mostani salyos helyzetünkre figyelmüket felhivni.
Gaál Endre szavait általános helyeslés kisérte
a diszközgyü'ésen, helyeslőleg bólintott az ott jelenvolt kultuszminiszter is, rábólintottak a tanács
tagjai is, de azért nem akadt senki, aki ezt a
gondolatot magáévá tette volna, aki azt konkrét
inditváng formájában
előterjesztette volna, mert
hiszen Gaál Endre, amióta nyugalombavonult, nem
tagja a közgyűlésnek, indítványozási
joga nincsen
és csak, mint meghívott beszélt a díszközgyűlésen.
A díszközgyűlés valahogyan olyan formában alakult ki, mintha nem is a törvényhatósági bizottság ülésezett volna, mintha a városatyák felszólalási és inditvángozási
joguktól megfosztott hallgatói lettek volna a kultuszminiszterre
tartott
hivatalos pohárköszöntőknek.
Mert a nagy hizelkedésben elsikkadt valahogy a díszközgyűlés őszuzehivásának az alapoka, az árvizévforduló, a szónokok nem a város feltámadását ünnepelték, nem
tt várost uj életre keltő emberi szolidáritást, hanem
u — minisztert. így azután Gaál Endre indítványának nem is akadt gazdája. Az fejbólintással
elintéződött.
A Délmaggarország
munkatársa szerdán délelőtt
kérdést intézett a polgármesterhez ebben az ügyben, aki a következőket mondotta:
— Igen, igen, a város tanácsa majd
foglalkozik
ezzel a kérdéssel és a külügyminiszter utján elküldi azokat a hálaleveleket azoknak az államoknak és városoknak, amelyek ötven évvel ezelőtt
segítséget nyújtottak Szegednek.

tandfan&énl
és azért
egy
táP JCímjc

nagu
-Hab.

Súlyos motorkerékpár~szerencsétlenség
a Zrmyl~uccáhan
(A DélmagyarorszaQ
munkatársától.')
Buttvla József városi műszaki tisztviselővel szerdán délután a Zrinyi-uccában súlyos motorkerékpár-szerencsétlenség történt. A fiatal
sportember motorkerékpárján a Zrinyi-uccából a Gizella-tér felé igyekezett. A Zrinyiucca végén Butlula motorjával ki akart térni
egy szembejövő kocsinak, amiko» felfutott
a
gyalogjáróra.
A motorkerékpár a következő
pillanatban felborult
és a szerencsétlen
sport-

ember széles ivben repült le a motorról.
A1
motorkerékpárnak még forogtak a kerekei,
amikor Buttula eszméletlenül feküdt a kocsiúton.
A szerencsétlenségről azonnal értesítették a
mentőket. A kivonuló mentők Buttulát a sebészeti klinikára szállították, ahol megállapították, hogy mindkét
lába eltörött. A helyszíni szemle alapján kitűnt, hogy a szerencsétlenségért senkit sem terhel felelősség.

Tiz évvel ezelőtt
vakifották meg Szened egyetlen árviz-emlékét,
amely még ma Is vakon nézi a föltámadt várost
(A Délmaggarország
munkatársától.)
A körtöltésen, ott, ahol a Csongrádi-sugárut áthajlik a
sándorfalvai müutba, szomorúan áll egy furcsa, elfelejtett ts elhagyott »emlékműt. Rücskös, fehér
kövét már messziről megláthatják azok, akiket
végighajt a sorsuk ezen az uton. Az emberek
megszokták, hogy ott van, ma talán már nem is
törődnek azzal, hogy miért került oda, minek az
emlékét őrzi, kik állították fel?
Az emlékmű pedig vakon áll őrt a körtöltés faláJ rmk ormán, szemürege üresen mered a közömbössé vált város felé. Üresen, mert márványsze-

Valamikor a kőből faragott emlékmű város felé
néző oldalán aranybetűs emléktábla hirdette, hogy
ezen a ponton vesztette el Szeged népe az árviz
ellen kifejtett heroikus küzdelmét Ez a márványlap azonban 1919 nyarán eltűnt róla és azóta
nézi vakon a megcsonkított kőtömb a várost. Pedig azóta több, mint tiz esztendő telt el és az
idő elérkezett a borzalmas pillanat félszázados
évfordulójához. A város mindenható urai nem
igen járnak Sándorfalva felé, hiszen ezen az uton
nem kínálkozik hódoló elismerés, szivbizsergető
dicséret, sőt ióindulatu fejbőíogatás sem. Akik!

mét ezelőtt vagy tiz esztendővel kiütötte az emberi
brutalitás.
Az emlékmű a városnak azt a pontját őrzi, ameNull fok alá szállt a szegedi hőmérő lyen keresztül ezelőtt, pontosan ötven esztendővel
A szegedi egyetem földrajzi intézetének me- betört a Tisza haragos, bosszúálló, pusztító árja
teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szer- a belterületre és néhány óra alatt a föld színével
dán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása tette egyenlővé a büszke várost. Nevezetes pont
7.8 fok Celsius, a legalacsonyabb pedig — 3
j volt ez valamikor. Hetvenezer ember rettegése
fok Celsius volt. A barometer adata nullfokra
és a tengerszinre redukálva reggel 761.6 mm., I figyelt rá és hetvenezer ember kétségbeesett redélben 759.7 mm. A levegő relativ páratar- ménykedését változtatta át reménytelen kétségbetalma reggel 99 százalék, délben 60 százalék eséssé. Megérdemelte azt az emléktáblát, amelyet
volt. A szél iránya reggel déli, délben nyu- a megbékélt utódok állítottak föléje szörnyű meI mentőként az utódok feledékeny utódai számára.
gati s erőssége 0—1.

pedig ezt az utat járják, azok sokgondu, sok dolga
és kevéskenverö szegényemberek, az élet kipusztít
szivükből minden érdeklődést más baja-gondja iránt
A városnak mégis jóvá kellene most, az ötven éves
fordulón tenni ezt a tiz esztendős nemtörődömséget Hiszen olyan jelentéktelen dologról van sző.
Nem kerülne sokba az uj márványtábla és rendbejönne a dolog. Nem is a pénzhiányom mult eddigi
hanem a nemtörődömségen. Pedig ha valamelyik
kegyelmes vendég most kíváncsi lenne arra a
pontra, ahol a Tisza bevette Szeged büszke városát, a büszke város urai naogon
elszéggelnék
magukat,

Változékony,, szeles idő
A Meteorológiai Iniézeí
jelentése: Hazánkban túlnyomóan derült idő
mellett gyenge éjjeli fagyok voltak. A hőmérséklet többnyire plusz 4—5 fokra emelkedett.
Budapesten délben a hőmérséklet plusz 8 fok
Celsius volt. jóslat: Változékony,
aránylag
enyhe idő kisebb lecsapódásokkal
és megélénkülő
szelekkel.
A Meteorológiai Intézet jelentése

esfe 10 órakor:
Az európai időjárás általában az északnyugati aránylag enyhe óceáni légáramlás hatása
alatt áll. Különösen enyhe az idő Déleurópában. Lecsapódások inkább csak Keleteurópában voltak. Hazánkban az idő jórészt derült és
erős nyugati légáramlás mellett aránylag
enyhe. Jóslat: Változékony
és egyelőre
szeles
idő várható,
gyenge éjjeli
fagyokkal.

A
Pénteken

DELIMЛ<,Il ЛКОИМ Aü

PETŐFI

szelleme
a Korzóban

Minden előadásban BflRDOCZ R Ó Z S A színművésznő elszavalja a „Nemzeti dali"

A szegedi Ítélőtábla helybenhagyta az ítéletet
Kovacsics főispán és Major Simon pőrében
Rágalmazás! pör egy bizalomnyilvániíás körül

* rcí us 14.
rabjait magához vetfe és hogy bűnét palástolja,
kitalálta az ajándékozás meséjét.
Az asszony azonban tagadta a lopás elkövetését A boncolás eredménye fejtette meg azután
az ajándékozás meséjét A boncolás adatai szerint Koreck Miklós szivszelhüdésben
halt meg és
még szombaton éjféltájban
állott be a halál. Lévay Antalné védekezése ezzel megdőlt, amiért is
a rendőrség az asszonyt szerdán délelőtt az ügyészségi fogházba kísérte át. Ellene lopás címén indulf
meg az eljárás.

