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N é m a tüntetés

ra és sérelmeikre a figyelmet Nem bírják
tovább ezt a transferéletet, amelyik azzal kezdődött, hogy transferálták az iparosok szerCsak a legnagyobb szimpátiával lehet ma az tikát folytatni? Az elmúlt évben vojt már számát s most azzal folytatódik, hogy transipanxok és kereskedők tüntetésére tekinteni adó, amiről a pénzügyi kormány állította azt ferálják a kereskedők pénzét. Ne transzferáls ezzel a szimpátiával oda Is kell ma állni a hogy ezt már nem a keresetből és nem a janak már semmit, se pénzt se árut se éle»tüntetők« mellé, akik lemondanak egy nap jövedelemből kell fizetni, hanem a vagyon- tet, ha összeszorítottak bennünket a szük hajövedelméről azért, hogy ne kelljen egy élet ból. Minden adót már a vagyonból kell fizet- tárok közé, találjuk meg itt az életbenmaradás
jövedelméről lemondaniok. Indiából indult el ni, akinek van még vagyona, van még bi- feltételeit De ne ugy, hogy egy csudálatosan
hóditó útjára az erőszaknélkQli tömegmozga- tele, vagy van még swrszáma, vagy áruja, fejlett szivórendszer lépjen az adóztatás helom s az indiai példák nélkül nem tüntetné- amit bevihet a zálogházba adóárverés előtt lyébe. Uj adót csak uj munkaalkalmak árán.
nek ma ezzel a néma manifesztációval a szeEz ellen az adórendszer ellen hiába gyű- adófelemelést csak a jövedelem szaporításágedi kereskedők és iparosok sem. Nem vásálésezlek
és hiába panaszkodtak a magyar ipa- nak árán követel jenek tőlünk. A némaság és
raunk — volt az indiai tüntetés jelszava, —
passziviitás frontját most áttörték a keresri
és
kereskedelmi
élet tényezői, nem volt
nem adunk el, — mondják a szegedi kereskedők és iparosok s az egész dolgozó polaki
meghallgatta
őket
Most
kiviszik
panakedők és iparosok. S ebben a tüntetésben az
áldozatkészségnek talán még magávalsodróbb szaikat az uccára s ennek a néma tüntetés- gári társadalom együttérzését és meleg köszönelszántsága mutatkozik meg, mert aki nem nek demonstrációjával hívják fel panaszaik- tését vihetik magukkal a küzdelembe.
vesz, az nem kőit, de aki nem ad el, az
nem keres, az lemond egy napi bevételéről
és egynapi kenyeréről.

Véres verekedés az osztrák nemzeti tanács
pénzügyi«bizottságában

Az iparosok és kereskedők belátták, hogy
nem ér már semmit az ankétozás, a felterjesztés, flellrat, határozat, küldöttség s nem
Egy jobboldali képviselő megsebesítette Bauer Ottói
sokat érnek a legelkeseredettebb
beszédek
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése.)
kapta az előtte fekvő nehéz gyufatartót és
sem. Valamit már tenni kell, tenni kell azért,
Bécsből
jelentik:
A
nemzeti
tanács
pénzügyi
dr.
Baaer fejéhez odgta. A gyufatartó Bauer
hogy lássanak is azok, akik meghallgatni nem
tudtak, vagy nem akartak- Minél nehezebb bizottságának kedd délutáni ülésén véres ki- homlokát megsebezte. A szociáldemokrata kép«z él$t, minél több a fond» minél kevesebb menetelű verekedés folyt le dr. Bauer Ottó viselők Heinzlre rohantak és tumultuózus je• kenyér és a munka, annál kevésbé lehet szociáldemokrata képviselő és Heznzl »Heimat- lenetek közben kituszkolták az ülésteremből.
elviselni e közterheket. A közterheket szabad blokkhoz« tartozó képviselő kőzött A vereke- Dr. Bauer HeinzI képviselőt az ügyészségen
fokozni, szabad az adót emelni s szabad u j dést az robbantotta ki, hogy Bauer Ottó re- feljelentette.
adónemeket behozni, de csak akkor, ha u j volverhősnek nevezte Heinzlt mire az feljövedelem, u j vagyon, vagy u j kereset az
alapja a felemelt régi, vagy az újonnan behozott adónak. De egyet nem lehet: a megcsökkent jövedelemnek, megfogyatkozott vagyonnak, megnyirbált keresetnek régi adóját
felemelni s még u j adókkal is megterhelni.
S mert nem lehet: — ez a mai adópolitika.
Tízmillió
métermázsa
búzái
Kell Importálnia
Szerbiának
Belátjuk, hogy az államháztartást szanálni
(Budapesti
tudósítónk telejonjelentésc.) ebből is legfeljebb csak 4—ó millió méterkellett, (csak azt nem látjuk be, hogy ennek
a rettenetes szanálásnak okait nem lehetett Újvidékről jelentik: A jugoszláv gabonakeres- mázsa alkalmas emberi táplálkozásra, a többit
elkerülni,) de kétségbevonjuk azt, hogy a köz- kedők országos szövetsége igen pesszimisz- csak takarmányozási célokra tehet felhaszterhek emelésén kivill a szanálásnak más mód- tikus becsi és jelentést adott ki az idei búza- nálni. Miután Jugoszlávia belföldi fo-ryasz'ása
ja nem volt Ma húszféle egyenesadó van termésről. A tavalyi 20 millió métermázsa ter- 17 millió métermázsa buza, körülbelül tízmillió
Magyarországon, az egyenes adók huszadok méssel szemben, a katasztrófális arányú rozs- métermázsa búzát kénytelen lesz szomszédaikategóriájába a »egyes adók szerepelnek s dakárok következtében, az idei termés alig tól importálni, elsősorban Magyarországtól.
ebbe a tételbe ötvenötféle községi adó tarto- haladja meg a 15 millió métermázsát de
zik. Husz egyenes adó és ótvenótféle községi adó s a megszámlálhatatlan közvetett adók
légiója áll szemben a magyar ipari termeléssel és a magyar dolgozó társadalommal. EzL
az adórendszert s ennek az adórendszernek
még valamennyire csökkentett terheit sem lehet tovább fentartani, nem lehet megmaradni annak az adórendszernek, amelyik a közterhek fejkvótáját 89 pengőről 120 pengőre
emelte fel, mert ha összehasonlítjuk a mai
Párhuzamosan tárgyalások folynak arról is,
(Budapesti
tudósítónk teleiönjelentése.)
vagyoni és kereseti viszonyokat a békebeli
hogy a szerződés megkötéséig módot találjaKedden
dclben
a
bécsi
gyorssal
érkezte);
meg
vagyoni és kereseti viszonyokkal, akkor be
kell látni, hogy nem ötven százalékkal fel- Budapest Keleti-pályaudvarára az osztrák de- nak a két ország közötti kereskedelmi forgaemelni, hanem 80—90 százalékkal leszállíta- legáció tagjai, hogy megkezdjék a magyar lom akadálytalan lebonyolítására. A tárgyani kellett volna a közterhek
fejkvótáját. delegációval a kereskedelmi szerződés meg- lások előreláthatólag napokig fognak tartani.
Ezektől a tárgyalásoktól függetlenül érdeEgyenesadót öt évvel ezelőtt majdnem ugyan- kötésére vonatkozó tárgyalásokat. Az osztrák
delegátusokat
az
állomáson
gróf
Calice
bukes
akciót indított a magyar exportőrök szöannyit fizettünk, mint ma, holott a forgalmi
dapesti
osztrák
követ
fogadta.
Ugy
gazdasági,
vetsége
adó felére, a fényűzési forgalmi adó pedig
a
a magyar—osztrák rekompenzáharmadára csökkent ez alatt az öt év mint politikai körökben igen nagy érdeklőció» Aracsere
a^att A jövedelem, a kereset az e" öltheiö déssel várják a magyar—osztrák kereskedelmi
Pénz a felére, vagy a harmadára zsugorodott, szerződés megújítása ügyében kedden délután lehetőségének megteremtése érdekében. A szöa felcre és harmadára zsugorodott jöve- megkezdett tárgyalások eredményét. A két de- vetség elnöke, Benedek Sándor és ügyésze,
delemből és vagyonból ugyanannyi egyenes legáció a külügyminisztériumban ül tössze ta- dr. Lasitz Elemér kedden éjjel Bécsbe utaadót kell fizetni. A jövedelem ez alatt az öt nácskozásra. Osztrák részről Wildner meg- zott, hogy ott az osztrák hivatalos körökkel
alatt egy töredékére csökkent, de a jöve- hatalmazott miniszter, magyar részről Nickl megkezdje ebben az ügyben a tárgyalásokat.
delmi adó kétszeresére növekedett. A lecsók- Alfréd mégha!almazolt miniszter ve.oeti a tár- A magyar exportőrök megbízottai
remélik,
ént jövedelemből kétszeres adót kell fizet- gyalásokat, amelyek, mint ismeretes,
hogy gyümölcs, baromfi, tojás és főaelck teni. —• de meddig lehet még ezt az adópolikintetében sikerül átmenetileg megoldást léa végleges kereskedelmi szerződés
tesíteni.
megkötésére irányulnak.

A. gabonaroszsda
elpussíiiolia
Jugoszlávia
gabonaterméséi

Budapestre érkezett az osztrák delegáció
és délután már meg Is kezdődtek
a külügyminisztériumban a vámtárgyalások
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VIz alá került
a dorogi bánya egyik aknája
A munkások kimeneküllek, de 600.000 pengd értékű gép elmerüli

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelcntise.)
Esztergomból jelentik: Hétfőn reggel óta a
Salgótarjáni KSszénbánya Rt. dorogi bányájának Reinmann-aknájában lázas és izgalmas
munka folyik. Az aknában vízbetörést észleltek. Mintán a viz bet ódul ását megakadályozni
nem sikerült és a vlz egy re nagyobb erővel
tőr be, a munkálatok elsi torban az aknában
dolgozó bányászok, az aknában lévő gépek
és anyagok megmentésére irányulnak. Valamennyi bányászt sikerült is sértetlenül az aknából kimenteni. Kedden a TÍZ olyan erővel

tódult a bányába, hogy a beépített gépek vlz
alá kerültek és ennek következtében az aknában minden munka megállt.
A dorogi bánya többi tárnájában az üzem
zavartalanul folyik és fennakadás sehol sincs.
A viz alá került aknában 900 munkás dolgozott, azoknak egy részét más bányához osztották be, a többi munkást a viz eltávolításánál foglalkoztatják. A viz alá került gépek
értéke
600.000 pengő.
Hónapok telnek el,
amig a viz alá került tárnából a viaet cltávo
litják.

Olaszország semleges marad
egy magyar—román konfliktus esetén?
Hal hónappal meghosszabbították az Olasz-román barátsági szerződési
Bukarest, julius 19. Az olasz—román barátsági szerződés érvényét hat hónappal meghosszabbították. Körülbelül egy év óta tárgyalások folynak a két kormány kőzött egy uj
barátsági szerződés megkötése ügyében, eddig
azonban nem sikerült megállapodásra jutni
és ezért ideiglenesen további félévvel meghosszabbították az eddigi szerződés hatályát.
Az uj barátsági szerződés megkötése különböző nehézségekbe ül kőzik, mert Olaszország
bizonyos gazdasági természetű kívánságokat
terjesztett elő, amelyekkel azt akarja elérni,

hogy a Romániával szemben deficites kereskedelmi mérlegét egyensúlyba hozza. Másrészről az olasz kormány azt az óhaját is kifejezte. hogy a két ország
kölcsönös ssmJe*gességl nyilatkozatot tegyen és pedig, hogy
Románia semleges maradjon abban az esetben, ha
Olaszország és Jugoszlávia között
konfliktus törne ki s másrészről
Olaszország
is semleges maradna abban az esetben, ha
Románia konfliktusba kev redne
Magyarországgal.

