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Iköltségvetés egyensúlya
A költségvetés nem akkor reális, ha a kiadási és bevételi oldalának végösszegei meg.
egyeznek, hanem akkor, ha annak ugy bevételi, mint kiadási tételei megvalósulnak s
ha az a teher, qmit a költségvetés a polgárságra hárít nem sújtja agyon, nem ro6kasztja
¿ssse az adózókat
Vegyes érzelmekkel fogadjuk a pénzügyi
Maottságnak azt az ötletét, aminek segítségével
látszólag egyensúlyba hozta a kiadásokat a
bevételekbet Az ötletnek legkisebb hibája az,
hogy nein eredeti. A mult évben ez! csinálta
az állam is, csak több eredménnyel. A pénzügyi bizottság a város követeléseivel egyenlítette ki a bevételek és kiadások közötti
hiányt, az állam azonban az illeték köve leléaabe kölcsönt vett fel s igy nemcsak könyveléstechmikai módszert alkalmazott akkor,
amikor pénzre volt szüksége.
Ennél azonban sokkal komolyabb és alapvetőbb kifogásokat lehet emelni a pénzügyi
bizottság koncepciójával szemben.
Háromszájnyolcvanezer pengő a hiány, — mondotta
a pénzügyi bizottság, mivel azonban a városnak ezt lényegesen meghaladó hátralékai vannak, most háromszáznyolcvanezer pengőt a
behajtandó hátralékokból kijelölök a hiány
tetteié téré. Ez természetesen papíron megtörténhetik s valóban papíron egyenlő mennyiség a hiány összege s a hátralékokból kijelölt fedezet. A valóságban azonban ki fog derOlnl, hogy a hiánynak minden pengője valóságos, tényleges, effektiv, aranyvalutáju érték, — az a pengő, ami hiányzik, nagyobb,
biztosabb és állandóbb érték, mint a dollár,
— de azok a pengők, amelyeket a hátralékok,
ból akarnak beszerezni, amelyeket a hiány fedezetéül szántak, azok megfoghatatlanok, azok
elgurulnak, azok névleges értéküknek csak
egy hányadával rendelkeznek.
• Azután van más hibája is ennek a megoldásnak. A haszonbérlőket egyrészt a gazdasági viszonyok, másrészt a hatósági eljárás,
mely á választások előtti kedvezményekbea
kulminált, a haszonbérek fizetésétől elszoktatta. Aki fizeti a hátralékokat, az is negyven
félévre beosztva — marad adós a részletekkel.
A haszonbérhátralékokból nem fog befolyni
annyi, amennyivel a haszonbérek bevéleli előirányzatánál kevesebb folyik majd be, a befolyó hátralékok nem tesznek elegendők arra,
hogy eltüntessék azt a különbséget, ami a
tevétel előirányzott és valóságban befolyó
összegei kőzött fog mutatkozni. Amikor léhát
a haszonbéi-hátralékok a jövő évien esedékes
haszonbérek be nem folyó részét sem fogja
fedezni, akkor naivitás azt feltételezni, hogy
« deficit eltüntetésére igénybe tehet venni
"»két a haszonbérhátralékokaL F's^en erélyesebben behajtani sem tehet eze.-et a követeléseket, az erélyesebb behajtás nemcsak
« belügyminiszter beavatkozását vonná maga
itán, hanem esetleg a haszonbérlők exisztendijának pusztulását is, már pedig addig,
ameddig a haszonbérlők gazdasági ereje nem
«szi számukra lehelövé a haszonbérek pontos Jizetését, addig az irgalmatlan, a tekintet
nükOli behajtási eljárás több kárt okozna,
mint amennyi előnyt biztosithatna a városnak..
Az az ötlet, amelyik a haszonbérhálralék
°k segit. égével hidalja át a költségvetés két
oldalát, még e^y gyógyíthatatlan
hibában

szenved. A Mnnlévőségekre vagyonként ugyanis csak akkor lehet gondolni, ha egyrészt
azok behajtása könnyen történik, másrészt,
ha — tekintetbe veszik az adósságokat is. A
város nem fizet kamatot, nem fizet töketörlesztést, a város már vagy ötszázezer pengővel tartozik világításért a gázgyárnak s nem
tudjuk, hogy mennyivel tartozik az államkincstárnak. Hogyan számol most a pénzügyi bizottság? Lehet azt mondani, hogy az
adósságokkal nem törődöm, de a kintlévőségeket a jövő évi deficit eltüntetésére fordítom?
Hát miből fogják fedezni a mult évi adósságot, ha a mult évből származó kintlévőségekből nem a mult évi adósságot fizetik,
hanem a jövő évi deficitet? A városnak sokkal több az adóssága, — most természetesen
csak esedékessé vált tartozásokról van szó, —

-

mint amennyi a z érvényesíthető, realizálhatő kintlévősége. Eddig abban az illúzióban
ringattuk magunkat, hogy a város a k i nem
egyenlített esedékességeit majd a kintlévőségeiből fogja egyszer rendezni. De mi tesz akkor,
h a a légi időből származó követeléseket az uj
deficit törlesztésére fordítják, de a régi időből1 származó tartozásokra egyetlenfillérnem
marad?
Ilyen módon csak aritmetikai egyensúlyt
tehet teremteni a költségvetésben, de nem
valóságosat Már pedig mi szükség van arra,
hogy port hintsünk a magunk szemébe? Ilyen
költségvetéssel p á r hét alatt megáll a verkli
s npgtndul a váltónyargalás. Aki ezt a rendszert a városhoz méltónak s egyébként helyesnek s providendálisnak tartja, az tapsolhat a pénzügyi bizottság sikerének.
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Véget ért
az osztrák-magyar vámháboru
Az osztrák nemzett tanács WtoMrtoa kedden este megszavazta a provizórikus
: megállapodást
. (Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Bécsből jetentik: Az osztj^k-jnj^yar, vámháboru - legalább is egytíón^véget
irt.
A nemzeti tanács főbizottsága kedden este
megszavazta a provizórikus
megállapodást,
amely H napra ideiglenes rendelkezéseket lép•

lel életbe a z mjirák—vumvr
kereskedelmi
forgalombdm*
.. .
Osztrák polRfka! körükben remélik, hogy a
kétheti idő elegendő tesz a végleges kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló tárgyalások befejezésére. '

A német kormány
cáfolja a Hitler ultimátum hírét
A nádk Ismét ostromállapotot követelnek

T-

Berlin, augusztus 2 A német választások után
Hitler ás vezérkara a topok jelentése szerint nltU

A párisi »ajtó a választásróltettudósításaikba«
azt állapítják mag, hogy a birodalmi választások
mdtamot intézett Sch'Mctier tábornok
birodalmi
.sem változtattak a politikát helyzeten,
betaggm'rts&erhez. Az lArbeit* Zeitung« azt Ír- . Goebbels. a nádk egyik alvezére
csakúgy,
ja, hogy az ultimátumot a nádk pártveasetőségé- mint Hitler, szörfén követen a nemzeti szocialisnek hétfőn éjjtf Münchenben megtartottftlésénha- ták részéra a hatafaat és ktjefamiette, hogy ha
tározták és az a következőket tartalmazza:
nam engedik őket kormányt alakítani, akkor nem
t A birodalmi kormányt át keli alaktant. A marad más hátra, mint »szabaddá tenni az utat*
birodalmi kancellárságot éa a birodalmi belügy(Budapesti tudósitúnk telefonjeUntóse.) Berlinből
minisztériumot át kell engedni a
nemzeti szojelentik: A kancellári hivatal
cialista

pártnak

• legerélyesebben cáfolta

2. A többi minisztériumot a nemzett noetalt*-

a párisi Havas ügynökség jelentését, amely sz*.
rint a nemzeti szocialistapart ultimátumot szaSchleicher tábornok hadügyminiszter maradhat
vazott meg, hogy azt megbízottai utján átadja
3- A birodalmi auülést «¡gáttalan
nem szabad
Schleicher tábornok birodalmi hadügyminiszterösszehívni.
nek.
A feltünéstkettő ultimátumot küldöttség viszi
A cáfolat szerint a nemzeti szocialista vezérek,
Berlinbe.
akik a Havas ügynökség jelentése szerint Hitler
Az osztrák szocialisták lapja, a Varmárt» ez- ultimátumával Berlinbe utaztak, nem tartózkodz«i kapcsolatban arról ir, hogy a parlament össze. nak Berlinben, hanem egy fürdőhelyen adatnék.
ülésének első napján
A nemzeti szocialista lapok ismét

ta párttal egyetértőig
ke ll betölteni, még pedig
a nemzett szocialista párt biVlmi embereioet d e

a szociáldemokrata
párt
bitatmeftanságr
inditoángt nyújt be « Papen-kormdny ellen.

A párisi sajtó is foglalkozik a barönl és bécsi
lapok értesüléseivel és azt irják, hogy

Hitler döntő akcióra készOL
A párisi lapok szerint az ultimátum azt is követeti, hogy Poroszországban nemweti szocialista kin.
mány
alakuljon.

Igen érdekes a Matinnek az az értesülése, hogy
a birodalmi
alatt

hadsereg a hadgyakorlatok

erős csapattesteket koncentrál
Berlin körQL

ürügye

az ostromállapot rémét
festik a faira A nácik topjai szerint Bracht porosa
kormányb iztos az ostromállapot kihirdetésére célzott, amikor a keletporoszországi terrorakciókkal
kapcsolatban drákói rendszabályok életbeléptét«,
sérői beszélt. A lapok szerint a mostani ostrom,
állapotot polgári formában lépt«tnék életbe, ami
annyit jelent hogy a végrehajtó hatalom nem
a katonai
lesz. _

he nem a rendőrhatóságok

kezében

Zavargások, merényietek
Mannheimből jelentik: Ismeretlen tettesek ac
éj folyamán belőttek

az ,Arbeiterzátung<

helyű,

séjébe. Ai eeyik ióvós felborított egy saedősaek-

vm. 3.
réayt, • ml*ff * btjifrtd kapat taHRe Sebesülés

vasdarabokkal
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Kölnből jelentik: Tegnap este az aacheni országúton tattartóztattak egy autót, amelyen 15
nemzeti szocialista utazott Az utasok a rendőrigazgatóság Jelentése szerint Qaadrathban sulgos

történt

töltött

Woegekrt

topottak.