A felsőház ülése

Budapest,
március 13. A felsőház ülésén
Wlassics
Gyula
báró elnökölt. Az elnök elő(A Déhnarjijarország
munkatársától.)
Isme- azt is, hogy harminc árvízkárosult a népjóléti
retes a nyilvánosság előtt az az éles közéleti miniszterhez is nanasszal fordult ebben az terjesztése során elparentálta a felsőház elhunyt tagjait Csekonics Endre grófot, Breharc, amely hosszú hónapok óta folyik Gyu- ügyben.
zovay
Lászlót és Szuly Jánost Jelentést tett,
lán Kovacsics
Dezső főispán és dr. Major
A közgyűlésen azonban az alispán nem enhogy Gasparri és Mussolini megköszönték a
Simon ügyvéd, megyebizottsági tag között A gedte meg a panaszirat
felolvasását
azzal az
harcból több pör keletkezett, amelyek a föleb- indokolással, hogy a főispán nincsen jelen. Vatikán és az olasz állam megegyezése alkalmából küldött üdvözlő táviratokat
bezés során rendre a szegedi Ítélőtábla elé Dr. Major Simon erre letette a megye asztaAz igazoló bizottság jelentésének elfogadása
kerültek. Szerdán délelőtt is egy ilyen pör- lára a panasziralol.
Ezért rágalmazásért pörbe
statisztikai
szolgálatról
szóló
ben tartotta meg a felebbviteli tárgyalást a fogták, mint a panaszirat állításainak hiresz- után a hivatalos
törvényjavaslat következett
szegedi Ítélőtábla Scultéty-tanácsz.
Kovacsics telőjét.
Szterényi
József báró: örömmel üdvözli azt
főispán sérelmére elkövetett fölhatalmazásra
A gyulai törvényszéken tárgyalták először
üldözendő rágalmazás vétsége miatt emeltek ezt az ügyet, amely elé nagy érdeklődéssel a kezdeményezést, amely a statisztikai egyvádat dr. Major Simon ellen.
néztek. Gyulán dr. Major
Simont bűnösnek ségének biztosítására szolgál. A miniszterelnök
Az ismert megyebizottsági tag Békés vár- mondották k i és 2000 pengő
pénzbüntetésre figyelmébe ajánlja, hogy a központi statiszmegye elmúlt évi áprilisi közgyűlésén szólásra ítélték. Dr. Major felebbezése folytán tárgyal- tikai hivatal gyakorlati főiskolája lehetne
jelentkezett akkor, amikor a főispánnak bi- ta az ügyet a szegedi Ítélőtábla, ahol az ira- azoknak a fiatal tisztviselőknek, akik később
zalmat akartak szavazni. Dr. Major Simon a tok ismertetése után dr. Major kijelentette, az egyes minisztériumokba kerülnek, mint
bizalomszavazás előtt ismertetni
akarta azt u
hogy ő nem »híresztelte« a panaszirat állí- gazdasági referensek.
Teleki Pál gróf után Bethlen István miniszpanasziratot,
amelyet
Rábai
Imre ¿s társai, tásait, csupán
az irat jelzetét olvasta fel. A
terelnök
szólal fel. A közélet ma már értékeli
vésztői árvízkárosultak
készítetlek
és amelybizalomszavazás előtt pedig mint megyebizottben többek között felemlítették,
hogy
Kova- sági tagnak »joga és kötelessége
volt a főispán a statisztikai m u n k á t Jellemző, hogy az utódállamok kunststüekökhöz folyamodnak, hogy
csics főispán 1200 pengő segélgt kapott a tisztellen hangozíalott
panaszokat
szóvá
tenni.
más számokat hozzanak ki. A centralizáció
viselői alapból. Az árvízkárosultak panaszkodAz ítélőtábla rövid tanácskozás után helyszükséges, mert két-három ellentétes felvétel
tak az iratban, hogy három tél óta
szenvednek
benhagyta
a gyulai törvéngszék
ítéletét azzal
és hálára vannak kötelezve azok iránt, akik az indokolással, hogy az iratnak a megye asz- is történt különböző bázisokon. Készséggel
segítségükre jönnek. Az árvízkárosultak szá- talára való letevésével dr. Major híresztelte hozzájárulok ahoz, hogy a kereskedelmi minisztérium ne szenvedjen további a m p u t á d ó t
mára kiutalt húszmilliárd
hovafordításáról a panaszirat tartalmát. Dr. Zomborg
Jenő
— Teljesen helyeslem Szterényi őexoellenvan szó, j ó volna ebben az ügyben vizsgá- főügyészhelyettes, valamint dr. Major Is semciájának a magasépitkezés centralizálására volatot tartani. A panasziratban megemlítettek
miségi panaszt jelentett be a Kúriához.
natkozólag fölvetett tervét Az egészséges öszszevonás nagy megtakarítást jelent
A felsőház
a javaslatot
általánosságban
és
_ részleteiben
egyhangúlag
elfogadta.
A statisztikai javaslat tárgyalásit után a kon• védség legénységi
állományú
egyéneinek
ellá4
tására vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásán»)
került a sor.
(A Dilmaggarorszúg
munkatársától.)
A Honvéd- gyanút fogott és jelentést tett a rendőrségen. Az
Kolozsvárg
Mihály: U j honalapítás előtt áltér egyik elhagyatott bódéjában vasárnap dél- üzletbe detektívek mentek k t Az ágynemüeket
árulgató asszony Lévag Antalnő menhely! ápolt- lunk, a régi hont kell visszaszereznünk és
előtt nyolc órakor halva találták meg Koreck
Miklós 78 éves borbélyt Az öreg borbély szom- nak nevezte magát és elmondotta, hogy az ágy- ebben a honvédségnek részének kell lenni.
baton még vigan borotvált. A szegények borbélya nemüeket Koreck Miklós Honvéd-téren lakó borCsáky Károly honvédelmi miniszter emelbélytól kapta. Elbeszélése szerint az öreg bor- kedett szólásra. Részletesen ismerteti, hogy,
volt Mindenki ismerte a környéken és váratlan
halála szegényes elhagyatottságában mély rész- bélyt már régen ismerte. Szombaton is beszélt milyen nagy súlyt vetnek a legénység erkölosi
vétet is keltett. Vasárnap reggel egy munkás em- vele. Panaszkodott neki, hogy a menhelyen na- nevelésére. Ma a hadseregnek erkölcsös egyéber kopogtatott a rozzant bódé ajtaján. Kopog- gyon hideg van, amire az öreg borbély felaján- nek alapjára kell felépítve lennie. A hadsetatására senki sem felelt. Amikor benyitott az lotta szállását, ö elfogadta a szives invitálást és a
njtón, szalmák között megfeketedve feküdt az szombatról vasárnapra virradó éjszakát Koreck Mik- regnek m a az a hivatása, hogy a magyar
öreg borbély. Már-már bűntényre gondoltak és lós bódéjában töltötte.Reggel felkelt, de az öreg szegé- katonai erényeket, az ezeréves magyar vitézséA halálról get sűrített kivonatban foglalja magában és
csak a helyszínre kiszállott orvosi bizottság álla- nyes vackán nem akart megmozdulni.
pitotta meg, hogy az öreg Koreck Miklós termé- beszélgetett és azt mondotta, hogy a végét érzi, fejlessze. Az erkölcsi nevelés mellett a szellemi
nevelés is fontos követelmény.
szetes halállal halt meg. Holttestét a törvényszéki mire nekiajándékozta az összes ágyneműit
bonctani intézetbe szállították be, a kis bódé ajtaVégül a trianoni rendelkezésekre térve át
Lévag Antalné kihallgatása közben a rendőrját pedig lepecsételték.
ségen megtudták, hogy Koreck Miklós meghalt kijelentette a miniszter, hogy meg kell uyilnia
A váratlan halálesettel kapcsolatban a rendőrség A helyszíni orvosi vizsgálat alkalmával a holt- annak az útnak, hogy a kétoldalú szerződés
erdekes lopási ügyben kezdte meg a nyomozást testen már foltokat találtak, úgyhogy a rendőr- bizonyos pontjainak nem teljesítése folytán
vasárnap a másik szerződő fél is szabadkezet kap.
Vasárnap délelőtt tőrtént ugyanis, hogy Róth orvosi jelentés szerint az öreg borbély
•lózsefné Londoni-körúti zsibárusnőnél megjelent reggel már régen nem volt életben és ezek szeA javaslatot ezután általánosságba^ majd
egy középkorú asszony és egy dunnahuzatot kí- i rint az sem lehetséges, hogy Lévayné vasárnap
nált eladásra. Róthné a huzatot meg is vette, reggel még beszélt volna vele. így merült fel részleteiben is elfogadták.
A felsőház ezután vita és hozzászólás nélmajd az ismeretlen asszony alig egy óra múlva azután az a gyanú, hogy Lévay Antalné, amikor
dunnát, paplant és párnát hozott hozzá. Ekkor az öreg borbély meghalt, annak értékesebb da- kül általánosságban és részleteiben is elfogadta először a birói végrehajtási reformról,
azután a szőlögazdálkodásról és hegyközségTnlefnn
HABM0N1A hangrersenyrendezO
ICICIUIJ
TftUdlal Szeged. - Igazgatósáé: :
ről szóló törvényjavaslatot, majd a gyógy3-06.
Zrínyi ucca 5. sz. Telefon : 12-38.
fürdőjavaslat tárgyalására tért á t
A vita első szónoka József Ferenc főherceg
VII. bérlet.
volt. Fontosnak
tartja, hogg a fürdő
olcsóbb
esle 8, Tiszában
leggen és hogy egy idő múlva egyenlegbe jusson a külföldre
vitt és a külföldről
behozott
pénz összege. Fürdőkórház építését javasolja.
Fontos dolognak tartja azt is, hogy ne támaszkodjunk annyira a nyugatra, hanem inkább a keletre és a keleti kis országok fürdőző közönségét csalogassuk ide.
Jetfoek a D é i m a g Q a r o r s z é ü t e g u l r o t S á l á b a n . Telefon: 306.
Némethg
Károly: Budapest idegenforgalma
örvendetes javulást mutat, mert tavaly csak,
a szállodákban 110.000 igazi külföldi lakott,
akjk- itt több mint 25 millió pengőt költöttek.
A felsőház legközelebbi ülését csütörtökön
fazonokat készítek az eredeti párisi Р м м ц П
M i § « á i w n №
nőidivatterme
modellek után jutányos árban. 830
s W i l i i e B ^ y i i e Kelemen ucca 3. délelőtt tíz órakor taríia.