Hltlerék kormánybiztost követelnek
az ország élére
Egy angol lap leleplezte a nemzeti szocialisták puccslervét

(Budapesti
tudósítónk
tclefonjslentésc.)
Berlinből jelentik: A porosz tartománygyülés
elnöke, a nemzeti szocialista Kerrl, átiratot
intézett a birodalmi kancellárhoz és azt köveleli, hogy

a kormány azonnal állítson kormánybiztost az ország élére,
e sorozatos összeütközések elkerülése végett
pedig a rendőri hatalmat a birodalmi kormány vegye át. A porosz főbiztost a nen>
zeti szocialisták már ki is jelölték Hitler vezérkari főnökének, Strassernek személyében.
Politikai körökben kizártnak tartják, hogy a
birodalmi kornhíny ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozna.
¡.ondon, julius 10. A D»«y Telegraph mai száma
leleplezi IlllVer puccstervét. Eszerint UWer Ju/Itis
31-én *}.<zaka átiainc*!' nvel megbukt tj« a papén
Mrmanyt es magához ragad}« a hatalmat.
A részletes terv a kővetkező: Abban az eset-

ben, ha Hitlerék a német nemzetiekkel együtt
a birodalmi választásokon abszolút többséget szereznek, akltor szélsősége naríona!is!a kormányt
a'akl an tk, ame:yn«k élén a vo.t trénörökös ártana.
Ila" a többséget nem kapják meg, akkor Hitler
ultimátumot nyují áf a kormánynak ea fe'szólt/Ja
hogy as államhatalmat hazadé nélkül adja at a
birodalmi hadseregnek és a nemzeti azodi lista
rohamcaapalokn k* Schlelchner tábornok, a Paprn
kormány hadügyminisztere állítólag már közölte
is a nemzeti szocialistákkal, hogy számithatnak reá.
Ha mindez nem sikerülne, akkor a horogkeresztesek nem riadnak vissza az erőszaktól sem.
Augusztus elsejére virradó éjszakán végrehajtják
a puccsot, önhatalmúlag birtokukba veszik az állami gépezetet.
A Daily Henaid azt a szenzációs hirt közli, hogy
a német trónörökös Doornba utazod, ahot zár/
ajtók mögött rargval/ a/v Jávai, az exc8ászárral.
E»en a megbeszélésen aill'ó/ag arrái veit szó,
hogyan ossza fel a szerepeket a volt trónörökös
a lara an e'ökészi?et( monarchjs/a re^auráciúra.

Tizennégy mandátumot kapott
a romániai magyar párt
Fölényes választási győzelme utón lemond a román kormány

Bukarest, julius 19. A belügyminisztérium
éjszaka közzétette a választások végeredményét, amely szerint a mandátumok a következőképen oszlanak mej* az egyes pártok között:
Nemzeti parasztpárt 277, Duca-párt 28, Bratianu Gy. 13, Lupu 12, Cuza 11, Magyar párt
11, Goga 7, Szociáldemokraták 6, Vasgárdislák 5, Jorga 5, zsidó-párt 5, Avarescu 1 ~»andátumot kapott.
A többi párlok nem érték el a szükséges
két százalékot és igy mandátumhoz nem jutottak. A választás végeredménye szerint 277
kormánypá-ti képviselő lesz az uj parlamentben 110 ellenzékivel szemben.
Politikai körökben
biztosra
veszik,
hogy

Vajda miniszterelnök a szenálusi válasz!ás
után lemond, inert a reá bizott feladalot —
a választás végrehajtását — e'-véyezte. A király azután előneláihatóan újból koncentrációs kormány megalakítását kistrü meg, de
ez a kisérlel aligha lesz eredményesebb, mini
az eddigi uasonló kisérlelek. Ebben az esetben neiu marad más hátra, miut nemzeti parasztpárli kormány alakítása, amely ellen az
ellenzék felvenné a legélesebb harcot.
Még a legszélsőségesebb ellenzéki pártok is
kijelentik, hogy Vajda belügyminiszter a válaszlásokat, igéreléiiez hiven, a legteljesebb
szabadság jegyebtn folytatta le. Szentkereszthy
Béla báró, a magyar párt háromszéki elnöke,
kijelenlelle, hogy ilyen tiszta választás a ro-

mán Impérium átvétele óta nem vdt Erdélyben.
Az Országos Magyar Párt képviselőjelöltjei
közül eddig a kővetkezők tekinthetők meg.
választolt képviselőknek:
Aradmegve: dr. Parecz Béla ügyvéd, Biharmegye: dr. Hegediis Nándor ujságiró. Csikmegye: Paál Gábor ügyvéd és Szabó Béui
szűcsmester
Kolozsmegye: Bethlen Győrry
gróf, az Országos Magyar Párt elnöke Udvarhelymegye: Bethlen György gróf és Laár
Ferenc református lelkész. Temes-Torontálmegye: Ambrózy Andor gróf. Háromszékmegye:
Szentkereszthv Béla báró és dr. Abrudbányai
Ede ügyvéd. Tordamegye: Gaál Miklós.
CUVE BROOK,
CONRAD NAGEL

A végzetes csók
.

romokba alkotott mwtonaO
pOntnkMl » B«lT*ro»lb»n.

I szovjet dömping-kizpontot
állit fel Pozsonyban ?
Pozsony, julius 19. Megbízható értesülés szerint
a csehszlovák kormány vámszabadraktár jellegével
ruházta fel az egyik nemrég saovj tkflltségao Mfe.
sült gabona: akt írt. Hír szerint innen irányítaná
a szovjet a Közép- és fieleteurópábe Irányaié fibonadömpinge?. Ha ez a valószínűtlen hír igaznak
is bizonyulna, Magvarország szempontjából nem
jelent semmit, mert az idén kivitelre kerülő gabonafeleslegünk elhelyezése már most biztosltot!
nak tekinthető.

(

Felmentették
az okirathamisitással vádolt
autókereskedőt
(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 )
Régóta húzódó bűnügyben hozott ítéletet kedden a
szegedi törvényszék Vild tanács*, A Kopsw M
Magay volt szegedi autókereskedelmi cég beltagja,
Kucses Pál volt a vádlott, aki ellen az ügyészség
okfralbamisltúa miatt emelt vádat. Kucses Pál még
1930 juniusában eladott 6200 pengőért egy autót
Vass János mágócsi földbirtokosnak. Az autó a
budapesti Bárdi-cég tulajdona volt, Kucses Pál a
kőtleveleket és a váltókat méftis ugy állította ld.
mintha az autó a sajá'J« W votaa. Az ügyben
már a bíróság sokszor tartott tárgyalást, de Va s
János sohasem jelent meg, Kedden végre megjelent a földbirtokos is és vallomást tett. A bíróság ítéletében Kucses Pált felmentette az ellene
emelt vád alól bűncselekmény hiánya címén. Megállapította ugyanis a bíróság, hegy a vádban foglalt cselekmény nem magánokirathamisitáa.

II szegedi iparosok
és kereskedők demonstrációja
Az Iparosság nagvgyüléa*. Az ipartestület elöljárósága közli: A város kézmüiparossága a n dfielö't 10 órakor az ii*rtestület székházában nagy.
gyűlést tart, amelyen súlyos helyzete ellen tiltakozik és annak javítása érdekéből hoz sürgető
határozatot. Az ipartestület vezetősége felhívja az
ipartestület minden tagját, hogy a gyűlésen jx B
tosan jelenjék meg és tartsa becsüte/beU kötelessegédek az egész napos munkaszünet megt íriasáf.
Délben za.-aak a kereskedők, a Szegedi Kereskedők Szövetsége közli: A Szegedi Kereskedők
Szövetsége elnöksége legutóbb tartott nagytanácsi
ülése a julius 20-iki zárás ütryében azt a határozatot hoota, hogy • kereskedik ürle/eikef déli
12 árától egész nap zárva tartják. A szövetség elnöksége erről tagjait értesiti és kéri, hogy a ha- k •
lározalnak megfelelően járjanak el. Ezzel egy- N
klcjüleg azonban kötelességéhez mérten figyelmezteti a dohányarus«|ai|, hogy ezek üzleti záróráját
pénzügyminiszteri rendelet határozza meg, igy tehát üzleteiket e najion tetszés szerint ők zárva
nem tarthalják.
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Husz százalékkal több Szegeden tnosl
a munkanélküli,
mint a mult év juliusában volt
Csütörtök Hn Inségankét lesz a belQgyminisztériumban
(A
Délmagyarorszáq
munkatársáéi.)
A
belügyminiszter leiratban értesítette a város
hatóságát néhány héttel ezelőtt, hogy az inséflesek helyzetének javítása érdekében július 21-én, csütörtökön délelőtt ankétet tart,
amelyre a vidéki városok polgármesterét és
a népjóléti ügyek előadóját, Szegeden dr. vitéz Szabó Géza kultúrtanácsnokot hivja meg.
A miniszter, amint o leiratban közölte, tájékozódni kivan a szegedi munkanélküliek helyzetéről, a megindítandó szükségmunkák .fedezéséről, a jelenleg is folyó szükségmunkákról és felhívja végül a város hatóságát arra
is, hogy irásl>eli javaslatot terjesszen elő az
ankéten a sHegedi nyomor enyhítésére, jelólja meg azokat a produktív szükségmunkákat,
amelyek kereseti lehetőséget biztosithatnának
a szegedi munkanélküliek számára.
A belügyminiszter ezt a meghívását most
telefonon is megismételte, dr. Somogyi Szilveszter polgármester csütörtökön reggel dr.
vitéz Szabó Géza tanácsnok kíséretében Budapestre utazik, hogy ezen a nagyfontosságú
értekezleten résztvegyen.
A belügyminisztériumban tartandó
ankét
anyagát előkészítendő, kedden délben a kulturtanácsnoknál megbeszélést tartottak, amelyen a mérnökség löszéről Breinovils Vilmos
és Pálfy-Budinszkg Endre, a munkaközvetítő
hivatal részéről Luny Mihály jelent meg. A
belügyminiszternek nyújtandó felvilágosításokhoz Lung Mihály érdekes adatokat ismertetett a szegedi Ínségesek számáról. Jelentése
szerint a mult év nyarától mostanáig a város
8390 munkanélkülit foglalkoztatott a külön-

böző inségmunkálatokkal. A nyomor ás munkanélküliség nagymérvű növekedését
bizonyítja, hogy amig 1931 ulolsó hét hónapjára
4S06 inséginunkás esett, addig az 1932. év
elsC öt hónapjára ez a szám a 8390-re emelkedett. A munkaközvelitő nyilvántartása szerint a munkanélküliek jelenlegi száma 2165,
tavaly ilyenkor csak 1800 volt, az emelkedés
tehát körülbelül husz százalékos. A hivatal
szerint a munkanélküliek száma februárban
kulminált, amikor 6907 munkanélkülit tartottak nyilván Szegeden.
A megbeszélésen az a vélemény alakult ki,
hogy az elkövetkezendő télen körülbelül 8000
munkanélkülivel kell számolni. Egy munkáscsalád átlagos havi lakbére 15 pengő, ha tehát a szegedi munkanélkülieket egy hónapban
csak tiz napon át dolgoztatják az inségmunkák keretében átlagos 1.50es napszám mellett, továbbá, ha minden munkanélkülit legalább annyi keresethez akarnak
juttatni,
amennyiből lakbérét kifizetheti, akkor a városnak erre mind2n hónapban százhúszezer
pengőt kellene a kormánytól kérnie.
Megállapították, hogy a legfontosabb inségmunka a tanyai utak szikelése lenne. A tanyavilágban készilellek már néhány szikes
utat és azok kitűnően beváltak. A további
útépítések szinte kimeríthetetlen munkaalkalmat jelenlenének, a város egész éven át akár
5000 munkanélkülit is foglalkoztathatna ilyen
módon. A polgármester a csü'őrtöki ankéten
elsősorban ilyen irányban informálja a belügyminisztert

