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a magyarok lakta területeit. Akik egyformán
csüngtek a régi kormányon és a revízió gondolatán s akik nem tudtak magukban a revízió gondolatának elsőséget adni a kormánynyal szemben érzett hűségük és engedelmességük felett, azok pillanatnyilag nem a magyar revíziót, hanem a lorddal szemben érzett megbecsülésünk revízióját sürgették. S
azután következtek pénzügyi tárgyalások, melyeknek sikerét a kormányzat megítélése
szerint a revíziós agitáció veszélyezlelhette
volna Ezek a pénzügyi tárgyalások azt eredményezték, hogy Magyarország mint pénzügyi ellenőrzés alól felszabadult egyenrangu
tárgyaló fél — nem kapott kölcsönt, de ezért
az eredményért le kellett fékezni a revíziós
propagandát itthon és a külföldön egyaránt.
Milyen meleg, milyen felejthetetlen és milyen
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— fenyegető fellángolása volt a revíziós mozga'omnak az a fogadtatás, amelyben Rothermere fiát részesítette a magyar nép s a politikai megfontoltság s a gyáva körültekintés mégis útját állta annak, hogy a fm után
az apa is ellátogasson arra a földre, amelyiknek — él6 szabadsághős
Rármilyen imponderábilis is az az eltérés,
amit a demokrácia felé haladtunk azóta, ha
más nem, talán az idők múlása s a személyi
kapcsolatok fakulása helyre fogja állítani a
régi viszonyt az ország és a nagy barátja
kőzött. Talán most, a világégés katlanában,
kevesebb türelmetlenséggel fogadják majd a
demokráciát sürgető tanácsát s talán megfogyatkoznak azok az okok, amelyek sokáig
passzivitásra kényszeritetták a legnagyobb segítséget és legnagyobb aktivitást

Rothermere cikkéért most nemcsak azért
vagyunk hálásak, mert a világnyilvánosság
előtt újra feltárta a magyarság igazságát, hanem azért is, mert a lord uj taktikája meggyőzőbbé vált. Az igazság követelményei, a
meghántott jogrend helyreálli ására való törekvés, az erkölcsi világrend normái nagyon kevésszer szabták még meg a nemzetközi cselekvések irányát. A nemzetek életében illemszabályok vannak, de erkölcsi törvények nincsenek. Az államok megtehetik azt, amit vidéki
kaszinók tagjai nem mernek megtenni a faln,
vagy kisváros társadalmának megítélésétől félve. Nem az emberi társadalom erkölcsi szabályai veze'ik az államokat Amig Rothrtrtnere
lord hirdette a magyarság igazságait s a világ tribünje előtt feltárta azokat a sérelmeket,
amelyeket a világ urai nemcsak a jogon és
erkölcsön, de az ország történelmi jogain a
életérdekein okoztak, addig csak azt érhette ei,
hogy a világ nyilvánosságának érdeklődését
felkeltse Magyarország iránt s a magyar kérdést a közérdeklődés kohójába bevigye. S talán elért még mást is: barátokat szerzett az B é c s b e n t ü n t e t t e k a r á d l ö cU e n , B e r l i n b e n G r e g e r s t r
• e r m e g t a r t o t t a r á d l ö e l f f a d á s é t
érdeklődők között s a barátságosság és ecgeszA. P a p e n - k o m t é n y • i d k a é g r e n d e l e l e
telődés atmoszférájával vette kírül magános
newaetünket.
ma* politikai kifejezése*. A nemzeti szocialistáit nem
(Budapesti tudósítón* telefonjelentése.) Bécaből
Rethearoere lord tegnapi dkke azonban már jelentik: Kedden dé»«tán a Mcs| .namteü szorialis- akarnak felborulást, hanftn te/ rendet akarnak
nemcsak arra alkalmas, hogy a civilizált vi- ták tüntetést rendeztek sz osztrák rádió ellen, amely megszervezni, nem akarnak bomlást, vagy anarchiát, polgárháborút, vagy osztáíygyülöletet, halág érdeklődését fentartsa s részvétét fokozza nem engedte közvetíteni Gregerstrazser német nem- nem azt akarják, hogy >valóra váljon a nép belső
zeti szocialista képviselő előadását. Este 6 éa 7 óra
a magyar nép iránt, hanem arra is, hogy kőzött tóbbszáz főnyi tömeg gyülekezett a Ravag békéjét. Nem üldözik a adókat sem, de megmeggyőzre Európa urait: — a beavatkozás és Johaness-strassei palotája előtt, a rendőrség erős követelik, hogy az államot német és nem idegen
segítség az 6 érdekükben vált halaszthatátlan- kordonnal zárta er a tüntetők elől "az occát
i Zeitemben vezessék.
, ná. Amig azt hirdette, hogy ez az ország nem
A tömeg közben tóbbezer főre szaporodott és
Berlinből jelentik: Kedden este megjelent a birotud talpra állni, amig nem seRilenek rajta, néhányszor megkísérelte a kordon áttörését. Amikor dalmi kormány
addig csak a meleg rokonszenv kincseit tudta látták, hogy tervük nem sikerül, a Kőrtnerstrassopézflgyl szOkségrendelefe,
megszerezni számunkra. Most azonban már ra és a Ringre vonultak és ott tüntettek Hitler melmást mond s olyant, ami jobban érdekli a — lett A rendőrség kisebb-nagyobb csetepaték után amely lényegesen csökkenti « munkanélküliek át.
hitelezőket, mint az erkölcsi szabály, a jóvá- megtisztította a Ringet a tüntetőktör.
U-wi támogatását és « hadlro*1eantak életjáradékát.
Berlinből jelentik: Gregerstrasaer nemzeti szo- leendő sérelem, vagy a történelmi jog tiszteA nemzeti szocialisták rohamosztagainak betillete. Most már azt bizonyitja a hitelezőink cialista képviselő kedden tartotta meg
tását hatályon kivül helyező rendelet valószínűleg
előtt, hogy nem remélhetnek addig fizetést,
előadását a rádióban.
csütörtökön Jelenik meg. Papén kancellár hoeszaamig nem segítenek ezen a kis országon. Nincs Azt hangoztatta bogy a nemzeti, szocializmus nem san tárgyalt
Hitlerrel es Grömngerret, a
addig béke Európában, amig Magyarország más, mint *egy nagy korezat erkölcsi oátságá- rohamosztagok parancsnokával.
a szegénység és összeomlás baktériumait terjesztheti a világon s Magyarország mindaddig
terjeszteni is fogja ezeket a baktériumokat,
amig életfeltételt nem adják vissza s a magyarság által lakott területeket vissza nem
szerzik Magyarországnak.

Hitleréi*
Bécsben és Berlinben

Az a revízió, amit Rothermere követel,
aem száz százalékos elégtétel és nem is teljes
értékű jóvátétel. De nincs már körö lünk senki, aki hihetne abban, hogy egyetlen intézkedéssel, egyetlen sorsfordulatlal helyreáll a régi
ország. Jól tudjuk, mennyi érdek, mennyi
türelmetlen tekintet s hány lázas félelem áll
őrt az uj határok mellett. Csak elmozdítani
nehéz ezeket a határokat, de ha egyszer elmozdulnak, százszor könnyebbé válik az ut a
régi mesgyék felé. A köldökbebámuló kishitűség találhat kifogásolhatni valót, aki azonban a nemzet igaz érdekeit meg tudja látni,
az csak a hála meleg érzésével és meleg
szavaival köszönheti meg Magyarország nagy
barátjának ezt a helytállását.
A Po hermere-kultusznak voltak nálunk hullámvölgyei és voltak emelkedései. A lord
félreérthetetlen tanácsokat adott a magyar
népnek, amikor a demokratikusabb kormányzásra való áttérésben a revízió elengedhetetlen feltételei jelölte meg. Demokratikus átalakulás nélkül Magyarország nem számíthat arra, — mondotta Rothermere, — hogy
" a civilizált Európa segítségével visszakapja

„A revízióhoz csak gazdasági H
kapcsolatokon keresztül vezet az ut

Kereskedelmi szerződéseket kövelelt áz ellenzék a képviselőház keddi ülésén —
»K8rveflen01 ez aralás eMtt még nincs fermésrendelef«
Budapest, Junius 14. A képviselőház thai ülésén
napirend előtt Sárkány Ernő a lisztforgalmiadóváltság tárgyában kibocsátott kormányrendelet viszszavonását kérte.
Utána ugyancsak napirend előtt szólalt fel pak*:*
József: A lau&annei konferenciára megérkezett a
világ lelkiismeretének, lord Rothermercnek a szelleme, akinek legújabb szózata a Daily Mailben
jelent meg. Amikor t magyar nemzeti közvélemény mély háiajét fejezi ki a nemes lordnak,
nem mulaszthatja el felolvasni a lord cikkének
egyes részleteit, hogy a Ház naplójában is megerősíttessenek ezek a kijelentések.
Idézett ezután^ Rothermere cikkéből. A cikk
egyes kijelentéseit a Ház állandó helyesléssel és
tapssal fogadta.
— Jobban és plasztikusabban — folytatta Pakots
— a magyar rrobiémátés a világgazdasági válságot nem lehetett voi'na kifejezni, mint Rothermere
loii tette. A lausannei konferencián mící tolhatatlan vradég ott fog ütoi a fera a ma ga irfeimévrl,
amelyben lemérte Európa válságának igazi okát
és föltárta a magyar szerencsétfenséget ls Amikor egy ezeréves nemzet megcsonkítva, véghetetlen
türelemmel és önfeláldozással küzd jövőjéért, akkc "

a nemzet lelkének sikoltása el kell hogy jusson
Lausanneba Meg kell érteni a külföldi államférfiaknak, hogy
Európa atrját ássák meg, ba
utolsó pillanatban nem aegftomk Magyaro«"S7á ;on.
Pakots felszólalása után Benez A kos előterjesztette az 1932—33. éti statisztikai monkatervről
szóló miniszterelnöki .jelentést.
Kertész Miklós szólt a jelentéshez.
— "A statisztika szerepe olyan, mint az orvostudományban a diagnózisé, Magyarországon azonban ezt a diagnózist nem követi nyomon a gyógyítás. Kifogásolja, hogy a szociális statisztikai
adatgyűjtés rendldvül hiányos. A jelentést nens tagadja el.
Kórsán Károly és Darányi Kálmán felszólalása
után a jelentést a képviselőház elfogadja.
Srheurr Róbert előadó ismerteti a kereskedelmi
szerződések megkötéseinek a módosításáról sióló
törvényjavaslatotÉber Antal: Ez a t ö r v é n y j a v a s l a t a kormánynak
olyan felhatalmazást ad, hogy felvetődik a kérdés:
btralnmmar lebetünk-e a kormány Iránt?