,

Berlinből jelentik: A tiegnjtzi népházba as éj
fo'yamán egy motorkerékpáros ember bombái «o»
bott. Kár nem esett A vizsgálat megindult •
Memmingenbói jelentik: A kora délelőtti órák. zavargásokat követük el fegyveres erősek albau *utyo* zauargésokri került a sor. Birk kom- kalmazása mellett. A motozás során hat nehéz kamunistát > Bljen Moszkva« kiáltásokkai' kicsalták liberű töltött pisztolyt találtak náluk lőssertarlakásáról, ismeretien tettesek rátámadtak. A tet- taiékkal.
tesek azután autón elmenelültrk. E W * z esette*" kapcsolatban a délelőtt folyamán a munkahi*
A kOnlgsbergl merényletek
vatai előtt csoportosulások és verekedések támadtak
Königsberg, augusztus 1 A tegnapi Izgalmak
kommunisták és nemzeti szocialisták között Két
kommunistát ietartórtattak, később azonban sza- után, amelyeket a terrorcselekmények kiváltottak/badonbocsátották őket A rend
helyreállítására ma nyugalom van. A kommunisták kisebb csoportosulásain -Blvül, ujabb Incidensekre nem keAugsborgbői egy rendőrosztagot vezényeltek kL
rült a tor. A rendőrség mintegy negyven embert
Nürnbergből jelentik: Az éj folyamán ismét
lövöldöztek a rendörökre. A rendörek mstonoz. letartóztatott, akik közül többeknél fegyvereket taa
lók a tüzelést. Egy férfi, aki figyelmeztetés ér- Iáit A rendőrség lehetségesnek tartja, hogy
lenére nem csukta be ablakát és szidalmazta a legközelebbi napokban . kilengés«* megismétlőd
rendőrséget megsebesült Egy letartóztatás tör- nek, de kijelentig hogy Készen ált minden zavar^
gási tünetnek legszigorúbb elnyomására.
tént.
Kedden a tegnap jelentett merénvletekket kapMarienburgbói jelentik: RiedeT rendőrfelügyelő,
Moflenhauer városi építészeti tanácsos és Zimmer- csolatban sürü kihallgatások voltak. Több tetmann városi képviselő lakásán ma éjjel IS és test már kinyomoztak A mai nap folyamán több
tettest átadtak az ügyészségnek A rendőrség fel2 óra között revolveres merényleteket
követtek
eselkeményéröl
el. Zimmermann az általános német szakszerve- tevése szerint felelőtlen elemek
zeti szövetség elnöke. Szerencsére senki sem se- van szó. A rendkívüli állapot kihirdetését a kormánykerüleü elnök nem tartotta szükségesnek
besült meg A lakásokba ezenkívül sósavval és

A Dollfuss-kormány megmenekült
a bukástól
Dr. Renner gyászbeszéde Selpelről

benyújtott bizalmatlansági indítványt az összkormány ellen.
A nagy izgalomban lefolyt szavazás azzal
végződött hogy ugy az Indítvány mellett mint
ellene, egyformán 81 szavazatot adtak te, ami
a parlamentáris szokások szerint annyit jelent,
hogy az indilváng nem kapott abszolút többséget.
A Dollfuss-kormányt Seipel volt kancellár
halála mentette meg a bukástól. A volt kancell á r még halálával is szolgálatot tett pártjának,
amennyiben halálának hirére azonnal behívták a listán következő utódját, akinek jelenléte
meghozta a hiányzó és döntő egy szavazatot.

O L I M P I Á S Z
Kárpáti, Tunyogi és Zomborl legyőzték
ellenfeleiket a szabadstilusu birkózásban
Los Angeles, augusztus 2. Az ólimpiász második napján megkezdték a szabadstilusu birkózóversenyeket. Az első összecsapások a magyar szinek sikerét hozták, amennyiben a
könnyüsulyban Kárpáti a nyolcadik percben
dobta a japán Susuklt, Tunyogi pedig pontozással győzött Poildet francia ellen. Zombory
az első mérkőzésen vereséget szenvedett
A selejtező további mérkőzéscin folytatódtak a magyar győzelmek.
Zombory tussal
győzött a svéd Vlngren ellen, Kárpáti pontozással az észt Kaepp elten. Kárpáti egy pontveszteségce! súlycsoportjában vezet
Kárpáti szenzációs győzelme az észt Kaepp
felett nagy feltűnést keltett Los Angelesben.
Kaepp Amsterdamban olimpiai bajnokságot
nyert és súlycsoportjának most Is favoritja
volt. Kárpáti bámulalraméltó energiával vei •
kedte ki magának a győzelmet és a verseny
második részélen nagy fölénybe került. Kárpátit szenzációs győzelme után elhalmozták
gratulációkkal. Az amsterdami olimpiai bajnok legyőzésével a verseny egyik favoritja
lett.
'
Az atlétikában eldőlt
a 100 méteres síkfutás
és mint az előrelátható volt. az amerikai
Tolan győzelmével végződött, aki 10.2 világrekord alatt futotta <W00 métert. 2. Metoalfc
(USA) 103, 3 JOi.ath (Németország) 10.4, 4.
Slmpson (USA), 5. Joubert (Délafrika), 6.
yushioka (Japán).

a 3000 méteres akadályfutás
előfutamában. A hosszú táv ellenéra a kü*.
delem a starttői a célig izgalmas volt. A raásodik előfutam hőse a finn Iso HoHo, aki
olimpiai rekorddal f ő z ö t t , a közönség irt.
netikusan ünnepelte. Eredmények:
/. előfutam: t Ewenaoo (angol) 9:18 m p ,
1. Pritchard (USA) 1 méterrel, •• Toivonen
(finn). Helye zetlenek Lippi (olasz), Bartolinl
(olasz), Vingeron (francia). I I . előfutam:
t
Iso Hollo (finn) 9:14.6 m p , olimpiai rekordt
2. Mac-Clusky (USA) 1 méterrel, S. Dawson ,
(USA). Helye zetlenek: Bailey (angol), M a i .
leinen (finn), Fúria (olasz). (Régi olimpiai
rekord: 9:21.8 mp.,
Laukola .(Finnország,
1928. Amsterdam.)
Kedden délután érkezett Jelentés szerint

a lőrcsapatverseny

W

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Bécsből jelenlik: A nemzeti tanács keddi üléBének megnyitása után Seipeiről, az elhunyt
volt kancellárról egykori politikai ellenfeje és
a nemzeti tanács jelenlegi elnöke, dr. Renner
volt kancellár mondott gyászbeszédet. Renner
beszédét állva hallgatták végig a képviselők
és a szociáldemokrata elnök meleg szavakkal
parentálta el az elhunyt volt kancellárt
A beszéd után a gyász jeléül rövid idSre
felfüggesztették az ülést, majd újból való megnyitása után megkezdték a lausannel egyezmény feletti vitát. Ennek során Renner elnök
szavazásra lette fel a nagynémet párt által

legyőzte Franciaországot. A többi eredmény.
USA—Dánia 9:7, Olaszország-Dánia 11:4,
Olaszország—USA 11:5, Olaszország—Franda.
ország 8:8 (jobb tusaránnyal Franciaország
győzött). Az első helyért ujabb döntő Ion
Franciaország és Olaszország körött
A világ legkitűnőbb croas-county versenyzői
álltak starthoz

A start Ideálisan sikerült. Az első 80 méterig egy vonalban haladt a hatos mezőny. Innen Jónath tört előre, de csak tlz méteren
át vezetett Hatvan méternél a két néger,
Metcalfe és Tolan a legnagyobb könnycdséggel húztak
el a német bajnok mellett és
kolosszális iramban vágtattak a cél felé. Még
soha nem látott öldöklő küzdelmet vivott a két
szines. Az utolsó két lépésnél is teljesen egyvonalban repültek a futók, akik közül Tolan
centiméterekkel előbb dobta be magát a célba,
mint riválisa. Az óriási közönség össze-vissza
kiabálta a g>őziesek nevét, mert senki sem
láthatott tisztán, csak a célbírák, akik egy
lépcsőzetes emelvényről figyelték a finist.
A

kalapácsvetésben

az ir O'Cullaghan győzött 53.88 méterrel, 2.
Porhöla (Finnország) 52.27, 3. Zaremba (USA)
50.83.
A 400 m . gátfutás
győztese szintén ir lett. Tkdale 51.8 másodperces idővel győzött. 2. Hardin (USA) 52
mp., 3 Tcyior (USA), 4. Lord Burf/lty (Anglia), 5. Facelti (Olaszország),
6. Areskoug
(Svédország).
A 100 méteres n ő i síkfutás
egyik előfutamé an a lengyel Stella Walasievicz 11.9-el uj női világrekordot állított fel.
A lőrvivó csapatverseny
szenzációja, hogy az USA Jobb tusaránnyal

küzdelmeit befejezték. A megismételt döntőben
győzött Franciaország, 2. Olaszország, S. USA
4. Dánia.

Kedden

délelőtt folytatták a szabadstilusu birkózóver.
senyt, amelynek során Zombory Gyula Is szőnyegre lépett Megkezdődött a hölgyek tőrver
senye, ebben Bogén Ernának éa Dany Babának jó helyezési esélye van. Bogén Erna Mayer Helén mellett a mezőny legerősebb tagja.
Ma kezdtek versenyezni a modem pentatlonisták. Reggel kilenc órakor, középeurópai
időszámítás szerint délután hatkor kezdődtek a modern pentatlon lovaglóversenyei.
Atlétikában a 110 méteres gátfutás előfutamait, a 200 méteres síkfutás elő- és közép* I
futamait, a 800 méteres futás döntőjét, a 100
méteres női síkfutás elő- és középfutamait, a
800 méteres futás döntőjét, a 100 méteres női
síkfutás dántőjét az 5000 méteres futás előfutamait, a távolugrást és a női diszkeszvetést
bonyolították l a

24-én kezdődik Varsóban
az európai agrárkonferencia
(Budapesti
tudósüőnk
telefonjelentése.)
Varsóból jelentik: A lengyel kormány már
szétküldte a meghívókat az augusztus 24-én
kezdődő agrárkonferenciára, amelyen valamennyi közép- és keleteurópai állam résztvesz,
igy Magyarország is.