Görög Sándor fellebbezésének
elintézéséig függőben marad
a szegedi színház sorsa
A szinügyi és a fogdgyl bizottság szenzációs határozata

(A Délmagi¡arország munkatársától.)
Egy
héttel ezelőtt foglalkozott két teljes délutánon
keresztül a szinugyi bizottság a színházi kérdés tisztázásával és mint ismeretes, ugy határozott, hogy nem javasolja Görög Sándor
színigazgató szerződésének meghosszabbítását.
Miután dr. Somogyi Szilveszter polgármester még a szinügyi bizottság összehívása előtt
kijelentelte, hogy a szinügyi bizottság javaslatát döntésnek fogja tekinteni és azt, mint
polgármesteri határozatot végrehajtja, a bizottság foglalkozhuiott a szegedi színház ujabb
vállalatba adásának kérdésével is. Egyhangúlag hozott határozat alapján a szinügyi bizottság azt javasolta a polgármesternek, hogy
a szinház jövő évi bérletére dr. Szedő Mikló* operaéne l-essel kössön szerződest. Szedő
ugyanis szabályszerűen bejelentette, hogy a
Görög számára megállapított feltételek mellett hajlandó vállalatba venni a színházat

A szinügyi bizottság Görög Sándorra vonatkozó határozatának meghozatalánál igen
nagy szerepe volt annak a táviratnak, ameh»H az Orsiágoi Szinészegyesület elnöksége
intézett a polgármesterhez, de amelyből kimeredt egy szó és mei/változtatti
a
távirat
értelmét. A szinészegyesület kikézbesitett távirata szerint az egyesület vezetősége Görög
Sándor koncessziójának kiadását nem javasolhatja, mivel Görög nem teljesítette kötelezettségeit. A helyesbített szöveg sz- int
a
szmészegyesület azt kívánta közölni a polgármesterrel, hogy

a koncesszió kiadását a távirat
feladásának napján nem véleményezhette.
léébezben Göróc Sándor benvujtolta a pol-

gármesteri határozattá emelt bizottsági javaslat ellen fellebbezését, de a polgármester megbízásából dr. Szekerke Lajos tiszti ügyész is
megkezdte dr. Szedő Miklóssal a szerződés
megkötésére vonatkozó tárgyalásokat A szerződéstervezet azóta el is kés íült és kedden délután 5 órakor ült össze

a logügyf bizottság tagiéival kiegészített szinügyi bizottság.

— A jogügyi bizottság tagjai valamennyien
külön-külön azt fejtegették, hogy jogom volt-e
az első év után Görög szerződését meghoszszabbi'ani. vagy sem. ha jogom volt, átruházhattam-e a szinház igazgatását más*-*? Hai
pedig rem volt jogom a szerződés átruházása, visszaszáll t-e ez a jog a közgyűlésre? A1
jogügyi bizottság tagjai alaposan megvitatták a kérdést, de végül is az a vélemény alakult ki, hogy miután Görög Sándor ugyiS
megfellebbezte azt a határozatot, amely őt
a szinház további igazgatásától megfosztja éd
a színházat dr. Szedő Miklósnak adja oda*
az összes iratokat fel kell terjeszteni a belügyminiszterhez:

mondta ki a belügyminiszter az
nfolsó szót a szfnház ügyében.
Ha a bel ügymin is/.'.er ugy találja — mondok
ta a polgármester —, hogy nem volt jogorrt
a színigazgató-kérdésben határozni, akkor feloldja majd a határozatot és a kérdést döntés
végett a közgyűlés elé utalja. Ha pedig a belügyminiszter ugy találja, hogy jogom vett a
határozathozatalra, akkor a. kérdésben érdemben fog dönteni.
A szinügyi és jogügyi bizottságnak ezután
a dr. Szedő Miklóssal kötendő
szerződés
pontjait keltett volna letárgyalnia, azonban
erre sor sem kerül és addig nem is kerül,
amig a belügyminiszter a kérdésben nem dönt.
Végül foglalkozott az egyesitett bizottság a
Makón játszó szegedi konzorcium segély k érelmével, mivel azonban a kisgyűlés már állást foglalt ebben a kérdésben, a bizottság
nem hozott határozatot
Arra a kérdésünkre, hogy mikorra várható
a belügyminiszter döntése, a polgármester kijelentette, hogy a

a város hatósága kisürgeti a mielőbbi döntést.
amely remélhetőleg nyugvópontra juttatja végre a szinház viharos problémáját.

Genfben kimondták
a vegyi- és 2 baktériumháboru
eltiltását

Paris, július 10. A francia delegáció teljes száma
A bizottság több, mint két óra hosszáig tar- jelenléte Genfben lehetővé lette, hogy hozzáfogjaló ülésen foglalkozott Görög Sándor fellebbe- nak a munkálatok első szakaszának befejezéséhez. Máris létrejött a megegyezés a véghatározat
zésével és azt a határozatot hozta, hogy
bevezetésére, amely a francia delegáció által nagyon helyeselt két alapelvet állit fel: 1. a szárazGörög fellebbezését a belügymiföldi, tengeri és légi fegyverkezés egészének lényeniszterhez terjeszti lel az összes
ges leszállítását, 2. a kényszereszköze k csökkentéséIratokkal együtt. Addig, amíg a
nek szükségességét
fellebbezés ügye el nem dől, dr.
Az értekezlet hozzájárul a «mkofc toinafarfalmá.
Szedő Miklós szerződéstervezetét
nafc ho Iá o?á «ához, a vegyi-, valami; t a brsfcié.
nem Is tárgyalta a bizottság.
rtam hab«ru és a gyújtóbombák használataik elAz ülés után dr. Somogyi Szilveszter pol- tiltásához, a fegyverkezéseknek megfelelő hatásgármester a következőket mondotta a Dcl- körrel felruházott bizottság utján történő ellenőrzéséhez, mis a katonai repülők és a nehéz tüzérség
mnOyarország munkatársának:
ügyében még folyik a vita.
Franciaország fenn kivánja tartani a bombavető repülőgépeket csupán harctéren valő alkalMinden Idők legérdekesebb Hímje i
mazásra és olyan rendezést követel, amely megakadályozza, hogy a polgári repülőgépeket katonai célokra felhasználhassák, kívánja végül, hojry:
•Megszólalnak:
a szárazföldi tüzérség nehéz ágyúinak kaliberét
Európa szJmaxntt u n k <•<>!.
a hajóágyukenek megfelelően csökkentsék.
A viiág valamennyi élft ur -<k<.diSiEirópa anfárak elhall «a élö Intétól.
A szerződés tnásoüik szakaszának élőké z tését
A tudomány nagy elméi.
csak a szünidei megszakítás után veszik munA levegő hősei. 1
A »port tureíféjfe .
F.t' m ' j f l ' i l :
káoa. Ennek a résznek főpnoblémája a fegyverkezések korlátozása a költségvetési kiadások csökkentésinek általános rendezése utján, amihez Frann
a sxcx n
hh
* s e'v -n
FM/-^-rp!(k
ciaország különösen ragaszkodik, miniliogy ebb-n
Oreta Nlssen *s Victer Mc. Laglen
a tekintetben a genfi határozatok bevárása nélkül
f K m i t n s o k . í « t •» o r n i ü r
máris kezdeményező léuéseket tett

Belvárosi Mozi

Történelmi arcképcsarnok

4 garnizon ördöge
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BÚTORSZÁLLÍTÁST
A tanyai ezörmestör
Tóth József lakatosmunkáitól kap.
tuk az alábhi színes tanyai karcolatot:
Tamás bicsaknál a szőgedi homokon cséplőpépet javítgattam. Nagyon csehül éreztem maflám. rniff meg nem szoktam az egyszerű, homoki
gondolkozást.
Egy udvari melléképületben volt a szállásom,
az ablakai keletnek, ami igen kellemetlen volt,
mert három óra után már nem lehetett aludni
De nemcsak a nap miatt, hanem a kut, meg
az itatóvályu vendégeitől sem. A fías kanca hangos nyerítéssel hívta csikaját a reggeli fogőblögetéshez. Risfca mély basszus hangon ereszlett meg
egy üdvözletet a szomszéd tanya felé és pár hetes
borja bamba hőgéssef köszöntötte az égő napot, —
nem is szólva a birkák bégetéséről, íudak, kacsák,
gágogásáról, malacok sivitásáról, amely kiegészítő
kórus volt minden reggel az előbbiek mellett; —
a kisérő akkord pedig az álmos béres káromkodása,
aki a poklok legmélyebb zugába kívánta az egész
négy- és kétlábú vidám társaságot
Este nyolcig dolgozt' n, tízre ha el tudtam riadni,
a hőségtől és a hajnali koncert után már, csak
hevertettem fáradt testemet. S mégis ha hat-hét
órára kimentem a műhelybe, olyan szemmel nézett rám az öreg gazda, hogy szinte megdöbbentemHallottam ugyan az udvaron erőltetett krákogást
hangos dörmőgést, de mit gondoltam én arra, hogy
ez ébresztő akar fenni, .— és nekem szól Később
tudtam csak meg, hogy a homoki embert vérig
bosszantja, ha valaki — aki az ő kenyerét eszi
— még mindig ágyban van. amikor ő már dolgozik.
Na de helyre is hoztam a hibám, még pedig
ugy, hogy mindketten meg voKunk elégedve. Mielőtt megkezdődött volna a reggeli itatás a kútnál, én már kint a műhelyben az üllőn három
kilós kalapáccra' verten» a taktust Bezzeg másként kezelt az öreg. Olyan alázatosan köszönt,
hogy szinte azt éreztem, — szégyeü magát amiért
lepipáltam. Természetesen azt nem tudhatta, hogy
mire & kapákkal, ekékkel, meg mittudoménmivel
meg nem rakott kocsija a tanya udvart ei sem
hagyta, én már •• Kerítés menti egyik hűvös bokor alá telepedtem le alvászat szempontjából, honnan csak hét-nyofc óra felé kerültem elő. Meg
is töltött minden reggel a részemre sajátkezűiig
egy csatos kristályos üveaet borral, hogy ilókába
hiányt ne szenvedjek.
Azonban nem sok örömöm volt "a saját keze
töltötte borban, mert oly savanyu volt, hogy a
vizíborjut is kihajtotta volna belőlem. Este azért
mindig üres volt. Volt arra vendég, aki megigya
bőven.
Ráérő meggyérési legénykék barkácsoló tanyai
ezőrmestörők mindig voltak körülöttem^
akiket
módfelett érdekelt a magasabb ipari tudomány.
Hirem is futott milyen szakmányos embör va.
gyok (gondolom a bor miatt)
Volt közöttük egy hires barkácsoló, az öreg
ferenc b.ícsi. Rá ts tartotta magát mert minden
munkámat lekicsinyelte. Naponta vendég volt nálam, hol kétkézvonót, hol vésőt köszörült nagy
szakértelemmel. Volt neki egy vágója, amire na.
gyon büszke volt; állítása szerint pesti szerelőig
vitte a származását. Köszőrülgetés közben hozzáfogtam faragni a dobsineket, jókora forgácsokat
hasítottam le a vágómmal belőle Gondoltam most
visszaadom az Öregnek a sok csipkelődést
— Ferenc bácsi elhiszem, hogy pesti a vágója,
r»a levág veie oívan forgácsot, mint én ezzel-e.
— Nem olyant én öcsém: hanem ketté vágom
az egész sínedet is.
— Hát mán azt nem engedem, — szólt körbe
Tamás bácsi. Az ée magyarjaim már elismerően
bierentgettek Ferenc bácsi felé, mintha mondták
volna — ezörmestör az, bizony mőgtöszi
Mentő ötletem támadt. No jó, hát kárt nem
lőhet csinálni, de van itt ócska, ami már semmire
se jó, na mög nem is oíyan kemény — tettem
hozzá csípősen. Csakugyan, — az lőhet — mondta ki a szentenciát Tamás bácsi.
Szétnézett Ferenc bácsi a pipázó társaságon,
erősét sodrott a bajuszán, érezte, hogy most ki
kell vágni a rezet. Gyorsan egy ócska sint fogtam
a satuba, kalapácsot adtam az öregnek: na nézzük art a pesti vágót. Mégegyszer szemügyre vette
az öreg a hires jószágot, elégülten nyála;.!a meg