VI.
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..
Fábián Béta: Van nekllnk egyáltalán k&Ikfmkcflelmi politikánkt
Éber Antal: Nem látszik semmiféle egysége* ve.
•et gondolat, amdv orvosolná az orazág kórgazdasági érdekeit Külkereskedelmi téren a legerősebb
összezsugorodást mutatjuk. 1030 végén
vámháboruba kevrrrdtüak Csehországgal Ez arra
vep>ti, bogy amig külkereskedelmi forgalmunk
103Oban 20 millió pengővel vo't passzív, 1031-ben
26 mil'ió pe n ;ő passzivitásunk I t>. Es a legnagyobb
fokii | bel* lenségel Jelenti. Túrjuk, hogv expor
tunkksl szemben ék minden leheld eszközt felhasználjanak, mi pedig csak kémkedve, habozva
élünk azokkal a fegyverekkel, amelyek a retorzió
hoz szükségesek. Ausztriával kMtlrgszerződést kó
tótlünk s aktiv egyenlegünk 20 millióról 15 millióra csökkent. Svájccá' szemben 7 és félmillió
pengővel voltunk aktívak. Ez is leszállott 0.2 millióra Romániával nem tudunk kllrlngszerződést
kötni A körülöttünk fekvő országoknak 65 millió
pengővel fogunk adózni, — azeknak az orszóqok
nak, amrlvfkhe mezőgazdaságunk kivitele lehetet,
ler., de amely országok részéről ml türjük a retorziókat Vagyis: azokból oz országokból hozunk
be, amelyek mitőlünk nem vesznek semmit. Vámpolitikánkban egész iparunk, kereskedelmünk és
mezőgazdaságunk • kormány járszalagjára keTül
Burhlnjjrr >fanó: Pnpen programjában kijelenti,
hogy a trljes gazdaságl elzárkózás alapján áll
Olaszországtól csak frázisokat kapunk A trianoni
igazságtalanságokat szóvá kell lenni. Ebben mind
nyájan egyetértünk. !>? "zarmre csak a gazdasági
kapcsolatokban vrzrf az *( a revízióhoz. A javas
lalot nem fogadja el.
,.
Fábián Béla: A javaslat ujabb láncszem a mai
diktatórikus rendszer kiépi'é^hez. Mi abból élünk
amit külföldre exportálunk. Azt látja, hogy k'rial
fal'al vaSyunk körülvéve, amrly tő/ünk a 7e\eg«t
»s elzárja. Ha Európa azt a politikát fogjé foly.
tatni, amelyben az államok teljesen elzárkóznak
egymástól, szörnyű katasztrófának kell bekövetkeznie, mely oj világháborúra veret. Ha
történik váfozás a kereskedelmi s z e r z ő d i k feö.ése
terén, elpusztul a polgári 'á-«adalwn, elpuszto/
az európai kiultjra.
"
Mojzes .lános: Nem Taszítókat ea ArfecUtfeacekaf
fcel> kiküldeni.
.
,
Fábián Bála: Oroszország most állandóan le*ben
áll azért, bogy Európa népeinek örökségébe békülhessen. Ebben & szituációban Európa vezetői
apró handlirozásokkal tölUk az időt Itt álltuk
kereskedelmi szerződések nélkül, piaook nélkül.
Követeljük, hogy végre a magyar kormány ls tegyen valamit. Ha lelánrolt Prometheus és nem
rajta múlik, hogy kereskedelmi szerződéseket kössön, miért nem áll ki sebeivel az ország és a világ
elé. Miért nem mondja: mi meg akarunk egyezni,
de lássák meg Európa Inrmányférfiai, bogy velünk
nem akarnak egyességet kötni. A tőrvényjavaslatot
nem fogadja el.
v
Kenéz Béla kereskedelmi miniszter válaszolt a
felszólalásokra. A cseh és olasz szerződőkről már
részletesen nji'atkozoU a kereskedelmi lárca költségvetésében." Megállapítja, hogy a kereskedelmi
tárgyalások során az i p a l kivitel forszlrozása soha
sem állott útjában a megegyezéseknek. A behozatali engedélyek kérdésében létesülő bizottságod dolgában még nincs szó befejezett intézkedésekről
A Ház ugy általánosságban, mint részlf teibeu
megszavaz ia a javaslatot.
Az elnök indítványozza, bogy a Ház legkő-elebbi
ftiését csütörtökön tartsa és annak napirsndjén
több kisebb ponton kivüJ ftwzefertic le í len séi»<
törvényjavaslat szerepeljen.
Fábián Béla szólt elsőnek a napirendhez Szibériában még ma is ezrével vannak magvar hadi-,
foglyok. Felhívja a külügyminiszter figyelmét erre
a nemzeti szempontból nagyfontosságú kérdésre,
hogy a hekektités u'an 14 evvel alt slnvlfidnek magyar t »«vér-Hik.
Eckhardt Tllior teljes képtelenségnek tartja, hogv
ecv hé'.tol az a r a 'ás megkezdése előtt még mindig
nines t vméirrwtrietiink. Vidéken az eddigi hire^ztelések a'apián nagy • nyugtalanság' Azt, hogy
két métermázsában akarják kontingentálni az adó*
mentesen őrölhető termésmennyiséget, ugy lógják
lel, mini a fogyasztas maximáláséi. A vidéken
kevés a kétmázsás fejadag. Antf.vUkos politika vol« • a lo'inánv résnértf!, ha ezt a rendeltet klbocs.1.
ta.iá ac ország b»-K» reudj? cs békéje szempont,
faltól »». Kéri a töM^é^l partot, akadályozza meg,
I104.V ez a rendplet mpvi'agot lásson.
Gát jenö Vázsonyl Janóival ejyüll Indítvány! ferf í t i : be, Im^v « lláz küldjön lu bizottságul *
valasríójo^ megreformálására.
Az ülé« két óra után éri véget
J Tört a r a n y a i , régi pénxl, z á t l o « ) J e g y e l i«mé( m a g a s á r e a vásárol
!
Tö TH órát.
ÍtátH»tHááMW*tHH»tMNNMMMM>tMWMMMMM*tMI*t****i

13.

Herriot Genfben
nyilatkozzon
N
a magyar
Kérdésekről
(Buéipesti tudósítónk tetejonietentéss.) Genfből
jelentik: Herriot kedden este magyar újságírókat
fogadott, akik Magyarország helyzetére vonatko.
zólag intéztek kérdéseket a francia miniszterelnök.
hóz. Herriot kijelentette, hogy lyiusanne' a 1 kima-

Nagy áremelkedések
Párisból Jelentik;: MacDonald és Herriot tanácskozásai nemcsak politikai körökben váltottak kl
nagy optimizmust, hanem a tőzsdére is nagy halasi
gyakoroltak. A párisi tőzsdén kedden nagy Aremet'

gasló

TiOir^na/

feB z

Magyarország

ügyeinek

/*»

lárgyalisa, ennek során ő is felszólal és rámatat
azokra a lehetőségekre, amelyekkel Magyarország
kisegíthető lesz jelenlegi suiyos helyzetéből.

a párisi

íöszsdén

kedétek voltak. Az értékpapirokon kívül három
ponttal 'javult a dollár Is és hosszú Idő után Ismét
az aranypont

fölé

emelkedett.

U) népszavazás lesz Amerikában
a szeszlilalom kérdésében?
C*Wdg6, Junius 14. Ritkán előzte még meg

olyan nagy érdeklődés a repub'íkánu* párt
válaszlógyűlését, mint ezúttal A }elö1ő<íyúlést
óriási propaganda vezetle be A tömegek hangulatát különösen harciassá fokozta az a tény,
hogy az Utolsó hetekben egyre többen csatlakozlak a »nedvesek«-hez. Igv az elmúlt napokban az ifjabb hockefeiler is. A prohihirió megszüntetéséne állítólag még a kővetkező személyiségek is sikra szállanak: Walter

ALFÖLDI
1

Edr/e párisi nagykövet, M u r r a y Batler, a Columbia egyetem elnöke, Ogden Mffss külügvi

államtitkár Ámbár Hoover elnök pártja mérsékletre inlette, mégis egyre valószínűbbnek
látszik, h o j y a tömegé nyomás-* VI itt a jelő'ő

gyűlés határozati Javaslatot fogad el, amelyben a republikánus párt felszólít ja a kongreszszust, hogy fogadja el az áíkotrriány módosítását s rendeljen
lom ügyében.

el ul népszavazást

a szeszt V-j-
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Gázgyári víla
a Kereskedők Szövetsége nagytanács! ülésén
A kereskedők as Iparosokkal együtt mozgalma! Indítanak az 50 filléres áramegységárak érdekében
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
mis sál azt a jogos következtetést engedik vonni,
A Szegedi Kereskedők Szövetsége kedden este
hogy már esetleg rövid néhány év muJva az 50
nagy tanácsi ülést tarfolt Vergi Mihály elnökielével.
fillérben megállapított kilowattóránkénti egységár
Az ülésen Kőrmendy Mátyás vezetésével megjelent is elviselhetetlenül súlyosnak fog jelentkezni Szeraz ipartestület küldöttsége is. Varga Mihály ismerződésileg kell tehát biztosítékot teremteni, hogy a t
tette, hogv a szövetség eljárt a polgármesternél, jövőben a villauyegységár automatikus szabályozás
lwgy a villanycgységárak megállapításánál hívják
utján, vagy az í'ndexszerü általános ámivó leszálmeg a kereskedők képviselőit ls. A polgármester
lásának, vagy a szolgáltatott áram előállításának
azonban kijelentette, hogy ennek nem tá'ja szükönköltsége, vagy az eladott ősszárammennyiség nöségét, mert a kereskedők érdekeit (s kellőleg meg- vekedése arányában automatikusan leszállítható levédi.
gyen.*
Dr. Land?sb:rg Jenő ismertette ezután a gázA javaslathoz elsőnek Körmendi Mátyás szólt
gyári konccsszlótervezet lényegét. Hangsúlyozta
hozzá. Ismertette azokat az eredményeket, amehogy a kereskedőknek és Iparosoknak együtt kell
lyeket az iparosságnak már sikerült kiharcolnia Ina fontos ügyben álláspontjukat kifejtenidítványozta, hogy a kereskedők kérjék azt az
Dr. K<Tlész Béla beszélt ezután. A gázgyár ügye engedményt, hogy a kirakatvilá£ilást sorozzák be
a kereskedőket csak abból a szempontból érinti a motorikus áramszolgáltatás közé. Az iparosság
— mondotta —, hogy a vll'any- é í gázegységárnkat
ezt teljes erejéből támogatni fogja.
miképen szabályozzák. A kereskedők koncedá'ják,
Vértes Miksa azt fejtegette, hogy intézményes
hogy a város anyagi előnyőkhöz akar jutui, de a
biztosítékot kell szerezni arra, hogy az egyaégár :k'
fogyasztókózönség se legyen megrövidítve. A ter- évről-évre megfelelően csökkennek,
hogy azrk,
vezeit 61 filléres egységár rendkívül súlyos, külö- akik egy bizonyos standardot elcrnek, külön engednösen a mai viszonyok kőzött és esetleg jövőre
ményt kérhessenek, valamint hogv- a kirakttvitámár ez az összeg elviselhetetlen lesz. Ha a szergítást mérő órák árát a kereskedők bizonyos idő
ződést így aláírnák, akkor 1010-ig rögzítenék meg elteltével visszakövetelhessék.
az egységárakat- Ezt a pontot már eddig is sokat
Boda Bertalan arról beszélt, hogy a kisüzlet és
támadták és remélhető, hogy a közgy űlésen is több
kismühely
világítását még olcsóbbá tegyék.
felszólalásfogellene elhangzani. A gázgyár csunáo
csekély koncessziót tesz, amennyiben 1037-ig 60 fillér,
r.udoll Ernő felszólalása után Szegő Árpád a
re mérsékli az árámegységárat a magánfogyasztásgázgyári ügyben nagygyűlés összehívását kérte.
ban és 3Ű fillérről 30 fillérre az ipari fogyasztásPéle fty Ferenc a kiskereskedők lakásában is áramban. A szövetség ugy véli, hogy • fogyasztókör""ármérséklést kivánt.
'
• '
sédnek mejt keli mozdulnia. Követelni kell a keDr Landesbcri Jenő helyesti Szegő Javaslatát.
reskedőknek, hogy az áramogffeégárakat .">• fillér,
A kérdést helvezzék az egész város nvilvánossá^a i
ben állapítsák meg cs hogy a revízió kérdését elé. Klein Ottó a biztosítékok kamatoztatását kérte.
megnyugtató módon szabályozzák.
A gyűlés ezután elfogadta a határozati javaslatot
Dr. K'rtesz Béla ezután határozati javaslatot ter- azzal, hogy a többi javaslattal kiegészítik és kérni
jesztett elő, amely többek között ezeket mondja:
fogják a gázgyári tárgyalások nyilvánosságra való
hozatalát.
»Az egységárnak elviselhető mértékben való mrgDr. Landesbirg Jenő ezután a gyümölcsexport
állapitá'án felül a Kereskedők Szövetsége intézméproblémáiról be-szél, ismertette a i elnökségnek az
nyes biztosítékot kíván arra vonatkozólag is, hogy
a szerződés életbeléptetésének Ueje után a gazda- export előmozditá-a érdekében készített javaslatait
Végül ismertette az alkalmazottak kérését, hogy
sági viszonyok változásával a szerződésileg megjunius 16-tól kezdve az üzleteket íél 1-tőí 3 óráig
állapított vjHanyegységár aufoinaíikusan nirr»ékrltartsák zárva. A szövetség Dárfolja a kérést
•Kfo 'ea>en. \ jclcnlr£i gazdasági helyzet urae-
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Az, egy esitelt városi kölcsönök ftngkepezOgtpelf
és f)árom
interpelláció
leszállított árban
a

c&Utöriöki

r e n d k í v ü l i

(A D&mOjgirorsuig munla'dreától.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester — mint ismeretes — csütörtök délután ót órára összehívta a
törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlését,
amelynek napirendjére eredetileg egvetlén ügyét,
az egyetlletl váms' kölcsönök telekkönyvi etőlrgy.
zésére vonatkozó miniszteri rwdelctet tűzték ki.
Ebben a rendeletben a város hatósága sufyos sérelmet Iát, ezért kérte annak visszavonását, mivel
azonban • miniszter a polgármester felterjesztésére nem reflektált, a közgyűlésnek joga nvilt
ahoz, hogy a sérelmes rendelkezés elten paiaszt
emet/en a köziga r^a'ást biróságnáf. A rendkívüli
közgyűlés tehát art fogja eldönteni, hogy követni
k(vánja.e azoknak a városoknak a példáját, amelyrk
mór megtámadták a miniszter ren^etetet bírót zMnasszat,
A csütörtöki rendkívüli közgyűlés napirendje
most három interpellációval bővült. A polgármester ugyanis kitűzte annak a három interpellációnak
» tárgyafását is a ngndkivüti közgyűlésre, amelyek

k ö z g y ű l é s

n a p i r e n d j é n

kőzüi kettőt Pásztor József, egyet pedig dr. nettre
János nyújtott be az elmúlt napokban. Pásztor
József első inlerpcllációjában az adóhivatali tisztviselők külón jutalmazásának kérdését
kivánja
szóvá tenni, a másodikban — amelyet a lXtm<r
ggorország keddi számában ismertettünk — a városi tisztviselők beszerzési akciójának ügyét kivánja tisrtázni. Dr. Dettre János interpellációjában azt kérdi, hogy a jelenlegi körülmények között
meghosszabbitható-e a jövő szezonra a színigazgató szerződése.
A csütörtöki közgyűlésnek tehát igen érdekes
lesz a napirendje és » jelek szerint kemény viták Várhatók.
A közgyűlés előtt négy órakor a 'kisggülés ül
össze, hegy előkészítse a rendkívüli közgyűlés napirendjét. Lesz azonban a kisgyűlésnek egy külön
pontja is, az a javaslat, amelyben a polgármester
3200 pengő segély kiutalását kéri a színtársulat
számára.