KommunlsfatOntefés
a majnafrankfurti magyar konzulátus ellen
Kőzáport zúdítottak a konzulátus épületére
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése.)
Majna-Frankfurtból jelentik: A rendőrség közlése szerint a keddre virradó éjszaka ismeretlen tettesek kőzáport ruditottak a magyar konzulátus épületére. Egy éjjeli járőr a tettesekrt
megzavarta, de ei fogni nem tudta őket, elmenekültek. Az épület közeléten több téglát .
találtak, amelyek kommunista fenyeyetésckei <\
tartalmazó röpiratokba voltak csomagolva. A
tüntetés Sallai és Fúrst kivégzésével áll ŐMsrefüggésben.
MMiMBBBBBMaMMHMMMMUaNMMV^
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Négy gyermekoaralizises
megbetegedés Szegeden
(A Délmayyarország
munkatársá: ól.) A
városi főorvosi hivatal jelentése szerint Szep d terültén ismét fellépett

• gyermekparallzls (Heine medin)
nc*Q rendkívül veszedelmes gyermekbetegség,
még pedig járványszerüen. Néhány évvel ezelőtt, mint emlékezetes, tömegesen történtek
ilyen sokszor halállal végződő megbetegedések a városban, de aztán évekig nem fordult
alő ujabb megbetegedés, bár az ország egyikmásik részében Iel.;c!bukkant a veszedelmes
Járvány.
Az első megbetegedést két héttel ezelőtt jelentették be a főorvosi hivatalnak. Egy hétéves gyermek kapta meg a betegséget, am!
azért szokatlan, mert legtöbb esetben öt évesnél fiatalabb gyermekek
betegszenek meg
gyarmekparaUzisben. Az első bejelentett eset
óta

három efabb megbetegedés

jelentettek be és igy Jelenleg négy szegedi
gyermek fekszik gyermekparalidsben.
A főorvosi hivatal megállapítása szerint ez
a négv eset járványnak, vagy a járvány e/ő.
hírnökének tekinthető, mivel normális körülmények közi ti az ország egész területén évente
nem fordul elő két-háromnál több ilyen megbetegedés.
A betegség rendkívül erős mértékben fertőző, szérumát még nem ismerik, éppen ezért
igen nehéz ellene a védekezés. A védekezést
megnehezíti az is, hogy nem ismerik a betegség terjedésének módját sem. A főorvosi
hivatal a legnagyobo óvatosságra inti a szülőket és felhivja őket, hogy a legelső gyanús
tünetre azonnal vigyék orvoshoz gyermekeiket, aki igy idejekorán megállapíthatja
a
diagnózist és szükség esetén védőoltással akadályozhatja meg a betegség kifejlődését Erre
az óvatosságra azért van nagy szükség, mert
a Heine medin sok esetben nyomorékká teszi
a gyermekeket

Öngyilkossági
kísérlet
ax állomás
előcsarnokában
Egy gafgony al földmives a csarnok tolyósófáról
magút a Köveseire
' f i . . Délmagyarország munkatársától.) Nagy
riadalmat okozott kedden délbea a Szegedállomáson agy öngyilkossági kísérlet. Néhány
percoel két óra előtt, amikor a pályaudvaron
legnagyobb a forgalom, Budapestre, Makóra,
Vásárhelyre indulnak a vonatok, a népes emeleti csarnoki folyosón egy izgatott viselkedésű
ember hirtelen utat tört magának az utasok
kőzött,

felugrott a csarnok kőpárkányárn és
onnan a bejárati csarnok keramitburkolaíára vetélte le magát.

levetette

Az utazóközönség láttára elkövetett öngyilkossági kísérlet nagy izgalmat keltett Pillanatok alatt emberember hátán szorongott az
öngyilkos körül, aki vérző fejjel, eszméletlenül feküdt a földön.
Kijöttek a mentők és az öngyilkost beszállították a sebészeti klinikára, ahol megállapították, hogy combtörést és fejének több helyén zuro t sebeket szenvedett. A rendőri nyomozás során kiderült, hogy az öngyilkosjelölt
Szabó Pál gajgonyai földmives. Azt még nem
sikerült megállapítani, hogy miért követte el
tettét. Állapota súlyos, de nem életveszélyes.

A pénzügyi bizottság törölte
a tanitók, a kereskedelmi iskolai tanárok
/ és a káplánok városi pótlékát
(A
Délmagffarország
munkatársától)
A
pénzügyi bizottság hétfői ülése, amint arról
a Délmagyarország részletesen beszámolt, kedvező eredménnyel végződött Kiderült ugyanis, hogy egy százalékkal sem kell felemelni
a jövő évben a pótadót, pedig illetékes heheken már egész konkrét formában hangzottak e' nyilatkozatok a százszázalékosnál is magasabb pótadó kivetésének szükséfTességéről.
de kiderült az is, hogy elkerülhető a tisztviselői illetmények csökkentése, a városi alkalmazottak huszonöt százalékos
pótlékának
megszüntetése is. A pótadó marad tehát hetven százalék és a tisztviselők is ugyanazokat
az illetményeket kapják a jövő évben, mint
»1 idén, de azért maradt a költs k e l é s b e n
335.000 pengő fedezwtlen hiánv, anu.ynek kiegyenlítésére
szintén
módot
talált
a
pénzügyi
bizottság.
Amikor
összeszámították, hogy mennyi a város
kinnlévő"ége,. a fóldbér-, a lakbér- és az adóhátralék,
^derült, hogy sokszázezer pengőről van szó,
» fedezetlen hiány fedezetét igy ebből a csefekvő kinnlevőségből jelölte ki a pénzügyi bi»ttság.
A pénzügyi bizottság határozata megngug*á*t kekett a tisztviselők körében, akiket a
*árosi pótlékok. megszüntetéséről és az ujabb
fizetéscsőksentésról szóló hinek a végsőkig
elkeserítettek.
Mint utólag kiderült, a pénzügyi bizottság
hagyta változatlmu.1 minden inirosi al\

kalmazott fizetését. Kimondotta, hogy azoknak a városi alkalmazottaknak a pótlékát,
akik ezt a pótlékot nem nyugdíjba beszámító
illetményként, hanem segélyként kapják, beszünteti. Ide tartoznak a városi elemi iskolák
tanítói, a női felsőkereskedelmi iskola tanárai9
a kegyúri plébániák káplánjai és a városi
gimnázium világi tanárcí. Nem tartoznak ide
azonban a zeneiskola tanárai, akik nem városi pótlék cimén kapták eddig havi százpengős pótillelményüket, hanem főiskolai pótlék
cimén, miután a zenetanárok számára az előlépés Lehetősége éppen annyira korlátozott,
mint a városi lisztviselők számára, ezzel szemben azok, akik segélyként kapták a huszonöt
százalékot, éppen olyan fokozatosan haladhatnak előre a ranglétrán, mint az állami tisztviselők. Mivel pedig a közgyűlés annakidején
ezzel a városi pótlékkal kívánta kárpótolni a
városi tisztviselőket az előlépés lehetőségének korlátozásáért a pénzügyi bizottság ugy
találta, hogy indokolt a pótlék megszüntetése
az olyan esetekben, amikor a póilék aem ezt
a célt szolgálta
Ilyen módon a város kiadásai évi 76.000
pengővel csökkenlek; ennyit kaptak a tanítók, a V iplánok, a kereskedelmi iskolai tanárok és a piarista gimnázium világi tanárai
városi pótlékként

Ez a munkn négy-öt napig eJtart & i ^ «
költségvetésről összefoglaló ismertetést előbb
nem adhat ki a főszámvevő. Mindössze annyit
sikerült megtudnunk, hogy városrendezési célokra a pénzügyi bizottság összesen 325 000
pengőt Irt elő, ebből 30.000 pengői fordítanak az aszfaltburkolatok, 30.0fí0-et a köbur
kólátok és 20.000-el a csatornák javítására.

A Maros
két halálos áldozata
(A Délmagtjarország

munkatársától.)

A Marosnak

a tegnapi nap folyamán két halottja is akadt
Soros Miklós 30 esztendős magyarcsanádi kisbirtokos fürdés közben a méíy vízbe aszott, ahol
néhány piflan.it alatt e'merült Mire segítségére si.
ettek, eltűnt a vizben, később már csak a holttestét tudták a partra húzni
A másik szerencsétlenség a makói strandon történt Joó József 22 ¿ves szabósegéd a strandtól
néhány méternyire a méíy vizbe bukott A mély
iszap lehúzta a folyó fenekére, bárhogy is kapálózott, nem tudott a felszínre jutni A strandolok
közűi többen a víz alá buktak és igyekeztek kimenteni a szabósegédet, de annyian voltak a mentőt

— hogy ifivesztették a szerencsétlen embert «

kezükből. Mire a felszínre hozták Joó Józsefet,
már késő volt. Élt még ugyan, de a szerencsétlen
ember rövidesen kiszenvedett.