CSALD DEZSÜ

Kelemen uoca 5.
Telefon 28-02 278

— »Iát miből van j í öcsémt csak mögmondodf
az élit ráfogta a vasra és rávágott hárma? —
— Biz ebbe az acélba gyémánt van keverve. Az
négyet, de foríács, az nem kunkorod«« löt a
egész országban csak ez a darab van, ezt ugy
nyomán.
Nézi az élit; odamennek a szemlélők is, hát csempésztem az angliiísoktól, — lódítottam az
öregnek nagy komolyan.
biz az elgörbült. Ferenc bácsi egy keserves üzeNagy nehezen — egy szóra — belementem, hogy
netet küldők a felhők felé a drága szerszám
egy pár fud, egy pár tyúk és egy liter Jó bor1
miatt, a többiek meg csak nevettek rajta.
ellenében birtokába veheti a vágót.
M.ísnap eljött az öreg és arra kért hogy adAzóta a királyhalmi barkácsolók leghőbb vágja
jam neki az én vágómat mert ő még olyant nem
látott, amely ngy viszi a vasat m i n t b i c s k a * f á t Ferenc bácsi vágója lett.
Tóth József.
— Nem lehet; nagyon drága a* Ferenc bátyám.

Szegedi autókarosszéria üzem

Kossuth Lajos-sugárul 68. sz. — Legolcsóbban vállalja:
autókaroMzérlák készítését, favlíását és ducő fényezését
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(A Délmagyarország munkatársától) A strandokon és a fürdőházakban az utóbbi időben elszaporodtak a strandtolvajok. Naponta történik hol itt
hol ott kisebb-nagyobb lopás. A tolvajok előszeretettel dézsmálják meg az elhagyott kabinokat és
amig a kabin gazdája valahol a Maros.torkolát
körül evezget addig elszedik értékesebb holmiját
A napokban megtörtént az a tragikomikus eset
hogy az *ggik hölgynek minden ruháját elvitte
valaki A hölgy késő este vette csak észre, hogy
a rajta lévő fürdőruhán klvűl egyebe nincs. De
érzékenyebb károkat is okoztak már a tolvajok.
Egyes helyeken a strand közönsége detektu*
osztályt szervezett a saját kebelébőt'és az alkalmi

csónakon
strandtolvafolc

detektiveknek kötelessége nyomozni a tolvajok etán.
Eddig azonban egyetlen strandtolvaj sem került
kézre.
Ezen a nyáron speciális tolvajlás alakult ki el
Tiszán. Egyesek tsóvakokat lopnak, (te csak rövid]
használatra. Ugyanis sokkal több olyan fürdőző
van, akiknek nincs csónakjuk. Ezek Is szeretné.'
nek néhanapján csónakázni Az ilye.i fürdőző az.
után agy segít magán, hogy óvatlan pillanatban
elköt egy csónakot és felevez benn« a Marosig
Visszafelé jövet a strand eiM néhány szaz m é.
térrel sorsára hagyja « csónakot, é maga pedig
leaszik a strandra

Háromezer ülőhely lesz
»Az ember tragédiája« szabadiéri előadásán
Fénylöggönnyel zárták körül a Rudolf-téri nézőterei
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
polgármester megbízásából dr. vitéz Szabó Géza kultnrtanácsnok kedden délelőtt hivatalosan
is közölte Hont Ferenccel, hogy a város minden tekintetben támogatni kívánja Az envber tragédiája szabadtéri előadásának tervét.
Kedden délelőtt Hont Ferenc több színházi
szakemberrel helyszíni szemlét tartott u Rudolf* téren ós a Kultúrpalota előtt. Felmérték
a teret és megállapították, hogy minimálisan
3000 ülőhelyet tudnak biztosítani a közönség
részére
A terepszemle után megtekintették
a színház diszlettárát és megállapították, hogy
a megfelelő díszletek rendelkezésre állanak,
jelmezek is vannak, mindössze néhány jel-

mezt kell kölcsönkérni .az Operától és a XemH
zeti Színháztól.
A színpad kérdését is megoldották a helyszíni szemlén. A feljáróknál és a lépcsők«'
nél négy színpadi állvány készülj ugy hogy
a felvonások különböző jeleneteit m á s
és
más színpadon játsszák le. A térlezárás problémáját ugy oldják meg, hogy a nézőtér és
a színpad köré, Hont Ferenc terve szerint
fényfűggőnyt vonnak kifelé irányított
reflektorokkal. Ezek az erősfényű reflektorok megakadályozzák, hogy a nézőtéren kivül cső ré-,
székről beláthasson a színpadokra a »potyapublikum*.

ölvennégyéves
fiatárper
Mafcó és Vásárhely
Között
Ji bíróság

augusztus

2-án Őelyszinl

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Tal á n a legérdekesebb perek közül való az a
per. amelyik 1878 óta folyik M a k ó és Vásárhely között. 1878-ban határkiigazitó bizottság járta az országot és ez a bizottság, amikor a Makó és Vásárhely közötti határvonalat megvonta, a határköret egy f é l m é t e m i
Vásárhely felé, egy árokba tette, mert a rendes hülyén a gyalogösvény közepére esett volna. De az eszmei h a t á r a gyalogösvény közepén v o l t
J ó i d ő múlva a makóiak azzal állottak
elő, hogy jogosulatlanul halad az ut az ő földjükön, mert a határkő is azt mutatja, hogy a
határ odébb, Vásárhely felé esik Ázt kívánták, hogy a vásárhelyiek tömessék be az árkot és az ut a betömött árok fölött vezessen

tárgyalást

tart

e l A vásárhelyiek ellentmondtak ennek a követelésnek. Ettől kezdve farkasszemet néztek
egymással az u t melletti földbirtokosok. A
viszálykodás számtalan esetben foglalkoztatta Vásárhely város és Csanád \ármegye törvényhatóságát, sót a minisztériumokat is. A
makóiak végül birtokháborítási
pert indítottak a vásárhelyiek ellen és ez c. per még is
folyik. Az akták több mázsa súlyúra dagadtak. Most m á r anayira megérett a dolog, hogf
augusztus 2-án helyszíni tárgyalás lesz a vi- fs
tás határban.

WIESNER BÚTOR
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Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja
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Magasnyomású vízvezetéket kérnek
a külvárosi háztulajdonosok
Vállalnák a csőhálózat költségeit Is

(A
Délmagyarorsz'ág
munkatársától.)') A
me felsővárosi
háztulajdonosok beadványt intézIflrdflnma nélKOl tek a polgármesterhez, «kivel azt közlik, hogy

löszül* Imre, Széchenyi ter 2.
H í r e k
W)WW,
Szerda. Rőtn. kath. Jeromos h*.
eyMM ^ V W m p^tt^Mns Illés. Nap kél 4 óra
23 perekor, nvugszik 19 óra 49 perekor.
Egyetemi kBavviár (központi egyetem. L emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
tinak: Lelnzinger Gyula, Horváth Mihály-u. 9.
(Tel. 1352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u.
1. (Tel. 13-4«.) Nyilassy Áposton, Római-kőrnt 22.
(Tel. 25-49.) Salgó Péter, Mátyás király-tér tTeL
12-96.) Frankó Andor, Dugonics-tér 1. (TeL 17-93.)
Zakar S. őrök., Valéria-tér t (TeL 16-55.)
— A központi választmány űtfaew A központi
választmány pénteken ülést tart amelyen az országgyűlési képviselőválasztók pótnévjegyzéke ellen
beadott fellebbezéseket """és kérelmeket tárgyalják.
— A« egri kereskedők bojkottálják a magas
bérű flzle'ekrC Egerből jelentik: Eger város vezetősége már regebben elhatározta, hogy a városi
házakban november elsejétől leszállítja az üzlethelyiségek bérét A kereskedők azt remélték, hogy
ennek a határozatnak az egész vonalon meglesz a
nivelláló hatásv Ezzel szemben a háztulajdonosok egyrdsze régi bérlőinéf makacsul ragaszkodik
a magas üzletbérekhez. Ha azonban a régi bérlő
n j helyiségbe költözik, az u j bérlőnek sokszor
ötvenszázalékos mérséklést is adnak. Az egri kereskedők emiatt keméay ellenakcióra készülnek.
Az a tervük, hogy bojkottálják azokat az üzlethelyiségeket ahol a tulmagas jjzletbér hozzájárult
a bérlő tönkrejutásához.
_ u j csatornával untot össze a Egyesült AUam o U l « Kanadát Washingtonból jelentik: Az
Egyesült Államok és Kanada kormánya nagyszabású csatornaépítésre határozta el magát Egy
uj viziut építéséről van sző, amely nagymértékben
megkönnyíti majd a két szomszédos ország közötti
közlekedést A csatorna építésére vonatkozó szerződést hétfőn írták alá Washingtonban. Az uj csatorna neve Szent Lőrinc-csatorna lesz. Az énltési
költségekre nyolcszázmillió dollárt Irányoztak elő.
— Hitelezek és adósok véres ecatat vfvrak egy
.román községben. Bukarestből jelentik: Suceavanegyébea, az orosz határ közelében, Stupd községben a hitelezők és adósok a konverziós törvény
következtében már régóta hadilábon állanak egymással. A mult éjjel két táhorra oszolva a községháza udvarán egymásnak rontottak. Az összeütközés után két halott és öt súlyos sebesült maradt
a helyszínen. A verekedésnek nem volt politikai
jellege.
— Sziklai Jenő pályázik a kecskeméti színházra,
Kecskemétről jelentik- S z i k l a i Jenő a mult hét
végén személyesen, élőszóval terjesztette elő ajánlatát Z i m a v Károly polgármesternek, most pedig írásban is beterjesztette kérelméí. Pályázni kérvényéhez csatolta dr. P á í f y József szegedi helyettes polgármester ajánló sorait amelyek szerint Sziklai a szegedi szinháznál kezd tízéves
működése alatt kiváló rendezői és színészi képességeivel megbízhatóságával
szaktudásával ugy
a közönségnek, mint felleobvalöinak legteljesebb
elismerését, megelégedését és szeretetét érdemelte
ki. A szegMí szinház volt intendánsa a legmelegebben ajánlja a színház igazgatói állására.
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a nagykörúton ldvüli .ivőviz-szolgáltatás ellen a legsúlyosabb kifogások merülnek föl.
A beadvány szerint szégyenteljes
állapotok
uralkodnak ezen a téren a külvárosrészeken.
A lakosság állandóan panaszkodik, mert kévés a kifolyó és igy nehezen jut vízhez, de
ami kevés kifolyó és kut van, azt sem gondozzák, a kutakat sok helyen megrongálják.
Azt kérik a felsővárosi háztulajdonosok, hogy
• város szüntesse meg ezeket az áldatlan állapotokat, még pedig olyan módon, hogy