Kolumbácsi légyrajok fenyegetik
szegedi gazdák állatállományát
9Hrgős óvintézkedéseket léptetnek életbe
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

szegedi gazdák állatállományát a mult évi
sertésvész után most Ismét súlyos veszedelem
fenyegeti: a kolumbácsi légy, amely — amint
azt a szomszédos területekről jelentik — sürü
ra fokban jelent meg a vármejje
különböző
részeiben és nagy mértékben pusztitjrr a legelőkre
kihajtott állatokat,
különösen a

szarvasmarhák között tesz n'tgy kárt.
A szegedi állategészségügyi felügyelőség hivatalos jelentésében hívta fel a Szeged felé
kftzeledő veszedelemre a közigazgatási hatóság
figyelmét és kérte a szükséges óvintézkedések
sürgős megtételét, elsősorban azt, hogy a
város hatósága plakátokon tájékoztassa a gazdákat a várható veszedelemről és a védekezés
módjairól. A város a plakátokat már megrendelte és azokat a napokban kifüggesztik a
tanyavilág minden részén. A plakátok szövege
elsősorban pontos leirást *5d a kolumbácsi
légyről. A veszedelmes légyfajta valamivel kisebb a házilégynél, szine szürkés-barna, rendszerint nagyobb

rajokban

jelenik meg. A

csípése igen veszedelmes, a megcsípett állatok
nagyrésze elpusztul. A legbiztosabb védekezés ellene az, ha a gazdák csak napszállta
után hajtják ki állatjaikat a legelőkre és

napkelte előtt istállókba zárják őket
Az
olyan helyeken, ahol az éjszakai legeltetés
akaiályokba ütközne, célszerű, ha a nappali órákban kisebb csoportokra osztják a
lege1 ők állatállományát, ezeket a csoportokat
külön legelhetik és az egyes csoportokat füstölgő tüzgyürüvel zárják körül. A maró füst
távoltartja és elriasztja a kolumbácsi legyet
Ajánlatos, hogy a beistállózott állatok védelmére a nappali órákban szintén Ilyen erősen
füstölő tüzet gyújtanak a gazdák az Istállók
ajtajában. A mezei munkáknál foglalkoztatott
állatok bőrét erős szagú, kátrányos, vagy Jódos szerekkel kell bekenni. Ha valamelyik
állatot megcsípi a kolumbácsi légy és a csípés helyén nagyobb daganat keletkezik, azt
sürgősen sötét istállóba kell hajtani és a daganatot hideg vizzel borogatni
mindaddig,
amig az állalorvos meg nem érkezik.
A kolumbácsi légy csipése ar. emberre nem
olyan veszedelmes, mint az állatokra. A csípés az ember testén is erős daganatot okoz,
a megcsipett ember néhány napig erős levertséget, rosszullétet érez, de azután fokozatosan javul az állapota anélkül, hogy a csípés súlyosabb komplikációkat okozna az emberi szervezetben.

Slttard professzor állapota javul

X hétfő esti szerencsétlenségnél négy bordá|o törött el és kulcscsonttőrést szenvedett a hamburgi orgonaművész
(A DCmagyarország munkatársától.) Mindenütt
tnegdöbbenéssel fogadták Sittard Alfréd, a világhírű orgonaművész hétfő esti súlyos balesetének
a hírét. Amint a Uélmajgarors^ág jelentette, a
kjtünő orgonista hétfőn este tartotta volna meg
hangversenyét a fogadalmi templom orgonáján.
A templomot zsúfolásig megtöltő közönség nagy
érdeklődéssel várta a hangversenyt Sittard professzor kevéssef nyofc óra előtt ment fef ar. orgonához, de az oda vezető ajtó helyett a mellékhajó
padlásába nyíló ajtón lépett be. megcsúszott és
a mélységbe zuhant.
Az első pillanatban ugy látszott, hogy a professzor c s a k könnyebben sérült meg, később a
tüzetes klinikai vizsgálat során megállapították,
hogy a professzor sérülései súlyosabba<r, mint
eleinte hitték: négy bordáfa eltörött, azonkívül
• 'ilcsceonttőrést szenvedett.
\ proftsszort első segélyben részesítették, majd
átkísérték a szomszédos sebészeti klinikára, ahoi
dr. Vidákovjts Kamill egyetemi tanár vette ápolás
alá. Kedden reggef, amikor a Délmagyarország
jelentéséből hire terjedt a szerencsétlenségnek, rendkívül sokan érdeklődtek a professzor állapota iránt.
' Ax orgonaművész azonban látogatókat nem fogadhatott. mert az orvosok a legnagyobb nyugal-

mat ajánlották. Az első érdeklődők kőzött Volt
dr. Glattfelder csanádi püspök és dr. Aigner Károly
főispán. Sok látogató virágcsokrokkai kedveskedett a szerencsétlenül járt művésznek.
Sittard professzor a keddi napot arányrag nyugodtan töltöt'e- Hozzájárult nyugalmának
viszszanyeréséhiz orvosainak az a kijelentése, hogy
a ba'esetnek semmiféle utókővelkezménye nem
lesz, minden bizonyosság megvan arra is, nogy
komplikációktól sem keli tartant
Dr. fíatogh István belvárosi lelkész a kora regge'i órákban sürgőnyileg értesítette a balesetről
Sittard Hamburgban élő nővérét, aki a távirat
vétele után telefonon azonnal felhívta a sebészeti
klinikát, hogy bátyjának állapotáról értesítést kapjon. Amikor Hamburg jelentkezett, a sebészeti kiiuika emberei a professzor betegágyát a telefonhoz tolták és igy Sittard professzor személyesen
beszélhetett nővérével", akit teljesen megnyugtatott,
hogy állapota máris javulóban van, de tervbe
vett további hangversenyeit sorra te kelt mondania. A telefonbeszélgetés után dr. Balogh lelkész
kereste fe«" Sittardot, aki arra kérte meg, hogy
néhány levelet írjon nevében Potsdamba és Berlinbe, valamint Budapestre, ahol Szeged után következtek volna a professzor hangversenyei, de

U e b m a n n

Kelemen ucca.

látszerésznél

amelyeket a hétfő esti baleset miatt most le kellett
mondani.
A délelőtti órákban Budapest művészköreiből
is egymásután jelentkeztek telefonon az érdeklő,
dők. A professzor egyébként meglehetősen elgyengült, délben azt a kívánságát fejezte ki, hogy
bort szeremé inni. A kívánság tudomására jutott
Glattfelder püspöknek, aki azonnal intézkede't, hogy
• beleg művészt a püspöki borokból lássák el.
A balesettel kancso'alban kívánatos volna, ha
gondoskodás történt abban az irányban, hogy h<r
sonto Szerencsétlenség a jövőben né fordulhasson
c'O. Ez ugyanis már nem az első ta'eset a foga.
dalmi templomnak ezen a részen. Ugyanezen a
helyen ké tiz ben tőrtént már hasontó csel, de szercncsésebb kimenetellel. Ezt a helyet minimális
költséggel, át lehetne alakítani, ugy, hogv egv.
szer és mindenkorra elejét vegyék a szerencsétlenségeknek.

Rómából elindult
az aj „lustiee tor Hungary"
Budapest, junius 14. Ma délben Rómából a
következő távirat érkezett Budapestre: Az uj
•Igazságot Magyarországnak* repülőgép, amelyet a Duoe az elpusztult »Justioe for Hungary* pótlására ajándékozott a magyar nemzetnek, ma reggel nyolc óra harminc perckor elindult

Magyarország

fdé. A start a oen-

locellei repülőtéren történt. A gép rövid udincl

tartózkodás után még ma tovább repül.
Az indulásnál megjelent Balho tábornok,
légügyi miniszter, továbbá az olasz vezérkar
főnöke, a magyar kővetsécr teljes személyzete.
Közvetlenül az Indulás előtt Hóry András
magyar követ a magyar nemziet háláját és
köszönetét fejezte ki Balbo miniszlernek és
megkérte, hogy a magyarság baráti érzelmeit tolmácsolja az egész olacz kormánynak.
A repülőgép pilótája Liberati őrnagy, megfigyelője Constaitzi hadnagy.

Egy kecskeméti leány
öngyilkossági kísérlete a szegedi gyorsvonat elölt
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Nagy

riadalmat okozott tegnap esle a szegedi gyorsvonat utasai kőzött egy kecskeméti leány öngyilkossági kísérlete. A gyorsvonat elhagyta
a kecskeméti állomást, de még nem robogott teljes sebességgel, amikor p tnükért delt
egy fiatal leány a robogó vonat elé, a $in"!:rc
vetette magát. A mozdonyvezető teljes erővel

lefékezte a mozdonyt, de a kerekek igy is
súlyos sebeket ejtettek a leányon.

A vonat megállt, az utasok leugráltak a
kocsikból és a vérző leányt első segély bon
részesítették, majd feltették a vonatra, amely
meglehetős késéssel folytatta utjál Szeged felé.
A súlyosan sebesült leányi Kiskunfélegyházán várták a mentők és az ottani kórházba szállították. Eddig csak annyit sikerült megállapítani, hogy az öngyilkosjelölt egy
fiatalkorú

kecskeméti clárusitóleány.

Arra vo-

natkozólag, hogy miért akart öngvilkos lenni,
minden felvilágosítást megtagadott.

Széchényi Mozi
Ri-Hán, janin* hó 15-én

Az arizonai
Hercegnő

Az Omnia éa Corsó újdonsága I

KiTilA amarik&i beh«ut 10 fal-
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Azonnali hatállyal elbocsájtottak két OTI tisztviselői,
akik súlyosan megvertek egy inasliut
(A D^mio'jarország

m uM

a ürsátóU

Az OTI vá-

sárhelyi kircndflts.Vnck két tisztviselőjét a budapesti igazgatósán a mnali hatállyal
elbocsájtotta
az Intézet .troli Valóból. Az ok az volt, hogy a
két tisztviselő brutális módon megvert eQ y in as Unt.