Meg&ali asz öreg borbély,
vendége kifosszioíía a f>olítesiei

Qélmagyarország jegyirodája.

HOLNAP

Waldbauer—Kerpely
vonósnégyes hangversenye,

Wienből megérkezve
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A kultuszminiszter
a tervezett négy gazdasági *skola helyett
csak egyet épit fel Szegeden
A szegedi színház nem kap állami szubvenciói ?
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kle&elsberg Kunó kultuszminiszter a keddi díszközgyűlés után tanácskozásra ült össze a város hatóságának vesietőível és a gazdasági érdekeltségek képviselőivel a polgármester szobájában. A tanácskozás tárgya a város belterületére
tervezett gazdasági
iskolák építésének kérdése volt.
Mint ismeretes, a kultuszminiszter eredetileg négy gazdasági szakiskolát kívánt megtelelő városi hozzájárulással építeni Szeged
belterületén, hogy a városban lakó gazdák
gyermekei is részesülhessenek modern szellemű mezőgazdasági oktatásban. A polgármester a mezőgazdasági érdekeltségekre bizta
B miniszter által tervezett u j gazdasági iskolák helyének kijelölését és a város vállalkozott arra, hogy a kijelölt helyeket megszerzi
tulajdonosaiktól.
A kultuszminiszter a kedden délben tartott megbeszélésén bejelentette, hogy kénytelen terveit szűkebb
keretek kőző
szorítani,
mert az állami költségvetés keretei között nincsen annyi pénze, amennyi
ezeknek a megvalósításához
szükséges
lenne. Éppen ezért
(elhatározta, hogy Szegeden egyelőre csak egy
gazdasági
iskolát épit, még pedig
Újszegeden,
a legjobb esetben felépíttetheti az alsóvárosit
is, de a másik két iskola építését
bizonytalan

időre cl kell halasztania.
Az ujszcgeöi gaidasági iskola építését azért tette az első helyre,
mivel a földmüvelésügyi miniszter a gyümölcstermelés egységesítése céljából gyümölcsfaiskolákat kíván létesíteni és ezek közül
egyet Újszeged kapna. A gyümölcsfaiskola
a gazdasági szakiskola kezelésébe kerülne és
az iskola így nagy szolgálatot tehetne a szegedi
gyümölcstermelés érdekeinek. Alsóvároson viszont a paprikatermelés indokolja meg a
gazdasági iskola sürgős felépítését A miniszter bejelentéseit az értekezlet szomorúan vette
tudomásul.
A polgármester — mint ismeretes — azért
változtatta meg az utolsó pillanatban a színházi díszelőadás műsorát, hogy a
színtársulat
minden
osztályát
bemutathassa
a
kultuszminiszternek,
aki most volt először a szegedi
színházban. Ennek a bemutatásnak pedig az
volt a célja, hogy támogassa
a miniszter
előtt
az állami
szubvencióért
indított
akciót. A
polgármester tárgyalt is erről a kérdésről a
kultuszminiszterrel és erről a tárgyalásról a
kővetkezőket mondotta érdeklődésünkre:
— Amikor megkérdeztem a miniszter urat,
hogy remélhet-e a városi színház nagyobb
állami segítséget, a miniszter
nem
válaszolt,
csak a vállát vonta fel, ami azt jelenti, hogy
— sajnos — nagyon gyöngék
a
kilátások...

fffrefc
— Rokrlem az árviz áldozataiért. Szerdán délelőtt 10 órakor V á r h e l y i József nagy papi
segédlettel rekviemet tartott a fogadalmi templomban. A gyászistentiszteleten igen nagyszámú közönség jelent meg és a vdiros is képviseltette magát
— Hősi emléket, gazdasági Iskolát cs legelöl.
A polgármester előtt szerdán délelőtt népes felsőtanyai küldöttség jelent meg N y á r y György kereskedelmi iskolai főigazgató vezetésével. A küldöttség három dolgot kért a várostól. Először
háromezer pengő támogatást kért a várostól a
felsőtanyai hősi emlékmű felállításához. A polgármester kijelentette, hogy Felsőtanya is számithat
ezen a téren a város támogatására, mint ahogyan
azt Alsótanya is megkapta, csak azt nem tudja,
hogy a város az idei költségvetés keretében kiutalhatja-e a kért segítséget, amelyre fedezet egyelőre
nincsen. A felsőközpontiak második kérelme az
volt, hogy a Felső tanyára tervezett gazdasági iskolát Felsőközponton épitsék fel. A polgármester
megígérte, hogy lépéseket tesz ebben az irányban. Harmadszor azt kérte a küldöttség, hogy a
város engedje meg az idén a nagy állatoknak is
a balástyai legelőre való kihajtósat, ahol eddig
csak növendékálktok legelhettek. A múlt évi nagy
szárazság és takarmányhiány következtében ugyan,
is alig van növendékállat a felső tanyákon és igy
nem érdemes számukra külön legelőt fen tartani.
A polgármester ezt a kérelmet is megszívlelendőnek találta.
x Del-Ka újrarendezett cipőkirakatai kellemes
feltűnést keltenek. Jő minőség, olcsó ár és tartóss á g — e z jellemzi a Del-Ka-gyártmányt Fiók:
Kárász ucca 14.
671
— Istentisztelet a zsinagógában. A március lő-iki
istentisztelet az uj zsinagógában délelőtt kilenc
órakor lesz. Utána a zsidó népiskola tornatermeben hazafias ünnepély.
• x Bájos a szép asszony, amikor vendégeit egy
csésze illatos, aromás teával megkínálja. A tea
hangulatot keltő szimbóluma a kedélyes otthonnak. M e i n l ujtermésü tea — a legjobb.