kezdte meg a külvárosokban Is
a magasnyomása vízvezeték megépítését.
Kezdje meg a város a csővek lerakását és
a költségeket hozzájárulás formájában vesse
ki az érdekelt háztulajdonosokra.
A mérnöki hivatal szerint a külvárosokba

a magasnyomású vízvezetéket a jelenlegi súlyos pénzügyi viszonyok között nem lehet kiterjeszteni. A magasnyomású vizmüvek jelenlegi apparátusa is csak arra elegendő, hogy
a nagykörúton belül biztosítsa a vízellátást
így t e h á t ha a külvárosokba be akarnák vezetni a magasnyomású vízvezetéket, a külrészeket 7—8 körzetre kellene osztani és minden körzetbe eyy-egy viznyomás-fokozó berendezést kellene létesíteni, amit
motorikus
erő hajtana, ez pedig olyan horribilis költségekkel j á r n a , hogy a város jelenlegi súlyos
helyzetében arra gondolni sem lehet.
De át keltene építeni a külvárosi csőhálózatot is, mert a jelenlegi vezeték a magasnyomást nem b i m á ki, a legtöbb helyen szétrepesztené a csövet. Több u j kut furatására
is szükség lenne, a m i szintén nagy költséget
jelentene. Ezek szerint tehát j ó ideig gondolni sem lehet a felsővárosi háztulajdonosok
kívánságának teljesítésére.

„A moratőrlumrendelet a gazdákat az eddiginél is
súlyosabb helyzet elé állította"
A független kisgazdapárt mozgalmat Indít a képviselőház sürgfs összehívása
érdekében

Budapest, julius 19. A fügí?etlen kisgazdapárt Budapesten időző tagiai kedden délelőtt
rögtönzött értekezletre gyűltek össze a parlament elnapolása óta bekövetkezett sulvos
gazdasági események megbeszélése céljából.
Az értekezlet beható megbeszélés után megállapította, hogy a mezőgazdasági
moratórium
ügyében kiadott
kormányrendelet
nemcsak
hogy nem elégíti kl a hozzáfűzött
várakozásokat, hanem a gazdaközönséget az eddiginél
is súlyosabb helyzet elé állítja.
Fokozottan
áll ez a rozsdakár és a hőguta által sújtott
vidékekre, ahol a gazdaközönség a folyó évi
kamatok megfizetésére előreláthatólag képtelen. Kifogásolja a p á r t azt. hogy a gazdákra
vonatkozó rendelkezések által érlnlelt iparosok és kereskedők iavára a megfelelő morato<riális intézkedések kimaradtak a rendeletből.
Súlyos aggodalommal lát ja a párt az o s z t r á k magyar kapcsolatok megszakadását s a mind-

Vizsgálati fogságba helyezték
a kommunista-szervezkedés
gyanúsítottjait
(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 )
Jelentettük hogy a kommunista szervezkedéssel
vádolt Füaky László és társai nem kerülnek rögtön
itélő bíróság elé, az ügyészség az ügyet a rendes
bűnvádi eljárás útjára "terelte és az iratokat áttette a vizsgálóbíróhoz. Dr. Berze Árpád vizsgálóbiróhelyettes kedden hallgatta ki Fűssy Lászlót,
Dinnyés Ferencet és a többi gyanúsítottakat A kihallgatás egész délelőtt tartott, majd • vlzsgáfó.
bíró klhlrcle'fe előtíük a vizsga lafl fogságof elrenöe'ő végzését. A gyanúsítottak közül igy »erkt
sem kerül szabadlábra.
— GjümöIcskíálUtás Kecskeméten. Kecskeméten
julius 23-án és 24-én gyümólcskiallitást rendeznek,
amelyre a várost is meghívták. A polgármester a
termelők figyelmét felhívta a kiállításra,
z Iziadás ellen használjon >perpedes«-l 157

két félre súlyos helyzetet jelentő szerződésen
kivülí állapotot, amelynek veszélyére a p á r t
a kormány figyelmét ipár. idejében M .ismétellen felhivta.
A gyümölcs-, zöldség- és baranfíexporfhoz
fűződő érdekek a kormány legsürgősebb eredményes gondoskodását teszik szükségessé. További halasztást állat- és
gabonnexportunK
rendezése sem tür meg. A halasztást n e m
tűrő kérdések eredményes megoldására a p á r t
a legnagyobb súlyt helyezi és ezért elhatározza, hogy abban az esetben, ha a kormány
a hét végéig megfelelő eredményeket
felmutatni nem tudna, a jövő hét elején haladéktalanul érintkezésbe lép a többi ellenzéki párttal a képviselőház
legsürgősebb
összehívása
érdekében. A további teendők megbeszélése
céljából a párt képviselőtagjai a jövő hét
hétfőjén u j a b b megbeszélésre gyűlnek össze.

— Nincsen sóhegy Caákvánott Székesfehérvárra
érkezett híradás szerint Csákvárott mesterségesen
betemetett sóhegy van. A sóhegyet állítólag a 48-as
időkben vonták be mintegy négyméteres földréteggel, hogy az állami lefoglalás elől megmentsék. Ha
a hír Igaznak bizonyult W n a , természetesen isjen
nagy jelentőséggeí bírna a sóbánváitól megfosztott
Magyarországon. Beszéltünk Csákvár község főjegyzőjével. aki azonban kereken megcáfolta a híradást A főjegyző elmondotta, hogy a kommün
alatt terjedt először hire annak, hogy Csákvárott
betemetett sóhegy van. Akkor a geológiai intézet
egyik főtisztviselője eT is utazott Csákvárra és
kutatásokat végzett, de minden eredmény n?lkül.
Csákvárott sajnos, nincsen só és igy továbbra is
külföldi behozatalra szorulunk ebben a nélkülözhetetlen ásványban.
-r Lampel Ica tudósítása • vl légszépségvers pnyröl» »Miss Magyarország 1932« a S z í n h á z i £ í e t
uj számában kezdi meg tudósításait amelveket
az idei világszépségversenyről ir. Amiről a napilapokban annyi szó esik: szabad-e az uccán pizsamában járni, a S z í n h á z i é l e t b e n már képeken láthatd

A szegedi ipa/oiok egétz nap zárva tartiák műhelyeiket
A szegedi kereskedők üzleteiket délig tartiák nyitva
Az iparosok és kereskedők délelőtt 10 órakor nagygyűlésen tiltakoznak az elviselhetetlen közterhek ellen

•vn. 20.

csak déli 12 órái

azontúl pedig mór csak 1 napig tart

fehércégtáblás

BOROS-VÁSÁR

Siessen beszerezni amire szllkiége -van,
mert Ilyen olcsón íObbé nem órusltunk!
— Az anya g.indatL.nsaga a kisgyermek halálát
okozta. Makó melleit az egyik tanyán nemrégen
halálos végű gyermektragédia történt. T a k á c s
fánosné, az egyik lanyásbéres felesége négy és félhónapos kisfiát őrizetlenül hagyta egy gyermek!<ocsibnn. A csejsemő hánykolódás közben kiesett
a koositiül és a kerekek közé zuhant. Nyaka a
két kerék közé került oly szerencsétlenül, hogy
lelógó testének súlya alatt néhány perc alatt megruUadt. Az anya ellen megindult az eljárás gon
iallan>ágból okozott emberólé- vétsége cimén. Tarács Jánosnét kedden vonta felelősségre a szegedi
¡örvényszék V i l d tanácsa. A biróság Takács Jánosnét nyolcnapi fogházra ítélte.
1 A Perp'dt* a RAbnsf pa'ik.ibn kapható. 157
— A vx>nac we veletíe maga/ • rá kosi pálya.
•>dv«ron egy f|a:ai i©any. Budapestről jelenUk:
A rikosi pályaudvaron a Hatvsin felé induló személyvonat elé vetette magát T ó t h Vilma kiszolgáló It'ány. A vonatvezető már nem tudta a vonalot megállítani és az egész szerelvény keresztülment á leányon, akinek a testét borzalmasan őszszeroncsolta. A nőben még volt élet, amikor a
mentőket kihívták. A mentők áronnal kórházba
akarták szállítani, fel is tették a mentőautóra,
mielőtt azonban kórházba értek vo'na vele, a le.'ny
már meghall, Reliküljében, amelyet szintén összeszaggatott a vonat, egy véres levelet találtak,
amelyben a leány bejelanti, hogy öngyilkos lesz
és kéri, hogy értesítsék haláláról Petróczv-ueca
3a számú házban lakó ismerőseit. Holttestét a
törvényszéki orvostani intézetbe vitték,
— Verekedés közben eltörték a nyckeslgoiyajái.
Nyíregyházáról jelentik:
Nagylónya' községben
Szabó Lajos, Horváth Bertalan, Vadász György és
LJszkó Béla odavaló legények összeszólalkoztak,
majd hatalmas karókkal rohantak egymásnak, A
szörnyű dulakodás hevében Liszkó Béla feljajdult
és hörögve eszméletlenül rogyott össze, A szerencsétlen legényt valamelyik támadója karóval ugy
tarkón ütötte, hogy nyakcsigolyája eltörött és néhány percnyi kínlódás után meghalt. A csendőrség
megindította a nyomozást.
x r»t>l-Ka WéayaniKUása a fillér vásárlóerejének jegyében induL Kirakatai is erről beszélnek.
— Hitelezési esatóvt felje/entetfe *z anyósé/,
mert n e m odta ki a hozományt, Budapestről jelenük. Családi háborúságból keletkezett viharos
11 gyet tárgyalt kedden a budapesti büntetőtörvényszéken T a m á s Lázár egyesbiró. A per vádlottja
H a n e t h Gábomé, aki K l e i n Jinő építészhez
dia feleségül a leányát és azt ígérte, hogy tizenhatezer pengő hozományt ad neki. Az építész az
•Tpretet készpénznek vette, olyannyira, hogy a
i onhalezer pengőt egy ügyvédre engedményezte,
\mikor az úgyvéd az összeget az anyóstól meg
ikarla kapni, kiderült, hogy Banethné" nem hajlandó kifizetni. Az ügyvéd erre polgári pert indigóit Banethné ellen az en^edraényezett összeg ereiéig. A polgári pert meg is nyerte. Ekkor azonban
kiderült, hogy Rancth Gáborné egész vagyonát
másra iratia, ugy, hogy egy fillért sem lehetett
rajta behajtani. Amikor Klein Jenő, a vő megtudta. hogv az igért hozományból nem lesz semmi,
— hitelezői csalásért feljelentette az anyósát. Az
ügy tárgyalását a bíróság az iratok beszerzéséig
elnapolta.
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bemenetre a m a e s t e 161 S Arai
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Flört, szerelem, házasság,
válás két hét alatt
a szegedi strandon
(A DM magyar ország munkatársától.) A legérdekesebb nyári történet: ef,g házasság története. Ez
a házasság a nyáron született és mielőtt a levelek
lehulltak volna, meg is halt Mindössze néhány
napig éH, de éppen ezért érdekes, mert Igy rekordot jelent a gyors házasságkötések, illetve v*.
lások terén.
A kis regény a mult hó közepén kezdődött _
a nyári szezonhoz méltóan — a strandon. A j ó .
megje'enéiü jó' szituált fiatalember megismerkedett
a csinos társaságbe.i leáiinyat Csónakázások, vidám fürdések következtek és rohamlépésben indult
el a regény. A fiatalok minden szabadidejüket
együtt töltötték. Láthatólag jói érezték magukat
egymás társaságában, de még egyikük sem gon*
dolt arra, hogy a kis nyári flört komolyabbra
fordul. Eltelt azonban néhány nap és ezután a
fiatalember a következő kérdéssel fordult a ieány.
hoz.
— Akar.e á l l a n ^ a n velem üenni? Igy o n a l m u ^