Teréxtcörutl

általa lekötött váltók gazdaváltók, sőt azt fs ket
lett tudnia a cégnek, hogy ezek a váltók mennyi,
ről szótoltak c0 hogy a váltók a tuíajdonosaíkn tt
visszaaaondók

lettek volr.a. ö t felelősség nem ter-

heli, mert a céggel közölte ezeket az adatokat.
Stern Sámuel viszont azzal" védekezett, hogy lla.
inast az ngy tisztázása végett kihivatták a kapu
beinek régebbi idő óta tartozása volt a céggel
e'é. Itt ujabb szóváltás keletkezett, amelynek során
szemben és ezért kértek tőle maga abb kifizetésű
a két tisztviselő nekiesett a Qy rrmekn> k. óssze.
váltókat, hogy ezt a régi 'tartozását lefedezhessék.
vissza pofozta és verte. Az lna5 azonnal orvoshoz
A váltókról szóló kimutatás már csík akkor került
szaladt és sérüléséről látleletet vétetett fel, majd
kezűk közé, amikor a váltóperck megindultak.
panaszt tett az ipartestületnél.
A törvényszék a keddi nap fo! amán rengeteg
Az esetről tudomást szerzett a kirendeltség vezetője ls, aki azonnal jegyzőkönyvet vett fei a tanút hallgatott ki. Dr. Balázs Sándor űgyéss
verekedésről, majd az ira'okat felküldótte az igaz- ezután vádbeszéd^t mondott, amelyben a vádlottak megbüntetését leérte. Dr. Bur>i"r Béla Habel
gatóságnak. Egyidejűleg tz ipartestület is megPál védelmében szólalt fel, majd a biróság a tár.
indította a vizsgálatot. Szombaton este dr. Papp
gyalás folytatását szerda reggelre halasztotta et
Géza államtitkár telefonon közölte a vásárhelyi kirendeltség vezetőjével, hogy a kél verekedő tiszt- Szerdán reggel dr. Eisner Manó Stern Samu vé.
delmét terjeszti elő, azután a bíróság Ítéletet hoz.
viselő elbocsátásit,
illetményeik
megvonásával

Pálfú József és Espersütz Jenő OTI tisztviselők
« mult hét utolsó napja ban ellenőrzőkörutat teltrfc Vásárhelyen. Többek között megvizsgálták Tor(tiy Sándor borbélymester üzletét fs. Torday nem
volt ebben az időben az üzletben. A két tisztvi«*lőt az Inas, Kádár Ernő fogadta. Az inas, a
tisztviselők szerint tiszteletlenül viselkedett velük
saemben. Ezért felkeresték a szomszédban tartózkodó Tordayt. elmondtak neki az esetet és az azonna'i

Budapesti

15.

ha'átlyat

Sscinpad

elrendeli.

kiváló

epyU/íesének

két napos vendégjátéka ® Belvárosi Moz(t.:n junius 18., 19-én esti 9 órai kezdettel Svamon Béla
vezetésével. Már szinte elképzelhetetlen a nyár • budapesti Terézkörut; színpad, illetve Salamon Béla vendégjátéka nélkül. A mai nehéz gazdasági viszonyok között ez a remek együttes,
pár órára elfelejteti a napi gondokat és kacagás és jókedváradattal öntözi az elcsüggedő kedélyeket. Salamon Béla évről-évre becsületesen váltja be igéretét, azt adja, amit hirdet, a sajtó és a
nagyközönség legteljesebb megelégedésére. A végig szellemes és mulatságos műsor természetesen
az Idén Is 100 százalékos fehér családi műsor. Salamon Béla 5 legkitűnőbb szerepét játsza ef Va-:nay I.tszló (A zseniális trükk), Lőrinc Miklós (Nem tudok hazudni), "aszary János (Csak merni kell), Lásrló Miklós (UJ üzletág), (Tubi... Tubi...) c. bohózatokban. Temérdek tréfa, blüett,
humoros jelenet szerepel még a hí rom órás műsoron, amelyekbea Ditroy Ica, Gótz Erzsi, Sass
OUy, Komlós Vilmos, László Miklós, Mészöly Tibor, Rónay Géza, Havass Sándor, a Terézkőruti
színpad művészei szerepelnek. Jegyek elővételben a Belvárosi Mozi pénztáránál.

Bírósági hivatalos bútorok: —
mint a napibéres szolga KBIcsönfedezete
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Fur-

fangos szélhámost keres a rendőrség, a k i
számos esetben károsított meg hiszékeny embereket, ravasz trükkökkel csalásokat kövelett el. Erdélyi János napibére, szolga volt az
itélő'áblán, ahol az elnöki szobába osztották '
be szolgálattételre.
N é h á n y nappal ezelőlt feljelentés futott he
ellene a rendörségre, egy kerékpárkereskedő
jelentette fel, hogy a ná^a vásárolt biciklit
nyomban elzálogosította. A z első feljelentés
után a panaszok egész lavinája indtilt meg
Erdélyi ellen, leginkább kereskedők fordultak a rendőrséghez és igy derült ki. hogy Erdélyi nagyban űzte szélhámosságait.
U|abb helyszíni szemlél tartanak a Lugas-uccóban
Az egyik esetére rajtavesztett. Hirdetést tett
közzé
a lapokban, hogy biztos fedezetre 600
a
kerítéseket,
a
gyümölcsfákat,
tönkretette
a
ve(A Délmagyarország
mnnla'árvttót.)
Mintegy
tést is. Mindezeken felül tűrhetetlen bűzt fejpengő kölcsönt keres. A kecsegtető tőkebefekhat hétte»" ezelőtt másodszor járt a polgármesterleszt, mert megtelt állati hullákkal. A küldötttetésre egy alsóvárosi gazdálkodó jelentkezett,
nél azoknak a felsővárosi uccáknak a küldöttség tagjai könyörögve kérték a polgármestert, hogy
sége, amelyek a Gedó melletti szennyvíz elvezeakit Erdélyi felvezetett az Ítélőtáblára, berendeije et fi tűrhetetlen helyzet sürgős orvoslását
tése következtében poshadt viz alá kerültek. A
ment vele az elnöki szobába és az ott levő
és bejelentették, hogy abban az esetben, ha a
küldöttségek megsürgették az egészségtelen állapobútorokat jelölte lei fedezetül, mondván, hogy
város hatósága továbbra is halogatja az intéztok megszüntetését és felhívták a város műszaki
azok
a saját tulajdonai
és biztos garanciát
kedést, az előálló károk megtérítéséért pert indíhivatalának, mérnöki hivatalnak a figyelmét arra,
nyujtar.ak
a
600
pengő
kölcsönre.
Az alsótanak a páros ellen.
hogy valamikor, a háború előtti években valami
városi
gazdálkodó
meg
volt
elégedve
a látotáteresz volt a körtöltés alatt, ezen keresztül szaA polgármester behivatta Mihályffy László műtakkal, d e azért szeget ütött a fejébe, hogy
badon lefolyhatott a felsővárosi uccákban összeszaki tanácsost, aki elmondotta, hogy a mérnöki
a szolgának ilyen szép bútora legyen az Ítégyüiem'ő szennyvíz. A zsilippef ellátott átereszt
hivatal elkészítette a vízelvezetési munka költazonban befalazták, de a helye megvan, csak
sé ?vetését, amely szerint erre a célra tízezer pengő. lőtáblán és távo-óban megkérdezte az egyik
meg kellene keresni és akkor könnyen megoldhatkellene. Ezzel szemben Iritz Béla kijelentette, hogy
tisztviselőt a folyosón, iga^-e. hogy Erdélyi
nák ezt a kérdést.
tudomása szerint hétezer pengőnél nem kerülne
Jánosci azok a bútorok, amelyeket neki az
többe a szennyvíz elvezetése, a küldöttség tagjai
Azóta hat hét tett « és » Lugas-ucca küldöttemeleten megmutogatott
pedig azt bizonyítgatták, hogy három-négyezer
sége Irilt Béla törvényhatósági bizottsági la? vezeIgy derült ki Erdélyinek ez a csalási kisér-'
pengőnél nem kerfli többe a munka.
tésével kedden ismét megjc'ent a polgármesternél.
lete, detektívek mentek k i a lakására, hogy
A küldöttség elmondotta, hogy hat hél óta az
A polgárméster azonnal utasította a mérnöki
előállítsák, Erdélyi
m á r ekkor megneszelte
egyre fokozódó bajok megszüntetése
érdekében
hivatalt, hogy tartson ismét heCyszlm szemtét, haa
bajt
és
megszökött.
A rendőrség köröri
semmiféle hatósági intézkedés nem történt.
A
tadéktaiaiut
te^ye meg a mnnka
megkez,ifisere
sze.inyviz egyre magasabbra nő, ma m,ár üres
a szükséges intézkedéseket, a küldöttség egyik tagját
kocsivat sem lehet megközelíteni <* há rakat, amepedig arra kérte, hogy egy hét múlva jelentlyeknek falai teljesen átnedvesedett, sőt a járdák
kezzék nála és számoljon be arró!, tőrtént-e valami
hetekkei ezelőtt tőrtént fe'bontása következtében
a Lugas-ucca kőrüí á bajok megszüntetése érde- bGnt lövet el meoa ellen, ha csapén takarékosságból
a
tartózkodik a vásárlástól, lobban tesxl ha aiOkséges
büzós viz beszivárgott a kertekbe,
elpusztította
kében.
cikkeit megveszi, mert így nemcsak önmepán, hanem
embertársain la segít. Meghívom Hsrteleitel Ont és kedves családfának érdemes taalait, hogy vegyen résit a
Hattyú
drogéria
minden naoos vásáraiban, ahol
a legfőbb áruval méliánvos árban lesz Hszo'gáWa. !-4

Hal hél óla nem lörlénl halósági inlézkedés
a felsővárosi viz elvezetése ügyében

Aliinele

Szerdán hirdetik ki az ítéletet
a kevermesi zöldhitel-váltók bűnügyében
(.4 Délmagyarország

muntatársától.)

A szegedi

törvényszék Cömőrg-tanácsa kedden tárgyalta folytatólagosan a kevermesi zöldhitel-váltók körül keletkezett monstre bűnügyet. A biróság már a hónap elején a helyszínen közel száz tanút hallgatott kf.
A bűnügynek ké» vádlottja van: Habel Páf kevermesi gabonakereskedő és Stern Sámuel, a csabai Stem és Stefiberger gabonakeresked-lmt cég
társtulajdonosa. Kábel Pál éveken keresztül őszszr'cöttetésben állott a csa^a. céggel, mint a cég
bevásárlója. l?20-í*n a cég Habef utján nagyszámú zöldhí'-lt folyósított a kevermesi pazdáknak, számszerint

117-nek.

ben biankóváltókat

V sazdnk a hitei fejé-

adlak Hahelnek, aki ezeket

a váltókat továbbította a c«<p;ek. Az aratás után
a zöldhitelt fcénvbevevő gs-dá'r buzáva' kifizet-

ték tartozásaikat és visszakövetelték váltóikat.Habel
azonban ezeket n«m tudta visszaadni, mert a
váltók a csabai cégnél voltak és a cég a váltókat
fe1 is használta, még pedig olyan módon, hogy
a

váltódat

mar^ahh

összegről

töltötte

ki, mint

amennyi az illető gazdák tényleges tartozása volt
és a váltókat sorra peresítette is.
Habjl Pál ugyanebben az időben tönkrement
és több

sikkasztás

miatt

bűnvádi

feljelentés ér-

kezett ellene. A sikkasztásoka' ugy követte ef,
hogy a tárolásra átvett gabonák?t eladta, a pénzt
elköltötte és a gazdákat ilyniódnr megkárosította.
Megindult ellene ezek miatt, de váltóhamisítások
miatt is a bűnvádi eljárás.' Váltóhamisítás vádjával a vádlottak padjára került Stem Sámueíis.
A törvényszék előtt HabeC a váltókra nézve
azzal védekezett, hogy a cég jól tudta, hogy az

pénzzé

van

Hemecz Dezső Hattyu drogéria

Kerékpárosok!

Egyik nagy gyáramtói sikerült az alanti kerékpár
gummikat és keüi"- - olcsón megvásárolni:

KSppony
Tötniö
Podll
Fék
I.4no

k«r. hitxn. 8-SO—V— I Ksrékewnjfl krr. h.
.
.
I'HVIIX) Knpra»A»njr«r.. .
.
.
1-80-2-4O SUrrédl
. .
.
.
1-40—1-90 T.Ah»»-ramp» . .
.
.
1-50—2 20 I Rosch dynimA . .

! WV— 5*40
S'2f»—7"5ft
IT0— 2"20
1-90— 2"Vl
16-20—1T-50

Kerékpárokból a világhírű »STYIUA«, »TRWMPII«
és .PUCHf gyártmán;-->k raktáron. A magyar
gyártmánvu »CSEPEL« kerékpár nálam kapható.
RADIft és VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat
tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL t legolcsóbbtól a
legdíszesebbig. Javítások olcsón, összes alkatrészek raktáron.
174
S z á n t ó
S á n d o r
gépkereskedő
Szeged. Kiss n.ávi i • aMa, Kiss ucea 2. szám.