— Az egyetem! és főiskolai hallgatók Bethlen
Gábor Köre március 15-én, délután 6 órai kezdettel tartja a református templomban márciusi ünnepélyét, amelyen előadást tart dr. Szád e c z k y K a r d o s s Lajos egye'emi tanár A márc i u s i g a z i j e l e n t ő s é g é r ő l . Ezen az előadáson kívül művészi ének- és zeneszámok, szavalatok és B a k ó László református lelkész bibliamagyarázata szerepel még az ünnepély műsorán.
Belépődíj nincs.
x Modern bátorok olcsón kaphatók az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában.
— Előadás a »szegedi lélek<-ről. Az Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti
szakosztályában
fenti cimmel tartott előadást dr. B á l i n t Sándor
egyetemi adjunktus. Előadásában a szegedi léleknek a katolikus hittel való szoros összefüggését
tárgyalta elvi vonatkozásokban. Beszélt Boldogasszony speciális szegedi kultuszáról, amely a
Havi Boldogasszony ünneplésében is megnyilvánul.
x Rádió, villany. Deutsch, Kárász-u. Tel 8-71.
— Kifosztottak egy élelmiszeres bódét. Klivinyi
Ferenc Maros-ucca 28. szám alatti füszerkereskedő
feljelentést tett a rendőrségen, hogy szerdán éjjel
háza udvarában lévő élelmiszeres bódéját ismeretlen tettesek felfeszítették és kifosztották. A fosztogatók 240 pengő értékű élelmiszert vittek el. A
rendőrség a nyomozást megindította.
x Járványok ellen legbiztosabb Ördög Vince bora.
— >£lcs támadást intéztek a társadalombiztosító
ellen a szegedi iparosok vasárnapi gyűlésén«
cimü keddi tudósításunkkal kapcsolatban Zsámb o k y Mihály annak közlését kéri, hogy vele az
54 pengős járulék helyett aem fizettettek 57 pengőt. Ellenben állítja és ha kell bizonyítja, hogy
az intézet kifcézbesitett részére egy kimutatást,
amely szerint 56 pengő 07 fillért kellett volna
fizetnie. Zsámboky 10 nap múlva fizetni is akart,
de akkor már 57 pengő 15 fillért követeltek tőle.
Tiz napra tehát 1 pengő S fillér késedelmi kamatot számítottak fel, amely még a bankok 12
százalékos kamatjánál is nagyobbx Kérje telefonon 300-asl vagy „Kéry-autóíaxll" 378

Szép álom szén leányról, huszárról.
Ma premier!
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Március 15.
Márciusi
ünnepély
a Munkásotthonban.
A
szegedi szociáldemokrata párt a kulfcurszervck
részvételével pénteken este 7 órai kezdettel
a Munkásotthonban (Hctvezér-ucca 9.) márciusi ünnepélyt rendez. A márciusi események
jelentőségét Farkas István országgyűlési képviselő ismerteti.
A szilléri községi cllemi népiskola
tanítótestülete szép keretek között fogja megünnepelni
a szabadságharc 81-ik évfordulóját A 15-én
délelőtt fél 10 órai kezdettel tartandó ünnepélyünkre a szülőket és érdeklődőket meghívja a
tanítótestület
Középiskolai
rejormátus
tanulók
március
15-éh délután három órai kezdettel, a Calvintéri templomban hazafias ünnepélyt rendeznek. Program: 38. dicséret, előimát mond
dr. Illyés Endre hitoktató-lelkész, szavalnak
Patkós Jolán és Pethő Dezső, a nap jelentőségét ismerteti Dudás
Béla, utóimát mond
Durkó Gábor hitoktató-lelkész. Belépődíj nincs.
Vitézek j igy elmébe: A március 15-cn megtartandó ünnepélyes istentiszteleteken a vitézek is résztvesznek. Gyülekezés háromnegyed 10 órakor felekezet szerint a fogadalmi,
református, evangélikus és görögkeleti templomok előtt. Istentisztelet után az összes vitézek a fogadalmi templom elrítt a nyolcszögletű toronynál gyülekeznek és a vezetésem
alatt a Klauzál-térre vonulnak. Székkapitány.

Miss Európa Brósben
¡¡ács, március 13. Simon Böske szerdán Bécsbe érkezett, ahol nagy ünnepséggel fogadták. Délben a Grand Hotelben volt ebéd a tiszteletére, est®
pedig gróf Semsey Andor követségi tanácsos döblingi kastélyában fényes bál volt. Simon Böske -csütörtökön utazik Budapestre.

Az egységes párt ülésén
elintézték a Petrovácz-afféri
Budapest,
március 13. A keresztény, kisgazda, földmives és polgári párt elnöki
tanácsa
Pesthy
Pál elnöklcsével szerdán dclntán 6
órakor ülést tartott, amelyen a kormány tagjai közül Bethlen István gróf miniszterelnök,
Klebelsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter, Mayer János földmivelésügyi miniszter, Scitovszky Béla belügyminiszter, Wekerle Sándor pénzügyminiszter és Zsitvay Tibor igazságügyminiszter vett részt. Az elnöki tanács
foglalkozott a keresztény gazdasági pártnak
azzal a határozatával, amelyet Petrovácz Gyula
országgyűlési képviselőnek a
Reiclispostban
megjelent cikke ügyében hozott. Az elnöki
tanács Pesthy Pál pártelnök előterjesztésére
és gróf Bethlen István miniszterelnök hozzászólása után ugy döntött, hogy a keresztény
gazdasági párt lojális határozatát tudomásul
veszi.
Az elnöki tanácsülés után
pártertekezletet tartott Pesthy Pál elnöklésével. A pártértekezleten a kormány minden tagja megjelent. Napirend előtt felszólalt Erdélyi
Aladár, hangoztatta, hogy a pénzügyminiszter
nagyszabású expozéját igen fontosnak tartja.
Wekerle
Sándor pénzügyminiszter válaszában többek között a következőket mondta:
— H a mi csak panaszkodunk, lehet, hogy
az arra fog vezetni, hogy megszánnak bennünket, de én nem szeretném, hogy h a hazánk Európa koldusának a szerepét vállalná.
Nekünk nincs szükségünk szánalomra. Mi
Európától csak a teljes igazságot kérjük.
Ezután Pesthy Pál elnök bejelentette, hogy a
párt vitaestélyeinek során legközelebb SzabókéAlajos pénzügyi államtitkár tart előadást a
kormány által eddig megvalósított beruházásokróL

egy szép meséről, békéről, szerelemről,

KORZÓ
MiretaB 14-én

boldog .Nagymagyarországról

Ó r i á s o k .
v ö l g y e Dráma 10 felvonásban.
Főszereplő: MILTON SILIS.

A Noszty fiu esete Tóth MarivalElcseréli
a Belvárosiban

MOZI

Csütörtökön
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Az olvasó rovaia
Tisztelt Szerkesztőség!
A
Dclmagyarország
V. évfolyam 55. számában:
»Mezdöbbentő
trdatok az eggik lebontásra
váró
Zringi-uccai
ház lehetetlen
életéről«. cini alatt megjelent
cikk valótlan adatokat tartalmazván, ezekkel
szemben k i kell jelentenem, hogy a bérlők
nem mindegyikének maradt meg a joga a
i Kárfizetésre, továbbá, hogy ez a jog sem fokozódott azáltal, mert nemlétező házmester után
járó házmesterpénzt is fizetni kell, amennyiben hét lakó közül csupán három fizeti a bért,
a háznak külön fizetett házmestere van s
ennek dacára egyetlen lakó ezideig egy fillér
házmesterpénzt sem fizetett. Dr. Tóth
Imre
ügyvéd, a Zrinyi-ucca 14. sz. ház kezelésével
megbízott gondnok.

liadió
J-1 nagyobb
mai

leadóállomások
műsora

Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor- és bélzavarok, máj* és lépduzzedás hál«
és derékfájás ellen a természeladla »Ferenc
József" keserűvíz, naponkint többször bevéve,
hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc J ó z s e f
viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan
és mindig enyhén hot. Kapható gyógyszertárakban, drogérlákhan és fű«zerözletekben. B.4