Elrontott gyomor, bélzavarok, émeljgés,
kellemetlen száji* homlokfájás, láz, szék*
szorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már
egy pohár természetes „Ferenc Józseí* ke»
serűvtz gyorsan, biztosan és kellemesen hal. \
gyakorlati orvostudomány Igazolja, hogy a
Ferenc József «fi használata a sok evés és
Ivás káros következményeinél Igazi jótété*
ménynek bizonyul. A Ferenc József keserű*
viz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer*
üzletekben kapható.
b.i Esküdjünk
— Nem tudott felkapaszkodni a vlzttfi a folyópartra. Kunszentmártonból jelentik: F. S z a b ó
István 23 éves kunszentmártoni kisgazda a Körösben fürdött. Ruháját a parton hagyta és beaszott a vizbe. Mikor Iá akart jönni, a meredek
parton visszacsúszott és bezuhant a vizbe. E z
többször megismétlődött vele. A vízzel folytatolt
küzdelem közepette szivgörcsőt kapott és azonnal
elmerült. Három méterre találták meg attól a
helytől, ahol elmerült. A nyomozás megállapította, hogy halálát szivgőrcs és fulladás okozta.
•

—

Ast
i d ő
A Szegedi Meko o.'oglat Obszervatórium jelenti:
Időjárási helyzet (rádlóje:entések alapján): A baromé trikus maximum az Óceánon 755 mm, a minimum Finnországon 750 mm. Erősen kifejlődött
csapadékos zónák a minimum körül vamuk. Középeurópában is több helyen volt eső. A kontinens túlnyomó részén még mindig csak mérsékelten meleg az idő. A Balkán, de különösen
Törökország igen meleg (38 fok Celsius).
A hétfőn este fellépett zivatar a megszállt Délvidékről húzódott Hódmezővásárhely felé és fokozatosan erősödött Szeged ebből a zivatarból
semmit, északi része, igy Szatvmaz is csak keveset. Szegeden kedden viharos szél volt.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 2?fi fok
Celsius, a legalacsonyabb 17.4 fok Celsius. A barométer adata 0 fokra és tengerszintre redukálva
reggel 760.4 mm., este 758.8 mm. A levegő páratartalma reggel 75 százalék, délben 44 százalék.
A szél iránya délnyugati, erőssége ¿—6 volt
Idő jóslat a Délvidékre: A zivatarhajlam szünésével újra fokozödó meleg és száraz idő.
— Agyonütötte a fal. Szombathelyről jelent*:
S o m o g y i Sándorné alsósági asszony a házuk
előtt lévő tornác régi vályogfala előtt álldogált.
Eközben a vályogfal hirtelen nagy robajjal ledőlt
és a szerencsétlen asszonyt maga 4lá temctie.
Mire segítségére siettek, már csak holtlestét tudták kihúzni a romok aló!.
— Rendszeresen lopkodják a kerékpárokat a törvényszék é p ü h » «¡öl. A tőrwnyszék épülete elől
jóformán minden nap ellopnak egy kerékpárt.
Valószinü, hogy szervezeit tolvajbanda követi cl
az ügyesen végrehajtott lopásokat, mert a tolvajok kilétét még csak nem is sejti a rendőrség.
A tolvajok érzékeny károka* okoznak, mert egyegy gép ma 200—250 pengőt er. .A károsultak között .szerepelnek ügyvédek hivatalnokok és ügrev
bnjos emberek, akiket idézés szólít a törvényszék
épületébe. Nagy baj az. hogy kerékpárokat a törvényszék elnök rendelkezése értelmében nem szabad az épületben elhelyezni, tehát a gíntulajdo;<o«ok kénytelenek őrizet n'lka' az uccán hagyni
gépeiket A rendőrség keres: a tolvajbanda tagjait.
— Véresre v«r'-* a kakas az ötíiónapos cs*r-*mőt.
Lajosmizséről jelentik: K i s s Bálint tanvájín az
udvaron az árnyékosabb helyen
egy teknőben
hagyták a szülők óthónapos 'gyermeküket, Marikái. Egyszerre nagy sikoltozásra lettek figyelmesek. Riadtan siettek a gyermekhez, a!;ít rettenetes
dühvel támadott egy kakas, Szerencsére még idejében érkeztek, de a vérengző jószág már igy is több
helyen véresre marta a gyermeket, akit kórházba
vittek.

meg...

És ugy történt A leány is akarta a házasságot a
szülők se ellenkeztek és a fiatalok nemsokára
házasságra léptek... Meg keli állapitant hogy e
fiatalok komolyan vették kezdetben ezt a házasságot még sem költöztek össze. Mindketten
szüleik házánál maradtak, mibőT rendkívül ép.
dekes szituációk keletkeztek. De igy volt érdekes,
igy volt szép és az a j házasok jól érezték magokat Ezután is naponta ellátogattak a strandra,
mintha mi sem történt volna. Ugy látszott, hogy
tartós, boldog frigy ksz a dofojgból és a rosszmájúak már búslakodtak is, amikor egyfk napon
a férj és feleség kaión-katón érkezett meg •
strandra, külön kabinban vetkőztek le és mind.
ketten — mással indultak csónakázol Természetesen a barátok azonnal érdeklődtek és megtudták,
hogy közós megállapodással beadták a válÓB'at.
A házasság nem tartott tovább két hétnéL
Az ifjú férj ezt mondja:
_ ' A feleségem ellen semmi más kifogásom
nincs, minthogy a strandon ismerkedtem meg vele,
a strandon kértem meg, szóoal amotyst» strandházasság oo/f. * Sajnos, csak későn, a házasság
megkötése után eszméltem rá, hogy nem szabad
ilyen házasságot kötni Ahogy multak a napok,
ugy nőtt a félelmem: ati tesz a télen, ha rmjd
nem lehet strandra fárntf Mit fogok én kezdeni
a feleségemmel, akivel egyetlen kapcsolat, a strand
tartott össze?...
A fiatalasszony is nyilatkozott barátnői előtt.
—

Elválunk, mert így jobb lesz. .Vem lehet

komoly férj abból, aki egy iCyen felületes
flörtbfíi egy életre szóló szerződést kőt.

strand,
Hol a

garancia arra, hogy vonzalma tartós lesz? A mái
világban egy férfi legyen komoly és érezze át
a házassás komoly voltát...
— ni'ka gömbvillám |»>esk*mo< feleff, Kecskemétről jelentik: Sürü dörgés és villámlás kőzött vonult át Kecskemét felett szombaton est3 a
vihar. Negyedkilenc óra tájban meglepő égi Jelenségre lettek figyelmesek a vihar elöl menekülő
emberek. Déli irányban hatalmas tűzgömb tűnt fel
az égen, néhány másodpercig hatalmas, vakító
világosságot árasztott majd minden irányban apró
villámok tömege cikkázott belőle. A gömbvillám
néven ismert igen ritka természeti tünemény
volt ez.
i o'c*® bútorvásár
Dugonics-tér 11.

a z Asztalosmesterek

cégénél
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Padozáshos

száraz nulféderes deszka Bach Testv. Párisi
kőrút (volt Somló telep).
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Az elsó sportesemény Szatymazon

Megindultak
a Sszegedl FC-ben
a c&apatáisszerve&ési
munkálatok
A legkiválóbb

amatörökRel

akarták
gáráát

A Szeged tranafer listáját a Táros »portköiei.
ban wgyea érzelmekkel fogadták. Általában kéve»,
•lik, hogy c«ak két játékos, Grosa és Havaa kerül,
ne« átadásra, mert az a meggyőződés, hogy a
Szeged FC-nek még legalább három-négy olyan
játékosa van, aki nem üti m<* as I. Uoa mértékét.
Amíg most egyfelől a Siegsd így eleget tett a
tranafer bejelentéit kötelezettségének, másfelől as
agyottletben t«lj«s a bizonytalanság a jövőt illetőleg. Még mindig nem tőrtént döntés a tervezett
futballreformokról, nay látszik a fővároslak olyaa
helyzet elé akarják állítani « vidéket, amin már
majd változtatni nem lehet Igaz, hogy a magyar
aportközvélemény szinte egy emberként tiltakozott a vidék tervbevett kikapcsolása ellen és (ebet.
, hogy az a hatalmas felzúdulás ás ellenszenv,
vei a főváros »reformterv «-ét fogadták, az
MLSz illetékes fórumait Is jobb belátásra birja.
Most az a helyzet, hogy a Szeged FC benn
•an at I. ligában, a bajnokaágra azabályszerften
benevezett. Az I. liga sorsolását juliua 26-án megejtik éa mim.en mesterkedés ellenére a Szeged
FC-ét, a Boeakayt az Attilát éa a-^omogyot továbbra ta az I. ligában kell játszatni Állítólag a fővárosiak már elhatározták, hogy amennyiben a
vidék továbbra is u l ligában játszik, ugy az
utazási költségeket kölcsönösen.500 pengőben állapitják meg.
Annak ellenére, hogy a hafyzet korántsem tisztázódott, a Szeged FC-ben mozgalmasság uralkodik, készülődések jrfcl látszanak, tárgyalások
folynak. A Szeged FC vezetőségében meg van
az a azándék, hogy jóképesaégü csapatot toborozzon az L ligára éa ezzel kapcsolatban már *
legközelebbi napokban, vagy talán órákban érdekes események várhatók. A csapat reorganizálása
tekintetében közismert, hogy tőke nem áQ rendelkezésére a Szegednek, így sztárokat, elkényeztetett futbaQprimadonnákat nem is szerződtethet De nincsenek la ilyen azándékai a profiklubnak. A vezetőséget az az elhatározott szándék
vezeti, hogy a csapat halfsorát és csatársorát
keménykötésű amatOrfátékosckkal erősíti meg.
Olyan futballistákkal, akikben van szív, van erő
és van lelkesedés. Több ilyen amatőrrutballi*.
tával már napok óta folynak a 'tárgyalások és
hogy a Szeged FC L ligás, természetes, hogy
igen so*an szeretnék a profiklub szerződését aláirni. Mindössze három-négy ilyen futballistáról van
szó, akikkel Szeged fel akarja frissíteni játékosgárdáját.

a

felfrissíteni

afáíélca

jában tárgyalni és ezen as fiMeen beszélik meg
azt la, hogy végeredményben milyen csapatot állítanak porondra.
A Szeged FC köretből egyébként arról érte.
sülünk, hogy a játékosazerződtetéaek ecen a héten
aligha fejeződnek b e Alapos tájékoz* éa tár.
gyaláaok után ..köttk meg csak a szerződéseket.

CIPŐT aktákban ZSURK
•lowWBBWlI

WU etj

p
etpé
P
_
A asesen végére való
Üzem ée újonnan átalakított

A r

i r ó n y ó r a
les
a-so-cei
g rém k a » e cipa
p h j w w is*so-i 0
ll-SO-Ml MS SO-tg | O y e r m k d p « k nagy M I l a M i é U a a
tekintettel fekére<v>ók és ssandelaHek rtndktvflil leetáUlloN árakon
Salet: K o w u t h Leafoo t u p ó r u t O. T e l e f o n i 1 7

A Délmagyarorsscág
A

.