Zománcozott fémlégszekrény, fürdőkád, kályha és berendezési cikkek, uj I
világszabadalom petróleum főző versenyárban Bruckner Vasudvarban v

VI. 15.

Revolveres
l e m p l o m

családi

MendbrtciUqxelö,

a k i I c l o i í e

döilöl erdőbe

Bidnpest, jünius 14. Ma dclclőttt egy feldúlt
arcú, izgatott férfi jelent meg ar Ujvidé^-uccai
városi házban. A férfi felsietett a második emeletre
fes ott bezörgetett egyik lakás ajtaján.
Ennek a lakásnak bérlője Templom Jánosné,
*gy nyugalmazott rendőrfelügyelő elvált felesége,
aki, amikor meglátta az ajtóban a férfit, újra
be akarta csapni az ajtót. A férfi a váltát nekifeszítette az ajtónak, beroent és bezárta maga
mögött. NVhány perccel később lárma ha'.lattszott'
ki a lakásból. A veszekedés egyre fokozódott,
maj.i gyor* egymásutánban három re-iolverlővéj
zaja

hallatszott.

A kivetkező pillanatban feltárult az ajtó, a férfi
k'iu^jctt a lakásból 06 lerohant a lépcsőn, már
e' is t j n t az uccán. Beugrott eay olt várakozó
tajhc
és elrobogott.

autó-

.'» .iázbeüe< a v isban Templom Jánosnét vérében fekve, eszméletlenül találták. A mentők meg-

Elegáns

—

CIPÓT

legolcsóbban

dráma

/ e l e s é s é / ,

u n i ó n

a gii

m e n e k ü l i
áMapi'^tták, hogy a? asszonyt ker rávés érte Az
egyik a tüdejét járta át, 't u-tsn. a fejébe hatolt.

A szerencsétlen asszonyt életveszélyes állapotban a
Rúkiis-kórházba szállították.
A rendőri bizottsás a követLczőket állapította
me«:
— Templom János a salgótarjáni rendőrségnél
te'jesjtett, mint felfigyelő szolgálatot Tiz évvel
ezelőtt nyugdíjba ment. Felesege volt Sitzki Kata.
lin, évekkel ezelőtt elváltak. Templom azoia már
állítólag másodszor megnősült és kinnt lakost Gödöllőn. A rendőrség minden Intézkedést megtett
az elszól ott Templom k^zrekeritésére.
(Budapesti
tudósítónk
Idefonieientfse.l
döllői csendőrség az erdő sziltn megtalálta

ZSURKŐ
•

• mmm

m «

nál

v á s á r o l h a t ,
mert a nagybani gyártás lehetővé tesxi a príma minőségnek olcsó áron való árusítását
n y á r a k :
I r á n
cipó
P S-5O-I0I
Férfi barna cipO
. P H ÍO-löl lS-SO-lg

*at
P ll-SO-lbl 15 .íO-10
Gyermekcipők
nagy vaiaamti Ion
Férll fekete ctpö
üzem éa újonnan átalakított üzlet: l i t o s s u l h L a f o s S u q ó r u l B . T e l e f o n : 17

72.
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Szerda. Róm. kath Vid. Jolin. Pro.v'stáns Vid. Nap kél 4 óra 02 perckor, nyugszik 19 óra 59 perckor.
A Somogyi kön ívtár oIva«oierme nygva van:köznapokon délelőtt n.től l-ig. délután 4-től 7-ig.
A muzeum nyitva délelőtt 10-től fél l-ig minden
nap. vasárnap, ünnepnap is.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, !. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol tartanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Telefon 1270.) Franki Antal, Szentgy'őrgy-tér <$ (Tel.
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31.
(Tel. 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5. (Tel. 1819)
Moldván Lajos, Újszeged. Vedres-u. 1. (TeL 1846.)
Selmeczi Béla. Somogyi telep. (Tel. 3425.)
MyM

— Kimutatási kér a buPusnnlaiszter * JUTáayok Heni védekezés költségeiről. A népjóléti
miniszter egyik régebben kiadott rendelete értelmében a ragályos betegsé^k terjedése és a járványok elleni védekezés költsége a városokat terheli 1931 november elsejétől kezdve, miután a
miniszter állami hozzájárulást utal ki a közkórházak fentartásához. A miniszter most leirt a városhoz és pontos kimutatást kért azokról a költségekről, amelyek a járványok elleni védekezéssel
kapcsolatban felmerültek. A kimutatásra azért van
szüksége, hogy azok alapján állapíthassa meg a
szegedi kórház jövő évi államsegélyét. Kéri a miniszter, hogy a részletes kimutatást legkésőbb jnlius huszadikáig terjessze fel a város, a jövőben
pedig külön felszólítás nélkül minden év junius
20-ig és december 2Q-ig
— Vasa-nap Somogyi-tMfpen bérmai a megye*
püspök. Dr. G l a t t f e l d e r Gyula püspök vasárnap Somogyi-telepen bérmál A telep lakossága
ünnepélyesen fogadja a püspököt, az iskola előtt
diadalivet állítanak fel. A bérmálás előtt a püspök
tábori misét mond Ugyanaznap tertja a telepi
iskola évzáró ünnepélyét, este nyolc órakor a
telepi dalárda hangversenyt rendez.
— A «ze Tdi lö'eálisko'a első lett egy országé*
rrklámp'akát pá'yázaton. Az egyik tentagyár orszápos pá'yázalot hirdetett reklámplakátra' A pályázatot a szegedi főreáliskola merte meg, amefvnek
beküldött pályamunkái a birá'lő bízottság teljes elismerését vívták ki.
•

• L V á R O S I
M O Z I
Ma
u t o l ) A r a
5, Vs8 éa ViIO órakor a téli, jó idö eaetfn 9 órakor
a nyári helyiségben
N a g y Kató

és

Halna RQhman nal

Feleségem a szélhámos
vígjáték és
Szivek
o.-oti »*r«lml flrlma

Gusztáv Frölich-el
harca

-• A kormányzó STÜleteianapja. A napokban az
a hír terjedt el, hogy 18-án, a kormányzó szülelésnapja alkalmából tábori misével kapcsolatos katonai díszszemle lesz a Széchenyi-téren. Az állomásparancsnokság most arról értesítette a Délm a g y a r o r s z á g szerkesztőségét, hogy a hír nem
felei meg a valóságnak, a díszszemlét nem tartják
meg.
— A vénást zeneiskola növendékeinek s i r re. Az
Országos Zeneművészeti Főiskola ezidei vizsgáin
ismét ÍZ ép sikerrel szerepeltek a szegedi városi
zeneiskola növendékei, akik kőzüf nyolcan tettek
kitűnő, jeles és jó eredménnyel vizsgát. Gál KL'ru,
Porjesz Klára a negyedik akadémiai osztályból,
Timár Liza a harmadik, Faragó Erzsi, HorbauíT
Endre az első akadémiai osztályból tették le eredményesen a vizsgát (tanár Kollár Pál), valamint
Bán Sándor (tanár Jónásné Bárányi Hona), Kézdy
Elza, Witzenetz Joíán (tanár 0. Hilbert Janka). A
melléktanszakok tanárai: dr. Belle Ferenc és König Péter. A városi zeneiskola nívójának emelkedését mutatja, hogy az eredményes vizsgázók száma
évről-évre növekszik.
x Gyorsírást
gépírást tanfolyam kezdődik szakiskolában. Beiratkozás Honvéd tér 4
— A >Har€!tav*ral)a« jeikepee székely község
18-in, este 8 órai kezdettel a Raffav-vendéglőben
tartja évzáró falugyűlését A gyűlés után székelyest lesz a következő 'műsorral: megnyitó beszédet
mond Balló István, szaval Tunvogi Csapó János,
tréfás székely történeteket előad" Szentivánvf Deák
SámueL Vendégeket szivesen lát az elnökség.
— Jutalmak • tanárképző főiskolán. Az állami
polgári iskolai tanárképző főiskola és az Apponyi
kollégium dr. G a l a m b Sándor igazgató vezetésével tegnap tartotta meg tanévzáró összejövetelét
A tanári tes ület a kiváló tebe'ségü és saorealmu
hallgatókat pénzjutalomban és dicséretben részesítette. A beérkezett pályaművek szerzői közül a
következőket jutalmazt*: Kelemen József (»A ma
gvar népszínmű története.), Kovács J . András
(»A nemzetiségi kérdés történelmi háttereO, Szie
ber Adám (»Egv magyarországi német falu néprajzi vázlata*), Nvéki Júlia (»Az egyes tantárgyak
szerepe az erkölcsi nevelésben.), Szakály József
(»A vezetők ellenállásainak meghatározására szol
gáló különböző eljárásoki) és Garai József (»Az
Euler-féte poliéder-tétel és a belőle folyó következmények.).
— Baleset. V e c s e r n y é s Sándor 23 éves földmíves kedden délután öt'őmősön kukorlcakapálás
közben jobblábával az éles kapába lépeit. Súlyos
sérülését a mentők kötözték be, majd beszállították a sebészeti klinikára.
z o'e*« bútorvásár
Dugonics-tér 11.
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Lusztig-fféle
íUrdőnMáhban
rendkiv il olcsó ós tartós nnyn^

LUSZTIG IMRE
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A gö- A Szegedi Meteorológiai obszervató.ium jelenti:
Szegeden a hőmérő legmagasabb állára V> 1 fok
Temfr

lom autóját, amellyel a gyilkosság színhelyéről
elmenekült Azt hiszik, hogy Templom az erdőben
öngyilkosságot követett el. Most az egész erdőt
átkutatják.

m m. •

FRIASI

Asztalosmesterek cégénél
il

Celsius, a legalacsonyabb 13.6 fok Celsius. A barométer adata tengerszintre és 0 tokra redukálva
re^el 760 5 mm., es^e 759.2 mm A levegő páratartalma reggo.1 69.0 százalék, dclben 46.0 százalék. A szél irár.ya keleti, illetve északkeleti, erőssége 2—3. A lehullott csapadék nyomokba volt
Időjósul a Délvidékre: Változóan felhős, meleg
idö várható, csapadékra kevés kilátás.
— A középiskolákban szep^mbe:WM kezdődően
kötelező :es* a gvorMrés tanulása. A gyorsíróknak
régi vágya, hogy a gyorsírás minden iskola'ipus
kőtelező tantárgya legyen. Karafíáth kultuszminisz.
ter most elrendelte a gyorsírásnak minden középfokú iskola IV. és V. osztályaiban heti 2—2 órában
való kőtelező tanítását, olyanképen, hogy a gvorsIrás is rendes tantárgya lesz a középisko'áknak,
amelyből nyert elégtelen érdemiegv az osztály
ismétlését vonja maga után. A VI.—VIII. oszlálvokban a kötelezően a'akitandó g\c"sirök Vők vég.
zik a továbbfejlesztés felada'át. Hogy a; egységes
magyar gyorsírásnak az iskolában kivánt részét
minden növendék kellően elsajátíthassa, a miniszter felhatalmazása alapján Traeper Ernő kormánybiztos hétfőn délu'ánri. a miniszterelnökségre
értekezletet hivott össze, amerre meghívott öttagú
biaottság fogja az egységes magyar gyorsírás pedagógiai reformját végrehajtani és a rendszer megfelelő egyszerűsítését elvégezni. A bizottságba a
vidék képviseletében dr. Katona Dávidot hivta be
a kormánybiztos. A tervezet szerint a gvorsirás
kötelező tanítása már szeptember 1-ér. é-etbelép.
x Izzadás ellen használjon >perpedes«-l.
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— Lőüyakorlat a baktól «ő ér?n. A szegedi hefyőrség csapatai junius 16-án, 20-án és 23-án reggé!
7 órától 1 .Sráig a baktói harcszerű lőtéren éles
tölténnyel lőgyakorlatokat fognak tartani.
— A kormányzó születésnapja. Csongrávármegye
vitézi széke közli, hogy a kormányzó születésnapján megtartandó tábori misén a vitézek is résztvesznek. Gyülekezés fél kilenc órakor a régi honvédlaktanyá előtt. .
* »Dóczy fotelágy*, ottomán, matrac. Híd ucca.
— A Dé'magvarorg'ág esaif olyan .ílrekrt közöL
amelyekel közvetlenül szerkesztőséíanknek, vagy
kiadóhivatalunknak küldenek be. Fölkérünk lehat
mindenkit, hatóságokat, egyesületek*!, magánosokat, szíveskedjenek nekünk szánt közleményeikéi,
akár rizetcflek, akár nem. ragy Aradi-uceal kiadóhivatalunkba, vagy Somogyl-uccal azrrkesztöségünkbp büldenl.
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FAGYLALT
a hOSSUltl HŰVCháZ fényesen berendezett
külön hplvls^qében — JíabehtHötl r e $ l { e l l
Káve 3 0 , n o ö q p o h á r l e l 2 0 m i e r .
Borravalö nincs f
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— Árverés ax állomáson. As államvasutak állomásfőnöksége közli, hogy a vasúti kocsikban és
ez állomási helységekben elhagyott, 'uTajdonosaik
által nem igényelt tárgyakat junius 21-én délelőtt
9 órakor Szeged-állomás
osztályú várótarmébéh
nyilvános árverés utján' eladják. A befolyt ószRSPget a vasutas árvaház céljaim fordítják.
— Széntolvaj. Január 9én a B a c h Jenő' és
Testvére tüzifakereskedő cég Tisza-pálya udvaron
lévő teicpéről A b o n y i János 29 éves szegedi
napszámos szenet l o p o t t . Körülbelül féhnétermázsa
szenet rakott egy zsákba és azt magává' vitte.
A lopást felfedezték és Abonyit elfogták. A napszámost ketfdeu venta felelősségre a szegedi törvényszéken dr. M e r z e Árpád törvényszéki bíró.
A napszámos beismerte a lopást és azzal védekezett, hogy a k e m é n y h i d e g k é n y s z e r i * e t t e
a l o p á s r a . Keresete nem volt, amiből tűzifát
• elietett volna családjának. A bíró bűnösnek mondotta ki és egyheti fogházra ítélte.
— A Színházi Élet uj száma közű az idei MSss
verse-választás programját, amelyre Lampel
Tcá» js meghívták. A Miss ITnjverse.választás Belgiumban folyik le abol a Missck a belga királyi
kastély vendégei lesznek. Az uj szám »Tehets'égnvatás. cimü novata felhívást kőaőr azokhoz az
írókhoz, festőkhöz és költőkhöz, akik még soha.em szerepeltek a nyilvánosság előtt

