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UJ árvíz kellene T

As árvíz évfordulóján talán egy njabb árviaet tellene kívánnunk s városnak.
Pár nappal ezelőtt az Ipartestületi elnök
tosetáeévd pár tagból álló iparosküldöttség
kareste fel a kenestedelmi minisztert s arra
kérte, hogy ne vigyék él Szegedről az államápitészeti hivatalt »Az árvízért kapta ezt a
hivatalt Saeged, ez a hivatal 1879 előtt Szentesen volt, vissza teli most már vinni Szent é ^ — viaszolta a kereskedelmi miniszr
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na maradjanak a nag,

S mintán meghoztuk as áldozatokat a mintán teljesítettük vállalt kötelességeinket* most
azt kell hallanunk, hogy csak ax Arát miatt
kapta a váras as intézményeit s miután ez
a jogcím már elévült, as intézményeknek viszsza kell mentdők eredeti állomáshelyükre. Az
ötvenhárom év, amióta as államépitésseti hivatal Szegeden volt, nem volt elég meggyőz,
ni a kormányt arról, hogy a hlvr.talnak Szegeden van a helye. Szegeden van vagy tizenötmillió értékű állami tulajdonban lévő műszaki alkotás, az államépitészetí hivatalt mégis
elvezénylik Szegedről, mert — at árvíz már
nem jogcím.
,
Ha ez a kormány felfogása, akkor termé*
szelesen nem az előkelőségek küldöttsége, nem
a szegedi zászlós arak deputdclózása segit
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ezen a városon, esak az segítem, ha /alaJd
-

átvágná

a percsoná

gátat. Katasztrófa nél-

kül nincs segítség, fel kell hát idézni katasztrófát, hogy a kormány egyik-másik tagját a
segítség szükségességéről meggyőzzük. De nem
elég katasztrófa az, emlt felidéznek esekkel sz
intézkedésekkel? S ha már esak a katasztrófát ismerik el Jogcímnek, Akor elégedjenek
meg sszal a katasztrófával, amit a hivatalok
megszüntetésével és elvezénylésével Ők magok okosnak ebben a városban. Akkor már
katasztrófa és katasztrófa között ne legyes
— személyválogatás. Elégedjenek meg azzal
a saarencsétlenséggel, amit intézkedéseikkel zúdítanak erre a városra s ne kívánják azt, hogy
a város valamelyik fanatikus szerelmese —
átvágja a percsorai gátat csak azért, hogy
Szeged felé forditsa a kormány részvétét

A >vfi< után elhalmozták az egymás ntán
kővetkező kormányok a várost hivatalokkal
ás Intézményekkel- Olykor már sz volt a
szegedieknek az érzésük, hogy valamivel ke.
vesebb, valamivel több lenne. Volt idő, amikor már kezdték cokalni az ideőzónlő tisztw s a w a s a s a w w i s i i s a i iá
viselők számát, akik drágították az életet, növelték az igényeket és szaporították s kiadásokat az egykorú panaszok zzerint Mindig
világctan éreztük, de most már világosan is
99
tudjuk, hogy mi volt ennek az oka. A részvét
l&zns Izgalommal váija *
Brüning rádióbeszéde —
Szegedet döntötte a viz, Szegedet talpra kell
állítani S amit ósszeromtolt az egyik Ti(Budapesti
bsdósttánk Mefonfelentéle.)
Bep. b u r g t á b o r n a g y g y ő z e l m é t
sza, azt kormánytámogatással felépítette a
önből jelentik: A rendőrség a legmesssebtvmásik.
A város a »hullám sírból feltámadott., - menő biztonsági rends;
—fejeztebe beszédit a
totta a vasárnapi
ahogy mondogatták a feltámadás boldog él
Németországnak élni hell
.
.,
*ezői, — őrömmel látta s később tmeg Is szag területen szomoaton e j i e n o i nézővé nacxv
Bellin^ március 11. Hinéekbarg asősstS,smit
szokta, hogy a kormány elárasztja hatóságok- készültség lesz. A hatóságoknak Jogukban Ali csütörtökön este rádión iatésrtt a német népkal és intézményekkel Szegedet. A megszo- minden olyan autó elkobzása* amelyét a rend- hez, egész Németországban óriási hatást gyakás rem volt soha jó írásmagyarázó. A vá- őri határozmányokkal össze nem egyeztethető korolt A beszédet gramoforJcmezre fe felros polgársága már-már kezdte azt hinni, hogy célokra használnak fel. F.
vették és a német rádió szombaton este 8
talán ez a sok >górög ajándék* a lendülő
Brüning kancellár
érakar újból közvetíti
f
Párosnak szól, a pezsdülő éleinek, a bimbózó
Párisból jelentik:
pénteken
este
hatalmas
beszédet
mondott
a
ráleulturának, a törhetetlen s megpróbáltatásaiE g é s z Franciaország
ban is teremtő magyarságárak a talán az a dióban. • A választási harc ismertetése ntán
nagyszabású kormányzati politika bontakozik ki)elentette, hogy s jobboldal részéről napróL izgalmas érdeklődéssel várja a _
ki tenne, amelyik a városok fejlesztésében napra vissza taszítóbb módon folyik az agitáció. elnökválasztást. Valamennyi párisi lap
' Pedig a Jobboldalnak nincsen semmi tudósítót küldött Németországba akik
látja a magyarságnak, a magyar kulturának,
programja
— mondotta a kancellár — csak a bos tudósításokban számolnak betopjaikbana
a magyar nemzeti életnek s a magyar jövőhalalomra
tör
% de azzal nem tudna mit keznek szolgálatát.
helyzetről. Abban valamennyi lap megegyerik,
S már-már kezdtük fgy látni magunk is deni. Nem szabad ezU a pártot .hatalomra hogy Hindenburg megválasztásához nem fér
a szívesen feledkeztünk meg arról, hogy en- fultatnt, mert nagy megrázkódtatásoknak ten- kétség, a kérdés csak az, hogy Hindenburg
, nek a sok intézménynek ára van e mindig nék ki Németországot
meg tudja-e kapni már az első menetben az
Különösen az asszonyokhoz Intézte szózatát abszolút többséget vagy pedig a második me' azt kellett értük adni, ami a legdrágább volt.
Ha lakás volt a legkevesebb, akkor egy-egy akiket arra kért, hogy segítsék elő Hinden- netben nyeri el az elnöki méltóságot
intézmény idehelyezéséért fel kellett ajánlani
tizenöt-húsz üres lakást, ha a telek volt beszerezhetetlen, akkor telket kellett szolgáltatni, ki kellett sajátítani, lakóházakat kelleti
lerombolni, lakókat kellelt kiűznünk az öreg
fedél alól, csak azért, hogy egyenesek maradhassanak a pesti Íróasztalon kirajzolt voBudapest, március 11. A belügyminiszter tegnapi
nalak. S araikor kezdett a pénz elfogyni,
helyen azonban azt hangoztatták, bogy mlndszó
akkor pénzt kellett adnunk olvasva és ol- éieshangu nyilatkozata után ma megjelent Keresz- .össze teggszerü nyugdíjazási fígyröt* van
Ferenc leirata, amelyben Be^egh>Csak tájékozat (anságból lehet ugy felfogni az
vasatlanul, de drága, Lő verejtékes pénzt kel- tes-Fischer
Haszágh. Miklós budapesti főkapitányt
felmenlett fizetnünk s nemcsak a magunk, de m£g tette átlósától. A budapesti kapitányság ideiglenes ügyet — mondja a félhivatalos közlés —, mint
• belügyminiszter és a fókapitánv köztti személves
az unokáink zavartalan álmát is elzálogosítot- vezetésével a belügyminiszter Andrtka Károly fő- ellentétet..
tuk, hogy be tudjunk állni a versengésbe. kapitány-helyettest bizta meg.
A főkapitányi állás végleges betóltéaéról még
Mert volt olyan állami intézmény is, aminek
Politikai körftkben elterjedt hirek szerint Bezegh- nem történt dantés Károlyi miniszterelnök az
elnyeréséért, ha nem is a közszállitási sza- Huszágh toiayics uton kér elégtételt a belügy- ügyet meg akarja tárgyalni a belügyminiszterrel.
bályzatnak megfelelően, de mégis versenytár- minisztertől tegnapi éles nyilatkozatáért. Hivatalos
gyalást tartott a vidéki városok kói.u a kormány. Kt ad többet érte? — hangzott el a
kérdés s a magyar városok egymást s a maguk kulturális és városi feladatait letiporva
jelentkeztek ajánlataikkal. Szemmértékét vesz.
tett versengők licitáltak egymásra, tiz-husz,
harminc, negyven évre előre lekötöttek minden közvetett és közvetlen bevételt, lemond-

Hindenburgnak győzni kell
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A belügyminiszter a budapesti főkapitányi
felmentene állásától

tak az nocák kövezéséről, a

csatornázásról,

egészséges lakások építéséről, a tüdővé6z elleni küzdelemről, ; csak azért, hogy magukra
•éve állami feladatokat és állami terheket, le

A Népszövetség
a japán—kinai ellenségeskedés azonnali
beszüntetését követeli

r J í f t L ' T f í

telefonjelenlés •.) j pénteken véget ért. A közgyűlés névszeri a h
Genfből jetent.k: A japán-kínai konfliktus szavazással határozati javaíatot fogadott al,
ugyrlen összehívott népszövetség, közgyűlés | amelynek é r t e l m é b e n kózaoOlés köZ'l
a

KeVog-pnktumra oaló utnlásmt ez étiem*!*kedések aaonnaH beszüntet**
éa • béketárgyaláaok megindítását
A közgyűlés e rután 19 tagu
blzottságptktidótt ki, amely figyelemmel kiséri a Tudszintér eseményeit, amelyekről a Népsa&veUég tanácsának jelentést tesz. A Genfben Időzd diplomaták pénteken este kivétel nélkül Párisba

utaztat Brfand tanmseffre.

Sanghaiból jelentik: A béketárgyalások megfnditására nincsen közeli )kilátás, mert Japán
tisztám! akarja, hogy mit ért Kina a Japán
csapatok M tétlen visszavonulása alatt Kina
visaont követeli a sanghal és a mandzsúriai
kérdés egyidőben való megoldását

A vidéki városok nem kapnak devizái
külföldi kSIcsonkölvények összevásárlására
BudapesU márdua 11. Félhivatalos közlés
szerint a belügyminiszter kórrendeletet adott
U, amely szerint egyes magyar városuknak
ast a határozatát, hogy forgalomban levő zálogleveleiket, illetőleg kölcsönkötvényeiket a
ielenlegi alacsony árfolyam mellett külföldön
összevásárolják s Vymódon tőketartozásaikat
tőrlesszék| nem lehet végrehajtani. Amikor
as ország a külföldi fizetési eszközök hiánya
folytán még szerződésszerű kamatfizetési ée

tőketörlesztési kötelezettségeit aem tudja teljesíteni — mondja a félhivatalos közlés —*
akkor lehetetlen külföldi fizetési eszközöket
soron ki vűli tőketörlesztésre fordítani. A Nemzeti Bank külföldi fizetést eszközt nem ad
erre a célra. A már ezidőszerint is belföldön
levő záloglevelek vagy kötvények természetben való beszolgáltatása utján teljesítendő törlesztés megengedésének kérdése tárgyalás alatt
álL

Életfogytiglani fegyházra ítélték
a lengyeltóti rablógyilkost
Kaposvár, március 11. Pénteken tárgyalta a törvényszék a lengyeltóti gyilkosság bűnügyét.
A
rabiógyilkosság december l M n történt Lengyeltótiban. Szabó Kálmán szabőmester baltáim
aggon,
verte 6zr. Simák Mártonná 75 éves tratikosnőt,
tnsjd a trafikot kirabolta. Szabő Kálmán az elnök
kérdésére kijelentette, hogy bűnösnek érzi magát.
Azért szemelte la áldozatán! Simáknét, mert idősebb asssony volt és mint nyomorék, mással nem
bírt volna el.
— Nem volt fám — mondotta —, a lakbért
nem tudtam fizetni és két kislányom éhezett.
Félhatkor mentem el hazulról és zsebrstettem a
baltát Bementem a trafikba, ahof egyedül volt

l i Iparosokra Is hl akarlák
terjeszteni
a társadalombiztosítást

az öregasszony és amikor a szemüvege leesett,
trj'ierágtam a balta élével. Lecsavartam a lámpát,
behajtottam az üzletajtót Be akartam hozni a
szobába, de a küszöbnél magihoz tért, eíkapta
az egészséges lábamat, mfre elestem ée a falta
elévet tovább Ütöttem a fejét. Azután átkutattam
a lakást, magamhoz vettem a kasszában talált
pénzt, az Íróasztal fiókjában talált takarékkönyvet
és dohányneműeket
A biróság Szabó Kálmánt gyilkosság

és rablás

bűntette miatt életfogytiglani fegyházra itétte.