Selpel volt osztrák
kancellár halála
Bécs, augusztus 2 Seipel Ignác volt kancellár
ma réggé' 'éfriyolc órakor meghalt. A volt kancellár bárom hét óta tartózkodott & Wieneriüaldszanatóriumban Állapotában eleinte javulás állott
be, az utóbbi napokban azonban általános elgyengülés lépett feL A kanocllár ereje aggodalmat
keltőén csökkent, az orvosok tehetetlenek voltak
ezzet a jelenséggel szemben. A tüdő túlzott igénybevétele a szívműködésre is hatással volt Az
utolsó napokban a beteg ereje annyira csökkent
hogy a katasztrófa etkerülhetetlennek látszott Éjjel
1 órakor megkezdődött az agónia, maid a kora
reggeli órákb in beállott a halál.
Seipei prelátus már régóta súlyos tüdőbetegség,
ben szenvedett. Hétfőn délben állapota már anvnyira rosszabbodott, hogy az orvosok femondtak
életéről. Ekkor már tudták, hogy a volt kancellárnak csak órái vannak hátra. Seipel már nem
tudott enni és többször ismételgette:
— Nyugalmat akarok, nyugalmat Aludni aka.
rok, aludni, aludni
Hétfőn este a volt kancellár már injekciót setrl
kért és Injekdó nélkül próbált elaíndnL Az éjszaka fotyamán azonban többszőr fölébredt, hogv
azután aéhány percre megint elaludjon. Közvetlenül
éjféi előtt az ápolónővér észrevette, hogy Seipel
arca egyre jobban halványodik.
Az ethunyt volt kancellár holttestét Bécsbe szállítják 'és ott helyerik örök nyugalomra.
Seipel 1876-ban Bécsben szüfcíett Katolikus pappá 1899-ben avatták Seipel" előbb a salzburgi
katolikus hittudományi fakultáson a morálteológ a
tanára, majd 1917-ben bécsi hittudományi tanár
lett Károly utolsó osztrák kormányában, a Lammasch-kabinetben a népjóléti tírcát
vállalta.
Ezzei indult politikai pályája. 1922-b<fll kancellár
lett és ebben az állásban 1924-ig maradt Hivataíoskodása vétre felé merényletet követtek ef ellene,
tüdőlövést kanott, de felgyógyult A Ramek kormány bukása után, 1926-ban újra elvállalta a
kancellárságot, 1920 áprilisában lépett vissza Azóta
aktive n^n vállalt szerepet az osztrák politikában

Belvárosi Mozi
Ma és ho'nsp

ffiu*i«p!4at*«l

Nana &Jb«ra

Monté Carló bombázása

-zentedélylól Izzó történet, fülbemászó. talpaié va
ló zene, gyönyört! télak.
Azonk'vHI

tiullkosság a stúdióban

irgalma« kalandorlllm Gerda Haurus fóuere?
Itt emiitjük meg, hogy a számvevőség a
le ével
pénzügyi bizottság által elrendelt változtatáEI6«dáMk
i ^ ' l árakor
sokat most vezcli át a költségNetésicnezcteu. i

vm. 3.

Egy Viliért se dobjon ki hiába!
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Ne vegyen hibás ás selejtes árat!

h a r i s n y a • -v::::r
m i n d e n létezd e*ln-

Pollák Testvéreknél

GFB f é r l l h a r i s n y á k nagy választékban

Kétévi ás 9 hónapi fegyházbüntetésre
Ítélték Bernáth Istvánt, a sikkasztó
kisteleki gabnnakereskedfft
(A IMlmegyarorsiág munkatársból.) Nagy fcu elmén emelt vádat az ügyészsA» A fiatat gabona,
tünést keltett évekkel Mielőtt Bernáth István í*. kereskedőt a muh év l a n s s á n a szegedi tör.
vényszék kétestteiutet is hathónapi
lenMsr*
mart kisteleki gabonskareskeaő szőkét«. Bernáth
ítélte
/
István amikor üzletével tönkrement és látta, hogy
nincs kint, árukészlatét pénzzé tette, amit lehetett,
Nemrégiben ujabb sikkasztási ügye került «
eladott és as igy szarMtt pénz tel külföldre sző. szegedi törvényszék elé A bíróság akkor njíbb
M t . Brémában telepedett le, ahor feleségül vette hat hóné pi börtönre itéJU. Bernáth István, mi•gy dúsgazdag gyáros ísáayát, A házasság alán kor MJet* jogerőre « ^ I M t e k ,
kérte, hogy
nem sokkai • brémai rendőrség az ellen« kiadott a törvényszék a két ii^í»tet foglalja éusbün.
nemzetköz) körözöfevél alapján elfogta és Sz* tetésbe. Kedden került az ügy « szegedi tör.
cedre szállította. Szökését előadása
telkt
•ényszék Viid.tanácsa elé. A tárgyalásra elővezetkényszerből kővatte aL Édesapja, dr. Bernáth Jő. ték a Csillagbörtönből Bernith Istvánt A btfó.
zsef Szegeden is jól isme*, tekintélyes orvosa
ság a vádlott kérelmére összbüntetést szállott ki
volt Kisteleknek akinek vagyona is elúszott Ber. és a két büntetés he&e* kttesztewtei #s ¡¡ l*w
náth István üzleteiben Bernáth István ellen 74 hónapi fegyházra »élte. Bernáth litván megkörendbe:i *ik .-osztás, S rendbeli magánok rattiamtsi,szönte, hogy a bíróság három hónapot elengedett
: T
tán, kétrendbeli esatás és esatárd bukás büntette a b f t n W l b ő l
' *'
Tk &

r

^ ¡ B a n g h a

d i n n y e

t932 augusztus 3-tól kezdve vásárolható Csekonics. utca 3 szám

C s

alatt, a Vajda-féle üzlettel szemben.

Ako lebélyegzett

minőségben

valódi!

A csanádapácai főjegyzőválasztás után

szolgálni. A gazdaság, ügyosztály elkésetett®
S gyümölcstermelési térképet, még pedig ugy,
hogy egy-egy körzetben

esak egyfajta

gyüméb

esőt termeljenek a ganták, art a faltát, amely
az ottani talajviszonyéiraak a legjobban meg.
teld. Nagy súlyt helyeztek a térkép elkészítése
alkalmával arra is, hogy a kényesebb, as é*.
zékenyebb és a nehezebben szállitha 6 gyű.
mőlcsféléket a vasútállomások közelében ha
nősítsék meg, a szálUi óképesahb fajtákat vi.
szánt a távolabbi területeken. A térkép meg.
könnyíti as exportőrt^ dolgát |s, mert annak
alapján pontosan megállapíthatják, hogy hol,
milyen gyümölcsfajtát vásárolhatnak ás gon.
doskodhatnak arról is, hogy a megvásárolt
gyümölcsét k teTmaléa tplyép csomagolhat,
sák be.
Azok a bérlők, akik részt kívánnak venni
az akcióben, csemete iránti igényüket a gaz.
dasági ügyosztályban Jelenthetik be, a gaz.
dasági ügyosztály válogatja ki azután az igény.
Iák közöl azokat, akik t legmegfelelőbbnek
látszanak ez akció szempontjából. Az örök.
földtulajdonosok jetontteséséaek Idejét később
állapítják meg. Ha nem jelentkezik elegendő
örökföldtulajdonos és ¡feleslegben marad valamennyi gyümölcsfacseirete, akkor e város a
legelő ierütetek egy részét ülteti be gyümölcs,
fával, de dunántúli mintára gyümölcsfákat
ültetnek az országutak szélére te.

A* idö

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium J«feBi
Időjárási helyzet (r*dló)(lentéeek alapján;: A banometrikus maximum az áseii szigeteken 775 mm,
(A Délmagyarortiág
márkatársától.)
A mutt ér
A törvényszék már régebben letárgyalta azt af a minimum Islanfan 750 mm. Skandinávián 755
őszén főjagyzőváiasztás volt Csaoádapácáo- Sok
ügyet és dr. Juháss Zoltánt felmentette az eUene mm. és a Földkőzi tengem 760 mm. Jelentősebb
pályázó volt M AU^sra és a választási harc reád. emelt vád alól. Dr. Juhász ugyanis tagadta, hogy csapadék as Óceánon, islandon, a Skandináv ét
kivüi hevesnek ígérkezett, A korteskedás ideje alatt
beszélt volna a 4000 pengős ajánlatról, a tanuk a Balti államokban vol>, de Németország • keleti
•gyik pletyka a másikul érte. Igy aljutoU dr. pedig nem bizonyítottak semmit Ezek után dr. határszélén is esett A kontinens keleti és déli ré.
Nahoczky Endre ügyvédjslölt, az agyik pályátó fü- Juhász Zoltán tett feljelentést bam is vád miatt dr. sze |gea meleg, Trieszt—Danzis vonalától, nyugatra
lébe egy másik jelöltnek, dr- juhást Zoltán vár- Nehoezky Endre ellen. A szegedi tőrvényszék V«tf. csak mérsékelten meleg.
megyei tisztviselőnek
«gy állítólagos kijelentése tanácsa kedden tárgyalta az ügyet Dr. Nehoezky
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 3 t l fok
is. Dr. Juháss Géza állítólag azt mesélt* volna,
Endre blzonyitási kéreknet terjesztett «lő, amely, Celsius, a legalacsonyabb 19.« fok Celsius. A b* k
hogy dr. Nahoczky Endre azt az ajánlatot tette nek a bíróság helyt adott és a tárgyalást eU
rométer adata nullfokva ás tengerszintre redukál,
neki, he>gy iOOOO pengőt fisét, ha p i s s n l é p , Dr.
napolta
ve reggel 76t4 mm., este 738.0 mm. A levegő pá*
Nahoczky sietett rágalmazás miattfoljelentenldr.
Érdekes, hogy a két perlekedő közül — egy
ratartal ma reggel 73.0 százalék, délben 41.0 száJuhási Zoltánt
harmadik fett a íőjegyjö.
zalék A szél iránya délkeleti, erősség* 1—1
JdőJóslat a Délvidékre: Egyelőre még igen ma.
leg idő, később zivatarhajlam valószínű.