Ipari vósárról

visszamarad í

párnázott mübutorokat

rendkívül olcsón fcruslloro
l.Mnlh Ui|m nafAral S.
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— ösztöndíjak t* Vitalmnk a vAwd Wft fe*s*tpro-ikertel.nl hko'ában. A városi négyévfolyama
nóí felsőkereskedelmi iskolában a tanév végével
kiváló szorgalom és magatartás jutalmazására következő tanulók részesültek ösztöndíjban: A Szeped-Csong.-ádi Takarékpénztár 00 pengős ösztöndíját kapta Horváth Júlia, a szegedi kereskedelmi
és iparkamara ö danab 30 pengős ösztöndíjából
kapott Mag>ari Amia, aki egyben a női felsőkereskedelmi isko'ál végzett tanulók 30 pengős ösztöndíját is kapti. A szegedi kereskedelmi és iparkamara 4 darab .10 pengős ösztöndíját kapták
Valentini Klára, Pósa Julianna, Csajka Irén és
I'auer (ré«. A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
20 pe< jős ösztöndiját Klug Margit kapta- A női
felsőkereskedelmi iskolát végzett Tanulók szövetségének adományából 30 p e ^ o t kapott Pék Sarolta,
20 pengőt Dezső Mária én 20 pengőt Bárányi Erzsébet A Szegedi Kenderfouógyár R t 3 darab
10 pengős diját a kővetkező tanulók kapták: Kárász Teréz, Feuer Mária és Nagy Júlia. Néhai
Elek Márton intézeti tanár nevére tett alapítvány
15 pengős ösztöndíját Ferencz Ilona kapta. A
gyorsírás terén elért kiváló eredmény jutalmazására a Gyorsiró' ór adományából következő tanulók részesültek ösztöndíjban: 10 pengőt kapott
Szombathelyi Margit, egyenkint 5 pengő ősztőadijat kaptak: Nagy Júlia. KotoHnln Erzsébet, Dezső Mária, WeiszfeUer Tilta. Az önképzőkör irodain;! pályadiját Genzinger Zitta kapta, az önképzőkör 15 pengős irodalmi éa 10 pengős történelmi tárgyú dolgozatáért mindkét ösztöndíjat Magyar! Anna, mig kiváló önképzőkört munkásságért
10—10 pengős ösztöndíjat kaptak Baksy .Sarolta
és Papp Mária. Könyvjutalomba részesültek Szombathelyi Margit, Vári Szabó Erzsébet, Mészáros
Magdolna, Sziki Irén, Veszprémi Magc**, Boros
T
Jrzsébet, Süli Margit Totzer Mária, Landesberg
Klára és Márkus Judith. Az intézet igazgatósága
-zutrn is köszönetet mond az összes adományozóknak.

itllblll JÓZSCf
kárpitos
TeL : Z4-SS

Or. Reiter Oszkárné
kozmetikai intézete

e r e K P a r O K
Alkatrésxek, prumik
gumik tfyári
gyári áron
Nagyjavító műhely

Résztvesz a [lélmagy?rország takarékossági akciójában

Kedves öregem,
nagyon meg vagyok lepve, hamarosan azt
se
tudom, mit válaszoljak a hozzám intézett szavaidra. Hogy öt pengőt adjak elsejéig, föltétlenül megadod a fizetésedből, amely akármennyire
redukált valami, de ezt az összeget még elbírja...
Igazán, furcsa gondolatokat ébresztettél bennem.
Igaz ugyan, hogy sose foglalkoztam közgazdasági
kérdésekkel, a magam költségvetése is mindig any.
nyi volt, hogy ennyivel rendelkezem egy hónapban, tehát esak ennyit is adhatok ki, minek arról
feljegyzés, statisztikai okoskodás, hogy mire ment?
Mire ment volna? Ha egyszer kellett I Nem nyaltam
szentségnek tartott tőkékhez, nem loptam meg
mást, a magamét fogyasztottam, talán túlságos
óvatosan? — szó sincr róla, feleslegesre nem költöttem, azért mégse v.tgyok fukar, mert ki állapítja meg, mi a feleslegest Hiányzik egy és más az
élelemből, teszem azt aoaa kártyáztam, mert a
gondolkodási módom sokkaf vibrálóbb, semhogy
le tudjon kötni a kártya? — ismerek minden játébot, percekre helyettesitettem is már másokat,
de a harmadik osztásnál képtelen voltam megjegyezni, hogy ki a felvevő? Hát minek nekem a
a kártya, ha nem szórakoztat?
Azonban most másról van szó, persze, de bocsáss meg, különösnek találom, bogy te már a
hónap elején olyan helyzetbe jutsz, hogy ót pengőrt van szükséged. Igaz, a közállapotaink nem
a legrózsásabbak, sok a aavmr és olyanok is megakadnak, akiket anyagilag szik'aszilárdoknak hittünk, azért mégis csak be lehetne osztani azt a
keveset Az ember megalkuszik a körülményekkel,
redukálja az igényeit. Nagyon kitűnő embereket
ismerek, akik a mese határán is tul vannak ezaei a redukálással, fantasztikus igénytelenséget tapasztaltam ott, ahol sose bellett nézni, telik-e még,
mert volt bőven és maradt is bőven. Sokkaf jobb
boráfod vagyok, semhogy ugy vedd ezeket s szavaimat, mintha leckéztetni akarnálak, nincs undokabb valami, mint a fölényeskedő szivesség-tevö,
aki azt hiszi, neki most már nfridcs szabad, mert
egy nálánál szegényebb rászorult, tehát megjátsza
a morálprédikátort és nagyképűen szellemi kamatokat zsarol. Sokkal" jobban swretleV. semhogy
ilyesmire vetemednék, a köztünk levő viszony is
kizárja a hasonlót, mondtunk mi egymásnak már
sokkal szigorúbba!** és nem fett belőle harag,
mert tiszta sziv sugallta azt, amivel egymáson
akarunk javítani, — mégis szives figyelmedbe szeretném ajánlani a mások példáját.
Nagy névsort tudok, ki mitől húzódott vissza,
Idt nem látok a «zinházban, — azaz leiket ne.n
láthatnék, ha özekre a helyekre egyáltalában eljárnék, vagy a kávéházi példába kapaszkodnék, ahol
— ugy hallom — már ©em mindenki található
fel azok közül, akft ott mindennaposok voltak,
egyszóval hidd el bagyon drága lett az élet a
garas, néha a piacon áthaladv* szinto elhűlve
tapasztalom, hogy fillérekért percekig alkudoznak
ismert és tiszteletreméltó asszonyok, karjukon a
garabollyal, és te most ilyen horribilis összeggel
akarsz mellbevágni, mikor n»V* fcálra van a hőnapból a nagyobbik rész, azt ás igaz ugyan hofty
semmi aggodalmam, elsején -negadod, de ha
nem adnád meg, mert meghalnál, — amit ne
adjon az Isten — akkor se hánvtorgatnám fel,
azonban maradjunk amellett, hogy életben maradsz és megadod, mennyire fog az neked hiányozni a jövő havi megélhetésed keretéből és éppen hozzám jössz, az Isten v;rje meg ezt a keser.
ves világot, amely mindent elpusztit, mondom, éppen hozzám jössz, értsd meg a szőszaporitásomat,
a dünöngésemet, "kétségbe vagyok esve, üvölteni
szeretnék, mert azon tűnődöm már .három napja,
hogy kitől kaphatnék vagy két pengőt? Eltűnődtem volna még három napig, magamba zártam
a dolgot, kívülről senki se látja rajtam, mi köze
hozzá bárkinek, mi megy bennem végbe, de most
meg kellett vallanom neked, akárhogy ég a szégyentől az arcom, nehogy ridegnek, lelketlennel;
gondolj, édes jó egyetlen kenyeres cimborám ebben az elrugaszkodott cudar világban.
— Aranylánc a 12 eves flimát. Az egyik szegedi
ékszerészhez hétfőn délután belállilott egy 12 év,
körüli fiu és egy bosszú aranyláncot kinált megvételre. Az ékszerésznek gyanús \o't az ügy és Fagfiaíni kezdte a fiu!, a ki erfe elszaladt és a lánrot a
kereskedőnél hagyta. A kereskedő azután a láncot
be>zolgáltatta a "rendőrségnek, ahol tulajdouosa
kellő igazelás után átvehe''
x A Perpedes a Rókusi p* |k..b n kapható.
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Arcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőrszálak, szemölcsök, végleges ellávolilásaFénykezelés Olcsó bérleli rendszer. Tanítványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek.
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Angyalt vefem feleségül, Katonadolog, Fekrtos/áru cseresznye a szegedi színtársulat előadásainak első műsora.
Angyali vct'em Feleségű', a szezon Iegfrappánsabb, Icgkacagtatóbb. háromfelvonásos vígjátéka.
Szerzője: Vaszarv János, a Zöld bárány szöveg.
Írója. Az angyalt Barna Anci játsza, Tamást Czobor
Imre.
Katonadolog. Az elmúlt idők egyik legkedvesebb,
legvidámabb operettje a Katonadolog. A szegedi
színtársulat nyári játékrendjének ez lesz az első
operettelőadása, amelynek külön érdekessége és
vonzóereje lesz, hogy ebben a darabban lép ismét
a szegedi közönség elé a jól ismert és külföldön is
nagy sikerrel szereplő kitűnő operaénekesnő: Lamberg Rózsi.
Feketeszáru cseresznye- Vasárnap délután megismétli a szinház enne'k a halhatatlan színműnek
előadását, a főszerepben Ajtay K. Andorral.
A jegyek árusítását ma kezdi meg a színház
nappali pénztára.
Helyárak: este 30 fillértől 2 pengőig, délután:
20 fillértől 1 pengő 30 fillérig. A jegyek árában
bennfoglalta tik a pótfillér is.

Zfirfehl deviza zárlat: Páris 20-16 hétnyolcad.
London 18 82.5, Newyork 512 egynyolcad, Brűssaeí
7157.5, Milánó 2625, Madrid 42.30, Amsterdam
307.37.5, BBerlin 171/10, Szófia 3.71, Prága 15.14,
Varsó 57.40, Belgrád 9.05, Bukarest 3.06A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfoiylamJelentése: Angof font 21.05—21.45, belga frank V9J6S
r-80.25, cseh korona 17.00—17.10, dán korona 114-30
—115.30, dinár 10.00-10.12, dollár 57050-57350,
francia frank 22.30—22.^0, hollandi forint 23UD5
—232 45, lengyel zloty 61.00-6450, leu 3.46-3l56,
leva 4 06—4.19, lira 29-13—29.43, német márka 135 70
—136.60, norvég korona 103.80-10480, osztrák
schillnig
, svájci frank 110.70-11L40, svéd
korona 107.10—108.10.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza tiszai 77
kgjos r.65—11.80, 78-as 1L75-11.90, 79.es 119012.10, 80-as 12.00—12.20; felsőtiszai, jászsági, pestvidéki, dunántuli és bácskai 77 kg-os 11.55—11.70.
78-as 11.65—11.80, 79.es 11.80—12.00, 80-as 119012-10; Jiszavidéki különleges 80 kgjos buza 12.40—
12.60: rozs, pestvidéki és egyéb 12.40—1150; takarmányárpa I. 16.00—16.25, II. 15.50—15.75; zab I.
17.20—17.50, II. 16.50-16.75; tengeri tiszai 17.1017-25: korpa 12.10—12.25.
Csikkül terménytőzsde zártai: Irányzat tartott.
Buza juliusra 4900 (49.87J5), szeptemberre 5150
(5237.5), decemberre 54.50 (5537.5); tengeri juliusra 2987.5 (30.00), szeptemberre 31.75 (31.625),
decemberre 32.62 5 '32J62.5); rozs juliusra 30.125
(30.75), szeptemberre 32.87.5 (32.62.5), decemberre
36.125 (3687.5).