As ügyész súlyosbításért fellebbezett, a rablógyilkos és védője megnyugodott sz Ítéletben.

Vannay megfellebbezte
a honvédlörvényszék ítéletét

fiadapeet, március 11. Kedden hirdette kl a
honvéd törvényszék a puccs-ügy ítéletét és vitéz,
Baitapest, március 11. A népjóléti minisztériumVannay Lászlót hathavi államfogházra és lefokoban a társadalombiztosítás ujabb kiterjesztésének
zásra ítélte. Az itélet ellen a katonai ügyész /«*•
lebbezést jelentett be> Vannay gondolkozás! időt
tervével foglalkoznak. Arról van szó, hogy as
077 kötelékébe eonfák e-.okm a hsi párosokat ts, kért. Vannay védője ma bejelentette a honvéd*törvénvszéknek, bogy az ítélet ellen a lefokozás
akik otthon takdevknn, vagy m Shelgeik">en m*- mm fellebbezést, a bűnösség megállapítása miatt
tok részére aotgoznak. A tervezet azt a rendelkezést pedig semmiségi panaszt jelent be. A bejelentett
perorvoslatokhoz Vannay fe csatlakozott
ls magiban fogtarja, hogyha az ilyen kisiparos
több mankaadótói vállal m u n k á t akkor a kisiparost valamennyi munkaadónak be keli majd
jelenteni*

Halálos szerelmi dráma
Bécsben
(Budapesti
tudósitónk
telefon jelentése.)
Bécsből jelentik: Bécs környékének egyik villájában péntek este halálos szerelmi dráma
játszódott le, amelynek Dvorzsálc Ferenc papirgyáros esett áldozatul. Dvorzsák a villába
hazaérkezve tetten érte feleségét fiának egy,
barátjával, Engel Viktor önkéntessel. Dvorzsák Lnpelre támadt, mire az előkapta revolverét és a gyárost egyetlen lövéssel megölteA gyilkos önkéntest letartóztatták.

Keveset használt

o g e i M n i ő u O r f l h P i s , 25, 30, s o
Gotmánt l O t f g O k P 50. 40, 50
BrllliAns gaflrflk P 36,40.80,120, 350

DrlIIIAllS lOUtfÖk P 45, 73. 140 és 420
Aronu é r « k
P 60,86 és 140
Valódi fehér korálgyőngj P

16, 20 stb

Ebzerakct. órákst bizományi eladásra
ellopattok.
/áioolegy. tőrt arany, ezflsi. régi pénz
i e»á »a«.
Nagy
f a v t tó m U fi e l y .

Tétft órás, Kölcsey ucca 7.

I francia szenátus — megtagadta a nőktől a választójogot

Ptris, m á r ^ u s 11. A szenátus ufhói meg'agadta
a
,'fincia nőktől a választójogot. Tegnapi ülésén
eli:ü ön tetté a választójogi reformtól azt a szakaszt,
amely a nőknek az aktiv és passziv választójogot
mega Íja. Ez s törvény volt annakidején a tulajdonképeni oka Laval bukásának és a szenáhis
tegnap 170 szóval 130 ellenében március 15-ről
fnlius 21-ére halasztotta a törvény
tárgyalását.
ami másszóval annyit Jelent, hogy a küszöbön
álló általános választáson a francia nőK meg nem
vesznek részt

Klebelsberg rádióbeszéde
a magyar művészet válságáról
Budapest, március 11. Gróf Klebelsberg
Kunó volt kultuszminiszter pénteken este
leszédet mondott a rádióban 'Segítsünk a
maj^ar művészeten* cimen. A volt kultuszminiszter részletes
ervekkel
vázolta a
magyar képzőművészet válságos helyzetét
és arra szólította fél a társadalmat, 'hogv
siessen segítségére a magyar művészetnek, támogassa azt a sorsjegyakriót, amelynek bevételeiből némi keresethez akarják juttatni a
nyomorgó mü'észeket.

fllaöb nyomon KoreilR
8 Llndbergb-babyt
Nemyork, március 11. Al Capone, aftf t i
ésvs börtönbüntetését üli, azzal a kérelemmel
fordult az ügyészséghez, hogy kétszázezer dollár biztosíték ellenében bocsássák
smbadon,
mert részt akar vend Lindbergh gyermekének felkutatásában.
. . . . . .
Párisből jelenük: Az amerikai légió franefaországi szervezete, amely tztntén lésitreai
a Llndbergh-baby felkutatásában* pénteken te*
\elet kapott, amelynek alapján remélik, hogy *
kisfiút végre megtalálják. A levél szrrtnt a
kisgyermeket Undberghék villájából eMsaV
Stamford városába vitték, azután pedig egy
petróleum szállító hajón a Newyork állambeli
Lakmonba, ahol egy, a vároa közelében levő
villában helyezték éL Ezt a villát nem nehéz
megtalálni, csak át kell vizsgálni azokat az
épületeket, amelyeket 1925 óta építettek. A
kissé homályos levelet azonnal megkábelezték Lindberghnek.
'»'

Vasárnap dilitéa:
Szagod brldgobalnoksáia
Minden előkészület megtörtént Szeged elad
bridgebajnokságára. A versenybizottság állandóan permanencíában van, hogy a bajnoksáflöt
minden fennakadás nélkül bonyolíthassuk l e .
A mérkőzések vasárnap délután 3 árakor kezdődnek a Kass-szálló félemeleti termében. A
12—12 fceosztásos kórmérkőzésre A sorsolást
a zsűri közvetlenül a verseny rtőtt ejti meg.'
Tekintettel arra, hogy a versenyző csapatok
nyugodtan vívhassák meg a küzdelmeket, a ter.
seny színhelyére csak korlátolt számban bocsájthatunk be nézőket A bajnokság eredményét a zsűri még vasárnap éjszak* kihirdeti. K,
bajnokcsapat képviseli Szegedet « húsvétkor
Budapesten megrendezendő ortfágoe
nyen..

- WárrfOe 15. Az UJszegedi Polgári KŐT társasvar koréval egybekötött ünnepélyt randea március 15-én este 8 órakor a Ze^mbery.vendéglőben.
As ünnepély programja: 1. Hiszekegy, éneldi a l
kör dalárdája Elnöki megnyitó, p o n d j a Moldván Lajos. Ünnepi bésséd. tartja Kővárt I. Aed-j
rás. Költeményekéi savval Kis< Imre. Hhnousz.
Csongrád vármegye vitézi széke közH: Á március'
15-14 ünnepségeken a vitézek testületileg vesznek

rész*. Gyülekezés háromnegyed 10 órakor a fogadalmi templom előtt a nyolca re gletö fi'H^uyuéi

JÓL J Á R :
he ruházati szükségletét cégemnél

fedezi

Húsvétra olcsón

vásárolhat dúsan ielszerelt raktáramból
Férfi és gyermek öllönyők
Felöltő, Hubertus, Trench-Coate
Sporl és diva'nsdrégok slb.

Méret

után:

Hazai gyapjúszövetekből
Kétsoros divatos saccó öltöny
Fekele szalon öltöny
Double felöltő, vagy Ragián

készülnek
P Ö4«től
I>dO»tÖl
POO-tól

Valódi angol
szövetek elsőrangú kivitelben és
meglepő jutányos érakon

Klauzál tér 3.
9z. n. üzletem és kirakatom
meggyőzik cégem előnyeiről

FÖLDES IZSÓ

Ruha-Divaf-Áruház

f

A kereskedelmi miniszter lóvéhagyta
a harmadik
kamarai választást
Márdus IS-éra hívják 0Mze as of kinin e M Méaél
(A Détmeggirország munkatársétól.) A kerestedehafc miniszter végre döntött » szegedi I n r a ksdetmf éa iparkamara ipari osztályában tartott
legutóbbi választások ügyében és a választást az
ellene benyújtott fellebbezés elptasitásával fóvdhagyta,
A miniszter döntéséről szóló leirat pénteken érkezett meg Szegedre. A kereskedelmi miniszter részismerteti benne a február 7-én tartott
harmadik választás eredményét. Megállapítja, hogy
e választás ellen a határidő utolsó napján, február 17-én Károly Péter éa két iparostársa fellebbezést nyújtottak be. Fellebbezésükben különböző szabálytalanságokra hivatkoztak és ezen az
alapon kérték a választás megsemmisítését valamint n) választás kiírását A kereskedelmi miniszter megállapítja dóntéeében, hogy a fellebbezés
ben felsorolt kifogások a megtartott vizsgálat eredménye szerint alaptalanoknak bizonyultak, mert
es állítólagos szabálytalanságok megtörténtét sem
e választási iratok, aem a jegyzőkönyvek, sem *
megejtett vizsgálat nem igaaoita. Ezért a fellebbezést mint alaptalant, el kellett utesitani éa a
"áiasztás eredményét jóvá kellett hagyni.
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A miniszter megbízta egyszersmind • potgirmestért, hogy Intézkedjék most m á r a kamara mta.
kutó mesének összehívása iránt áa közölte azt fc,
hogy Jóváhagyta a ssegedi kereskedelmi és Iparkamara vidéki atke -öteteiben, Orosházán, Békéscsabán, Battonyán, Makón, Szentesen. Csongrádon és
Hódmezővásárhelyen tartott tagvále-utások eredmén y é t Ezzel tehát s kamarai választás j é g á r i É ^ e
sen lezártnak tekinthető.
Értesülésünk sserint Or. Ml/17 Jóssef polgármesterbet vettes március ÍS-ára hívja össze az n j
kamara első teljes ülését. Az alakuló ülés egyetlen tárgva a kamara elnökének, továbbá az ipsrf
éa kereskedelmi osztály elnökének megválasztása.
A választás — amennyiben nem egyhangú és
nem felkiáltás a ' törté-ik — öt tag kjvánságára szavazólapok beadásával, névszerinti titkos ssavazássai ejtendő meg. A választási jegyzőkönyvet az
ütés után megerősítés végett a polgármester terjeszti fel a kereskedelemügyi miniszterhez és a
megerősítés leérkezése után ő hívja össze az úgynevezett együttes végülést amelyen a régi kamara
tagjainak mandátum* megszűnik Is az n j kamarai
tagok működésűket megkezdik.
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irta a Délmagyarország, hogy "S város és a
. Hirsch-féle budapesti aszfaltozási vállalat köaött ismét differenciák merültek föl, amelyekről azonban ngy látszott, hogy könnyön elháríthatok és a szerződés megkötését nem
fogják akadályozni. Arról volt szó, hogv a
vállalat a kötendő szerződésben olyan föltétéit kívánt beilleszteni e fizetés módjára vonatkozólag, amely szerint a város e vállalati
összeg hitelezendő felének törlesztési részteleit es kamatait aranypengőben, ftég pedig
a szfnsrany londoni mindenkori tőzsde középárfolyama alap] In megállapítandó értékű
aranypengőhen köteles fizetni. A polgármester
. ez aranypengős fizetési feltételt még elfogadta,
ahoz azonban nem járult hozzá, hogy a pengő
árfolyamát a londoni szinaranyárfolyam alapján kell kiszámítani, mert ez annyit Jelentene, hogy e város pengő helyett font sterling
értékben vállalná a fizetési kötelezettséget Ezt
pedig sz érvényben lévő valutáris rendelkezések kategórikussn tiltják.
A polgármester megbizásáböl dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok közölte a Vállalattal a polgármester elhatározását és kérte, hogy ezt e
kifogásolt feltételt mellőzzék. A vállalkozó
péntekre Ígért választ, de csütörtöki nyilat-

kozatából is arra lehetett következtetni, hogy
nem ragaszkodik mereven ehez a teltételhez.
Pávó tanácsnok pénteken ismét telefonérintkezésbe lépett a Hlrsch-céggd, amelytől azt n
meglepő választ kapta, hogy a vállalat nem
mondhat le a kérdéses szerződési feltételről,
mivel a vállalati összeget hitelező bankjával
már igy állapodott meg és a pénzintézet ragaszkodik a fizetésnek ebes a módjához. A
Hírsch-cég igszgatója, akivel dr. Pávó Ferenc
beszélt, kijelentette, hogy a vállslat nem szeretné, ha emiatt meghinsulna a megállapodás, mivel azonban tisztában tan azzal, hogy
a város kifogása helytálló, a kifogásolt feltételhez az érvényben lévő rendelkezések miatt
nem járulhatna hozzá, azt javasoljs, hogy
a .város és a vállalat megbízottai együttesen
járjanak el a pénzügyminiszternél és az aszfaltjavitási munka sürgősségére való hivatkozással I érjenek engedélyt e bank által kívánt feltétel elfogadására.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester még
nem döntött a kérdésben, de könnyen megtörténhetik, hogy az aszfaltozási munkálatokat
bizonytalan Időre ismét él kell halasztani
mivel egyáltalában nem biztos, hogy á pénzügyminiszter megadja-e a kivételes engedélyt.