Budapest. íl.15: Hangverseny. 9.30, 12: 1125, 13,
14.30, 22.45: Hirek, élelmiszerárak, pontos időjelzés,
időjárás- és vízállásjelentés, ügetőversenyeredmények. 9.45: A hangverseny folytatása. 12.05: Zongorahangverseny. 12.35: A hangverseny folytatása.
16: Rádió Szabad Egyetem. 17.10: A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata.
17.40: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar
hangversenye. 21.15: Magyar kamarazeneit. 23: A
m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hangver.
A Bástya húsvéti programja végérvényesen péo*
senye. Vezényel: Fricsay Richárd zeneügyi igazgató. — Bécs. II: Délelőtti hangverseny. 16: Dél- teken fog eldőlni, még pedig Bécsben, ahol dr.
utáni hangverseny, Henriette Schandl közreműkö- F o d o r folytat tárgyalásokat a Bástya húsvéti
désével. 20.05: Bella Altén ária- és dalestje. 20.40: vendégével. Akkor tudjuk meg, hogy P r o Verce I l i , vagy a R e d St ar jön Szegedre. TerméSzerenád^est Georg Maikl és Edmund Walcsek
közreműködésével. — Berlin. 11: Gramofonhang- szetesen addig a kecskemétiekkel sem lehet beverseny. 16.30: Szórakoztató zene. 20.45: Ünnepély fejezni a tárgyalást a húsvét hétfői kecskeméti
Melyen tisztelt Szerkesztőség!
Azzal kell kez- Johann Strauss 125-ik születésnapjának emlékére. meccs ügyében.
Vasárnap reggel a gyorsvonattal utaz№ » Bástyái
denem, hogy fogadják hálás köszönetem. Olyan Zenekari hangverseny. — Brfina. 12.30: Déli hangnyomorban éltein ugyanis, hogy elhatároztam verseny. 17: Gordonkahangverseny. — 5. G. B. Budapestre az Újpest elleni meccsre és a BritanDaveníry Experimentál. 15: Szimfonikus hangver- niában fog megszállani. A csapatot a vezetőségen
magam az öngyilkosságra. Akár hova mentem
munkát kérni, mindenhonnan elutasítottak, seny. 16.40: Orgonahangverseny Jessie Cooke (szop- kívül sokan fogják felkísérni.
rán) közreműködésével. 18.30: Tánczene. 19.30:
Az első világbajnoki hithalltornáfrt Olaszország
fiinem kellett, lakást muszáj volt fizetnem, Halle-hangverseny. — Frankfurt. 12.30: Gramofonha szabadban« nem akartam lenni, kénytelen hangverseny. 16.35: Johann Strauss-emlékhangver- és Svédország versenyeznek. A verseny megrendevoltam a ruháimat eladni potom áron, de mi- seny. 19.30: Smetana »Die verkaufte Braut« cimü zése a FIFA hatáskörébe tartozik és az olaszok
a bevétel 70 százalékát ajánlották fel a FIFA-nak
kor ez is elfogyott, nem tudtam hová lenni, operájának előadása. Utána: Esti hangverseny. —
és a 30 százalékot pedig a mérkőző felek között
(rondoltam, elmegyek lopni a piaci kocsikra, Kattowitz. 12.35: Ifjúsági hangverseny. 17.55: Ka- osztaná fel. Felajánlták ezenkívül a résztvevők
<le ehez nem volt bátorságom, mert féltem, marazene. 20: »Magyar ünnepély* közvetítése Var- részére az ingyenes ellátást és az olasz határtól az
hogy rajtacsapnak. Elhárítottam magamtól ezt sóból. 22.30: Tánczene. — Köln. 12: Gramofon- ingyenes vasutat. Mindezeken k ívül még kész
a gondolatot, de az éhség és a kétségbeesés zene. 13.05: Déli hangverseny. 17^5: Kamarazene. garantálni minden résztvevőnek 20 ezer lírát is.
•annyira gyötört, hogy már nem tudtam jó- 21: Esti hangverseny. — 2 L. O. London. 5. XX. A svédek ezzel szemben 60 százalékot ajánlottak
zanul gondolkozni. Nem maradt más hátra, Daveníry 11: Gramofonzene. 12: Déli hangver- fel a FIFA-nak.
seny. 18: Gramofonhangverseny. 18.45: Chopincsak a revolverem és az öngyilkosság. Szándé- mazurkák. 22.30: Tánczene. — Milánó. 16.30: RáKülönvonatot indít a Ferencváros DeLrrecenba
3iom az volt, hogy felmegyek a hidközépre, dió-kvintett. 20.30: G. Verdi »Ernani« cimü operá- vasárnap. Részvételi díj 14 pengő.
felülök a híd karjára és főbelövöm magam, jának közvetítése. — Prága. 11.15: Gramofonzene.
U] játékos leszerzödtetéséről tárgyal a Bástya.
a víz azután majd eltemet. Útközben azonban 12.30: Déli hangverseny. 16.30: Délutáni hangver- K r o n e n b e r g e r öccséről van szó, aki az UTC
ííondolatom támadt, hogy megveszem a Délseny. 19.30: Szimfonikus hangverseny. 22.20: Gra- egvik legtehetségesebb játékosa. A kis Kronenmagyarországot.
Az utolsó 16 filléremet arra mofonhangverseny. — Róma. 13: Rádió-trió. 17.30: b e r g e r már régebben hajlandóságot mutatott
Szórakoztató zene. 20.45: Szimfonikus hangverseny. arra, hogy profijátékos legyen és most ugylátszik
«dtam, négy fillért pedig egy koldusnak. így
nem maradt egy fillérem sem. A Tiszaparton — Varsó: 13.35: Ifjúsági filharmonikus hangver- meg fog valósulni ez az óhaja, mert ugy értesülaztán leültem egy padra és kezdtem olvasni seny. 17.55: Kamarazene. 22: »Magyar ünnepély« tünk, hogy az UTC hajlandó már most kiadni és
..a nemzeti ünnep előestéjén, előadás, zenekari igy a K r o n e n b e r g e r II. lesz a Bástya n j
az újságot. Talán az Isten rám tekintett, vagy
hangverseny, közreműködik Modrakowszka hang- csatára, akiben a futballszakértők izmos futball-,
a sors így hozta, mert az apróhirdetés közölt versenyénekesnő. Műsor: 1. Nemzeti dal: Isten
tehetséget látnak.
találtam egy nekem való állást, örömömben áldd meg a magyart! 2. Előadás: a magyar—lenWelglhoffer sérülése erősen Javul, úgyhogy meg
nem tudtam: ébren vagyok-e, vagy álmo- gyel .történelmi kapcsolatok. 3. Zenekari hangverdom. Mikor tisztába jöttem a kinálkozó al- seny, műsoron: magyar zene. 4. »Szózat«. 5. Ma- van a remény miszerint vasárnap Újpest ellen
kalommal, ugy kezdtem szaladni, mint akit gyar dalok, énekli Modrakowszka hangversenyéne- játszani fog.
öt I. osztálya ligamérkőzés sorsa dől el vasárüldöznek. Tessék elképzelni Szerkesztő ur azt kesnő. 6. Hangverseny, előadja Kochanski tanár,
az örömet, amikor sikerült leszerződnöm havi hegedűművész. 7. Felolvasás magyar szerzők mü- nap. Ebből négy Budapesten kerül döntésre, egy
N0 pengő fizetésért ós másnap már munkába veiből. 8. Hangverseny, előadja Kochanski tanár, pedig Debrecenben. Budapesten lesz a Kispest—
hegedűművész. 9. Magyar dalok, énekli Modra- Hungária (Sárkány-ucca), Nemzeti—Vasas (Hunis állhattam!
kowszka hangversenyénekesnő. 10. Zenekari hang- gária-ut), 33-as—III. ker. (Hungária-ut) és Újpesten
verseny.
22.15: Tánczene. — Zürich. 12.32: Gramo- Újpest-Bástya. A főmérkőzések délután 4 órakot
Ezért mondok most hálás köszönetet a tiszfonzene. 15: A házizenekar hangversenye. 16: Dél- kezdődnek .
telt Szerkesztőségnek, mert az életemet és a utáni hangverseny. 17.55: Gramofonzene. 20: Jugomegélhetésemet szereztem vissza az önök szláv-est. Közreműködik Rolf Heide hangversenylapja által.
énekesnő.
Maradok mindig tisztelője:
(Aláírás.)

Sport

Egy apróhirdetés

Nagy húsvéti
cipővásár!
|

Mélyen leszállított árak!

Női legujabh színes Pl4-17a80-ig
„ opál dísszel P 19"80
Férfi félcipő, fekete . P20'50
barna . P 2f
Minden párért garancia!
99

Lusztig Imre
Lerakat s

S 7 é c h e n Y Í t £ r 2.