„KORDA" i
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Mérték után:

í/ivatos kétsoros saccó-öltony n 64*—t®!
Fekete szalon-öltöny . . . .
T 80*— .
Burbury és Double Ragián . P 80*— „
Fiu és leányka matróz-kabát P 24*— .
r e m e* n n

RUHG

Raktáron
legnagyobb választékban

Öltöny,
Fetöllö.
Trencfy-Coata,
Hubertua.TttírKabái.E+öKöpen-v.
Divaté s Sport-nadröfjnlt.
a/b.

legjutányosabb árakon
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KIZÁRÓLAG
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Sport

vátné, második Tompay—Kocsis,
harmadik
Kuhn—Sauerné éa Róth-Schwimmerné.

A Szeged FC vasárnap és héítön
Aradon vendégszerepel
A Szeged FC — amint azt már « Délmagvafo szag
jelentette — meghívást kapott Aradra, ahol
áémap e* hétfőn két mérkőzés' foí játszani. A három aradi nagy csapat, az AMTE, az AAC és a
Glória egyelőre még nem állapodott meg abban,
hogy a három csapatból melyik fog játszani, de
valószínűleg az AMTE és a Glória lesznek a Szeged
FC ellenfelei
A Szeged FC aradi mérkőzéseinek a magyarromán sportbéke szempontjából is jelentősége van,
mert a legutóbbi incidens után kettőzött fontossággal bír minden magyar csapat szereplése.
Az aradi meccsek után következik • Szeged FC
K*t legnehezebb mérkőzése: • ké< osztályozó a Vasassal. Az első meccset junius 26-án, a máacxU'<at
julius 3-án kell lejátszani. A sorsolás még nem történt meg és igy még nem tudni, hogy az első
mérkőzés Szegeden, vagy Budapesten kerül-e eldöntésre. A csapat állandó tréningben vun és elszántan készül a sorsdöntő osztályozóra-

Kerületi bajnoki döntő
a KEAC és a Bob agyár között
Mint ismeretes, a KEAC vasárnapi győzelmével
megnyerte a déli kerület szegedi alosztályának a
bajnokságát, mig a csabai alosztály bajnoka a
Soha SC lett A két alosztálybajnok most a kerület
Ujooki címéért két mérkőzési játszik, egyet Szegeden, egyet Békéscsabán
Az ctsö mc-közést vasárnap Játszák le Szopeden,
ralószinüleg a SzAK ujszegedi sporttelepén. A
KEAC erősen készülődik a vasárnapi meccsre,
szeretné most megszerezni a kerületi bajnokságot.

Az alföldi kerület
tennlszbafnokságal
Hódmezővásárhelyen most bonyolították le
az alföldi kerületi teniszbajnokságokat. A
korábbi bajnokok egyelőre megvédték pozíciójukat, de & feltörő fiatalság már nagyon
döngeti a ka,vakut és a mérkőzések gémarányai mulatják a küzdelmek nagyságát
Különösen szépen szerepelt a KEAC csikópdrfa, akik szettveszteség nélkül jutottak a
férfi páros döntőbe és a döntőben is végig
nyílt, izgalmas 5 szettes mérkőzés után hajoltak meg a nagyobb rutin előtt. Egyénileg is
jól szerepeltek mind a ketten. Az utolsó szezonban rtagyot fejlődött Civin Vilmöá győzelmet aratott Kárpáti Imre ellen 6:2,6:8,6:1
arányban, mig Kuhn László a vásárhelyi
Róthot Intézte el két saet(ben és a mezőny
döntőjébe jutott. A fialalok előretörése örvendetes jelenség és reményt ad arra, hogy a
vidék idfrel a tennisz terén is utánpótlást
nyújthat.
•»
Részletes eredmények:
Férfi

egyes oajnok: dr. Csermák Ernő (ez-

evi győzelmével hetedszer), második Dzurik
J., harmadik Kuhn L., negyedik Civin V.
cs Novobáczky K.
Ar'ői egyes bajnok: dr. Szcnlgyőrgyi Albertné, második Sass M., harmadik Gál M., negyedik Horvátné és Bauer Ferencné.
Férfi páros bajnok:

dr. Csermák E.—Dzu-

rik KKAC, második Civin—Kuhn KEAC, harmadik Novobáczky—Kádár SzTE és Kárpáti—Horváth SzAK.
Vegyes páros bajnok: dr Csermák—Szentgyörgyiné, második Dzurik—Sass, harmadik
Civin—Horvátné és Kuhn—Bauerné.
Vegyes jiáros handicapben
első Civin—Hor-

Kádár CSzTE), második Bog-

valamint motorcsór.a .versenyek is lesznek. Az
utóbbira szinte valamennyi szege;!i motorcsónaktulajdonos benevezet'.

A vasamapi evezős verseny. Nagy érdeklőkés
előzi meg a vasárnapi tiszai országos regatlaversenyt, amelyen a nyolcas, négyes, doubló és skiffszámokon kivül, katonai, cserkész és szabadevezős,

Háy Pál: vldpnlókapttánv. A Szt'E választmánya
elhatározta, hogy a klubban vizipoló kapitámi
tisztséget létesít. A tisztségre, mint Szeged legjobb
polójátékosát, a kitűnő Háv Pált kérte fel a SzUE,
aki azt elfogadta és igy a jövőben a S z l E összes
vizipolóügyet iLiy Pál kezében futnak össze.

Ifj bajnok:
nár (HTVE).

Társas autóbuszutazás Siófokra
unius 18 án és 19 én a Szeged Városi Autóbuszüzem kényelmes, 50 személyes a u óbuszalvnl
Induhis:
jtmins 18-án, szombaton déli 1 órakor a Kaas-szállótól. Gyülekezés a Kaes-szálló halljában. Megérkezés Siófokra d u. S-kor.
Visszautazás:
jnnins 19-én este Vf 7-kor, vaesora Dunaföldváron.
4 társasutazás
részvételi
dlfa: útiköltség
és egy és tél napi telfes
ellátással
A a i i A A
C D
8 0

Elsőrendű

étlcezés
Siófokon
a Balaton-szállóban,
ugyanott
t és 2 úgyas
folyóvízzel
ellátott
Részletes felvilágosítás, valamint a jegyfüzetek kaphatók a

Délmagyarorsxág

elf>elxezés
szobákban.

fegyiroddfúban

Strindberg
Az első léghafós sarki expedíció történele
Irta: Dr. Benda László
A teljesen kiképződött, egyl* fagyott jégmező is tovább él. A dér, a ráhullott rengeteg hó növeli vastagságát Szélcsendben a lehulló csapadék egyenletesen fagy rá a jé^re,
de ha szél van, amint a sarkvidéken szinte
rendszeresen hófőrgetegek dúlnak, a hó útra
kél a szél szárnyán és buckákba, sáncokba
formálódik, vagy hullámos fer.'cieket alakit,
akárcsak azt a futóhomok borította területeteken látjuk.
A jégtáblákra ezenkívül különböző természeti
tényezők is hatnak, mint a hőmérsékletváltozás,
a tengeráramlás, r szél és a dagály-apály is,
ha a jég nem túlságosan vastag.
A hőmérsékletváltozások o' o ta je'enségeket
ezideig nem sikerült behatóan tanulmányozni
az északi sarkvidéken. Mondhatjuk,
hogy
Andrée az egyetlen, aki erre vonatkozó eredményeket mutatott fel. Mégis 'ó képet alkothatunk magunknak azokról, mert a Balaton
jegén végzett tudományos mtt^fi^yelések bevezetrek bennünlet az arktikus jégvlszon/ok
titkaiba is. Ez Cholnoky profess o* érdeme.
Amikor a légkör lehűl, a jég pattogni kezd.
Mintha üvegedények pattannának meg sorra.
Hajszáinvl repedéseket veszünk egyúttal észre. Ezután mindjobban, — erősebben ismétlődik a pattogás, ropogás, majd bugó. zengő,
sikoltó, süvöltő hangok halhtszanak, távoli dübörgéshez,
dörrenéshez, ágyuszóhoz
vagv
mennydörgés e hasonló '-'en I ' mélv, e nyrtdörej rémitik az utazót. Ser:egő, csikorgó,
kellemetlenül haló hangok zárják le az ak-

MEGJELENT

kordot, mintha egy Óriás kéz gyémántja karcolná rendre a borzasztó nagy, üvegszerü jégtáblát. És ea igy megy mindaddig, amig a
levegő hőmérséklete alászáll.
Ugyanis a levegővel együtt e
hőmérséklete is csökken. Már pedig, amint az Irmeretes, minden kihűlő test térfogata kisebbedik. Tgy
ta jégé is. De a jégtábla alsó felülete a vízzel
é/intkezik, igy az ottan állandóan 0 folau
Felszínén ellenben 5-10-20-25 fokkal lehet
0 fok alatt. Ha felszíne hül, akkor térfogata
kisebbedik, de ez nem történhetik másként,
csak ugy, ha a jégtábla megrepedezik és ar
egyes darabok felszine összezsugorodik. Az
első repedések csak hajszálnyi vékonyak, alig
Játhatók, később azonban nőnek a hézagok és
végül méteres repedések tátonganak a tenger
jégköpenyén. Ezek a hasadások: ha vékonyabbak, ha szélesebbek, csak ideig-óráig varnak
meg, mert az óriási hidegben
feltóduló tenge*viz megfagy és ezzel bezárulnak. Emiatt
jönnek létre a sarki tenger jégfslszinét szinte
járhatatianná tévő jégsáncok, jéggátak. Ugyanis
mikor ismét enyhül az időjárás és vele a jég
hőmérséklete is emelkedik, az ki akar tágu:ni,

de erre nincsen elegendő tere, tehát el-epedezik és a repedések mentén irtózatos erővel tor-