Bécsből hamarabb jut el egy levél Szegedre,
minI Szegedről Budapestre
Indtivány a üteged-budapesti menetrend megváltozlalásAra
(A Délmagyarország munkatársától.) Pick Jenő
törvényhatósági bizottsági tag az alábbi indítványt
nyújtotta be a polgármesterhez azzal, hogy indítványát a legközelebbi közgyűlés napirendjére tűzze ki:
>A gazdasági viszonyok leromlása a Máv.-ot
arra kényszeriteitc, hogy a személvszallUÓ vonatok egyrészét leállítsa. Ez a rendelkezés fcülönöaképen sújtja Szegedet mert bénitólag hat nemcsak
* város forgalmára, hanem kihat kereskedelmére
és Iparára is. Igy elsősorban érzékeny veszteséget
Jelent a Szeged és Budapest kőzött nyáron forgalomban volt Szegedről este
éa Budapestr*
reggel 7 órakor induló gyorsvonatpár leállítása.
Különösen sérelmes * szegediekre a 719. az.

személyvonat uj menetrendje — folytatja as Indítvány. Ezelőtt ez a vonat reggel 8.35 órakor érkezett
Budapestre és a vonatnak csatlakozása volt a Miskolcra 6.50-kor Induló és a 7.22-kor Bécsbe induló gyorsvonathoz ís. Ma az a helyzet bogyha
valaki Miskolcra akar utazni, délután 15.33 óraker
kell elindulnia Szegedről és Budapesten keli éjj©ieznle. Ennek oka az, hogy a személyvonat takarékossági okokból nem 635 órakor ér Budapestre, ' u m 727. sz. helyi vonattar egye ltse közlekedik és csak 7.32 órakor. Igy a menetidő 7.37
óra
A legsúlyosabb sérelem az, hogy Szeged egész
kereskedő- és iparosvilágának esti postáját ez az
éjjeli vonat továbbítja, amely ezelőtt fél 7-kor
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SZÉCHÉNYI MOZI
Szombaton! márdus hó 12-én

Csókolj meg édes...!
Énekes, aenés, táncos, hangos 100 százalékos
magyar fUmoperett
Írták:
Emőd Tamás, Harsányt Zsolt ts Y*dnag László
jrgazerepiők:
v_.
Rózsahegyi Kálmla, Páger Antal, Somogyi Erzsl, Salamon Béla, Vaszary Piri, Rökk Marika
Máty Gerő, Rádai Imre, Boros* Géza, Gózo;:
Gyula, Gárdonyi Lajos. FOX HANGOS HIRAPfl
Előadások vasárnap 3, 5, 7, 8,
• hétköznap 5. 7, 9 órakor.
ért Bodaoestre és Így megvolt e lehetősége a a - ;
nak, bogy e Budapestre irányított levelek m á r •
órakor a címzetthez értek. Most hogy a mozgóposta csak 7.31-kor ér B o d a p ^ t n
»k kézbesítése esak a délutáni órákban történik meg.
Adatokkal bizonyíthatom, hogy esldöszerfnt gyorsabban er egy levét Bécsbőt Ssegsdre, mnt
Sza-.
gedrét Budapestre. Ezen az állapoton csak agy
lehet változtatni, ha a 71*. sz. yonat régi menetidejét visszaállítják.*
Mivel itt nem egyes egyének magánérdekéről,
hanem az egész város közönségének egyetemes
érdekéről van asó — indítványozza Pick Jenő —,1
trión lei a köigyűlés % Máv. igazgatóságához és
a kereskedelmi miniszterhez éa kérje a lehetetlen
menetrend megváltoztatását. Kérje fel a város körbejárásra dr. Veress Gábor ssegedi üzletigazgatót
is. As indítványt a legközelebbi közgyűlés fogja
tárgyalni.

• Ast idő
A Ssegedi Meteorotóg** Obssereffőrtum
fessen:
Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A bsro-'
metrikus maximum Tomszk felett 7*0 mm. é s j
Angliában 765 mim- A minimum északon 740
m m , Spanyolországban 755 mm. Csapadék főként 1
Kózépeurópában és Oroszországban vott. Viharos!
a légáramlás a minimumok területén és a z Óceánon.
/
Szegeden S hőmérő iejj^n agasabb állásé —0.7,
fok Celsius, legalacsonyabb - S J fok Celsius.
i. barométer adata tengerszintre és nuüfokra redőkáiva reggel 751.4 nazu, este 765.4 mm. A levegő;
páratartalma reggel és délben 85—85 százalék. Aj
széi Iránya északkeleti és északi, erőssége 3—1. A 1
lehullott csapadék 0.8 mm.
Időfóstat a Délvidékre: Éjszakai lkgy villózó fel-!
hőzettel, nappali olvadás.
j
A Meteorológiai IUWzet fefesrti esés I I émkori!
Az idő Déleurópa kivételével hideg. A lecsapó- j
dások megszűntek, csak az Adria kórnyékén tar-:
tanak a havazások. Ezzel kapcsolatban hazánk j
déli részén ls volt csapadék. A hőmérséklet alig
emelkedett az olvadási pont fölé. Prognózis: Hideg
idő, nappal némi felmelegedés.

Tovább folytafiák a nyomozást
a halálos po&íásszerencsétlenség ügyében
(A Délmagyarország munkatársától.) A DéCmOgyarortzág tegnap részletesen beszámolt arról a
halállal végződött szerencsétlenségről, amely csütörtökön a kora reggeli órákban a Somogyi-ucca és
a Kelemen ucca sarkán történt Egy postaautó,
amely a Zrínyl-ucca felől haladt a Kelesmen-ucca
irányába, a Somogyl-acca keresztezésénél kikerült egy autőtaxit, miközben a postaautó pótkocsi fa felborult és Lipcsei Márton
postaaltiszt
ez úttestre zuhant. Lipcsei életveszélyesen megsebesült é s a kórházi ágyon anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, meghalt
A szerencsétlenség színhelyére kiszállott rendőri
bizottság a halálos baleset ügyében nem tisztázt*
véglegesen a felelősség kérdését, az ügyben tovább
folyik a nyomozás. Lipcsei holttestét pénteken
délelőtt felboncolták és megállapították, bogy halálát koponyái la pi tórés okozta. A boncjegyzőkönyvet a nyomozati iratokhoz csatolják. A szerencsétlen postást szombaton temetik eL A postán a
szolgálatát mindenkor becsületesen és hiven ellátó
altiszt tragédiáját nagy megdöbbenéssel fogadták.
Rövid időkőzben ez már a második eset a i ü u ^ r
a posta alkstmflTnttját szolgálat közben éri trn
gikus szerencsétlenség.

Havi 15 pengő részletre STANDARD 3x

A textllfázls
A textilfázis — amefy • legális kereskedelem
régi óhaja — mrt ieíenten : . hogy a rextilkeí^kederem elérkezel?
'ígéret
áftoT akadályok
nélkül, becsületes Azleb politikával bonyolíthatja
le üzleteit Most, hogy • textilfásis behoratalávaJ
mintegy a t ígéret ka pn fához érkeztünk el, a súlyos
közgazdasági helyzet szinte parancsolótag irja elő,
bogy gondolkozzunk • texlllfázis behozatalának
l'tentegi tdöszeriVlensége eDen. Felfogásom szerint
« textjlfáfl* jelenlegi behozatala nemetek a ierftt*
kereskedelmet, Aa^em « fogyasztók érdekelt i$ —
lehet, hogy c*u'< pillanatnyilag, de Igen érzékenyen
— atijtja. A legális kereskedelem szavát hangeulyowmn, mert a legális kereskedelem a fázisrendsser
behozatalánál a fázisadó előírása szerint egéét
tmkldrkétnelt
után köteles a fázisadókulcs sjerint az adót leróni Ezen adó lerovását Illetőleg —
különösen o t t ahoí régi nagyobb raktárkészletek
vannak — olv»n megoldási fonnnlát keli keresni,
amely a régi raktáraknak az árát a Jelenlegi piaci
árakhoz képest kiegyenlítené. De esenklvfll a gyengébb Készletek értékelése is olvan nehéz probléma,
amit csatit kereskedőkből összeállított
bizottság
•udna helyesen megállapítani.
A textjlfázis behozatsra a seamrtwrfSél ssenm
Jelenleg mintegy 15 tzdz*Mot "tfrSgmtást jelentene.
Szerény nézetem szerint, ha arra mód van, hogy
ezt megakadályozzak és a régi forgalmi adórendszer mellett megmaradjunk, ugy tekintetbe véve
még azt is, hogy a nyerspatnut az amerikai
tőzsdejelentések szerint szinte napról-napra oícfóbbodik, ugy egy drágulási folyamatnak a Jelenleg
úgyis súlyos viszonyok meflett nem lennének Mtéve a fogyasztók. A szakközlések szerint a tervezett rendszer különösen a konanereárukat forgalomba hozó kereskedőket snjtaná. Már mert tintán Játjuk azt, hogy miután az olcsóbb áruknak
aránylag magasabb szándékát képezi a nyert, fonál,
mint a drágább cikkeknél, igy a fázis különösen
•z olcsóbb cikkeknél arányfog magasabb (trágulátt
eredményezne. Es pedig az agrárérdekekkaf Bem
egyeztethető összeA textilfázis ason része, amely a külföldi áruknak állítólag bizonyos prémiumot nyújtana, szerény felfogásom szerint a jeíbnlegi devizakiutalási

nehézségek, de főleg szociális szempontokból a

hazai munkásság érdekeit szem előtt tartva, helytelen és a magas színvonalon lévő magyar textiigvá rakat fel tétjén ftt megkárosítaná és háttérbe szorítaná.
Ezeket a momentumokat szem előtt tartva, a
legális kereskedelem é.* a fogyasztók érdeke azt
diktálja, hogy a textilfázis bevezetése ma nem
ektuálit. Már most adópolitikai szempontból, ha
a textiifázis bevezetése as államnak
bizonyos
pénzügyi pluszt Is nyújtana, viszont agy érzem,
hogy * hazai termelésnél az állam megkárosodna,
mert a termeié* a minimumra csökkenne.
Bástyái fíottzer Tmaar.

A leány megtalálta —
édesanyját éa testvérét
(A Délmagyar ország munkatársától) Érdekes,legény Játszódott le a napokban Vásárhelyen. Nemrégiben Berta Julianna hosszú pályi cselédleány
azzai m kéréssel fordult a vásárhelyi polgárme*
terhez, hogy kutassák kl édesanyjának, akit 6
még torta sem tálntt, tartózkodási helyét. A nyomozásnak az lett sz eredménye, hogy jelentkezett egy
Berta Imre nevfi vásárhelyi kereskedősegéd, aki
elmondotia, hogy Berta Julianna valószínűleg as
6 testvére, akinek létezéséről eddig csak hallomá.
utján volt tudomása Megindult a levélváltás Hoszszupályi és Vásárhely kőzött és a levelezésnek
az lett az eredménye, hogy Berta Julianna nemrsa.'í édesanyját, hanen* két testvérét ls magtalálta.
A leány ugyanis születése után idegenbe került
Nevelőszúfeí korán elhallak és ö azóta cseíédi
sorsban tengődött Hosszupályiban
Berla Julianna most anyjához ft testvéreihez
levelet intézett, ametvben kéri őket, tegyék neki
lehetővé a megismerkedést: küldjenek pénzt az útiköltségre . . .
Nagv

óra/ékszerlavltómUhely
eiuwréss

lackó (Fischer) József

Kárász ucca 14. (Dreher mellett).

ízletes e b é d m e n ü , terei, sült,
ami
Wselék, tésrta ssjt, r. feketekávé B 9 f
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k s 10 ebédre előfizet. Választákos zónák. B5 adagolás.
Elsőrendű fejbőrök, kőbinvat s«r. Cigányzene.
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Kétévi börtönre ítélték a volt
községi dllnokot,

.kl éd.sapi. nevében kezességi okiratot hamisított
rA Délmagyarország munkatársától ) Jól öltözött
fiatalember felett ítélkezett pénteken a szegedi
tőrvényszék Víld-tanácsa. Katona Jenő csanádapácai község) dijnok volt a vádlott, aldt magán,
oktrattiamtsitdssal é* többrendbeli kőzoHrathamttitássat vádolt az ügyészség. A fiatalember ellen
az volt as első vád, hogy amikor a Járlatkezelői
állás elnyerésére pályázott, hamis okiratokat adott
be. Ezekkel az okiratokkal édesapja kezességvállalását Igazolta a község előtt Az okiratok alapján el Is nyerte a jártatkezelői állást Ebben a
minőségében • mult esztendőben körülbelül két
hónapig működött, "de áüásábóf rövidesen elmozdították, mert kiderült, hogy sorozatos
síkkas*
iátokat követett et. Megállapították, hogy Katona
Jenő a befizetett illetékeket zsebrevágta és eldorbézolta, • könyveket nem vezettem hivatalában
olyan pénzeket is fefvett, amiknek felvételéra fel-

Divatbemutató

jogosítva nem volt
Katona Jenő a pénteki tárgyaláson sírna ismerte
be a cselekményeket. Elmondotta, bogy mindenáron állást assrt é r e z n i és ezért hamisította ez efc>
mányo' aV Amikor pedig benn volt m i e s hivatalban,
akkor meg pénzre kellett szert tennie, mert
fizetési
nem kanott. Ezért nyúlt a hivatalos pénzbe*. A
bíróság több tanút hallgatott kf, akik igazolták
a vádat. Megidézte a bíróság a pénteki tárgyai
(árra ld. Katona Jenőt a vádlott édesapját t k
akinek 70 holdss birtoka van. At apa nem kiadni
vallomást tenni.