Tízezer gyümSlcstacsemefét
oszlanak ki a város földbérlől közölt
Elkészítették a gyümölcstermelést térképet
(A
Délmagyarország
munkatársitól.)
A
pajzsletüs fertőzési miatt — mint ismeretes —
a főldn^velésügvi miniszter kiviteli rárlat alá
helyezte a sjegedl fakerteket, de tizenötezer
pengő trtékü gyümőlcsíacserretét rendelt a
szegedi faiskolatulajdonosoktól,
hogy ezzel
kárpótolja őket. Ugyanakkor a város is elhatározta, hogy ötezer pengő értéKü gyümölcsfacsemetét vásárol a szegedi kertészektől. A
vásárlás lebonyolítására uiost került volna sor,
mivel azonban a szegedi fakertéazek nem térítették meg a városnak azt az összejet, amit
a fóldmivelésügvi miniszter által
kiküldött
szakértőnek tiszteletdíj cimén kellett fizetni
cs amelynek megtérítésére az érdekelt Jcertés « k kötelezték magukat, a polgármester ugy
határozott, hogy nem vásárol facsemetéket,
hanem a: erre szánt ötezer pengőből
a szakértő
tiszteletdiját.

fizeH ki

A gazdasági ügyosztály most dolgozta ki

a város fakertjelben termelt csemeték kiosztásának tervezetét Tízezer csemete termelt
a város kertjeiben, ezeket a fajgyümclcscsemetéket a városi földek bérlői között osztják
ki A szegedi őrökfőldtulajdonosok kőzött pedig a fóldmiveiésügyi miniszter által vásárolt
tizenötezer pengő értékű facsemetéket osztják
ki. A bérlők azzal a feltétellel kapják a csemetéket, hogy azokat el kell ültetniük, 6zaksaerü ápolásukról gondoskodniuk kell, ezzel
szemben a bérleti idő alatt a maguk javára
értékesíthetik a gyümölcsfák termését, de a
fákat nem vághatják ki is nem adhatják el.
A bérlők és az őrökfőldtulajdonosok adminisztrációs és szállítási költség cimén néhány
fillért fizetnek a különben díjmentesen kapott
caemetékért. A csemeték elültetését és ápolását
a hatóság állandóan ellenőrizteti.
A csemeíeakcic al a város a szegedi gyümölcstermelés megszervezésének célját kívánja

Moet

nyerhető

500.000
pengftaz

Osztálysorsjáték

V ik fő éa zárhuzásén mely egy egész
hónepon át tart.

aug. 17-től szept. 19-ig
A legnagyobb nyereményt is azonnal
készpénzben kifizetem.

Vételsorsjegyek árai: nyolcad 15
p, negyed 30 n, fii 60 p,
egész 120 p.

Pető
Ernő főárusitö
S z e g e d , S z é c h e n y i 16r 3 .

Beretvás oasztilla a legmakacsabb feiffáiást is elmulasztja

v i n .

3 .

I Ti'iVrV

Mem jirta

kl o meleget
m«zt!4 teie

már.nak is ott »t>ba q «ffr« pMjmentomu nagy
házba
Gergő mfflt elismert ambör, ajrt Js kinyilatkoa.
tattá Kántor Szomszédnak, hogy ez nagyon gyanug.
A muszk.ítg gyütt a dupspint, de még alighanem
a boléta ia, me hogy ottan bolétára mén mindön
— Hanem tdok én keqdnrfc vetőmagot bgléta

nétkíll fs oszt majd mőgtátia kend, hegy Cslpak
Gergőn nem l ö M kifogni/
— Hát irteftaes embór kend. akár agy fiskális, a nemjóját neki,
— Nohát csak azé mondom — áa lehajolt
Gergő a kaszájáért, megemelte a kalapját és fa*,
su »Uramjézus.-sai belekezdett az első rendbe.
Tóth József,

IQrdöruho ntlkQI

Lasztin Imre, szectienui ter 2. A szegedi honvédtírvénvszék szerdán kezdi tárgyalpi

Misics-Magyar János árulási bűnügyét

M

Oínttpos munkahétről

íárgyalnak Amerikában
fJtwgork, augusztus 2. Hoover elnöklat« «tett
• washingtoni Fehér Házban szakadatlanul
folynak • tárgyalások a nagyszabású ga*daságl tervekről és ekősorbea q* őt napot
mnnkahétrfU^ amelyről u elnök u t remélt,
hogy az egyes Iparágak Ilyen rövidített munka*
Idő esetén három mtllló munl nélkülit fognak
foglalkoztatni. Hoover egyetért a kőzmnokaminiszterrel abban, hogy nemcsak a vál_ idejére kell általánossá tanai az ötnapos
munkahetet, hanem ezt keU gaxúntági ami
elfogadni. Szóba került, hpgy nemzeti konferenciára kellene ówzehivni • szövetségi államok kormányzóit a munkaadók és a munkások képviselőivel együtt, ezt a tervet azonban Hoover ellenezteHerbert C m , a oewyorki Federal Bemerve
Bank elnöke, szeptember 15-ére kongresszusra
bivta össze Washingtonba a fontosabb segély*
és jótékony szervezetek vezetőit. A kongreszszus célj« az egyes szervezetek közötti együttműködés kiépítése, A meghívó hangoztatja,
hogy c jfivö léi a legsúlyosabb t* legkeservesebb lm A,merlku történetében. A magánjótékonyság eszközei teljesen kimerültek és
ezért sürgősen szükséges a kózjátékongtdg
megsnerveiése. Hoover személyesen fogja meg.
nyitni a konferenciát a Fehér Házban »A
polgárság felelőssége az emfce.iség jólétéért«
cimü előadásával.

r

Dumping a tanyán
— Pjcsértessék... na hogy fizet? — kössön
rá CMpsk Gergőre Kántar guda a rozs szélen
— Hál nam lőhet mondani, hogy éppen rostszuj da hát... azé, 4pen csak hogy no, —adta
móg a választ diplomatikusan Gergő.
— A« snyim nem adja vissza még a magját
•4-.. ma hát azt mondák, hogy valami dumpint

butába

van.

— Mibüt — kérdi Gergő — ás » pipa majd
kiesett a szájábu a hirteíen ftjfordulattal, BWytyei Kántor gazdát vptte szőtnügyre, hogy Urapózik.é.

— Dumpintbu, vagy mi az Istencsudájábu,
— Hát azt hunnan sjörözte kend? — szitt
egy erősét Gergő a pipán, hogy mán csak észre
na vőnné a szomszéd, hogy ő nem tudja ml az.
— Hát amit a Kormán vőtt a muwkáktuí; ma'
tuggya kend, tavai is evágott a jég, oszt ugy
kaptuk a vetőmagot, hogy az Jfteu ve?zejtötte
\4na ott dumplntba.
— Hm-., megájjimk csak... én padig jártam
arra. Nagyon jő termő fódek a:ok, oszt ez az
alajta buz« is szépen ad. — ékként bele Gergő
a kerékvágásba.
Kántor gazda tudta, hogy Gergő élős eszű emi>er, aztán muszka fogságba is voit, nem ellsnk^zütt, mert arra van vafahun bizonyosan* — Hát csakugyan otvan sok férőm belül«, hogy
cséplésbe még « masinái is twa tüzelik?
— Hajjá k»nd, mikó én együttem onnan, má
nem is vöt marina TrekHrral mnnt a szántás,
araid*, cséplés egy szóval mindön, hanem hogy
nagyon V>'< teröm az «zentiiccse, — és körülnézett Gergő, hogy vane valakinek ellenvéleményé. Mivel nem akadt vállalkozó, tovább folyUtta:
— Huncutság az egész, tuggya kfQd Diimpintba a főid olvan, hogy nagyon szépen hoz, de
magnak nem v^ó a termése. A muszka mógfogadta még tizeiSiégybe hogy kléhőitet bennünket; má mo6t ahun hiányzik a termé«, odaviszik
a
gumplnt-buzát, aztán gyüvendő esztendőre zatg
annyi »a lössi Ertl kend ugye?
— £rtAm mostmá Gergő szomszéd, a nemjóját
Aaaak a rusnya muszkának, no móg annak a kor-

(A O á l m a i y s r o r s z á g m a a k a t á r s á t_ó l )
szardin
A szegedi
heevédtórvényszéli
— * * " reg.
gai
kezd} raeg MisiH-Magyar
János volt hon*
vádtórísőrmester
htsaárufiísi bünperének
tár,
gyalfelt
Mtsies-Magyar
János
a
román
megszánó
osaaftok
bevonulásakor
Meiőhe.
gyesen tartózkodott
a román cHpstoUrk meg,
mutatta, hogy hová rejtették •« az állani ménes
fajiQvaft. a románok azután özeket * nafy értéket
ropveNntáló lovakat! w faimént, 907 «nyo IwwH,
919 tehvér csikót magukkal vitték. A kivonuló
román csapatokkai együtt Misics-Magyar is eltávo-

Puskalövés
Egy

orvtámadó

lelőtte

zott Magyarországról és a megszállott Pécjkán
ütött« fe< tanyáját A mult évben átjött Magyar,
országra. Makón Qfoss Sándor esendőralhádnegy
felismerte és elfogta. Misics-Magyar kihallgatása
Iprán elmondotta, hogy Pééskán mint állatorvos
működött és abban a hi«zemben jött át Magyarország«, hogy árulását már elfelejtették és nem
lOM bántódása
A szerdai tárgyalást dn K*rwturu «rnagy'-hadbtró, «Tgysüsvowtő v«jfti, V í ^ M W Ö , hogy •
nagyszabású

per két-három

napon

kérésziül

fog

tartaPi és csak a hét végén kerül" sor ítéletre.

a Kukoricásból
9*q1>ó

(A Délmiusrorstág mnlptártitóU
Kedden »
kora regmii órákban u algyői vámház közeiében
orvul lelőttek egy oaputaostbó András «3
éves algyői napszáméi « kora reggeli órákban az
algyői, vámház k»*4éb«n haladt u 41 «1 m*iuth
kukoricáiból lóvét dördült §c. Szabó András óss«.
cmU éa eivewUtta (««m^atét, A lóvá« rajára
többen elősiettek és rátaláltak a váréban fatrengő
napszámosra A kihivoU mmtők SmM Andrást
b^zámtotlik a ssegedi kóikúrházbs, ahot a s«.
lyown sebesült embor megáhos tért aaayira, hogy
ki lehetett hallgatni
Elmondotta, hogy nem látott s*f)M;t a kikm-

Jtndrds Qlgyöi

napszámost

sétban, p, merénylő valószínűleg e földön hasalva
várt reá és amikor ő a leshelyre érkeeett, rásütóttá sőrátre töltött fegj verét, A lö\és eldórdülése
után arrafelé kapta a fejét, ahonnan a kivés
tt és látott egy futó alakot Elmondotta még
abó András, hogy » m e r é n y i t sierink
H91 Iwrtigm követhette e l
A csendőrség Szabó András vallomása «lapján
nyomozást indított «$ orgyilkos kézrekerítésére.