HULL:

S E I K
ía

Itt ls csend volt; de t sátor magányos lakója nem aludt
A barbár Ízléssel berendezett sátorban, mely
olyac régóta otthonául szolgált, egyedül üldögélt Glencaryll Diana egy kis Íróasztalnál; előtte félig megirt levél hevert, ő maga pedig álmodozva nézett a levegőbe.
A muló évek kíméletesen bántak vele. Csinos lovaglóruhájában szinte fiús, vál ó katlanul
karcsú termetével cs&k alig valamivel látszott
idősebbnek, az elszánt fiatal lánynál, aki vagy
husz évvel ezelőtt elnyargalt Biskrából, kalandkeoeső útjára, amelyen olyan csodéla'o~>
élményben volt része s amely egészen máskép végződött, mint várta volna, megváltoztatva egész életét
És a világért sem kívánta volna mez nem
történtté tenni a multat
Fogságának szörnyű hónapjaira ma már csak
mint halvány álomra emlékezett; az átszenveNehéz, s í t súlyos problémája a Szegednek a
dett testi-lelki gyötrelmeket csak tüzpróbának
pályakérdés. Egészen a legutolsó órákig az volt
tekintette, melyen tul kimondhatatlan gyönyöa helyzet hogy a SzAK és a Szeged Ff között
rűség várakozott rá.
azoros kooperáció lesz. közős költségvetés»«!, adVégtelen boldogságában — amilyen csak keminisztrádóval. Talán mondani is felesleges, hogy
veseknek adatott meg — sohasem érzett megmilyen mérhetetlen előnyök származhattak volna
bánást és mindennap hálát adott
istennek,
ebből a Szegedre, amely megkapta volna a nagy.
amiért kalandvágya annakidején a sivatagba
szerűen funkcionáló SzAK egész apparátusát
A tárgyalások e pillanatban meghlusultn&k lát. vezérelte. Imádta ezt a mozgalmas, kóbor élestenak és a SzAK most már mint pályatulajtet, szenvedélyesen szerette férjét
bálvádonos egyesület tárgyal a Szeged FC-vel a fizenyozta ő t Jól érezte magát ebben az elszigetendő pálaybérrőL
teltségében, amely más asszonyt talán az őrüA Szeged FC csütörtökön összeülő igazgatóletbe kergetett volna. Napjait kitöltötték az
ságának már a SzAK pályabér-ajánlatát fesz mód.
önként magárarótt teendők és sosem volt Ideje, vagy hajlama az unatkozásra — egészen
a legutóbbi időkig.
Sima homloka aggolalmas ráncokba húzódott, miközben azt számitgatta, hány hete van
Gizella térni) kétemeletes u| adómentes. Jövedelme
már egyedül. A sheik négy hónapja távol volt.
12 ezer oengö.
H a d ó Kossuth Latos tagéról 21. szánra serek bérö pedig négy hónapon át leste, várta a visszahír. Jövedelme 10 ezer rengő.
térést, szüntelenül reszketve férje biztonsá• l a d ó Pe'támadás ucco 26. szám kétemeletes bérgáért
hé', lövedelme 5100 pengő. Ara 38 «.zer pengő.
• l a d ó Vacesszentpéter ucea 12. számú bérház.
Ez volt első hosszabbtartamu elválásuk; szín.
4x2 «tobos modern lakással Ara 20 ezer pengő.
te betegesen vágyakozott az ura hangja után,
H a d ó u| emeletes sarokház adómentes, fOszerfizaz ölelése után. Most még jobban érezte, mint
eHet, forgalmas helyen. Ara 15 ezer pengő.
valaha, mit jelent neki férje szerelme, menyKizárólag megvehetők
nyire elengedhetetlen kelléke a boldogságának
A J — • _ Jt. _ - I r o d á b a n . F. M. engedélye«
az
ő je'enléte.
n O i n o r
Kossuth Lajos s u g á r u l 33.
Lassar. vánszorogtak a najo't. A sheik távozása olyan ti o';zatos vólt. Már jóval elmeD A l J C l f t S A t
lekvárját, ufforkAját, papnetele elölt a szokottnál is elgo rJolkozóbbnak,
D e T O I I i e i ,
rikáját,
paradicsomát
szórakozottabbnak,
hallgatagabbnak tünt De
I f I b i n i l l »»-la! téífye elt A k k o r less tar!
D
«.ia
már
megszokta
az ilyen hangulatokat
ve « I n ü ü l i
l ó s I Évek óta kitűnően he.
és mivel mindig húzódott attól, hogy kéretvált gyümölcskonzerváló por. Kapható a készítőnél:
lenül bármibe is beleavatkozzék, ezúttal sem
kérdezősködött,
mig aztán a férfi növekvő
Laio« sugirut *e nagykörút sarok.
61

Eladó bérházak

Gergely gyógyszerésznél

Szatymazon még sohasem volt semmiféle aport.
esemény. Augusztus 7-én a jánosazállási atrandoa
rendezik meg az első viziűnnepélyt amelynek ker*
tében különféle versenyszámok kerülnek lebonyolításra. A SzUE teljes gárdája bemutató uszáao.
kat végez, less 100 méteres gyor«-, hát- és mellúszás, azonkívül ugyanilyen távon Ifjúsági szá.
mok. Külön versenyeken matathatják be képességeiket a jánosazállási és azatymazt aszók. As
úszóversenyt bemutató pólómérkőxéa fejezi be *
SzUE első és a SzVK csapatéi kőzött Bemutat,
ják még a azatvmazUknak az utóbbi időkben nép.
szerűvé vált »kecseszkecsken« birkózást A nyara«
lók számára tizmenetes ping-pongveraenyt és négy
azámból álló atlétikai versenyt la iktattak
a
programba.

regénye
F I A I

és szembetűnő nyugtalansága szólásra kényszeritette. De csak bizonytalan, nem kielégítő
feleleteket kapott.
Csak egy dolog nyugtatta mag némileg: férjét nem á maga törzsének ügye foglalkoztatta.
Már pedig ami az ő területük határain tul történik, az Dianát nem érintette.
Hanem a sheik másképen gondolkozott. lemerte a népét, a keleti fajta izgága természetét, nem lehetett közömbösen elstklanla at ország minden részéből szállingózó különös hírek fölött. A maga törzsének hűségében megbízott, de látta a külső befolyásban rejlő veszedelmet és arra a meggyőződésre jutott, hogy
csak személyes utánjárással sikerülhet megtudnia az igazságot és megtalálnia az egész országo. fenyegető baj forrását
Nem ekarván Diana nyugtalanságát fokozni azzal, hogy feltárj előtte ennek a veszélyes
feladatnak részleteit, csak nagyon
keveset
árult el neki a terveiből és egy este útnak indult egyedül, kiséret nélküL
Diana, akit a törzs bálványozott s akit a
sheik főemberére: Jusefre s hűséges francia
komornyikjára: Gas'onra bízott, egy plllnatig
sem aggódott a maga biztonsága miatt. Csak
a férjéért reszketett, amint múlott egyik nap
a másik után s ő még mindig nem tért vissza.
Négy hónap!
Csüggedt sóhajjal tolta' félre a kis mappát. Miért Is kellett ennek így történnie, mikor
a helyzet már úgyis elég nehéz volt. Lassan
gyűltek a körtnyek a szemébe. Egy mór asztalkához lépett s egy börkeretbe foglalt kettős fényképet vétt le róla. Reszkető ajakit!,
mélyen elmerülve nézte a két arcot, a két fiát
akiket az imádott férfinek szült Ikrek volltak, de minden tekintetben teljesen különböztek egymástól.
Pillantása először ösztönszerűen a fiatalabbik, a kedvenc fia arcképére esett, ö maga
fotografálta s a nagyító t fényképről mosolygó ifjú keresetlen, természetes kifejezésé, délceg tartása még foko;ottabbá, még valóságosabbá tette az apjához való hasonla'oisúgot
(Folyt kőv.)

Villano csillár okai
mélyen leszóllltoll
oyárl Árban váaárolhat
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Rosnernél,
Tisza Lajos körút 39. Telefon 14-88.
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Apróhirdetések
Zülchl deviza zartat: Páris 2X13% London
1H30, Newyork 513.75, Brüsszel 71.275, Milánó
2(v25, Madrid 41.20» Amsterdam 206.90, Berlin
12U17JJ, Szófia 3.72, Prága 15.19, Varsó 57.60, Bukarest 105.
Magyar

A

NmidMI

Bank

hfvrtalos árfoiyam-

frienltM: Angol font 2050—20.90, belga frank 79.25
«—7SW5, cseh korona 16.96—17.06, dán korona 109-70
—11070, dinár 9.96-10.06, dollár 570J50—573ŐQ,
francia frank 22*30—22.50. hollandi fonnt 229.65
—231.95. lengyel zloty 63.»-64.45, len 346-356,
l*va 4.06—4.19, Ura 29.06-2936, német márka
I.15.70—136.60, norvég korona 100.70-101.70, osztrák
schilling
svájci frank 110.70-11140, tvéd
korona 103.90—101.90
Budapesti terménytőzsde zártar: óbiiza, tiszai
77 kgos 12.70—13.00, 78-aS 12.80-1310, 79<s 12.95
—13130 80-as 13.05-13.40; felsótiszai 77 lcgos 1255
—12,90. 78-as 12.65-13.00, 70-es 12 80-13.20 80-as
12,90—13.30; jászsági, dunántúli, pestvidéki és bácskai 77 kg-os 1240—12.75, 78-as 12.50-1285, 79-es
l£fi5—13.05, 80-as 1275-1315; tiszavidéki különleges 80-as 13.40—1355; nozs pestvidéki 8.60—890;
uj árpa 12.10—12.50; zab I. 1150—1500, II. 14,00—
1125; tiszai tengeri 1850—1870. korpa 11.60—11.90.
Az u j huza hivatalos Jegyzése: Tiszai 77 kg-os
12.10—12.55, 78-as 12.25-12.70 79*s 1Z40-Í2A5'
8<>as 12.60—13.05; felsőtiszai 77 kg-os 11.75-1215,
78-as 11.90-1220, 79-es 1205-1230, 80-as 12251?.k); jászsági 77 kgos 11.75—1215, 78-ai 11.901220, 79 es 12.05—12^0, 80as 1225-1255; dunán.
tuli 77 kg os 11.75—12.15, 78-as 11.90-12.20, 79-es
12.05—12.30, 80-as 1225-1250; pestvidéki 77 kg«s
II.75—1215, 78-as 11.90-12.20, 79-es 1205-1230,
80-as 1225—12.50; bácskai 77 k^os 11.75—1215,
78-as 11.90—12.20, 79-es 12.05-1230, 80-as 1225
-1250.
Caft**ói terménytőzsde zárlat: Irányzat barátságos. Boza juliusra 45.75 (4450), szeptemberre 48.00
(47.00), decemberre 51.00 (50.55:; tengeri Juliusra
3150 (31.50), szeptemberre 3250 (31.875:, decemberre 3250 (32.00); rozs Juliusra 28.37.5
szeptemberre 30.625 (30.25), decemberre 34.00 (33.37,5:,
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
I llriap- és Nyomda válta lat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Rleta Sándor.

A következő napra csak délntáa 5 értig fogad ei
apróhirdetést a kiadóhivatal
Vasalni és bejárónőnek
ajánlkozik Baksay Jozefa, Brüsszeli körút 26,
Bútorozott szoba kapualatti bejárattal kiadói
Apácza u. 15. szám.
Bútorozott szoba emeleti. villannyal, kűlönbeáratu. kiadó,
Kissné,
Mános iv 24.