A bíróság a vádiratszerinti bűn seiekméoyekben
mondotta ki bűnösnek Katona Jenőt és kétese,
tenaej börtönre ttélts. As ítéletben ugy as I n é i ;

mint az ügyész megnyugodott és így ax ítélet Jogerős lett

legújabb kéas raktárt köpenyek, ruhák

szombaton <L u. 5 órakor

P. Relch Erzsi

80 pengői elrabolt,
négy évre lléliék
(A Dtlmagyvrország munkatársától.) Pusztamérgesen az egyik kocsmában néhány hónappal ezelőtt együtt Iszogatott Böröcz János ifj. Stilassg
Jánossal. A fizetéskor Szilassy látta, hogy az öreg
Böröcznéi mintegy 80 pengő pénz vau, ezért elhatározta, hogy kirabolta. Böröcz János után osont
és a tanyája ajtajában hátairól hirtelen megtámadta. Doronggal Böröcz fejére ütött, majd amikor az öreg eszméletlenül összeesett, élvette felsőzsebéből a pénzt, visszament a kocsmába és az
egész összeget etmuWta.
At eszméletlen emberre esak órák múlva akadtak
rá a járókelők. A nyomozás során megállapítótv
ták, hogy UJ. Szilassy volt a tettes. A legény a
tőrvényszéken megtartott főtárgyaláson azzal védekezett bogy nem ö rabolta ki Böröcz Jánost
As öreg pénze ugy került hozzá, hogy a fizetésnél
elvesztette és ő megtalálta. Böröcz nem tudta meg.
mondani, hogy *í volt a támadója. Böröcz a
támadás következtében sutgos idegbrft kapott. A
tőrvényszék Ifj. Szilassy Jánost rablás büntette
mtstt hatesztendei fegyházra ttélte.
A* ágyét pénteken tárgyalta másodfokon a szegedi m a JTowicí-tanácsa A bíróság a legény
büntetését négyesztendei fegyházra mérsékelte.

Kommunista rifpcédulákért
8 bánapl fogházra Háltok
két nagybínhegyesi bányászt
(A Délmagyarország munkatársától.)
Brmuta
György nagybánhegyesi bányász és Brmula János
földműves ellen a szegedi ügyészség még a mult
év decemberében vádat emelt az állam és társa,
dalom rendjének erőszakos jelforgatására irányuló
izrjatás vétsége címén. A két ember ugyanis —
a vádirat szerint — Nagybánhegyesen kommunista röpeédulút terjesztett. A cédulákat amelyeknek címe: »Elvtársskl Munkásoki Szegény parasztok :» volt, a Kommunisták Magyarországi Pártj a . adta ki. Brmula György . cédulákat Pestről
vitte falujába és ott két darabot átadott Jánof
nevű bátyjának, áld abból egy darabot a kisbirónak
adott tovább.
A Brmula fivéreket pénteken vonta felelősségre,
a törvényszék IVtf-tanácsa. Brmula György vallotta. hogy a mult év decemberében Pesten járt
állást keresni és közvetlen a hazautazása előtt
az egyik villamosmegállónál tette valaki zsebébe
a cédulákat. Csalc otthon látta, hogy azokat kommunisták adták kj. Két cédulát átadott a bátyjának, de nem gondolta, hogy ezzel bünt követ el,
mert a bányában mindig osztogattak cédulákat
és azért sohasem volt senkinek se baja, de meg
különben is a testvérének adta. Kijelentette, hogy
nem tudfa mi a
kommunizmus.
Brmula Jáaos azzal védekezett, hogy az öccsétől

kapott cédulát olvasás nélkül s zsebébe tette é i
csak másnap reggel nézte meg a cédulát 1
— Nem tudom, hogy mi a kommunizmus —
mondotta —, de azt tudom, hogy elég h a j telt;
amikor Itt v e t t . . . Elmondotta még, hogy róla
fel sem tételezhető, hogy kommunista volna, mert
báró Urbánnak volt a főembere a választások a l f t t
és gróf Nádasdy váltakozója.
A bíróság a két testvért bűnősnek mondotta
b és Í—S hónapi fogházra ítélte őket. Dr. BaMzt
Sándor ügyész súlyosbításért fellebbezett
• M M M m m a a m a m a m m n n i

Asz olvasó rovata
Az influenzafárvány és a levente*
fogság
Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Szíveskedjék &
lapjában e pár sort közölni. A mult nyárod
résztvettem

a testnevelési

felügyelőség

által

rendeseit vízikiképzésen. A kiképzés végéé* e
kiképzés vezetője a legnagyobb jóhiszeműséggel közölte velünk, hogy a felügyelőség méltányolta a leventék négy óra hosszat tartl
foglalkozását és egy hosszabb ideig tartó szünettel honorálta azt Pontosan azonban n e m
közölték vele, hogy tulajdcmképen meddig la
tart a szünet. >Majd értesíteni fogják önöket — mondotta —, hogy mikor kell isméi
leventére járni.« Hát értesítettek is. Szerdán
reggel odaállított egy rendőr és tapintatosan
felzörgetett.
Kérdezősködésemre felvilágosított, parancsa
van arra* hogy engem előállítson. Arra e kérdésemre, hogy miért állit elő, még csak meg*
közelítőleg sem tudott felvilágosítást adni. Parancs, — parancs, gondoltam magamban, majd
csak kiderül. Aztán minden kihallgatás nélkül
— hogy miért, azt ma sera tudom — lezártak
12 órára. Amikor a rácson belül voltam* azt
gondoltam magamban: ezt is megértem — éa
elkezdtem széjjelnézni. Amit láttam, az igen
siralmas.
A két szobában — ha ugyan annak lehetne
nevezni — a padló vízzel volt lelocsolvnj
A szobában hideg volt és dohos levegő feküdt a tüdőkre. Ehez hozzájárult még mintegy 40—45 ember kigőzölgése- Mindez pedig
történik akkor, amikor a dühöngő influenzajárványban egymásután hullnak az emberek.
Kiváló tisztelettel: Egy lecsukott levente'

Zálogjegyéi mielőtt eladná
győződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte
?A§pár, Mikszáth Kálmán-n. 12. sz.
Keresek megvételre higanyt hamis esőn tíoga fart. A
brilliáns ékszert, régi arai*?, és ezüstpénzeket
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Szombat Bóm. k«tb. I. Gergely pProtestáns Gergely. Nap kfl « óra

párékor, nvugszik 18 óra 01 perckor.
A femogyl könyvtár olvasóterme nyílra m i kör.
napokon délelőtt 10-től l-ig, délután 4-től 7-ig.

* •mnam nyitra délelőtt 10-től fél l-ig minden•ep, vasárnap, finnépnap la.

Bgyetene kgnyvtár (központi egyetem I. emeb t ) nyitva vasárnapok
ld vétel évei
mindennap
Imgedea a gyógyssertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sngárut 59. (TaM b a 1096.) Borbély József, l l s a s Lajos-körut 20.
( T e l 2368.) Gerle Jeaő, Klauzál-tér 8. (Tel. 1359.)
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1846.)
Nagy Gy. örök: Takács István, Boldogasszonysngárnt 81. (TeL 2125.) Selmectf Bála, Somogyitelep. (Tel. 8425.)

Az első északi sarki
légi expedíció története
a Débnagyarországban
Sz Szigetiig Vilmos: *Rigi Szegedből az
ufbac címmel irt, mindenütt figyelemmel kisért érdekes visszaemlékezésének közlését
mai számunkban befejezzük. A nagysikerű
régi szegcdi krónika után vasárnap kezdjük
Ü as Andrée sark1 expedícióról szóló rendkívül érdekes, lebilincselő és nagy tudományos érdeklődésre Is számot tartó munka közlését. Az expedíció izgalmasan érdekes történetét dr. Bende László állította össze, akisek neve nem ismeretlen a Délmagyarorszdg
olvasói előtt A mult esztendőben az ő öszazBállitáaában közöltük 1 Xobib-erpedició Íz.
ftimaa történetét
_
'As Andrée-expedldö sorsa évekig izgatta
az emberek fantáziáját August Andrée 88
tfwel ezelőtt léggömbön Indult el sarki útjára, e s volt ax első sarki légi expedíció- TaIvaJy nyáron történt, hogy egy norvég expedíció
a Fehér-szigeteken megtalálta az Andrée-expe.
dídó naplóját, amely az emberi hősiesség,
bátorság legélénkebb dokumentuma. Dr. Bének; László munkájában részletesen megvilágítja az expedíció minden egyea mozzanatát,
amelyekből kiviláglik, hogy az első légi expedíció vértanig, primitív eszközökkel milyen
nagy és bátor eredményeket értek él. A szerző
szószerint közli Andrée naplóját, amely az
egész mfiwlt világ érdeklődését felkeltette.
Az Andrée-expedició történetét vasárnaptól
kezdve; bő folytatásokban naponkint közöljük
a Délmqgyarországban.
, — A szegem érvfz Stvfnharmadfr évfordtalója.
Saomb&ton, március 12-én von ötvenharmadik évfordulója annak, hogy Szegedet rombadöntötte a
Tisza, amely néhány nappal előbb az Algyő mellett lévő Percsoránál átszakította a védőgátat és
tengerré szélesedve hömpölygött a város felé H a j .
nali három órakor tépte szét a megvadult viz a
•árost védő utolsó tőltésgyürüt és néhány perc
múlva már az uccákon száguldott a szennyes viz.
A város órák alatt elpusztult, egymásután dőllek
össze az épületek. A szegedi katasztrófa hire szétü t ö t t az eyfisz világon és felkeltette az egész emberiség részvétét. A pusztulás évfordulóján most
ts a szokott módon emlékezik Szeged hatósága és
társadalma. A templomokban Istentiszteleteket tar.
tagak. A hivatalos mise a fogadalmi templomban
lesz, ahová a városi tisztviselők testületileg vonulnak ld. A mise alatt, 10 órától 12 lg hivatalszünet
•••sz a városi hivatalokban
— A szegetfl országos vasar. a szegedi polgármesteri hivatal értesítette a ' -vénvhalóságokat,
városokat és községeket, hogy a február lS-14-re
engedélyezett országos állat- és kirskóvésárt amelv
a nagy havazás miatt nem volt megtartható, máreíus 19-én és 20-án tartják meg
— Előadás, A Soli Deo Glória egyetemi és főiskolai előadássorozatban szombaton este fél 8
órai kezdettel a központi egyetemen »Jövend« intelligenciánk szerepe egyházi közéletünkben. cimmed tart előadást H a ma r István
z őra-, ík«zöT Ja vitások leggondosabban és olcsó
jirbaa " s z ü l n e k Mülhoffemél, Széchenyi-tér 9.