S

Onptfn 'S • Fellén,

Maniu visszautasította a kormányelnökséget
(Budapesti tudásilink lelofe>njelefttéte.) A Cren. léptetiisót, azonkívül a külföldi szakértők Rnkaölésit.
11 közli, hogy a konpény meg^lakitása elé vfabb rsstb<m való tQrtózk Másznak
akadályok tornyosuln*ít- Manlu, miután « páftA kormány elhstározta, hogy • iejeníagi pareínökséget ulból átvette, nem ekarfa vállalni a
•jeszti w a konverkormánijtlnabségat és mindenáron Michalachet
akarja rábírni, hogy v«sya át « miniszterelnökségit.
A pártvezetőség n»m tudott tegnap esti ülésén e
kérdés felett dönteni és még mindig három lehető- riós V.rvényt raédositó Javasíatát, tekintve a parség áll f«nni Maniv, Miehalechs, vagy Vajda- A tumok igazolása «tán • parlamenti tisztikar megIsp foglalkozva a kormányrati progrsmm»!, meg- választására karül a sor, a szenátus elnökévé
váállapítja, hogy ebben a tekintetbe» is különbö- Coftavvcn volt közoktatásügyi minisztert
zőek « vélemények A párt a^yik része a jelen- íasztják meg, írig a képviselőház elnöke valólegi rendszer fennic.rtasál, « *(ai)ilizál<iM rtsptk- színűleg Pop-CsiLsó lesz A földmlvelésügyi mitolását és a külföldi adósságok fizetését java- nisztérium egyszakaszos törvényfavuratot dolgoaott ki, amely « gabonahehosatati vámot 16.000
solja, mlg a másik rész Junian vezetése alatt
radikális változtatásokat kíván, kéri a városi adós- Isiről 30.000 felre emeli Jtl.
ságok konvertálását és pénzügyi refoiwok életbe-

Megkezdődött a háború
Bolívia és Paraguay között
A NépacSvetaég beavatkozását kérik
Newyork, augusztus 2, Bolivia és Paraguay
között most már formálisan is megkezdődött
az ellenségeskedés. Bolíviai csapatok megszállották a Bogueron erődót és ezt a tényt Paraguay nyílt hadüzenetnek tekin'l. A paraguayi
k o r m á n y kihirdette
az ország
az
ostromállapotot,

egész

területére

A la pazi paraguayi követ még egy utolsó
kísérget tett, hogy elháritsa a háborús
konfliktust és békét hozzon létre, ez azonban
em sikerült, mert a bolíviai kormány minden
békitő kísérlet elől kitért
Asuncionból jeU-ntik: A paraguayi külügyminisztérium hétfőn táviratot inU'zett a népszövetségi tanácshoz, amelyben azt kéri, hogy
a Paraguay és Bolivia között kiiört konfliktus
ügyélen

nem:$tközi

döntőbirósá'jot

hívjanak

összs. A paraguayi külügymii.Uz er áUruta utat
arra, hogy Bolívia magatartása a népszövetségi
Matos, a népszövetség tanács elnöke BoLivia

és Paraguay párisi diplomáciai képviseleteihez
alapokmány súlyos mrysértését jelenti,
aürgöiyt intézett, amelyl;en figyelmezteti őket,
hassa iák oda, hogv kormányaik minden olyan
léj>ístől tartózkodjanak, amely a helyzet ki
é'ezőcésére és az «Iksnségeskebések kitörésére
ve«?t! et.

Pa d o z á s h o z

száraz nutfederes deszko Bach Test?, Párisi
körut (ynlt Somló tslen).
Tisztelettel

értesítem

az

igen

üszt e lt

vevőimet

és a natjvérdemü közönséget, hogy
möíelypmef
augusztus
Uén

Volgúr

ucca löss.

alá

heiyeziem, hol tövábra is elsórmdij munkáról
és olcjó fazon árakr.Sl hiztosithntom Kiváló Us»teletul
M
Viskolly
Károly
szabómester

On

NYER

HA RÉ/ZT VESZ
Női
Női
Női
Női
Női

I R Á N Y Á R A K :
mopómhák « . . .
175
sport vászonruhák. . 3 7 5
műselyem ruhák . . 4 20
crepe dc chine ruhák 12-—
gy. szövetruhAk
. . 6-50

NAPOS VÁSÁRUNKON!
IRÁNYÁRAK:
Női reklám tavaszi kabátok 11 — H ~
Női twied tavaszi kabátok22-—24- —28.—
Elegáns angol tav. kabátok 27 — 81—05 —
Georgette kabátok . . 45 — 55 — 70.—
Női télikabátok, dúsan szőrméivé . . . . . .
• 21*—28«—28-—

v

240
4-50 6-20
& 50 8-00

IS'—18-—
7-20

Flisse aljak
2 50 3 80 5-80
Elegáns blúzok . . . .
2-80 4 — 5 2 0
Crepe do ehine blúzok. . 8 — 7-20 8-40

I-a szőrmebnndák . . . 8 5 - —
|Való<Ü pézsmabunda . . . 140

v >

Í J i t i

1

Szerda. Bóm. kath. István vt *Pmtestáns Hermina. Nap kél 4 óra
39 perckor, nyugszik 19 óra 33 perdco.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, i. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.'
A Soraegyi-köny\iár Julin* és angusztos hónapban köznapokon délelőtt iktől 12-ig van nyitva
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere d(L
után tél 5-től fél 6-ig. — A nraronm mindennap,
vasár, és ünnepnap délelőtt lQ.t$i fél l-ig van
nyitva.
Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot tar.
tanak: Grünwaíd Imre őrök, Kálvária-u. 17. (Td.
1225.) Just Frigyes, Petőfi SándoMugárut 41. (Tel.
1777.) Temesváry József, Kelemenen, l t (Tel. 1391.)
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-n. t (Tel 1846.)
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.) Törők
Márton, Csongrádi-sugárut 14. (TeL 1361)

mm'
— Csütörtökön sta/áriáiis /árgyalás teáz Kecskeméten, Kecskemétről jelentik: Tegnap délben
döntött a kecskeméti ügyészség két oegédi baracktolvaj, L ő r i n c János ás S z e d l a c s e k József ügyében, akik baracktolvajlás ntán rálőttek
a megdézsmált gyümölcsös tulajdonosára, Szakt e r Andrásra, sőt a szomszédos birtokosra, Zser a y Ferenc gazdálkodóra K Szaktert és Zserayt
a ceglédi kórházba szálVdatták. * Szakter András
rövid szenvedés után sérülésébe belehalt, Zserayt
valószínűen sikerül megmenteni az életnek. Mintán lőfegyverrel elkövetett gyilkosságról van szó,
a kecskeméti ügyészség agy döntött, hogy röglőnitflő bíróság elé álHtja a két baracktolvajt. A statáriális biróság csütörtökön itélkezk a baracktolvajlásra Indult gyilkosok fölött.

MegkezdOdO« a dlnnyeszezon

Teljes erővel megkezdődött a dinnyeszeaon. A
— As aisóvárert barim
a hagyományos sze- nagy meleg gyorsan beérlelte a dinnyét, amelyből
gődi havibucsura már megkezdődtek az előkészü- kedden este már na^y mennyiségek kerültek a
letek. A jelek szerint az idén lényegesen nagyobb piacra. Az árak ingadozók voltak; 6 fi Hír tői kezdtömegek zarándokolnak ef az alsóvárosi templom ve árusították kilogramonként a görögdinnyét, 12
Fekete Máriájához, mint az előző években A bo- fülért kértek a turkesztánért. A görőgdicny5
rsa alkalmával most is lesz kirakodó vásár a Má- kelt, az afsóvánosíak a kisvasút vagonjaiból igen
tyás-templom körül A torlódás megakadályozá- szép mennyiségű dinnvét árusítottak. A szerdai
sa érdekében a kirakodó kereskedők helyét csü- hetipiacra még nagyobb felhozatalt várnak.
törtökön jelölik k i A bucsa rendezősége felhívja
az érdekelt iparosokat és kereskedőket, hogy a
— Tömflftétoy Tértmág kngyelkápolnai fCMhticsu előtt való napon, csütörtökön reggel kilenc
órakor jelenjenek meg az alsóvárosi zárda előtt vasását vasárnap Alsókőzponton megismétli. MiA rendezőség a helyeket a helyszínen jelöü ki a sét Dér Gyula mond, dr. Lugosl Döme, Kóró
Imre, Hegyi István, Kovács Árpád, dr. Márki Imbejelentett igények alapján.
re és Hattyasi Kató tartanak felolvasást
— Katona Nándor halála. Budapestről Jeten
— Ofv<Mt Mr. Dr. S e h r ö t t e r Henrik bőrgyAtik: K a t o n a Nándor, a kiváló magyar festőművész 68 év« korában meghalt Katona Nán- gyász-unológns rendelőjét Zrinyi-u. 5. sz alá (az
dor Szepesfaládou született, Budapestről sürün lá- uj ipa nos tanonciskolával szembe) helyezte át R*n
V»>:atott vissza a kis felvidéki falucskába és Pop- del 8—12 és 2-1/25-ig,
sidra, ahol rokonai laktak. Katonu Nándor a Títx »Dócry fotelágy«, ottomán, matrac Hid-ucca.
r.íunk volt szerelmese, tájképei a Tátra hófödte
— Mii "tudt, teljesen kvetfcőzfn/M*. A Kecskösl'i'rrrit. zöldé lő völgyeit áb^-x>lta. Visszavonult éleiét élt ós még képeit sem a-Jla el szívesen. Mnn- telepről hosszú ideig hallgatott a rendőri kró:<;5ssápának legnagyobb részét műtermében gyüj- nika, pedig azelőtt .sürün követtek et betöréseket
és lopásokat Anr.yjra elszaporodtak a tolvajlásrk
'ö't • össze.
Kecskés-telepen, hogy a lakosság három éjjeli őrt
fog iott, akik felügyeltek a telep közbiztonságára.
J A V Í T Á S O K
L E G O L C S Ó B B A N
A hétfőről keddre virradó éjszaka B á r k í n v i
József szegedi lakos a telep egyik ticeájában el114
KLAUZÁL Tl R 2.
aludt Amikor hajnalban felébredt, nagy megdöbbenéssel vette észr«», hoíy amit; aludt, valaki tel- i
jese« levetkőztette. Kölcsönkért ruhábnn
tudóit
csak bejönni a városba. Az ismeretlen tettes e'len I
Bárkányi feljelentést tett a rendőrségen.