813

770

CÍMFESTŐ

TBrtfk U., Rákóczi tér.

Tanonc

felvóteílh.

Most jövünk mi

3102. II./1929. szám.

Pályázati hirdetmény.
(Kivonat.)
Az Országos Társadalombiztosító Intézet
Szegedi Kerületi Pénztára nyilvános pályázatot hirdet a rendelőintézetben üresedésben
levő második fogszakorvosi állásra.
A pályázati haláridő 1929 március 23-án
déli 12 órakor jár le.
A pályázati feltételek a Társadalombiztosítási Közlöny 4/1929. számában vannak közzétéve s azokat a pénztár főorvosi hivatalában
(Szeged, Tisza Lajos-körut 91. sz.) a hivatalos órák alatt meg lehet tekinteni.
Szeged, 1929 március 12-én.

Dr. Ba6r Jenő s k.. aligazgató,
az Országos Társadalombiztosító Intézet
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BOR

flgyyezelőle.

Legtöbb minőségű, divatos formájú
c i p ő k m e g é r k e z t e k , áraink feltűnő olcsók.

Központi Cipőüzlet 831

Tisza Latos körút 45. sz. Alsótanya füszeiüzlet mellett.

Boda uriszabósága

R á k ó c z i t é r 1.
814
Angol dIvots?övetek nagy választékban Mérsékelt árak !

Biztosítási szakmában
gyako'Iott, óvadékképes

772

pénztárkezelő
f*rf! ttsz'viselő olénlotét . P o s t a f i ó k 21* re kérlOk.

jó fizetésért

keres idősebb,
758
egyszerű, hálás ar.
NvofldHa, tAkéle, butora van. Alá"l«tot csakis postán
Mlfce CafosnéHos
kér. Párisi
Ubrui
1

ALMJU Erdélyi

ÍM liter v é t e l n é l
u| zö'des- fehér a - 7 6 fill,
ó szikra-oilier a l ' O O „
f t k l ^ n «
friss é r k e z é s i l e k
K i t ű n ő m i n ő s é g . újból kaphal k nagyban és kicsinyben. Viszonteladóknak
Vlsrooteladöknak rermeHM Arak. 50 IliértAl vidéki sz&IIU&s. I I I I _ •
c.. a
_ „ f. 0i4
és vidékietnpk »•
árkedvezmény.
ö r d ö g V i n c e . K é i v á r i a ucca i 6 . § i W e i n b e r g e r M i h á l y

fajalmák

£929 március l-l.

A Meinl név "
és a jó kávé
egymástól elválaszthatatlan fogalom.
A legfőbb nyerskévéfajtáknnk szak«
emberek által történő kiválasztása,
szakszerű pörkölése, válogatása és
a keverékeknek évtizedes tapaszta*
latok alapfán való összeállítása tették keverékeinket utolérhetetlenekké.
Ha még nem ismerné kitQnS pörköltkávé-keverékeinket, vásároljon próbaképpen a M E I N t-üzletben.
Naponta Iriss pörkölés!

DÉTJMAGYATíORSZÍG

7

IMRE
SZÉCHENYI-TÉR 2.

Egyedüli kizárólagos harisnya és kötöttáru üzlet

Növendékhangverseny
Kőnig Péter huszonötéves
igazgatói Jubileumán

Eredményes és gazdagéletü munkásságának huszonötödik esztendejét tölti be ebben az évben
a városi zeneiskola élén KSnig Ppter. Ebből az
alkalomból a zeneiskola nagyobbszabásu növendékhangversenyt rendezett szerdán délután a Tisza nagytermében, ahol feltűnő nagyszámban vonultak fel tehetséges növendékek. A hangversenyen a stájer származású igazgató ismét megmutatta, milyen komolyan magáénak tekinti ezt
a földet mennyire asszimilálódott a magyarsággaL Nemcsak magyar szerzők müveinek propagálásával itatja át iskolájának növendékeit nemcsak a magyar kultarának teremti meg melegágyát
Szeged, Klauzál tér 2- sz. iskolájában, hanem maga is tcstestől-lelkestől, az
alkotás sugallatának minden kipattanó szikrájával
a magyar ritmus, a magyar melódia zászlóhordozója lett Sokat köszönhet a város zenekultúrája Kőnignek, de sokat tanultak a magyar zeneszerzők is a német Kőnigtől, legfőképen azt, mint
lehet a szonáták, szimfóniák klasszikus formáit
Zürich! deviza zárlat: Pár;s 20305, London felépíteni magyar motívumok pilléreivel. Ezért is
25.23 hétnyolcad, Newyork 519.975, Brüsszel 72.19, maradandó nevet és erdemet szerzett a neves
komponista uj hazájában
Milánó 27.22 egynyolcad, Madrid 7755, Amsterdam
206:285, Berlin 12357.5, Bécs 73.04, Szófia 3.75.25,
A növendékhangversenyen
kizárólag
magyar
Prága 1559.75, Varsó 58.30, Budapest 80545, Belg- szerzők müveit
adták elő és a derék tanári
rád 9.12.75, Bukarest 3.09.
karnak köszönhető, hogy a legteljesebb mértékBudapesti valuta zárlat: Angol font 27.775— ben kielégítő eredménnyel. Vezet a tanítványok
27525, Belga frank 7£l50—79.80, Cseh korona 1654 sorában Schill Fülöp Kőnig Fuga eimü kitűnő
—17.02, Dán korona 15255-153.15, Dinár 1050— müvével, játéka már a tehetség művészetre ébre1056, Dollár 57050-572.80, Francia frank 2Í50— dését érezteti. Szintúgy kitűnő játékosok Gál Klára
22.70, Hollandi forint 229.10-230.10, Lengyel zloty és Szávits Eta, mindkettő érző technikát és meleБОО—64.40, Leu 3.39-3.43, Lira 29.90-30.15, Német gedő érzésvilágot visz zongorázásába. Ügyesen
márka 135.95—136.45, Norvég korona 152.55—153.15, adott elő Lacker Anna egy Kőnig-szerzeményt
Osztrák schilling 80.40—80.75, Spanyol pezeta S4.95 és sok tapsot kapott Török Mária. A hegedűsök
—8555, Svájci frank 110.07.5-110.475, Svéd korona közül feltűnt Zsigmond István finom játéka, Szii rángi László, Nóoé Lajos. Az énekesek közül jól
15255-153.45.halad Németh Irén, kedvesen énekel Kézdy Elza,
irányzat: Az a körülmény, hogy az angol és jók voltak Vékony Gabriella, Almássy Ida. A
amerikai disoont kamatláb felemelését várják, nem. zongora kíséreteket alkalmazkodással látták cl
csak a külföldi, hanem az itteni piacokra is na- Battala
Ica, Hofbaucr
Endre, Augasztin Olga,
рок óta részben lanyhitólag hat, részben pedig Stibor Mária. Nagy tetszést váltott ki Kőnig hábizonytalanságot okoz. Ennek következtében nagy. rom szőlamu női kara, zongora- és harmoaiumrészt gyengébb volt a mai tőzsde is. Az árlemor- láséretteL, amelyet az intézet nagyobb növendézsolódások ma sem voltak nagyméretűek, csupán kei, — Dohnényi—Hubcr »A nemzeti zászló c cimü
néhány érték szenvedett nagyobb árveszteséget szerzeménye, amelyet az iskola gyermekkara
Ezek közül Ganz—Villamossági említésre méltó, adott elő.
melyben arra a hírre, hogy osztalékot nem fizet
Igazán elismerésre méltóan játszotta a zeneeladások és kontreminációk folytak, úgyhogy az
árveszteség a 10 százalékot is eléri. Jelentősebben iskola zenekara Kőnig Suito-jót. Szépen és jól
lanyhultak Bauxit, Ruggyanta és Szikra. Némi ár- domborodott ki a mü az örvendetesen nagyobnyereséget tud felmutatni ezzel szemben a Lámpa, bodó zenekarból, amelyet Perényi Pál dirigált
Ingatlanbank, Déli vasút és Nemzeti Bank. A for- sok ambícióvaL A sok taps és ünneplés közben
galom is szűk keretek között mozgott Zárlatkor az első szám után Bellc Ferenc a tanárok nevéaz irányzat gyenge. A fispiac üzletbelen. A valnta- ben ezüst koszorút nyújtott át * jubiláló igazgatónak, aki meghatottan köszönte meg a kedés devizapiacon az irányzat barátságosabb.
ves figyelmet Az utolsó szám előtt előállt Stibor
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es Mária és a növendékek nevében márványból faratiszavidéki 26.60-2650, felsőtiszavidéki 26.40-26.60, gott Beethoven-fejjel lepte meg Kőniget. A szép
egyéb 26.30-26.50, 5S-as tiszavidéki 26.85-27.05, és meleg ünnepségen a közönség együtt tüntetett
felsőtiszavidéki 26.70-26.90, egyéb 26.55-26.75, növendékekkel, tanárokkal Kőnig Péter mellett,
79-es tiszavidéki 27.15-27.25, felsötiszavidéki 2750— aki a szeretetet és ragaszkodást mindenképen meg
-27.10, egyéb 26.85—Э5.95, 80-as tiszavidéki 2750- is. érdemli.
27.40, felsőtiszavidéki 27.10-27.20, egyéb 275027.10. Rozs pestvidéki ét egyéb 24.25—24.45, TaPáMy intendáns levele a színtársulathoz. Dr.
karmányárpa I. 2650-2655, П. 26.20—26.40. Sörárpa felsőmagyarországi 28.00—29.00, egyéb 27.00— P á l f y József, a színház intendánsa ma a követ27.50. Köles 29.00—29.50. Zab I. 2650-26.70, közép kező levelet intézte Tarnay igazgatóhoz: »Nagy'.¡5.90—26.15. Tengeri 2055—30.50, egyéb 29.50-29.75. s á g o s T a r n a y E r n ő i g a z g a t ó u r n á k . A
Buzakorpa 16.25—19.50. Lucerna magyar 13050— kultuszminiszter ur ¿nagyméltósága, aki megjele15050. Lóhere nagyarankamentes 150.00—16050, ló- nésével színházunkat megtisztelte, folyó hó 12-iki
here nagyarankás 130.00—150.00. Irányzat szilárd, díszelőadásunktól a legteljesebb elismerés hangján nyilatkozott és ismételten melegen gratulált
forgalom csendes.
nekem a kitűnő előadásokhoz —kijelentvén, hogy
Az összes lisztárai: változatlanok.
a szegedi színtársulat mindenkép méltó Szeged
Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza nyugodt közönségének magas színvonalon álló kultúrájához
Márc. 125.5-125 háromnyolcad, máj. 130-129 hét- és érdemes a pártfogásra, valamint az áldozanyolcad, jul. 132.75—132.5. Tengeri nyugodt Márc. tokra. Ugyanilyen értelemben nyilatkoztak a mi36.25, máj. 99.75, jtd. 103. Zab nyugodt Márc. niszter ur kíséretében volt helyi és fővárosi nota17 ötnyolcad, máj. 49.5, jul. 49.25. Rozs nyugodt. bilitások. Amikor a miniszter ur őexoellcnciájának ezen felettébb kitüntető elismerését a legnaMárc. 110.5, máj. 111, jul. 111 hétnyolcad.