- As 5-88 honvédek bajtársi összejövetel*, AZ
a lelkes munka, amellyel a vités dr. Shvey Kálmán altábornagy vezetése alatt müködó 5-ös bonvádek bajtársi szövetsége eéljs felé halad, végleges megoldáshoz érkezett. Májustól kezdve a szegedi honvédek emlékét méltó művészi emlékmű
flogjs hirdetni. A bajtárai szövetség az emlékmű
költségeinek javára vasárnap este fél S órai kezdettel az Ipartestület márványtermében műsoros
összejövetelt tart, amelyen S s . S z i g e t h y Vilmos,
az lllasztrls íré, valamint K o n d o r Ibolyi és
A j t a y K. Andor énekszámokkal, K i s s Manyi,
V á g ő Artúr és L. F ü l ö p Sándor tréfás jelenettel, K i s s Manyi és L. F ü l ö p Sándor énekestáncos duettel, a 9. honvéd gyalogezred zenekara
pedig zenekari számokkal szerepel A bajtársi 6ssszejövetel iránt városszerte nagy az érdeklődés.
Belépődíj nincs, esak az 50 flfiéres műsor megváltása kötelező A bajtársi összejövetelre a szövetség meghívja a volt 5-ös bonvédgvaloiezmd, a volt
I és & honvédmenetezred, a volt 5. népfőlkelőgyalogezred tisztjeit, altisztjeit, legénységét, valamint a 801., 8 ( 0 , 805a 306., 107, 308. ás 810 honvédgyalogezred, az 5v honvédpótzászlóaljból Időnkint kiegészítést nyárt népfőikelő és hadtápzászlóaljak tagjait és hozzátartozóit, végül a 46-os gyalogezred tagjait és hozzátartozóit.
z T8rt aranyért, ezüstért, brilliáns és gyémántért z legtöbbet fizet Mülhoffer ékszerész.
Széchenyi-tér 0.
206
- EvengüikUS egyházi hírek. Szombaton délelőtt
10 órakor árvizistentfsztelet. Este 6 órakor Istentisztelet. Vasárnap 9 órakor ifjúsági istentisztelet az elemi iskolában, 10 órakor főistentisztelet.
II órakor vasárnapi iskola elemi Iskolában, délután fél 8-kor K. T. L. Sz. Wbliaórája, S-kor 8omogyi-telepee istentisztelet. Este 6 őrskor E. L. S z
vall á'os estje a templomban, előadást tart Darvas
Andor tanár.
s Nátháét kérjen Hapetkré«et a W
Mikában. Klauzál-tér, Kárász-u. sarok.
88
- A awrtliagyasl gulyás b á r o n és tétattHés
Öröksége. A mezőbegyesi állami uradalom számadó gulyását nagy szarancae érte. Nagybátyja,
aki évtizedekkel ezelőtt Ausztráliába vándorolt ld,
bárom és félmillió pengőt kitevő vagyonát a számadó gulyá'm, mint egyedüli örökösére hagyományozta. A gulyás egy ügyvédet bízott mag a nagy
1
örökség átvételére.
z Száras tüzUa éa a legjobb sséa Szeneal Ferenc Damjanich-uccal telepén házhoz szállítva
kapható.
la
- Gyermekvédelmi akció. DT, Láng-Mátiezky Ernőná kezdeményezésére a Foedeneto Emeriacaa Clusia
korporatiója gyermekvédelmi akciót indított, amely,
nek célja az, hogy a középosztály asszonyai és
leányai tanfolyamokon sajátítsák el a gyermekvédelem Ismereteit. A tanfolyamot pénteken délután
nyitották meg a gyermekklinikán, amikor Is megjelentek többek között dr. Glattfelder Gyula püspök, dr. Láng-Miticzky Ernő, a tábla elnöke, dr
Berecz János Stefánia Szövetség társelnöke, dr.
Jeney Endre orvoskari dékán, dr. Kramár Jenő
egyetemi tanár, valamint a tanfolyam 45 hallgatója.
Dr. Láng-Miticzky Ernöné bevezető >zavai után
dr. Glattfelder Gyula beszélt és rámutatott azokra a
nagy értékekre, amelyekét a gyermek rejt magában,
dr. Kramár Jenő egyetemi tanár felszólalásában
annak a reményének adott kifejezést, hogy a tanfolyam révén csókkenni fog a csecsemőhalandóság.
A további előadásokat dr Retrányi Győző tanársegéd tartja

Belvárosi Mozi
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Kálmán Imre mulat.-lgos ope.etljs
WILLY FRITSCH és NA(,Y KA'ló főszereplésé
ve!. Azonkívül: Réwbafö, trükkfilm, Rnblók a
i; a '.rvilágban természeti és Híradó

KOrZÓ MOZl
ANNY ONDRA

Piemh.t, TMírn.p
főszereplésével

vígjáték és Han\ stúve főszereplésével TlSZi
BECSCI.ET egy élnivágyó nő és e j j ka'oni
tiszt tra^édi'ja.
Előa lások 5. 7,
vasárnap 3 \ 7. 9 ó n k o r

M e g h ű l é s n é l , náthsláznál mandoiatobefl.,
torokgyulladásnál,
valamint Idegiáldalmekftél
«Taioalá«nál n a p o n t a fél p o h á r l e r m é a i c f e a
„ r e r e n c J é l i c r keeerüvls r e n d e s g y o m o r .

és bélmüködésl bhtorlL Egyetemi orvos'anárok vélem énje atertal a reroK Mzsd
viz hafása oyora, kaPemes éa megbízható. A
rCTCSC M z t d koaarBvtz gyógyszertárakban,
drogériákban és fOssarQslatakban kapható, at
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- Március 18. a Munkásotthonban A Bcodáldemokrata párt közli, bogy vsaárnsp délntán fél 4
ó r a i e r a Menká'ot honban m t o á r t ünnepélyt
dez, amelven közreműködnek a Muaká*dalkór, a
munkás-szavalókórns, a műkedvelők,
március
15. jelentőségét Olejnvik Jósaef méltatja.
Az Uj'zegedi Népkör vasárnap eafe 7 őrskor,
a s ujszegedi Vigadóbtm lévő helyiségeiben rendezi
meg márciusi ünnepségét Aa ünnepséget Hauser
Rezső Sándor nyitja meg. a s ünoepl beszédet dr.
Tsmesvéry László mondja.
- Munkaközvetítés. A hatósági munkskózvalttő
hivatal közli. AUást kaphst a hatósági muakakózvetjtőben 1 cipőfelsőrész szabász, 1 cipőfelsőrész
tüzőnő és ragasztó, valamint 1 németül bessAó
mindenes.

a w r > Sasrdtnx 058 Hirschl testvéreknél.
1

- A tábla helybenhagyta a srvalesf f r f t o s d gány büntetését V a r g a János szentesi cigány a
mult év áprilisában féltékenységből megölte feleségét. A gj'ilkosság után önként jelentkezett a m n d őrségen. A gyttkos cigány fölött a mult év ősaéo
Ítélkezett a szegedi törvényszék és Vaiyi Jánost
h i t e s társon elkövetett szándékos emberölés büntette miatt 1 2 e s z t e n d e i f e g y h á z r a Itábe.
As ítélőtábla K o v á c s - t a n á c s a pénteken a törvényszék ítéletét helybenhagyta.
" ".
z 1 kg. Jé csokoládé p 2.40 Hirschl

testvérakeA.

- A szegedi a e s t o n r j a t efyesfile'éaek r m f e m .
sébeo vasárnap délelőtt 10 órakor as ipartestület
tanácstermében F a r k a s Jeeő (Budapest) külföldi tanulmányútjáról vetttottképes e l t e d e t t a f t
Belépődíj nincs.
~
'
z Legjobb teát Hirschl t e s t v é r e k e t
- A D é h n a f t e r o n a t e l Magyar
Egyesület volt székházának tanácstermében
baton délután 6 órakor ülést t a r t
z Zátogréduláját a legjobb árért
Mülhoffer ékszerésznél, Széchenyi-tér 9.
Ml
A •extUánk egyfázisú forgalmi tfPHa. A
pénzügyminisztérium most küldötte meg ex érdekeltségeknek a textilfázis ügyében elkéaitatt harmadik rendelettervezetét, amely az adózás fősulyát a fonalakra fekteti, az előző két rendelettol
szemben, amelyeknél az adózás főeulya a aversárnra, illetve késaárme volt fektetve. Az a j ter>
vezet a kulcsoktól eltekintve, — amelyeket az é r dekeltek még mindig magasnak találnak, általában kielégíti a z érdekeltségeket. A harmadik rendelettervezet a belföldi kender és jutafonalakra
és a papirosból éa papfroaeal kevert fonalakra
10 százalékos, a több. összes fonalakra 18 százalék kulcsokat állapit meg, mig a külföldről származó kender, Juta fonalakra és papirosfonalakra
12 százalékot a többi fonalakra 20 százalékra kulcsot állapit meg. A rendelettervezet kimondja azt
Is, hogv az az Iparvállalat mely maga állit elő
fonalat és azt fel is szövi, az a fonalak után Járó
adóvfltságot az átlagos p l a d ár alapján tartozik
megfizetni. A fonalak adóváltság alá vonása folytán természetesen lényegesen csökkentek a nyersáruk és készáruk kulcs >1, ugy, hogy a belföldi
előállítónál a nyersáruk után 4 százalékot, a k é s áruk után pedig csak 3 százalékot kell majd fizetni. A rendelettervezet megengedi azt ls, hogy a
kisipari keretbe tartozó kőtazövő éa paszományos
iparosok a jövőben j s átalányban fizethetik a f á zisadót.
z Kérjen mindenütt Gergely kakubföcukorkái.
- A r|lág legszebb hangja cimű u j érdekfeszítő
regény közlését kezdte meg, legújabb számában
a Rádió Újság. Részletet, rőviditésuélküli müsorrésze. tárgyilagos kritikái, müso'Ismertetés. Műszaki részében egy háromlámpás váltóáramú hálózati vevőgép épitéM útmutatása teszi érdekessé
s pénteken korán reggel minden újságárusnál 12
füléiért kapható Rádió Újságot.
- A Dé'magyarerazág e«ak olyan híreket közőL
amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy
kiadóhivatalunknak küldenek be. Fölkérünk tehát
mindenkit, batóságokal, egyesületeket, magánosakat, szíveskedjenek nekünk azánt kftztemeeyetkrt
akár fizetitek, akár nem, vagy Aracü-uceal ktadóhivatalunkba, vagy Somogyi-uccal ezerfceeztfee.
günkbe küldeni.

ng-pupünok, sifonok, vásznak, asztalkészletek ^ct^PollákTestvéreknél
és Mítívésszet
Haway rózsája
A tul n t a v kíváncsiság aohasem volt Jó; kónynyebben érhet. csa'ódás az embert. Milyen régóta
várjuk ezt a gvönvörü ekzotikus rirágot, amelyet
efóhb TJprse és Berlin Tőffijíbe ültettek et, hógy
életképességhez ét • világsikerhez eizék és mire
hazahozták a Jó boni földbe, kiderült, bogy még
.(brahám Pál aem minden operettvlrágszálnál kiálthatja a %viktóridt«t Különösen nem, a táreszerzők, Illetőleg * librettisták, Jóllehet azok H»waytól Montecarlóig, fekete hercegnőtől vöröshajii dizózig, hawayi göWicéktől fregattlondinereklg mindenkit és mindent mozgósítottak. Szebben
az operettgtrea nem is virágozhat, mint Hawaybaai
Földet Imre szövegknyvébe sok került a hawayi
cukornádból, kissé szirupos, különösen, ha te kell
arfmitani a kjáilitás fényűző pompáját, a könnyes
ée eeerelmes, bűbájos hangu tenort, a zengő és
eeábitóan szivhez szóló baritont, a tflzes és észboutó kis meztelen hawayi rózsabimbót és mág
sok-sok kei féket, amelynek bámulatában el ls sikkaszthatja egy ügyes szemfényvesztő az operett
értelmét De ához Uferfninek ls itt kellene lenol.«,
A muzsikában m á r frissebben bugyog az inverció. A ritmus dominál. Izgató foxok, mélabús
walaerek, síowfox, nigger a o n j és főleg a már
európai honpolgárságot szerzett haway-daf viszik
eJ a pálmát Ábrahám nem nagyképft a harmonizálásban, majdnem mondhatjuk, boulevard használatra szerezte ezt a muzsikát. A ma benne lüktet, de csak pillanatokban és ez a tul opportunua
aktualitás vonta meg a kordont a oillanaton tufi
érvényesüléshez.
A bemutatón a kiesi keretekben esak kicsiny
örömünk telhetett Kondor Ibolya Igen kedves volt
Kies Manyi remekül táncolt, fáradhatatlanul mókázott, Barna And képviselte — ah, oh — tt
erotikus tűzvarázst Aftag a szerelmes férfi, Satt
remegő hangu forró herceg, Ldadr Indián tórzafőnök, ki pihegve szól, Vágó Idtünő figura, Fülöp
kiskorú amerikai, Misoga derűs Jazztáncos, Remeit
rendező, Endre Emii, mini kapkodó karmester
voltak az operett aserepIőL A közönség sokszor
'apsolt és ujráztatoft
I. 9.

Harmónia hangversenyek

SZIGETI szerdán Mozi
A legnagyobb hegedűművészek kőzött ic a legelőkelőbb pozíciót tölt az egész világot meghódító nagy magyar h ^ e d f t s 16-án gyönyörű műsorral lép a szegedi pódiumra. Kisér NWta de Ma« I o f l zongoraművész.