L a k á s - Üzlet
Kétszobás modem lakás elsejére Idadó. Br.
Jósika a 28.
Modern két szoba, előszobás és fürdőszobából álló lakás kiadó. —
Bercsényi ucca 13

Vccal

lalcösoK

Jótállással soronklvül l s eszközli
K

E

L

L

E

R
í r ó g é p
S í é c h e n y l iCr

10588—1932 vh. ukm

13

».-.

Árverési hirdetmény
Alillro.t öiróaáíl »é*rrha)*óar 1831. ért LX. t. t. 102 6-« ériemében ezennel kn,hlrrt tesil. hoffva (tegedl kir. jiráftbirósé? 1931,
ív' P 13357. Mámu végttie kOvetkenébcn dr. Stécai GvftiRT
t'jvi-M álial Lípvl.flt Asztalos Meaterek Lapja k:ad<Shi». javírt
„tcM pervS H |J u'ékai erejüe 1932 évi májul hA 14-én foganatotil-Xt klelégilt«! vágrehaiii, utiin t^QUceblt és 1135 pencöre
hrcsflu kQvetkezó ir(t<S»1*ok u. m. ! házi bútorok é» egyéb Ingók
nyl vino* lrrert-icn eladatnak. Ax írveriis az alább megnevezett
•og'allatók lavíra iá elrendeltet k amennyiben kSve'.elétflk mAR lenn
AltEien "Arveréanek a »xegedi kir. lárta^röalg vrrgzíae folytán
2r..(0 pengő tökt «öveteléa, enrek 1931 nepUmher bó 21 napiltM
;»f,'i 8 *»ít»,ékis kamatai és eddlr önzésén 1375 pergA hlrrtrag
irif mefti'topitott és aroégleirierűlendö kü tségek erejéig Kiste'ek
HikAezi at i3 szám a'«tt leendő loganali altjstn 1932 é»l iuliut
hd •-•<• napjAnak délu'ám 4 15 ór.lja hattndöOI UtOzetlk ahhoz venni
sT.ndíkozók oly Tegieeyxíssei, bogy ai éiinlet' logaaáwk az 1WI
I X t e. 107. IfS. t ai érie'tutben késrpínzHze»ía me'lett a legtöbbe' Iféröi-.ek szBkaíp eaelén a bersiron alul la elli>gnak adatni.
E'sAbbaéget igenrlök ezen ig.'nyükel <egkévöbb az árveiéa nap,álg
bejelcDttni tartozr.k
Sieted. 1932 |unl«s 28 nspl 'n.

v l i e z GA1 kir. Mr vé«reha|tA

flvegezésl vátlalat
Széped, MC-rel ncca S
Teleion <»-57.

16

Gebildetes deutsches
Fráuleio
wird
zur
Übung der spräche gesucht, Bálás, LőwlipÓt
húsz.
HárbmévOí, ldslány mellé gyermekszerető fiatal
leányt keresek. Teleld u.
tizennégy.
ADA

aazf .j, tflrtirkítart. icm»nir-

B e t A r « n
I h a t
néhány ©ser pengővel rentábilis, fejleszthető Iparvállalathoz. — Köztem®kődés szükségre«- Ajánl««
tókat „Bizto* megélhetés"

eV, barlanyatéUk, aalpkok

jeligére kiadóhivatalba.sít

Uj ülő fürdőkád és villanyva^aió eladó. 1*kola ucca 17,

Elveszett feketeLSzürfce
keretű szemüveg; Jutalomért átadható Vásárhelyi sugárút 3S,

uagyna olondo.
44
K i t t u i a i i g r 9 . a*.

KWtfhH^
Intelligens, középkorú,
független úriasszony szórakozáshoz partnert ke.
nes 50 év körüli, füg'tlen, figv^lmes őriem,
sr személvében. Kirándulások jeligére;

F e s t é k
Q v l l & n v i
O i / l i a y j l

Faipari szakrajzot tanulnék. Választ »Baji«
jeligére kérek.

Csendes
tűzhely vaa a ki(etlgére levél
adóba. Kérem

legolcsóbb

áron

festékkereskedónél,
Dugonics tér 11. sr. Tel.: HOT.

Dr. Reiter Oszkárné
kozmetikai intézete

Kenyeret

Szoba augusztus 15 ére
kiadó. Rókusi feketeíóldek 174. (Kálvária mögött.)
.

Mlnd«nn«mn kárpItosmanMt
*iak«:arflra és olnaön Tftllal.
S z e d r e t ! kárpitos. Szent
Mlhily noca 1., Fodor nnea tarok

Barack
lekvárnak és befó'hiek minden mennylséahen Sanható. Pallavtchlnl ucc«
udvarban.
320

Jégszekrény

birneve t „ M o h A r s I " Wszitnény irAr 70 peng ő t ő l kerrlve ; utolérhetetlen eryArtmánv fagylalt
és vajgépok minden méretben ; pőzzol főző fazekak minden rncTsicrbin
Foglal k
kaphatok S z á n t é Jóssef
íomftncáruhAzfiban, a VáTisztviselő, aki nagy ve- rosi bérpalotában.
23
vőkörrel rendelkező, közismert Ipari vállalatnál 15
20.000 pengő erejéig érdekeltséget vállalna, biztos el
helyezkedést nyerhet Me
kere«é ek: »Nyugodt existencia« jeligére a kiadö.
hivatalba.

ARANYAT,
ezöslöl és

zálogcédulát
veszek magas Aron

P i l l é r é r t

r a k t á r

G é z a

» V Ő F É L Y H E Z *
ftbéroemQl rr,ndlg finom 11
oleaó Tolt, inoat It az.
F É R F I - , MŐI-. K A B I f e h F h n e m C e k ,

D Ó V A L fett,tisztit

Kerékpárosok!

Töltőtollak javítását

Körösi

A

Emelete»
marolc
2 és 3 szobásak Krdőuobáüzleti
béröá*
,
vml, valamint tágas, világos
S lakással 23-4 szobás fürSzetté, D M M I C S tér 11.1. ea. Tiiaiaaszáa: 21—02
olcsó azltihdgltigtk azoa.
nalra ás «aguutacra kiadók. dőszobás 6 üzlettel piaci <1
nagy bérhozama 60000 P
Arcápolás. Szépséghibák kezelése. SzőrSooiogyi vl 11. ás gróf Ap.
megvehető. Emeletes, alápln szálak, ss^mőlcsők. végleges eliávolltásaponyi Aloert n. 30. házban.
efteft btrhát 7 takáno*
Tud. a házfelügyelőnél 20
"Íc6zvet!en Tisza Lajos Hr. Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanítványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek.
3 szobás alkovos, fürdő- utrxV 38,000. ért Kttemcle.
te* modern birMt, modern
Ponderek.
szobás lakás magár,föld.
lakásokkal MJOOO-ért olkal.
szinten augusztusra Id•( vitel
Résztvesz a Délmigyarország takaréadó. Somogyi u. 24.
Mé*er
troda
által
kossági akcióiábaa
Kiadó üres szoba vízveHorthy M. a 2 (Kulturzetékkel. Somogyi ucca
paloMnáL)
24. szám.
Kiadó 1 szobás magas- Modern, klfoqástelsn fiw " ^ ^
®
itaoszebbanIMárna.8/1
földszintes és emeletes nőin h á l ó s z o b a b ú t o r
lakás. Szillóri
sugárút é s S l n g e r v a r r ó g é p
e l a d ó . Kölcsey ccca 4
18. szám.
II. 8.
279
c
3 szobás lakás gyümölTSr»ény«9«n véd»tt
csös kerttel elköltözés
miatt olcsón kiadó. — . Szedres! fotelágy
Vasasszentpéter u. 23.
kényeim««, praktlkna t* » eaft.

Modern 1 vagy 2 szo
ba elő- és fürdőszobá. vet esettes» konvhahasználattal bútorral vagy
Egyik nagy gyáramtól sikerült az alanti kerékpár
üresen kiadód Attila u.
0, II. em. 6.
gummlkat és kell!?'--'
olcsón megvásárolni:
k»T. ha»n. S-lsO—<s-— Kjrékeaen** kor. h. 1-flO- 9-40
Kiadó azonnalra főidTflmlS
.
.
l'tn-l-fW Knpmirtmiyer., . B'20-T"S0
. . 1-70- 220 szinti uccai 2 szobás laIVdU
.
. 1*80—2*40 SArTéd« .
.
. l-M-l-flO TAhiw-pnmps . . 1-flO— 3*50 kás, irodának is megfelino
.
. 1-50—2-20 Bosoh dynamd . . 16 30—17 50 le'. Kossuth Lajos r-uKerékpárokból a világhírű »STYRIA«, . I RIUMPH«
gámt 9.
és »PUCH« gyártmányok raktáron.
A magyar
pyártmánvu »CSEPELt kerékpár nálam kapható.
RADIrt és VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat
tartok. G Y E R M E K K O C S I K B Ó L a legolcsóbbtól a
legdíszesebbig. Javítások olcsón, összes alkatrészek raktáron.
174
S z á n t ó
S á n d o r
gépkereskedő
Szeged, Kiss Dávid-palota, Kiss ucra 2 szám.

AaAIMId legnagyobb
tábtaüveg r a k t á r a

K C LL E
EN
NGO Y E H l Z

peng

irmnkAt szállít KovéCS
J á n o s c i p é s z mester,
Kossuth L. s. u 16. (Rdkóczi tr.) Munkáért küldök és hazaszállítom 270
Mindenes szakácsnő j ó
bizonyitvá- n ni azonnal
felvételik. Dumjanics u.
Szóna-íelep.

Rosenberg

ékszerész, s

Károtvi o. 1 Várest bértláz
M I I I I I M I I — I I I I I Will

Kitűnő állapotban tevő
ötszázas angol mo'orke.
rékpár sürgősen rend
kivül olcsón elndó. —
Meglei; inthető Kossuth
Lai©s sugárut 63. sz.

•

a

leojobbaí m i n d i g
a
l e g o l c s ó b b a n

K o h n Benőnél
kaphat.

Fehér
30 fillér
Félbarna
28 fillér
Nagyon |6 barna
24 IIHér
a tőlem megszokott clsőrendQ minőségben, készpénzért bárhova díjmentesen házhoz szállítom.
31*

Kárpitos és tapétázó műhelyem
uj helyiségben van: K e l e m e n u t c a

(Hátival szemben.)
312

2 as. alatt.

Tovlbbi szíves párt fogási kór:
Szabó kárpitos

«3W

E P U lécet,
L Edeszkát
TFAT
SZŐLŐKARÓT
Fával égetett hófehér
M GépE ésS kéziZ(keramit)
E T

t é Fa'cos
g és lhódfarkú
á t

JOltözO
mindenes azoor.oii belé*
Pétre kerestetik. Csakis
hosszú blzonvllvényal rende' kezők )elenlVez/«nek.
CímC'anídlTiszaL . üt54

TETŐCSEREPET
legolcsóbb árban és legjobb

Jobb leány hosszú bi- T a h o r é h l U z h e l u e h
7onyitvát n>'at un ház-felelősségből — hilulkóhoz szobaie.inyiia'.- vagv
peseknek részletro is
mindene nek aj. nlko ik S z a b ó l a k a t o s n á l ,
Megbizhaló je^gc' e.
Kossuth Lajos sugárut ¡u

SJPPHJ EHRE

minőségben szállít

FELSŐTISZAPART 73.

TKLUON 1 7 - 4 1