Győri Bélánál

z A PerpNfi« « Rókusi pa^kab^n kapható.
Havibucsura kihordásra Werenklnf 44 fillér

157

— Gyermeknap Do^sm^n A Stelánia anva- és
csecsemőket védő egyesület dorozsmai
intézete
augusztus 7-én nagvszabí j gvermeknipot r niez,
amelynek jövedelmét a télen pflkülöz.ő gyerm kek
javára fordítják.
x Izzadás ellm basmáljon »perpedes«-L
157
henperrsiszolását. dugattyuzását, generál javítását
és mindennemű pópok ( a v l t á s á t legnagyobb
—
Zsebtolvajok.
A
vasárnapi
vásárra
néhány
«•z.akszerösAfrfrel 6s l e g o l c s ó b b a n végzi
zsebtolvaj is érkezett Szegedre; három nap alatt
MelAs- óp. mellett
egymásután jelentkeztek a károsultak a rendőrségen, akiktől a különböző piacokon lopták el pénztárcáikat. Többen igen érzékeny kirokat szenvedKI:tó és gópjavitómiihelye, Szöged, Vadász a. I. az.
|_Tel«fon 28 - 40.
y, 1 tck_ A nyomozás megindult.

fricskánál, Kossuth L. s-ot 21.

fiutók,traktorok,motorok
Hurka István és Társa

H O . —

Gyomor- é s b é l z a v a r o k n á l , él»ágyta!anségnál. szondásnál, iölfatódásnál. gyomorégésnél, felbőiőgésnH szédlllésnél, horaloklájáenál, hányingernél 1—2 pdhár természetes
¿Ferenc József" k e s e r l t h alaposan kftisztitja
az emésztőutakat Közkórházi Jelentésekben
olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a
fekvő betegek la nagyon szívesen Isszák és
általánosan dicaérlk. A Ferene József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és IBezerüzletekben kapható.
;
:"?
U

Szegedi váralma Turlnban
ötven év előtti ajságban akadtunk rá «nre az érdekes szegedi hírre. K o v á c s János, as érdemes Író, a Dugonics Társaság volt alelnöke, akkoriban Olaszországban Járt és a többek között
meglátogatta Turfeiban Kossuth Lajost is.
r- SzálÜte Szeged más vfci&r- is gyümölcsöt?
— kérdezte Kossuth.
Nem minden rezignáció « f l k t r felelte Kovács
János:
— Kormányzó ur, nálunk n'ncs gyümölcsészet
— Pedig lássa, jegyezte meg Kossöttv nagyon jövedelmező keresetforrás lenae, az Alföldnek pedig alkalmas talaja és éghajlata van erre;
Aztán emiitett egy tfflnt kereskedőt, ak nél minden elképzelhető almafajta között a szegedi véralmával is találkozott s aki a gyümólcskereskedésből milliókat szerzett.
. . . Azóta ötven ér telt el, de néhány szenvedélyes gyümőlcstenvésztőn kivül még min<*g « régi
sültgaíambpolitikát folytatják a s*>fle<fi gazdák,
akiket Wagner Adolf eredményei sem tódnak felrázni a közönyükből
Z Ql c )« jyntorvásár a z Asztalosmesterek cégénél
Dugonics-tér 11.
H
— éjszakai ttmariá" • dorernnai országúton,
A dorozsmai országúton a közelmúlt napokban
támadlak meg egy Szegedre igyekvő bentessegédef, kedden reggel ujabb u'onállásről tettek Jelentést a rendőrségnek. P u s s t a István dorozsmai vendéglős Dorozsma felé gyalogolt az országúton, amikor három ismeretlen ember előugrott
a sötétből és Pusztát agyba-főbe verte. A megtámadott vendéglős olyan sulyok sérüléseket szenvedett, hogy a mentők kórházba szállították. A
rendőr .ég megindilo'ta a nyomozást
Olcsó

AtalAnykurAk

Pöslyén fUrdőben
a tpeclal » z a n a n a l A r l u m (i dlé'ts (TtplgliMtben kft»«vény, rhenn, Ischlia ét oM ba|ik ciánéra.
21 nap! kwrjt Byn|t 300 rennMr'PeWlÍKOsHteMl «olR.Vnak «• elflfrr*í«< elfogadnak kM*6ta<
a tn'a|1onoaok. dr. Schmidt L."*« dr Wtlai fde
54
R o f A l l i A t
lekvárját, ugorkáját, papD 6 I 0 1 I | C I |
rikáját, paradicsomát
f f a | i n | | | n-ial tegye elI M k e r laaz tar«
»»• • rik^wa.
t ó s l Evek óta kittoöen bevált gyümölcskonzerváló por. Kapható a készítőnél:

Gergely gyógyszerésznél
Kossuth La¡os suarárut és nacvkörut farok.

33

.

NNYER!

7-1-7+.

HA RÉ/ZT VESZ
Női
Nöi
Nöi
Női
Nöi

NAPOS VÁSÁRUNKON!
I R Á N Y Á R A K :
Nöi reklám tavaszi kabátok t i — 13-—18
Nöi twied tavaszi kabátok 22- — 2 4 - ~ 2 8
Elegáns angol tav. kabátok 27- — 31-—35
Georgette kabátok . . .45-—55---70
Nöi télikabátok, dúsan ször-

I R Á N Y Á R A K :
mosóruhák . . . .
1-75 2-40
sport vászonruhák. . 3-75 4-50 8-20
műselyem nthák . . 4 20 5 50 6-80
crepc do chino ruhák 12«— 18-—18-—
gr. szövőt ruhák
. . 8-50 7-20 9 —

mézve
I-a szörmebundák . .
(Valódi pézsmabunda ,.

Plissc aljak
2 50 3 90 5-80
Elecráns blúzok . . . .
2-80 4-— 5-20
C r P P P dp cliine blúzok.
. 6 — 7-20 8-40

—
—
—
—

21*—23-—28-—

.65-—

HO.—*

. 140 —

SZEGE*

»nuzái Ttn y

Hírek
f j f f l

1

Szerda. Róm. kath. István vt Trolestáns Hermina. Nap kél 4 óra
30 perckor, nyugszik 19 óra 82 percko.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
A Somogyi-köimtár j u ü u S és augusztus hónapban köznaookon délelőtt ío-tőt 12-ig van nyitva
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere délután fél 5-től fél 6-ig — A nrazeum mindennap,
vasár, és ünnepnap délelőtt HLtől fél l-ig van
nyitva.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Grünwald Imre örök, Kálvária-u. 17. (Tel
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-«ugárut 4L (Tel.
1777.) Temesváry József, Kelemen-u. 1L (Tel. 1391.)
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. t (TeL 1848.)
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.) Törók
Márton, Csongrádl-sugárut 14 (TeL 1364.)
— Az abóváre* iMua A hagyományos sae.
gotfi havibucsura már megkezdődtek az elökészftletek, A jelek szerint az idén lényegesen nagyobb
tömegek zarándokolnak ef az alsóvárosi templom
Fekete Máriájához, mint az előző években. A búcsú alkalmával most is lesz kirakodó vásár a Mátyás-templom körül A torlódás megakadályozá.
sa érdekében a kirakodó kereskedők helyét csütörtökön jelölik ki. A bocsa rendezősége felhívja
az érdekelt iparosokat és kereskedőket, hogy a
bucsu előtt való napon, csütörtökön reggel kilenc
órakor jelenjenek meg az alsóvárosi zárda előtt.
A rendezőség a helyeket a helyszínen jelöli ki a
bejelentett igények alapján.
— Katona Nándor halála. Budapestről jelentik: K a t o n a Nándor, a kiváló magyar festőművész 68 éves korában meghalt. Katona Nándor Szcpesfaládon született, Budapestről sörön látocatott vissza a kis felvidéki falucskába és Poprádra, ahol rokonai laktak. Katona Nándor a Tátrának »olt szerelmese, tájképei a Tátra hófödte
bérceit, zóldelö völgyeit ábr^tta. Visszavonult élelet élt és még képeit sem álla el szívesen. Munkánsápának legnagyobb részét műtermében gyüj•ő't-- össze.
J A V Í T Á S O K

I E O O L C S Ó B B A N

Győri

Bélánél

BOR
114

K L A U Z Á L

T E R

H a v i b u c s u r a k i h o r d á s r a Werenklnt

Z .

W
44

fillér

Kucskánál, Kossuth L. s-ot 21.