A színházi Iroda hírei
A Mdgnat Miska ma délutáni eroadáta einjsrai.
Ma estet HauA9 rózsáin. A bértet.
Vasárnap rtélatdn: Maga. Ripp vau Wlnkfe helyett >asárnap délután á szezon legnagyobb operetsikerét, a Mayát adja elő a szinház. Mérsékelt
helvárak.
.4 Hajs>y rózsája vasárnap estt etőadd*a pontosan hét órakor kezdődik.
Árvízi megemlékezés a színházban. A Haway ró•sája ma esü előadása etótt az árví» évfordulója
alkalmából Táray Ferenc elszavalja Szabados János Tisza cimű költeményét
Március í5; ünnepi díszelőadás
Szinrekerül:
A n a László király Uray Tivadar, á Nemzeti Színház művészének vendégfelléptéveL

Kerékpárosok !
Egyik nagy gyáramtól sikerült az alanti kerékpár
flummikat és kellékeket olcsón megvásárolni:
Külsögnmml kev. haszn,
3 50—5.— P-ig
Belsögnmmi
»
•
l.tö—1.?tö •
Pedálok
»
,
1.80—3.10 •
Elsőfék
.
.
1.10—1.00 •
Abronctfék
»
•
2.20—2.80 *
l>áne
*
»
1.50—2.20 •
Kerékpárokból a világhírű >STYRIA«, »TRHMPH«
és »PUC11« gyártmányok raktáron. A magyar
gyártmánya »CSEPEL« kerékpár n*'am kapható.
FUBIrt és VARRrtGEPEKREN vezető márkákat
tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a legolrsóhbtól a
legdíszesebbig. Javítások olcsón, összes alkatrészek raktáron.
174
3 x Á n t ö
S A n d o r
gépkereskedfi
Szeged, Kiss D.^.LI [-alota, Kiss úrra 2. szám.

A RÉGI SZEGEDBŐL
AZ ÚJBA
Krónikák emberekről, dolgokról

Irta:
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A lapot elolvasták • kaszinókban, a körökben, még a trafikokban is két kassal rövid vásárláss közben, de csak a legájtatosabb kormányban-hivők fizettek rá elő.
Hogyan hagyhatta volna ezt kiaknázatlanul
a bohém-humor? Sző se volt még a megszűntetéséről, mikor fontoskodó titkolózással
azájról-szájra járt a hlr:
— A Híradó voltaképpen már megszűnt, egy
példányt azonban naponta kinyomatnak belőle.
— Minek az az egy példány?
•
— Kegyeletet ápol vele öreg Endrényi Imre.
Tudniillik Fluck Feri bácsi, a legőszintébb kor"
mánypártt annyira hozzászokott Hogy más uj.
ságot nem tud a kezébe venni. Lehet-e a szabadságharc hős honvédtisztjét lelklrázkódtatásnak kitenni, szt kívánni, hogy most változtasson lapot? Az egész város felzudulna ezen
a lelketlenségen, hát nincs más hátra, — Isten neki, lássák, bogy van még becsület a világon — nyomatnak az ő megnyugvására egy
példányt Ne tudja meg soha, hogy megszűnt.
Aztán meghalt a hófehér hajú Feri bácsi, elmúlt néhány nap és megismétlődtek a sugdosások.
— Azt hallottam, egyes emberek becsületszavukra állítják, a Híradó állítólag ma is
megjelent pedig Fluck Ferenc nem is él már.
— Pszt az öreg végrendeletileg a csatádra
hagyta a maga példányát. A »példányt-.
Am az átruházott kegyelettel már nem sokat
törődött a Híradó, rövidesen elment ö is legjobb hive után.
(A néo

kötelez.)

A filigrán ujszegedl templomot egy külön
erre a célra szervezkedett társaság, az ujszegedl Szent Erzsébet-egyesület emelte, még pedig meglehetősen súlyos körülmények között.
A hatósági — szerény — támogatáson i.lvül
mulatságokból, népünnepélyekből gyűltek a garasok, nemkülönben egyesületi tagdíjakból. Akit
csak lehetett, beléptettek tagnak s a dijakat
a legszigorúbban hajtották be. Belépési nyilat,
kozatot szívesen aláír mindenki, de fizetni már
kevésbbé szeret Itt nem teketóriáztak sokat.
, hanem pöröltek. A pőrök viszont végtelenül
egyszerűek voltak, rendesen el makacsol ássál
végződtek.
Maga a templom 76.000 békebeli koronába
került s valóságos csoda, mint lehetett összeszedni ezt a pénzt. Dtf minden sikerült, s Jó
szándék egyesűit az erős akarattal, s buzgósággal, főleg ott volt s derék Kohn Náci, a
fiatalon elhalt jókedvű, rokonszenves szegedi
téglagyáros, ő szállította téglákat hitelbe.
1910. év Erzsébet napjára volt kitűzve •
templom konszekrádóla, Kohnnak ls fizetési
kötelezettségei voltak, 1árt neki még tízezer
korona, de csak járt Az egyesület képtelen
volt e legcsekélyebb összeget ls előteremteni,
már kiapadt minden forrás. Nácit biztatták Igéretekkel, szép szóval, majd hogy tovább lehessen a dolgot huznl, a csalafinta Paulovits Márton fölfedezett apró számadási eltéréseket és javításokat követelt.
Kohn Náci mindent teljesített, de a refrén
csak a régi maradt
— Pénzt uraim, pénzt mert engem ls fojtogatnak.
A fölszentelés előtt különös idegesség fogta el a templom Maecenésát. Az (egyesület
élén álló urak végtére ls kifogástalan gentleman-ek voltak, de mit ér a tisztesség, ha
nem lehet rajtuk semmit bevasalni, maga az
egylet pedig koldus-szegény 1
— Foglalja le a t e m p l o m o t ajánlotta egy
ügyvéd. Fölszentelés előtt az csak m a g á n épület, kövek tömege és nem védi a törvény,
m'.nt fölszentelés után. Ha most nem "siet,
örőKre e l k é s e t t

Kohn, aki megelégedett volna már
koronával, Isten neki, feláldozza a hiányzó
négyet - kétségbeesetten vakargatta fejét as
ügyvédi tanácsra.'
- Uram, föltétlenül megtenném, mtf én,
gondolkozás nélkül, hogyha..*
— Mi sz a hogyha? Joga van hozzá, mödte
pedig csak most, Erzsébet napjáig.
- Lehetetlen, tört ki Náciból a kétségbe,
esés. Ha Kovácsnak, vagy Tóthnak hívnának
egy pillanatig se tétováznék. De tessék elkéri
zelni, mekkora botrány lesz belőle, hs sgy
Kohn lefoglal egy kstollkus templomot A nevem az átkom.
Szerencsére azonban ott volt Lázár Oyőrgy,
nemcsak a város polgármestere, de as egyesület dlszelnőke ls s Ő kifizettette a várossal
a hátralékos tsrtozásL
Kohn Nádnak pedig első dolga volt hpgy
megmagyarositotta a nevét Iván-ra.
— Sose lehet ugyanis tudni, mikor építenek
Szegeden megint templomot
- Vége. -

Sport
A II. liga sorsdöntő mérkőzése
A 4 pengős külónvonst indulásának a '
mozgatta Szeged sporttársadalmát. A jelentkezések
a rendkívül olcsó utazásra serényen folynak a
Szeged FC Irodájában és minden remény mag
van arra, hogv * kellő létszám szombaton estig
együtt lesz.
Az időjárás ugyan részben tönkretette a eaapaf
tréninglehetőségeit, de azért felkészülve Indul al
szombaton délután, vagy, a különvonat indulása
esetén vasárnap reggel a Szeged FC csapata Sarok sírra. A vezetőség Soroksár ellea az alábbi
összeállításban küldi a osapatot harcba:
Pintér — Schmidt, Riesz — Polyák; Tóth, Havas — Kronenberger, Stemler, Lukács, Grosz Har»
math.
A derbire a vezetőség tagjai közül Igen sokan
utaznak Budapestre, ha pedig a különvonat sikerűi
— amire minden remény megvan —, akkor a Szeged FC-t a soroksári nehéz küzdelemben lelkee
tábora buzdíthatja majd rohamra.
A különvonatra még szombaton délelőtt tr lehet Jelentkezni S-tff! 12 Óráig a Szegett FC T
szénóbell Irodájában. A menetdij odS-vt^Zza
pengő.
;
(

Az olvasó rovata
A sportvonat

Tekintetéé Sserfceariöaégl örömmel olvastam S
*r>élmagyarországi-ban, hogy a vasárnap Soroksáron lejátszásra kerülő Szegrd FC—Soroksár döntfijellegü mérkőzésre a vezetőség egy olcsó sportvonít indítását vette tervbe. A Máv. üzletigazgató,
sága annál inkább hozzájárulhatott a 4 pengő*
költséghez, mivel a hirek szerint húsvéttól kezdve
amugvls Indítani terveznek Ilyen olcsó kirándulóvonatot. Természetesen ebez kellő számú Jelentkezőre van szükség.
A Szeged FC hívei tudják ennek a sportvonatnak a különleges jelentőségét, hiszen a soroksári
mérkőzés csaknem sorsdöntő fontosságú az első
ligába való bekerüléshez. Tudjuk továbbá azt ls,
hogyha a játékosok maguk mellett hallják a szegedi tábor csatakiáltását, a mérkőzést — előrelthatólag — megnyerik. Fontos tehát, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek erre a sportvonatra. Mutassuk meg. bogy a Szeged FC csapata: Szeged közönségéé.
Tisztelettel: F. M

15 esztendei fegyházra ítélték
a soltvadkerti gyilkos asszonyt

Kalocsa, március 11. A kalocsai törvényszék
pénteken tárgyalta özvegy Klamm Sárauelné
és ifjú Klamm Sámuel bűnügyét Klammné
még a mult év őszén fejszacsapásokkal megölte férjét, holttestét azután fia segítségével
egy veremben elásta. A törvényszék Klamm
Sámuelnél fő esztendei fegyházra, ifjú Klamm
Sámuelt 3 évi fogházra itclle.

tar János. Elek BAáné. Frank Árpád, ««ra k M ^
Hottzer Kató. Kr»tö Jalta. Kovács Istrin. M. Masekáatfkr
József. Nanlindar Teréz, Nagy Lajos, Stáss György.
n ront* nyertek. V A Miklós, lfj Balogi Kálmán,
Ragén Mírta, Bohár i'-í .. Berta Imre, Faragó Sándor,
IfJ. Görög Jörsef. Ifj. Vibó Ferenc, SfBcs László, Wolf
József, Wolf Lajot.

1

n pontot nyertek. Berger Kornélia. K"**néy Káté,
Plőker Sándor, Tóth Etalka. Üagár MtVlót.

Sri

91 pontot nyertek: Csiszár Sri^-wft-r

Molnár Aatal,

Tihofftsj Jóiwf.
<0 pontét nyerték: Arányi Imra. Busa N t , Bhna
Adél, Bcrtyik Láuló, Csiszár Ferenc, Caisaár János,
Dákány Szilveszter, Dobó Bózslke, ösr. Ftaiaobar Heiw
manné. Fthaos Aari, Borgonjl Ferene. Schwartz Frt.
gyaaná, özv. Sanfts Józsefné. Szögi GynlS. Isáchenyl
PtaWMBé, Szil Mancika. Tárata Jósatf, *«v. Vtag M á n 4
79 prnttt njerhk: Btalk Andrásai, Báló
Károlyné. Czéknt U n i t , Braas Béal,
Popper Jánoa. Rabm Imréné, Schwartz
Imréné, Srftct Anna.
.

Antal, Bodray
Jójárt Jánoe,
Desső. Scögi
.

79 pontot nyerfrk. Bálán Mihály, Csohanov Margit,
Dohay Mátyás, Fassbinden Péter, Hetna Ica áa Magda,
dr. Joó Lajosné, Márki Láaaló, Papp Antal, Pésa Dezső,
Aladár. Trnbin J«m*.
77 portot nyertek: Abonyi Mlhályné, Dámján Paraae.
Haha Kata. Krajceo^tea Jánosná, Kádár Margit, Mraai
László Jánoa, dr* Ördög Lajosné. Török U«ta.

A Délmagyarország rejívénybajnoksága
A pomvoMBT állása a kilencedik fontoló alán
V a s á n u p iózólJíHc a Délmagy&rornág
nagyszaszabásu rejtvénybajnoksága utolsóelőtti fordulójának feladványait Alább a pontverseny állását
é d j o k a kilencedik forduló után. • kilencedik
feladványok megfejtését vasárnap kfaftljűk.
90 pontot n|tertek:
Armntaao Ede. Anód! Lánló. órr ábrahám Mtarf,
Apáthy Jenó. .
Valló László. Bodnár iatváa, Bioeh MargK, Bekor
Miska.
BékeJ Márta, Bhjar Pál,
Berger
Panni,
Bleyar György, dr. Ssrta Donő, Balla Jáaoa, Babkó
J t W , Balogh Margp, Bakteri Erzsébet, Bállat latrán,
Balogh M. Erzsébet, Benkő Béta, Btoetaer Vlktoraé,
Bonts Aatal.
Csonka Aatal. <ir. Cmnj Mlhályné, O M
Csonka Mjk'ós, dr. Coengwy Eraébat
Dentaeh Sándorné, Dubrowtzkv Jenó Károly.
Viota, Dak» Mihály, Dianyát Fmnolaka, Durrao Mihály.
Lajosné. Engel György, Erdélyi Gusztáv.