Meinl Gyula Rt.
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Minőségért

garancia!

no

gyobb őrömmel adom tudtul Igazgató Urnák, arra
kérem, hogy a legilletékesebb helyről jövő ezen
elismerést a társulat összes tagjaival köszönetem
kifejezése mellett közölni szíveskedjék. Kiváló
tisztelettel dr. P.álfy József kormányfőtanácsos,
intendáns.«

Harmónia hangversenyek:
Waldbaucr—Kerpely holnap esli hangversenye
a komoly zenekedvelőknek ünnepe leszen. A zsúfolt Tisza-terem ünnepli a külföldi diadalutjáról
visszatért kiváló magyar művészegyüttest. Harmónia VII. bérlet. Tisza, 8. Néhány, ülőhely és
állóhely még kapható.

A színházi iroda hiret
A Párisi divat még csak ma este. Ezen « héten
még csak ma este szerepel a színház műsorán
Békefy—Lajthay páratlanul népszerű legnjabb
operettje, a Párisi divat. A főszerepeket a mai
előadáson is Sz. Patkós Irma, Dayka Margit, Tolnay, Páger, Vágó, Wlassics Györgyi, Keleti Erzsi,
Uti Giza, Veszély és Egyed Lenke játszák.
Ma délután rendkívül mérsékelt belyárakkah
Mfcrsz-e Mary? Legdrágább hely 1 pengő 30 fü-'
lér, legolcsóbb hely 20 fillér.
Tüzek az éjszakában. Az idei fővárosi sziniévadnak legkiemelkedőbb eseménye és legmaradandóbb értékű sikere Földes Imre megrázó erejű,
irredenta drámája, a Tüzek az éjszakában. Az
illusztris szerző a mai nap Szegedre érkezik és
ugy a holnap délelőtti főpróbán, mint a íjrcmic
rcn személyesen is részt fog vCnnL
Szombaton délután iiiusági előadás: Ócskav
brigadéros.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A tábornok.
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|)fl,M *f-V «плччт (Г,
Szeged sz. kir. város tanácsától.
7209—1929. tan. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szeged-Alsóközponton építendő postaépület
építési munkáinak vállalati uton leendő biztosítása iránt

í. évi március hó 30-án délelőtt 10 órakor
az I . tan. ügyosztályban, Városi bérház I.
emelet, 23. sz., zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen és időben nvilvánosan felbontatni fognak.

Szeged

az. bfr. városi

Csütörtök esto

r8

órai kezdettel

ТП20 тятлтия 14.

szint)

áz

Bérletszünet

Don Jósé, tizedes — —
Escamilló, toreador
-—
Dancairó, csempész — —
Reinendado. csempész —>
Zimiga, hadnagy
— —
Morales, tizedes — —• —•
Carmen, cigányleány — —
Micaela
— — — •—>
Frausquita, cigánylány —•
Mercedes, cigánylány
—

Szórád Ferenc
Bihari SándoFodor Emil
Veszely Pál
Arany József
Csonka Antal
P. Gaizler
Szász Edith
Keleti Erzsi

polgármester.

Szeged sz. kir. város tanácsa
6729/1929. tan. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.

A város külterületén lévő galyasi és nagy*
széksósi isVolák átépítést, továbbá a szetymazi és gafgonyai iskolák melléképületeinek
telepítési munkáinak vállalati uton leendő biztosítása céliából

Lépcsőházi

szépen bútorozott szobát kerekek 'ehetftleg zongora. 'rlefonhasmálaMai Feke>esas—Kárnlvi
nctík környékén. Ajánlótokat Károlyi n. 1, Divatáruházhnz 829
Különbé járatú, tiszta bútorozott szoba kiadó. Hétvezér u. 5a.
Különbejáratu nccai bútorozott szoba villanyvilágítással kiadó. Kálvária n.
2. szám.
Széchenyi tér 8., I. l i . bútorozott necat szoba kiadó.

folyó évi március Itó 27-én délelőtt 10 órakor

foglalkozás

PIZ I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház
I. em. 23. sz. alatt) zárt afánlatl versenytárgyalás fog tartatni, illetve az a'ánlatok ugyanazon helyen és Időben nyilvánosan felbontatni
fognak.
A pecséttel lezárt és sértetlen borítékban
elhelyezett, közvetlenül, vaoy posta u " í n benyitott alánlatok a vállalati összeg 2 % ának
közigazgatási letétbe helyezését Igazoló letéti
nyugtával látandók el és az árleltés napiának
délelőtt 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba
(Városháza földszint) nyultandók be.
Afánlat csak az Osszmunkákra tehető.
Az óvadékok Szeged c z. kir. város közigazgatást lefétpénztáránál helyezendők el és
az árleftésf megelőző nap déli 12 óráiálg fogadtatnak el.
Ezen munkálatokra vonatkozó vállalati feltételek ez I. fanácsi ügyosztályban épületenkint 2—2 pengő költség megtérítése ellenében a hivatalos órák alatt rendelkezésre állanak.
Alánlatievők alánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
Végfii a város hatósága fentarlfa magának
azon fogol, hogy a beérkezeti ajánlatok közfii
az ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon választhasson, eset'eg az összes alánlatokat mellőzze és a vállalatot más uton biztosítsa.
Szeged sz. kir. város fanácsának 1929. évi
március hó 11-én fartolt üléséből.