lódnak egymásra a jégtáblák. Hegvmagasságu
sáncok képződnek a nagy összevisszaságban
egymásra hányt jégrögökből. Kicsiben nagyon
jól tanulmányozható e tünemény a Ealatonon,
ahol azt turolás néven ismerik. A turolás szót
Cholnoky már rég bevezette a szakirodVon-
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K o p h a t ó Szeged, jóhaÉ u. 4., a Szegedi f r i s s (lisóg K i a d ó h i v a t a l á b a n
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na és nincsen akndálva.
ebeket az óriási
jégsáncokal is ugyanezzel a szóval je'öljük.
A kis Balaionon az o -idással eltűnnek a
tunolások, dc a sarkvidéken részben megmai adnak. Bc'cpi óket a hó. csontkeménnyé fagynak össze az egyes darabok és alig leküzdhető
akadál\«kat jelentenek a kutatók előtt.
A sarkvidékeken nagyon gyakoriak a viharö'<. Rettentő erejű hóferpetegek sepernek vér i ? a jégmezőn. Ilyenkor a gyenge ember meg.
lapul sátiában, vagy hálózsákjában. Lehetetlenség a dühöngő elemekkel szembeszá'lnia.
1 rvje minden képzeletet felülmúl. S amint
^ccigszánt a jégtáblán, arra ránehezedik, minden kisebb-nagyobb kiemelkedésbe belekapaszkodik; egyes helyekről felkapja a havat, hogy
másutt «ok méteres kupacokba, dom' o'.ba halivozza tel azt. Finnek az irtózatos erőnek nem
képes a jég cilenfá'.lni. Ahol gyengébb, eltörik
ér; most már a szél a szabaddá lett darabokat
tolja maga előtt, hogy egy c.-ősebben kiképződött, teherbíróbb sávon, főleg a partok közelében (eltorlaszolja azokat. A to bszok mindig abban a vonalban keletkeznek, amely mentén a szélnek a legkevesebb munkájába kerül azokat létrehoznia. A torlas o'c és a tunolások külsőre hasonlók, de méreteikben és
lényegileg különbözők. Az előbbieket a szélnyomás, az utóbbiakat a hőmérséklet emelkedésekor a jégben keletkező belső feszültség
hozza létre és a torlaszo's sokkal hatalmasabbak 8 turolósok sáncainál.
A hajóra nézve a jég szélket'ette nyomása
végveszélyt jelenthet. Payer hajója, a Tegethoff annak idején a parthoz közel fagyott be ds
ez volt az osztrák-magyar expedíció veszte.
Mert jött a szélvihar, a kis hajót összeroppantorta és a torlódó jég poze o jává törle. Ma
már a sarkkutató- és a jeges tengeri bálnavadász-hajókat ugy épitik, hogy ne tehessen kárt
bennük a jég, hanem a jégnyomás egyúttal ki
is emeli az alkotmányokat a jégből. Igy épült
már Nanscn »Fram« és Amundsen hires »Gjőa*
nevü hajója is.
Néha sajátságos ritmikus nyomást és mozgást észlelnek a sarki hajósok. Befagyott hajójuk szabályos időközökben nyög, recseg, ropog és ismét elcsendesül minden. Gyenge huL
lómszerü mozgás kiséri a jelenséget
Ilyen
esetben még nem elég vasiag a jég, nincsen
messze a nyilt óceán és a hatalmas hullámok
megtörve a torlaszjég határán, a jégpáncél alatt
siklanak tova.
A dagály-apály megemeli, illetve alászállitía a jégmező szintjét. Mivel a jég csak igen
kis feszültséget bir el, most is megrepedezik a
legjobban igénybe vett helyeken. Dagály esetén ott, ahol a dagály a legerősebb, apálykor
elsősorban a partoktól szakad el a iesülyedő
légmező.
Tavasszal, amikor a sarkvidékekre is egy
ftís melegség köszönt be, a jég olvadozni kezd.
Elsőben azokon a helyeken, ahol a leggyengébb felépitésfl. Így leghamarább a turölások
bomlanak meg, helyükön szé'es, nyilt tengervízzel teli árkok jelentkeznek: ezek a rianások. Bennük nagyobb jégtáblák úszkálnak,esetleg egy-egy elszabadult jéghegy, amelyeket a
szél és az áramlatok hajtanak a zajló jég régiója felé.
Az »Itá!iát« p zajló jéjrgel teli tengerrész
fölött érte a katasztrófa. Noblle csoportja egy
aránylag kisebb, szabadon uszó jégtáblára került, mig a többieket a kettétört léghajó elszabadult része ismeretlen helyre sodorta. No.
V/e feltevése szerint
roncs a közelben feltétlenül lezuhant a jégre. Nem lehetetlen azonban, hogy nyílt tengervízbe esett, valamint az
sem, hogy a nagy sarki jégmező vigasztalan
sivatagjában érte utói a szerencsétlen kutatókat a halál.
(Folyt
Z A l o g h ó z b a

b e a d o t t
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uj férfi és nöi ruhák és bundák
letúrt
xúlogcéúulúlt
magas úron vesxl meg

B Lf éAr f iUé s
Tisza

A N D O R

nöi
ruhaUzlel
L a j o s korul, PQspOkbazAr.

Apróhirdetések

a kővetkező napra esak délután 3 orafj fogul ei
apróhirdetési a kiadóhivatal

BÚTOROZOTT
-SZOBÁK
l'jszegeden kiadó 2 modern bútorozott szoba
veranda, zongorahasznátattal. Egyenként is
iK'LiM'ii ucca 29.
Bútorozott szoba ívVJannyai egy-két űriem*
brrnek ellátással esetleg házaspárnak kiadó.
Fodor ucca 20.
Csinosan bútorozott aecai" szoba 2 személynek kiadó. Jósika ncca 32. szám.
Uccai
kűlőnbejáratu
bútorozott szoba kapnkulccsal
elfoglalható.
Kálvária a. 4.

hozott anyag ból Islegu aob
párisi dlval szerint készít

Stelnerné
fOW- *m •myflkéarllft lp»rt»l*pe
Kölcsey

w. 12 tOterjkri

fflaoka,

*MOlia

imdáTkl .Mwnhmj.l tx leses

Szép háromszobás emeleb és fszt-i 3 szobás
lakás kiadó. Attila ucca g. számKiadó 1 szobás magas
loidszintes lakás Szjíléri sugárut 18.
Három szobás lakás éa
egy szobás, minden időbe beköltözhető. Tud.
Sajka ncca 12.
3 szobás
modern kertes magánház,
villamos mentén kiadó
érdeklődni Otovay mérnők
Oroszlán u. 4. Ö. em. 5.
Szoba, konyhás tágas ia.
kás fürdőszobával, viz,
villannyal kiadó. Báró
Jósika 14.
Szép. kftlóobejáratu

sxoba

kiadó. Oroszlán u. H.
em. 5
253

Angnl bflrgarnltn-éi. lateleket
ét niladennemG kárpitos
mnakát, ieg|obb kivitelben.
'8flelÓBTŐ»ebbei

széllit

Ka%x1a
Testvére*
kárpttoe öwvjie
Kölctej u.8 Díjtalan AraJArJat
Egész napi etfogtaltsággal, koszt
nélkül
gyerm«kszeretö úrilány. felveszett 4 éves
kislány me'lé. Jclentfcezts délelőtti
órákban:
F.gyessv Lajos, tiniszam iro la, D e ák Ferenc
ucca 22.
Ki szolgálóleányt gyakorlatai bírót
félve •
László Áruház.

gumiból, leg-szebb
divatmintákban

Bon tárból zúzott tógia
és fa ainag
eladó.
i elsőliszapart fi.

Füszerüzlet

LászlóAruház

berendezés jó helyen olcsón eladó. Érdeklődni
Margit u. 8. I. 1. 220

Tisza Lajos-körut és
Kérolyi-ncca sarok

arait I

E m e l e t e s marole
Éves bizonyítvánnyal elllxlctl
bérfidx
mennék mindenes bejá8
lakással
2.3-4
szobás förrónőnek.
Gyemengyi
dőszobás 6 üzlettel piacnál
Ilona, Feketesas u. 11. nasy bérhozamu 60.000 P
megvehető. Emefetts, altlpln
Snehe von 3—7 h.
eézett bérház 1 lakóxot
nachmittag Ste'te, in közvetlen Tisza bajos kár.
deutsch französischer
útnál 38.000-ért Kftemcle.
Konversation bei er- tea modern bérház, modern
vwachsenen Kindern. —
lakásokkal 65MOért otknl.
mi vétel
Unter »Verlásslich«.
M é z c r iroda
dlial
Német kisasszonyt fel. Horthy M. n. 2. (Kulhir.
veszekfiés 2 éves fiupalotánál.)
mellé Lévainé. Jelentkezés Schillinger üvegüzlet, Feketesas u.

Gyemietite'en házaspár
takarítás, mosás ellenéUccai
lalcöaoh
2 és 3 szobásak fürdőszobá- ben szép szoba, konyvá], valamint tágas, világos
hás lakást kaphat, víz
olcsó üzlethelyiségek azoo. benL Csongrádi sugárnalra és augusztusra kiadók.
ut 61. szám.
Somogyi u. 11. és gróf Apronyi Albert a. 20. házban.
Tud. a házfelügyelőnél 36

Két, egy saoba, konyhás lakás, villamos hegál ó közelében, jn'ius 1.
ro kiadó Ugyanott egv
I. akkumu'á'of eladó
Dí"b"eceni u. 28.

Fürdöcipök

Napernyő

á t h ú z á s t , alakítást

Lakás - Üzlet

Keresek magányos üres
szobát Ajánlatot kérek
Szűcs, Kormányos ncca
22, magasföldszint.

A R A N Y A T ,
(73 ezüstöt, zálogoédultí.
msgas árban TMKB
Bokor l » i ékszoréas.
K c i e m e t i a . 7.

| Oktatás

flRAKYAT,

AOAS-VETEL

Jégszekrény

zálogcédulát
veszek magas áron

Rosenberg

KÜLÖNFÉLÉK

ékszerész, §

As A l f ö l d l e g n a g y o b b
táblaüveg r a k t á r a
Körösi Géza

Károlyi a. 1 Városi bérház

hírneves „ M o h á c s i " 1ké
sxitmény m á r 70 penQŐtöl kezdve ; utolérhetetlen gyártmány. Fagylalt
éa vajgépek minden méretben ; gőzzel főző fazekak minden nagyságban
kaphatók S z á n t ó J ó z a s f
aomincárnbázában, a Váróéi bérpalotában. 34
2 keményfa szekérny és
konzoi tükör
eladó.
Megtekinthető 8— fél 10ig és 1—3-ig. Széchenyi tér 8, II. 21.
Motorkerékpár:
Puch
250-es, kitűnő állapot*
bar. efadó. Sárkány u.
4. szám-

ButorszBvetresztllk,

régi kimaradt függönyök,
függönyszövetek, magános
tükrök, magános székek és
karoaazékek potom áron eladók Seifmann bútorgyár
W
Ml

Párevezős
csónak

Meayautanyokaak alkalH i a|éo4«k. ledéraeseflek
D M B kartsBTék. csipkés
ketKWk, paplanok, aazlalnenBrk. a l e g a l c s é b b a a
kaphaMk a
80

•VŐFÉLYHEZ*
Téaxonballban

KíauzAl

t e r O.

Football-

külső elsőrendű m-irhabőrből I. szám

p 1'98
számonkint 50 fillér
emelkedéssel

LászlóAruház

Tisza La|os körül és
Károlyi ncca sarok.

az.

Szeged, Mérel acca 8
Telefon 19-57.
14
Pótvizsgára fefsökeristát
középiskolást, e'emistát
jutányosán előkészítek
Petőfi sugárut 21. udvar.

Felelős szerkesz'ft: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos DélraagyanorazáJ
Hírlap- és Nyomdaválta kai Rt kőnyvnyomdájábaa.
Felelős flzemvezrlő: Klein Sándor.

Csendes

társat

keresek 1000 (ezer) pengőt tökével jómeneteld
exportüzlethez. Ingatlan és árubiztosítékot adok.
Ajánlatokat »Na3y haszonrésze«rdés< jeligére a ki.
adóba kérek
27Í

Töllőlollak favitásái
|6lállással

soronklvOl Is eszközli

K E L L E R

irógép raktár

13

S z é c h e n y i tér S.

DESZKA

építéshez, padozáshoz, javításhoz. Prjma minőség;
versenyképes árak. Bach Testvérek, Párisi-kőrut
35. Telefon 11-26. Vott Somló-telep.

alig használt eladó. Luaztig Imre, Széchenyi tér 2.
Jófbrgalmu füszerüzlet,
kevés pénzzel átvehető.
Tud. Koch Imre rövidáru nagykereskedőnél,
Tisza Lajos körút.

üvegezést vállaiat

Szebbnél szebb

dnnll

antik empire larnitira
csodaszép szokreter liralábu varróasztal, Riedermayer íróasztal, atb. stb.
csoda ölesén eladék.
Btfhmné, m
Tisza Lajos kőrút 48. ^
„kicd ő kredenc, ebédlő
asztal, 6 borszék, hin.
taszék, ingaóra, ágybetét, rézsodrony eladd.
Megtekinthető a délutáni órákban. Szt Háromság u. 27.
~E!a<16
egy alig használt tőbbmiail
egy fél háló keményfa bátor. Megtekinthető Sajka
ucea 4., Törös. 270

ezüstöt éa

Jelee VT-o« r l n u i u l t U 2T8

pótvizsgára
előkészít
éa németet, franciét tanít. Ctm:
Grlri ékszerész, koavéralac

Palánkos párevezős aladó. Bózsa n. I S

legolcsóbb áron
S 7j lÍ il iámf lyVj Í5
K

f e s t á k k etór
r a 11.
s k asz.
d őTol.:
n á l , 11-07.
Dugonics

Remény ucca 44 sz uccai alápincóze't magasföldsjlntea,
téglából épült, 3 szoba, konyha, esukott veranda 6a
udvari melléképületből álló jókarban levő házingatlan
kedvező feltételű bankkölcsönnel. — Eladó Szőreg k<5zség határában 41 kat. hold 210 néfryszögöl szántóföld,
tanya ós gazdasági épületekkel, ártézi kúttal igen olcsó
áron kídvező fizetési feltótelekkel. Érdeklődni lehet

NOMZOtl Hitelintézet Rt. Siegodl fióknál Szeged, Széche-

nyi tér 3. sz. Tisza-szálló mellett.

1 kg. méz 9 5
Nagy Albertnál,

277

fillér