Franki Józeef, Fiscber Magda. Fischer Hugó, Fejér
Róna. Fehérváry Emébet. Fischer Aladárná, Fraoad
Lajosné, rroond Julit, Faludi Viktor, f a n * * Aadoraé,
Pttnk Béta.
Gombot Erzsébet, Gittek Da, dr. Gottochatl Sándorná,
Grttoer György, Győri Béta, GalotU György, Gábor
György és Miklós, Groeemann Györgyné, Gyárfás István, Grosz Éva Gél József, Gardtaa Ferenc,
Haaz Ernő. Heeser Teea. Halán János, Hitler Jánoeaé. Hetaler írna, Hldréfer Sáador, H a m Márta

és Klára. H.vljk Irénke.
Irjti Irán, Janicsek Fereae.
Dr. Könyveeey László, Krmmer Zoltán, Kónya János.
Katona Piri, Kertész Ernő, Kies István, Könyvest Károly, Kormos Mária, Komló* Rózsa, Kiss László, Klein
Ernő, Komis Antal, Ifj. Kalmár Mártonné. Kohn Jenő,
Körmendi Erzsébet, Körösi Jánoe, dr. Kopp Pálné,
K ibiing Gyula, Kubjsi Mária, Kopny Lajos, Kohn Andor.
Lieht Imre, Lakatos Margjt, Lantos György, Lippal
Rózsi I.őwy Imréné
Márkus Judit, ifj. Martfny Lássló, dr. Miskokzy Zoltán, Mészáros Károly, Magyar József, Mihalecz Irén.
Márki Mária, Mészáros Rezső.
Nagy IUV«, Noll Jakab. Nyllassy Sándor, Nagy Ernőné
Nagy András. Nyáry Gyula, Nagy Mihály, Nyári János
Nemes Anna.
Oláh János. Oláh Márja
Papp Sándor .Tóza»f. Pá!fy Ferene. Prlszlinger István,
Pártos Béláné. I">pp Andris. Papp Béla, Pudler György,
Foeánv Sándorné id. Prágai lstván v Polyák Rózsa, Párta* Béláné.
Reich Miklós. Radó Alice, dr Reich Zoltán, Retovtsky
<lktorné. Radó Gvírgy, Rovenszkv Árpád, Remény'
Erzsébet, Rosenberg József. Regős BorW*.
Soós Károly, Singer Károly, Spilzer Iboiya, Sebes Tibor,
Sebes László. Schlesjnger Ells. Singer Andor, Spltzer
Imre. Schrott József. Sehneer Zsuzsanna, Schlesing*/
Edftb. Schmidt István. Strausr Béla.
Salgó Miklós,
dr. Szivess-y I,»holr.é. Szalav Ká/olv, Szabó Józsrf. .Szúc-s
Gyula. Szanka Jenóné, Szombathv István, Szántó Pál.
Szebenyi Arpádné. dr. Székely \iimos, Szabó Lajos,
Szabó SáriTimár Liza Táw>' *-tnlné, Tarjszovits ódön, Tenneebaum Ila. Tejszler Emébet,
Uti Gizella.
Vén Imréné Vjgh László. Vártdi László. VItsjts Kálí, Vádisz Lásrló, Va« László, Vértesi Erzsébet

We(«z Andor, Wlgner Anna. Wall UH, Webar
Weisz Vtlznocné, W|nkkr Anna, Weisz Klára, dr.
Jenő, Wmtaralts I n r »
Zelenka Róbert, Ze|?ler Borbála.

79 pontot avarfaft.* Köraea Antalné. IfJ. Katona Pál,
Szabó László, Szekeret András, Tóth Pál.
79 pontot nyertek: Bodd Mihály. Bakanl Hóm, Deák
Imréné. Hiraeb Gyula, Horváth Mátyásáé, Kokovay Panme, Knrponay Ptaane, Km Lásrfd, Németh? Sáador,
Pudlff Andoroé.
7* pontot nyerlek: Bartos Ferenené,
Gnlyás Bálint, Kovára Julianna, Bahák György, Wolf KeU.

73 pontot nyertek: Borastam MMáa, Kublk Alkart, Kar• pontot nyertek. Adtar László. Bedő András, Bá-!
tán Sándor, Ménárat Mihály, Saaodragr Jánoa, MMK
Unt Fenne, Bittara Kató, Bottyán Lnej, Bódi Jalta,
Láné<
Budai János, Czinner Erzaábet, Csurgó Gizella, Csereklyei Ferenc, Csíkos Gynla, Dáry Ernőné, ér. Dnaehák
731 pontot nyretke
László, Friedmann Dávid, Farkat Károly, Sftnar MikGáza.
kSané. Garai Mlkaáné, Gojtetn Ernő, Galotü Itoaka,
G«r8 Klára, Hultmtnr na, Hirth Komélné, Hoffmann
Márta, Hdaer Margitba, Hógye Qyvta, Janik Lántóaé.
79 pontot ejarttki
Kovács Mihály, Kasl Mátyáa, Király Vhwe, Kiss Brstke,
Antalné, Grtaar György,
Kateaal látván, Kiaa Andor, dr. Kletn Xörná, Kusöuky
lót, Kanlftndar Béláné, TMh K.
Snelta, LáasM Badráné, MttJtar Jnlitba, Molnár LáaaMné,
• ponM myet
Moakovtta Sándorná, Msnnhrim Simonné, Modnvtas MáDócay Irán, Ktala Miksa,
rta, Magyar Aatal, Moskovfcs Doaj, Marar László, Kamat
hm Antal, Trárar U n i ó .
Magda, Polyák Arpádné, Panltoaek Fertoc, Pbztrtn Tivadar, Pál DasaSaá, Popper Sándor, Mtter Bözsi, Retn$& pontot Ftfftciok.' Btfldt Jóüeí. Fbc^
far Miklós, Boaantbal Erzsébet. Schwarb Adolf, Sfcnoo
Umr+, >L*<, Pv«0i József, Schwtrtx Mór.
Jánosné, Sohajda Gynla, Sataa Erzsi, Szabadkai Ferene,
éT pontot nyíriek: lé* Bot\pi
Szabó Inrrs, Saapoi Klára Saabó Mária, Szabad! Tftor,
Iá.
Piroska, Flrtscber Márta, Borrilb György,
Setrmai Aadoraé, Szegő Ottó, IfJ. Tolnai Károly, Troeairoly, Klem Dezső, Ronoyey László, üngár
tar Ignác. Verme* Izsó, •aratta Zsjgmondaé, Vtavárf
Róbert, dr. Walomann Istvánná, Weisz Irta,
•6 pontot nyertek: lfj. Aroczky Mihály, Kelemen P^ai,
Mogyoróaay Lajosné, Pttaky Ernő, Baank Braaébat,
9S pontot iwrHk. Bajszár Mihály. Btan Klára. Baóar
Saegetlety Jánoa.
György,
Baeb Veronika. Barabás Jótaef, Deák Jó96 pontot Mfertek: Hoffmann Erza| Szabó Jóaaaf, T M k
ataf, Ea«al BraH. Engel Ferenc, Erdélyi Teri, EndréMargit ás Kálmán Tibike.
nyi Imre, Fraybsrger Eramf Fttrat Vilma, Fekete Sándor, Gél Erzsébet,. ifj. Gaosz Jóatef, Hőnig Juliska és
9* pontot nvertei,: Bartos Sáador, Borrá!* h d , LiERMke Hoffmann Ági éa EraaJ. Horváth Lta, Holliom latrán, Tóth Ferenené, Tótb Imre, Vörös Jóaaaf.
liader Gyérgy, Kanyó Pálné, Kohn Irén, Kolos Ernő.
99 pontot Mferttt. tz. Baló Joazttaa. dr. Brnyel Jenőná,
KnrneMv Sándorná, Kovács Gynla, Kocri* Bálint Jooő,
Jánot, Klein Miksa, Solyatoeey Lajoa.
LA Esztike, Laskay Imre, Nagymlhály László, Poór
lmre. Petrj Ferenc, Reltar György, Sipos András, Schreit99 pontot nyírtele: BotM Vera, Coontoa Szllveaatar,
tar Frigyes. Szilágyi Feraoe. Szántó Ernő, Teleki Györgyné. Fodor Erzsébet
Tézsla István. Viski Giza, Vőnekf István át Erwébat,
91 pontot nyertek. Erő* Jáno*, Mtjaritt Károly.
Wjitmann Pona
90 pontot nfertek: Bulik György. Szórt Erz.tábot, Vadász

97 pontot

Márit.

ngertek:

Farkas

Blte Vince. Bálint Jóaaaf, BrtM

Pál, Gyapjat

Irán. Grttnbergar Ottó.

Grotz Atjoe. Holló Zsoztl. Horváth Zsuzsi, KraiMa Böwi,
Raafmann Manó, Lakáé* Endre, Mattinszky Endre, lfj.
Ma{t|nszky Endre. Molnár József, Polgár Piroska, Ptgnitzky Antal. Pignictky Julis. Pollák Rudolf. Rácz József,
Szabó Márton, Szabó Dezső, Szsffmeiszter József, P.
Szabó István. Tisztvári Ernő. Tuksa Min*. Vérté* Dslma.
Zsigt Mártonné. Varga Rózsa
** pontot nyertek Ágoston Anoe, Berénvi Ferenené.
Csomafáy Sándor, Császi Sándor, Dalmát Endre, dr.
Dreyar Józsefné, Kazi Vera, Kazi Ferenc, Kakuszl Farcne, Kántor Lsjos, Körpel Bjehárd, Lakatot Józtrf,
Pomízv Lajos. SziUsI Vjlmos, Tóth Julianna, Vágó

Bó«Mke Wiltmsnn Fer»nr

Pü.

90 pontot nyertek: F apkl Teri Kertész László BoMrsek
látván, Teknvős Papp László, Zámbó Erzsébet
M pontot nyertek: Fekete Már]a, Logo Ica Jánot, Ptp
Ferenc Schönberg Margit, Tórök István, v i ' y e László.

tt pontot nyertek: Rreucr György, Csiszár Nlnce, örr.
Halmos Jánosné, Takács Francjsks
S6 pontot szereitek: ifj. BozsI István. Báló Mihity, Barát Antal, Bózsó Manyi. lfj. Dobó Ist\án, Letjyct
Jenő, Szerdahelyi Béla, Kj. Sztojkoneszku Demeter, Szét
Károly, Tárnát Zsuzsa
56 pontot nyertek: Irjtz Zoltán. Kalmár Béta, Lávinger Mihály, Mertei Péter, Wejsz Ana!.

M pontot nyertek: Gombkötő János, Kctormáay Fet>'> pontot ngertek • Argány Erzsébet. Beneda József.
rene,
^imonyi Mária, Weisz Györgyné.
Feiős T|bor, Gombos Mátyás, Grúnhnt Vilmo*. Gergely
Miksa. Horvíth Isbán, Kapitány Lajbs, Kozma Imre,
53 ; ontot nyertek: Horváth Dezső, Szőts Sáador, Tóth
Lamberg Élza, dr. Lóbl Imréné, Márton Mihály. NéGyula
Ferenc Rfimi:s GjuJs. Erzsike.
5i pontot nyertek: Bálint Mlhályné, Horváth Margit
9i pontot nyertek. Bnamjsrtner M'-' n, Csin>1né. PnkStufle Msrg|».

„ h

i n d

u "

c « o k o i á d é g y á r

lerakató.

Kúroiul

Otf«

J.

sz.

n««herg Klára, Lung MtK.ly, Phztray

Anni, Wmel

M pontét! nyertek' Parekas József. Horyéth Magda,
Roroknay Mnet, Fá<f Imre.
97 pontot nflrrt'k:

Apróhirdetések

A kSvetkesK napra esak déhitán S óralg fogid #i
apróhlrdrtést a kiadóhivatal.

Kohn Róbert, Kokotovrt* Kálraán-

n*. IVkw Féla.
M pontot ngertek: Fl<e>wr Ferene, WlAp Franciska,
<,all«v|eh litvén, Horny !t)o«. Koréra Antal, Lukátay

ifc*.Wolf Mihály.
95 pontot

ngertek:

Kopt.t

Pál, Ifj. Tóth U n t A,

H pontot nyert: Polgár
99 pontot ng ertek- Faranrt József, Horváth' flana, Boaanarker Ferene, Sándor Jnlla.

99 pontot ngertek: Hodá's JuIJa Janesé Perene.
91 pontot ngertek: A«rUlo» Dezső, Csanádi Sándorné.
90 pontot nyertek: Balogh Mirta. Bolgár Gyftrgy, Bálint József, Frank F.ózíI. May Ferenc, Papp Margit,
Tóth Kató.
99 pontot np»rt: Kmul Gyftr(ff.
• I pontot ngertek: Horváth' Gyula, KártAssy Ptrosk'a,
Mojreíka Károly, 7av|za T,aJosné.
V pontot nyertek:
•Vrndrényl JolMn.

Katona Miksáné, Kőnlg Lajosné,

99 pontot ngert: HorrátK Antal.
K pántot

ngert: Deutseti Ha.