Miudenes, ki jól főz, felvétetik. Wigner, Kárász u.
6., I I . em.. balra.

Dr. Somogyi Szilveszter
VJÍ

polgármester.

rozsszalmái
keres megvételre. Hosszúság legalább
1.20 méter.
M.26

Ajánlatokat fenti cimre kérünk.

Apróhirdetések

Dr. Somooyl Szilveszter

PAR4ACIN

kg. csépelt, ké-

vékbe kötött
Opera 4 felvonásban Szövegét Prosper Mérimée
elbeszélése után írták- Mellhae H és Halévy L.
Zenéjét szerzette Bizet Gy. Fordította: Ábrányi
Kornél.
Rendezi: Sziklai Jenő.
Vezényli: Fridi Frigyes.
Személyek-

A pecséttel lezárt és sértetlen borítékban
H helyezett, közvetlenül vagy .posta utján benyújtott ajánlatok a vállalati összeg 2 százalékának közigazgat '"'
belyezését igaKrnyei Gitta
zoló letéti nyugtával látandók el és az árlejSzín- Szevilla és körnvékp Idő 1820
tés napjának délelőtt 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba, Városháza földszint, nyújtanFelelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
dók be. A borítékra rávezetendő: A j á n Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyaroratág
lat az alsóközponti postaépület építési mun- ITHap- és Nyomda vállalat Rt. 'Tmnmv«m«HKhaii.
káira.«
¿lkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem
látott, szabálytalan, avagy utóajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
\z óvadékok Szeged sz. kir város közigazgatási letétpénztáránál helyezendők el és az Jffn a rozson ál. Wienerin, Egy jó munkás javításra
árlejtést megelőző nap déli 10 őráiáig fogad- Megbízható, Jobb lövő, azonnal felvétetik. Sztipits
Irén. MlVor er est mesélni
cipész, muzeum mellett
tatnak el.
kezd. Szőke. Tavaszi felhő
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges dön- VidéM oozdáiVodő. Április, Barna ftu. Dlscret úritésig kötelezettségben maradnak.
Sehol olcsóbbon !!!
ember lettgére 'evél van a
Végül a hatóság fentartja magának azon Hachau
Jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között szaét lei i- bek gazdag választékban
badon választhasson, esetleg az összes ajánlaBÚTOROZOTT
Srántó 5Andor gépkeresked'nél
tokat mellőzze és az építkezést más uton biz- тедаим.-* / о iW'V.
Szeged, K'ss ucca 2.
720
tosítsa.
Elegáns férfi kabát eladó.
Két személyes, uecai beSzeged sz. kir. város tanácsának 1029 már- torozott szoba kiadó. Ré- Iskola u. 29., fldszt 3.
vész, Apponyi TL 21.
cius 11-én tartott üléséből.
8 9
I-a rostáit
»
^

A Szerbiai Üveggyár Rt.
(SHS) 50—100.000

plegolcsóbb
o r o s znapiszén
árban

Hirdelmény!
Vb. Weisz Márton volt szegedi kereskedő csődválasztmánvának határozata folytán a csődleltár
1—143. tételszámai alatt felvett áruk és üres ár»,
dobozok zárt versenyajánlat utján lesz értékesítve.
A zárt ajánlatok alulirt tömeggondnokhoz 1929
március 20-ának déli 12 órájáig nyújtandók be
s ugyanott tekinthetők meg az ingók naponta délután 4—6 óra között. Ugyanaznap délután 3 órakor dr. Szivessy Lehel csődválasztmányi elnök
ügyvédi irodájában a zárt ajánlatok felbontatnak
és ott a legmagasabb ily ajánlat szolgál kikiáltási
árul a nyomban megtartandó szóbeli árveréshez.
Az ingók egy tömegben készpénzfizetés mellett
akként adatnak el, hogy a vételi illetékek és netán
még felmerülendő költséget a vevő a vételárral
együtt nyomban tartozik kifizetni- A csődválasztmány fentartja a jogot, hogy az ingókat tetszés
szerinti csoportban is eladhassa. Az ingók a szóbeli árverésen a legmagasabb árat ajánlónak. ilyOn.
nek hiányában a legmagasabb írásbeli ajánlattevőnek adatnak d a csődválasztmány utólagos
jóváhagyásának fentartása mellett. Ajánlatot tevőft
tartoznak az ajánlati ősszeg 10 százalékának megfelelő bánatpénzt az ajánlattétellel ogyidöben letenni a tömeggondnoknál, különben
ajánlatuk
figyelembe nem vétetik. Azon ajánlattevő, aki kötelezettségének eleget nem tesz, bánatpénzét veszti és
aaonfelűl felel a netán bekövetkező kárért A
tömeg és választmány nem szavatol az ingók
leltárszerinti mennyiségéért és minőségéért
Szeged, 1929 március 11 ,

viszonteladóknak Is
házhoz

szállítva

Dr. Szkjell Sándor

kapható

FODOR
fatelepen
Vasaaazenlpéler neea 4 és

832

FODOR fásjTncében

Dugonics tér 4. Telefon 11—72

M U b u i o r
hálAszob&k és ptanlnAk meglepő o'esA éT"n
S P I T Z E R
uiltbnU
Ma-git ucca 13. szám.
501

GitáTt

keresek megvételre.
Károly! ucca 1. sz., Dl'afáruház.
829

ügyvéd,
csődlfiireggondnok
poed Tt«ia La'o« Vö'ul 33.

Szeged sz. kir. város tanácsától
1233-^1929. kib. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A fogadalmi templom harangozó gépeinek
jókarban tartási munkáinak 1929. évi április
hó 1-től 1930 december hó 31-ig leendő biztositása iránt

L évi mftrdns hó 28-án délelőtt 12 órakor

az I . tanácsi ügyosztályban, Városi bérház
I. emelet 23. ajtó, zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni illetve az ajánlatok ugyanKönyvligynifkSket
azon helyen és időben nyilvánosan felbontatni
tettesen |á karban ie»ó, momagas ju'si^kra. esetleg fixre
fognak.
dern.
megvételre
kerestekeresőnk.
tik. Clm: Polnér u 2. »34 A pecséttel lezárt, sértetlen borítékban élSzegedi könvitrrifsrfö vá'lalat
Szen' slván tér 11/».
helyezett ajánlati levelek a vállalati összeg
jelentkezni h» M'ö) kezdve délelőtt 10—1 <Sr«g.
744
2 százalékának megfelelő összeg közigazgatási
Háznál és házion kivftl vál»Barna fim-nak levele vaa
letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával látatok szép mosást és vasaa »Császár esókjá«-tól.
tandók el és az árlejtés napjának délelőtt 12
lást. Alföldi ucca 1. sz.
Keresem jómódú uri em- órájáig a tanácsi iktató hivatalba (Városház«
Vargáné.
földszint nyújtandók be.
ber diszkrét ismeretségét,
ki fiatal asszonykának benMindenes szakácsnő vagy
Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem
ső barátságát pénzzel vagy
bejárónő azonnalra felvételátott
ajánlatok, avagy utóajánlatok figyeanyagilag honorálná. Csótik. Margit u. 30., I. em.,
lembe vétetni nem fognak.
kos asszony jelige alatt
bal.
Az óvadékok Szeged sz. kir városi kőzi gaz.
743
gatási letétpénztáránál helyezendők el és az
Safál készítésű
árlejtést megelőző nap déli 12 órájáig fogadtatnak eL
A vállalati feltételek az I. tan. ügyosztály,
és m i n d e n n e m ű b ő r á r u k ,
ban 1 pengő költség megtérítése ellenében ai
kutyafelszerelések legjutányosabban
hivatalos órák alatt rendelkezésre állanak.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
K e l e m e n u . 2 . ^ Javításokat elfogad.
Végül a hatóság fentartja magának azoü
jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az
ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon vá.
laszthasson, esetleg az összes ajánlatokat meljavítás szakszerűen a legolcsóbban
lőzze és a vállalatot más uton biztosítsa.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1929 már«
cius 11-én tartott ülésébőL
Tábor ucca 8. (Adópalotával szemben).
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WAMBACH bőröndösnél

Rádió, villany

Ha esik és Polláknál
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Dr. Somogyi Szilveszter
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pole-ármestar.