>4 ponttá ni/'rtek: C,rorr Árpit, Vecsernyés Bélé.
M pontot ngertek: Bukova Etelka, Chrenka Lajos,
Nyírná Sándorné.
90 pontot nyertek: Arr. Endrényi
Etelli, Kvnsburg Béláné, Sztlcs Anna.
ti pontot ngertek;
• uróeiy Sándor.

Kováts

Piroska,

Imréné, Géeaér
Márkus

Juci,

tt pontot ngert: Kiétn József.
;

ÍJ pontot ngertek: Bálint István, Mattyasovszty Irma,
ándor Jánoa.
19 pontot ngert: Stmoi Jucik*.

n pontot ngertek: Csonka Istvánné, Ofetfca Jánoi,
Roeh Margit, Maesf András, Mlchnar Sáoóoraá.
9 pontot

ngert: Bárdos

(HtrérolL

9 pontot ngert: K i t a r t Lánld.

T pontot ngrtlrk:
9 pontot nfrtr

Edenhoffer Ferene, Irttf László.

Tomhltr Imre.

9 pontot ngertek: Kerekes Mirta, Lőrinci lmé, 9*otyal L é A , Temesváry Hona.
jti ponttá Mertek: IVrU Antal. Farkai Farene, FIMán Láasló, r,arallér Ferane,
Géza, Tóth Irtván.
" Pontot ngertek: Dr. Ilabrrmjnr Gusztáv, Ifamzsek
Aidor, dr. Lajoi Sándor, Skultéty Gyul*, Wiener Károly.
M pontot ngertek: Kohn György, Nacsa

iy>«k« árpád, Voiar|k Mátvát.

M pontot nyertek: Juika József, őrdóg István, Raueh'xvenger Károlyné.
W pontot ngertek: Kl*s István, v. Kerearhiry Jen 3,
err. S^hAn Károlyné.
pontot ngert: SzemerMv Gyérgjk

4J pontot ngert'k: Faragó Béla, Mirkovjt? Imre, Szaró Irtván, Szántó l.fv |a.
*9 pontot ngertek: Francz Hermina. Hldvéger Miksa,

•oó r,vui«.

*f pontot ngrrlrk: Fali* János," Szverle József, Ttorv

Majd..

FAróez

INGBLÚZOK
írBDfVrH klflltlbis

LUSZTIG IMRE
IOTOHIRU
*lllö«lEGf«5lr.l U2UT
Széchenyi tér 2. n

Arpéd, Góntér Lésrió,

.w pontot nyerteit- Ilijdii István. Kovic Ilonka. I.an-

S Z I n !L A P •

5zomhnf n e«te 8 órakor
HSnrfi
Operett 3 felvonásKm írták Földes imre, A Grünwald és F. I.öhner-Poda. Ver•ejt i ' t a Harmath Imre. Zenéjét szerzetté Abrai'íni Pál Rendőri Remete Géza Vezényli B«ck
Miklós. Személyek- Lilia, Hawai hercegnője, SuPmxcnre Kondor [boU-». Liló Taró herceg
Sass Imre. Kanakó Hiló l ázár Tihamér, Mac•nto>h. admirális Benedek Andor, Harald Stooe,
kapitány, Ajtay K Andor, Harison. Hawai kormányzója /üa'.iy Tál Ressy, az unokahuga K : f i
\fanvi. RiifTv, a kormányzó titkára L. Fülöp Sán'lor. H i t ^ , hawai leány Rajaa
Anci, Jim Boy
o.m l y^zlő, rerrouquct, főpincér. Vágó Artur, v.inatte Sümegi Lili, Kaluna, őre>g hawai
T o n y ^ h y p,«ier Chun-Chun, kinai s»olga Sántha
1
n ^h'jni Hiti, t r n c r é ^ z t i i d n a g v Marinkovics
iflrt.

Fráulein

wird gesocht Br. Józsika ucca 12 Pr. Fren.

kelné.

Gyern-ekszerelö mlnde
nes kerestetik Ke'emen
ucca 11, 11/17. Jelentkezni délelőtt 9-tól 11
óráig.

Varrólányt
felveszek
Frank Piri, Somogvl n.

mindenkinél

többet

KÖlogcéduldlcéri

fisét

Idősebb ember saját
ágyneművel Tierény Igínvű családnál féregmentes bútorozott szobát keres, esetleg el'á'ás al —
»JÓ ellátás, jeligére.
Kölónbeiirstu, szép ucca! bútorozott
szoba
elő- és mozsdószobával
telefonnal 15-ére vagy
l ^ r e kiadó. Margit u.
21. szám.
nccai tiszta bútorozott
szoba kiadó. Felsötiszapart 8. szám.
Szép két ueeai
szolia,
fürdőszoba, konyhás lak á s bútorozva kiadó. —
Ugyanott egv buiorozott
uccai szoba Is kiadó,
kölőnbejárat'al Honvéd
tér 3., T. emelet.
Elegáns, kölőnbejáratu
bútorozott ueeai szoba
kiadó. Kárász u 11* I.
em. 3.
Elegánsan
bútorozott
szol a, fürdőszoba, e etleg konyha használattat kiadó. Margit a 28.
Érd. Kigvó urcai trafik.

Lakást, iizlethelYisésef, vagy
bútorozott szobát
m» mar w>akl w kvrnn. m*ii
MERKVR

nttán K ö l c s e y u . , 3 .
K/)T
. al-»r411A Tn»ll»tt.
mtB'l-n ig*rvo»k tn>>ff<>l»1M azonnal taM)

Üzlethely hég azonnal kiadó
TőrAk u. t . alatt
Emeleti 2. 3, 4, 5 >zobá* lakás kiadó Iskoli
u. 20., fogadalmi templom ntal.
Két üzlethelyiség külön
v. együt'eseii olcsón kiadö. Mars t é r mellett
(Szent Gellert u 2 )
Udva , két őszobís
villannyal májustól kia l ó Szegő Osztrovszky
ucra 12 «z.
Két*»f>b.is udvari lakás
k>
Tisza Lajos körút 79 szám.

Foglalkozás
Sofiőr,

kt vlitonjsiere'ő is személy
vagy könnyít teherautóra
állást keres. ,Szerény Igér.vekkel" |e!lgáre
167

Rejáró perrekt főzőnö
elVSrendü
bizouvitványokkal u r i házhoz
ajámLtazik. Rend zeretó
3 jrf'íf^J*

KőrOtl Oéxa

BvegetM vállalat
Szeged, Kérel M M 8
Telefon 19-37.
22

Magánház kertlel, istállóval kiadó. Tud. 18.átg s tulajdonosnál Vásárbeljd sugánit 37.

OvSsyert moflaru
nthrrtk *• ntemAr.sk
E»
l«r»n<W klrptsen
•r1t«M) JavitáM.
mnnka. laf«»!aa«>b *r I

S
ZEORESI IftniHtsail
S««nnn!bilr ".^FodiJrw. a*ek

KÜLÖNFÉLÉK

Rl társilna bt I E l l A t |
S O tuier

tftbb éve fennálló jónavil
rádió és villámossájri vállalatból. Ajánlatok 4—fi
eeer p-gó jeligére kiadóba

i|T

talJas

ebéd

«T

«Ingyen 4 tál étel: lavac,ée bua,
kenyér.
ADAS-VETEL
hangszereken állap szerint (2 táasta 3
menyasszony ftelner™?" ST" 1 P«ng«
ha 10 ebédre elófisat.
tanítom a nálam vásárolt

Lépcsőházi bejáratú bútorozott szoba kiadó. —
Csongrádi sugárut 10., I.
emelet, 6.

As Alföld l e f n a « y « b b
láblalvH r a b i é r a

T. Molnár <ítvöfmühelv,
Kárász u 1 1
20«

IL, II- 8.

József, Pl-

tr pontot ngertek: V. Kövét* Trívén, Hóth Hona

*0 pontot ngert'k:
f,rr. Tlényl Károlyné.

Telemark rfli

Deutsrl.es

Zálescédu'a *it6kesltfl

aelék,

tészta

játszani

ét névnapi »J*n<1<«ktArjvak, «oBtnrei^nvolr, Piifött »4*nv*k.

Alpaeci avAarcrvk l#gnle»Abb»n OlCSÖ é s J ó hanffflterek.
K o h n J e n A vdénrtraháu gramofon és lemes ú j Ti»M I.ajna kflrntto.(Mihályi donságok.
,
w
f0a»r*a m»Uett.>
3

HRENYflT,
ezttslól éa

zálogcédulál
veszek magas áron

Rosenberg

ékszarász, «

Ráralvl o. 1 Városi kárhlz
Még mindig vehet olcsón
finom fehérnemOket, ágynemö, vászon, asztalnemft
ás harisnvafélékut és eiljv
keféiéket a kiárusító
KELENOYEHAZBAN

Kelemen ueea 5.

233

Mlndennemll

zálogcédulát

mindenkinél magasabb
áron vásárlók

Oroszlán uccu 5

( K W t a d e ) leo
Kantp*, 4 fcf-l, tóttal íc tOkOpMl tlld
szalonqarnllnr
tnahnrAnl fiMl alad«.
lrlnth«tA rIMr Sflríglj kHrplt<i»-

rU P«ttby*rv n. 2.

1
0
%

Faialmák

KávéCtikviaada,
kalácsai étkavta
SO fillér.

Attila u. 7.

Tössde
Zürichi d e l t a tárlat. Páris 20.29.5, London 1888,
Newyork 515.11 Brüsszel 7200, Milánó 16.70,
Madrid 39.40, Amsterdam 207.75, Berlin 122.85,
Szófia 3.73, Prága 15.25, Vartf 57^0, Belgrád 9.0Ö.5,
Bukarest 3.08.
A Magyar Nemzed Bank hlvataloi árfolyamJelentése. Angol font 2 0 4 5 - 2 0 8 5 , Belga t r a a k
7935-79.95, Cseh korona 16.94-17.02, Dán korona
113.70-114.70, Dinár 10.04—10.10, Dollár 570.50—
57350, Francia frank 22.45-22.65, Hollandi foltot
230.10-231.50, Lengyel zloty 63.95-64.45, LM 3.48—
3.54, Leve 4.08-4.18, Líra 29.45-2975, Német m á r .
ka 135.45-13625, Norvég korona 112.00-11340,
Osztrák schilling — S v á j c i frank 110.70—111.40,
Svéd korona 114.00-115.00.
Budapesti terménytőzsde zártat Busa 77-et t t a a i
18.45-14.85. 78-as 13.60-15.10, 79*s 1375—1510,
80-as 1385-15.25, pestvidéki rozs 15.20—15.3P,
egyéb 15.20—15.3-5, takarmányárpa I. 17 25-17-75,
II. 16.50-17.00, felvidéki sőrárpa 1 8 0 0 - 2 2 0 0 , egyéb
sőrárpa 17.50-18 25, zab I. 22.80-2325, II. 2200—
22.30, tiszai tengeri 15.40-15.80, egyéb tengeri
15.40-15.60. korpa 13.50-13.70.
)
A eslkátfól terménytőzsde zárlat. Buza m l r c l u i r a
57.25 (57.50). májusra 60.50 (61), Juliusra 6250
(62.87.5). Tengeri márciusra 67 (—.—), m á j u s r a
40 (40.50), juliusra 42 50 (42.75). ZaB márciusra
- . - ( — . - ) , májusra 25.20 ( - . - ) , Juliusra 25 50
((—.—). Rozs m á r d u s r a —.— (—.—), m á j u s r a
50.25 ( - . - ) , Juliusra — - (52 37.5). Az irányzat
tartott.

Jonal&n, Balul, Ranett.
Kormos, CUrom, TOrOkbállnl. Sóvári ato. n a g y
választékban

Felelős szerkeizlős PASZIOR JÓZSEF.
Nyomatott a bladőtnhjdonoa
Délmagyarorsaág
Hírlap, és Nyomdarállakat Rt könyvnyomdájában.
Felelős flrrnivezelő: Kletn Sándor.

Ebédlő bútor, fehér A
lángú gázsparherd és
porcellán s r e n l z eladó
elkóHö'és miatt. H o n véd tér 3. I em.

Nyom fa K á ny o L a I

Mrolol nccol ÖQO
mülcscsarnohban.

Tavaszi divatnidotnágatm
megérkeztek:
/dl

olcsón

vdadrolQai

modellkalapokat: Vilma
kalapszalonban, Feketesaa u Ifi. sz. Alakitást legjutányopabban vál

talok.

no

Használt, finom 38—39
barna t 0 t ö r cipőt veszek Ka o n a , Szent Mik
íós ucca 5.
Halló t

olngAbh lett a kenyér. 82 —
M fehór, félbarna 28 - 2fi,
hütomAnv 2 f Roldoga^r
erony.*. 43. Szabó •ütóde
íiia;.'ó Kálvária u. 21
sz. ház. Tulajdonodon 1
érte!.e:ni tehet v é m e s
taVArs ii. 30

Délmaqya ror$zag
nyomda