— Csütörtökön sti/árláUs /árgyatás lesz Kecskeméten, Kecskemétről jelentik: Tegnap délben
döntött a kecskeméti ügyészség két ceglédi baracktolvaj, L ó r i n c János és S z e d f a c s e k József ügyében, akik baracktolvajlás után rálőttek
a megdézsmált gyümölcsös tulajdonosára, Szakt e r Andrásra, sőt a szomszédos birtokosra, Zser a y Ferenc gazdálkodóra H Szaktert és Zserayt
a ceglédi kórházba szállították, v Szakter András
rövid szenvedés után sérülésébe belebalt, Zserayt
valószínűen sikerül megmenteni az életnek. Mintán lőfegyverrel elkövetett gyilkosságról van szó,
a kecskeméti ügyészség ugy döntött, hogy rögtőnitélő bíróság elé álHtJa a két baracktolvajt. A statáriáHs bíróság csütörtökön Kétkezik a baracktolvajlásra indult gyilkosok fölött

Megkezdődött a dinnyeszezon
Teljes erővel megkezdődött a dinnyeszeson. A
nagy meleg gyorsan beérlelte a dinnyét, amelyből
keddea este már nagy mennvi^égek kerültek
a
piacra. Az árak ingadozók, voltak; 6 flnértől kezdve árusították kilogramonként a görögdinnyét, 12
fillért kértek a turkesztánért A görögdinnye jól
kelt, az afsóvánosiak a kisvasút vagonjaiból igen
szép mennyiségű dinnyét árusítottak. A szerdai
hetipiacra még nagyobb felhozatalt várnak.
— Tömörkény Társaság lengyelkápolnai felolvasását vasárnap Alsóközponton megismétli. Misét Dér Gyula mond, dr. Lugosi Döme, Kóró
Imre, Hegyi István, Kovács Árpád, dr. Márki Imre és Hattyasi Kató tartanak felolvasást.

Murka István és Tina

fintó és grtpjsvitómühelye, Szeged, Vadász n. I. sz.
Telifon 28 - 40.
&

Szegedi véralma Turinban
ötven év előtti újságban akadtunk rá erre az érdekes szegedi hírre. K o v á c s János, az érdémes iró, a Dugonics Társaság volt alelnöke, akkoriban Olaszországben járt és a többek között
meglátogatta Turinbari Kossuth Lajost is.
— Szállit-e Szeged más vidéki?, is gyümölcsöt?
— kérdezte Kossuth.
N«m minden rezignáció nélkül felelte Kovács
János:
— Kormányzó jur, nálunk ancs gyümőlcsészet
— Pedig lássa, jegyezte meg Kosstítlv ®z nagyon jövedelmező keresetforrás lenne, az Alföldnek pccbg alkalmas tulaja és éghajlata van erre;
Aztán említett egy tirtnl kereskedőt, ak nél minden elképzelhető almafajta kőzött a szegedi véralmávaí is találkozott s aki a gyűmölcskereskedés.
böl milliókat szeraett
. . . Azóta ötven év tett ©f, de néhány sreavadélyes gyümölcstenvésztön kivül még miwSg * régi
sültgaíambpoHtikát folytatják a szegedi gazdák,
akiket Wagner Adolf eredményei sem tudnak felrázni a közönyükből.

— Orvost Mr. Dr. S e h r ó t t e r Henrfk bőrgyógyász-urológus rendelőjét Zrinyi-u 5. sz. alá fez
uj ipanostanonciskolával szembe) helyezte át. Ren
del 8—12 és 2—V>Vig,

? O'c9* borvásár „z Asztalosmesterek cégénél
Dugonics-tér 11.
U
_ Cfszafcal támadás a dorozsmai országúin.
x »Dőezy fotelágy«, ottomán, matrac Híd ucca. A dorozsmai országúton a közelmúlt napokban
— Mlg "tudt, teljesen levetkftzfe/fek. A Kecskés- tárr.ad'ak rr.eg egy Szegedre igyekvő hentessetelepről hosszú kfcig hallgatott a rendőri kró- gédet, kedden neggel ujabb u'onállásról tettek jenika, pedig azelőtt sürün követtk d betöréseket lentéit a rendőrségnek. P n s a t a István dorozsés lopásokat. Annyira elszaporodtak a tolvajlás< k
Kecskés-telepen, hogy a lakosság három éjje'J őrt mai vendéglős Dorozsma felé gyalogolt az országfogadott, akik felügyeltek a telep közbiztonságára. úton, amikor három ismeretlen ember előugrott
A hétfőről keddre virradó éjszaka B á r k á n y i a sötétből és Pusztát agyba-főbe verte. A megtáJözsef szegedi lakos a telep egyik uccájában el- madott vendéglős olyan súlyos sérüléseke* szenaludt Amiíűor hajnalban felébredt, nagy megdöb- vedett, hogy a msntök kórházba szállították. A
benéssel vette észre, hoíy amíg atudt, valaki teljesen levetkőztette. Kölcsönkért ruhábnn
tudott I rendőr-ég megindilo'ti a nyomozást
cnak bejönni a városba. Az ismeretlen tettes elten I
Olcsó á l ü ű á n y k u r A k
Bárkányi feljelentést tett a rendőrségen.

Í

* A PerpMfefl « Rókusi pa'IUnbn kapható. 157
— Gyermeknap Dorozsma^i A Stelnnii anya- és
csecsemőket védő egyesület dordrsinai
intézete
nugusztus 7-én nagyszabása gN-vírmeknipnl n-niez,
amelynek jövedelmét a télen nélkülöző gyerm kek
javára fordítják.

flotók,traktorok,
motorokz Izredás ellen oasmérjon >perpcdes«-L
henjr«rcsiszolA*iit, dusrattyur.ásá», generál javiiAsát
és mindennemű jrA[ ok I n v l l á s ó l legnagyobb
M»kM«rflsíjf)f«l és l e g o l c s ó b b a n végzi
felelőssé«- mellott

Gyomor- és bélzavaroknál, éi»6gytalanságnái, szondásnál, iilfufódásnól, gyomorégés*
nél, felböfögésnél, szédülésnél, homlok fájásnál, hányingernél 1—2 pdhár természetes
.Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja
az emésztöutakat. Közkórházi telentésekben
olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a
fekvő betegek is nagyon szívesen Isszák és
általánosan dicsérik. A Ferenc József keserű*
viz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer*
üzletekben kaphetó.
ai
gamaa^m^mmmBma^mMmmmmm

157
— Zsebtolvajok. A vasárnapi vásárra néhín.v
zsebtolvaj is érkezett Szegedre; három nap alatt
egymásután jelentkeztek a károsultak 8 rendőrségen, akiktől a különböző piarokon lopták el nr'nz. tárcáikat. Többen igen érzékeny kírokat szenvedl tck. A nyomozás megindult.

POstyén

fUrdőben

a »peclal M a n a n i i l ó i l u m H dlé't* gyúgyintAsetben kAttvénr, rfcetna, Itchlá« é» ndl bajnk námkn
31 mpttofá<sya|t 300 penzMrt.
PelvniipMtttaal txolg.Vnak ** elöjcnrxM elfoRidnik kMMUf
a tn'a|1ono«ok: dr. Schmidt L.*N dr. Wel»i Fde
54

Befőttjét,

lekvárját, ugorkAj.1t, paprikáját, paradicsomát
,aJ
i
f
l
i
i
n
i
l
l
•»'«RT^ell
l a u tar*
l i V i n U U b
t ó s f ÉvekAkker
óta kitanöen
bevált gytlmölrskonzerviló por. Kapható a kéezitőnél:

Gergely gyógyszerésznél

Kossuth Laios auffárut (s nairvkörut cárok.
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VIII. 3.

Augusztus

6-álg

tart a *D E l - K A szenzációs IdényárusMAsa

Sport

az örökifjú futballista ismét mint center irányi,
taná a SzAK csatársorát A Jobbszárnyát a Gegnss
—Albert pár alkotná és as igy összeállított t á m a d ó tánc — papiros — feltétlenül felülmúlja a Bohn
SC h i t n e k tartott csatársorát Is.

Lukács é sHalas megkOMMfék
a j s z e r z ő d é s ü k e t a S z e g e d FC-vel
As •m*törhatáridő lejárta után • Szeged FC
tovább folytatja a szerződtetést tárgyalásokat A
vezetőség most a vo« játékosok szerződéseinek
mogujitásárói tárgyal A rövid idő gyors cselekvésre
sürget, hiszen két-három bét múlva már komoly
mérkőzésekre kerülhet sor.
A régi gárdából legelsőnek Ukieeeat ét Haegyezett meg a vezetőség. Lukács és Halas
alá is Írták uj szerződésüket, amely most már
as efsőosztályu egyesülethez kött őket A Szeged
FC Játékosalt most hívták vissza szabadságukról
á> természetesen a vezetőség valamennyi visszatartott játékossal megköti a szerződést
Vasárnap egyébként a Szeged FC legénysége
már munkába' áH Megtartják az első tréninget,
amelyen as eddig leuarzód&tt valamnmsi iátékos résztvesz.
A taggyüjtési akciót nagy s"erreí folytatják Az
eredmény máris oárakozdton felüli, annyian csatlakoztak nagy készséggel és lelkesedéssel a Szeged
FC zászlaja alá. A havi J, 3, 5 és 10 pengős
hozzájárulásokból már addig is több mint Havi
ezer pengő gyúlt össze és Így a vezetőség tervszer« előirányzattal és költségvetéssel kezdheti meg
as eisőosztályn nehéz munkát. Természetesen szá,B»aan jelentkeztek olyanok is akik havonta 20,
1» és 60 pengős hozzájárulásra vállaltak kötelezett*
— —

Budapest—Szeged, Kislelek, Kiskunfélegyháza és
Hódmezővásárhely kö'.őtt, miniszteri engedély alap.
JáO. Helyi és vidéki költözködés. Olcsó, pontos,

A MAC vasArnap
Szegeden fálszlk a SzUE-val

gyors kiszolgálás. VAMOS ADOLF száll. váll. Bo.

dapest I X , Ipar.ucca 7. garage. Helyi képviselő:
A SzUE augusztus 14.1 utolsó bajnoki mérkőzése előtt, hogy arra felkészülten állhasson id, bt- i
rátságos mérkőzésre hivta le a MAC kitűnő pólócsapatát A mérkőzés vasárnap délután fél 5-kor
Szeged, Káráss ucca 15. fldszt.
Telefon 14-25.
kezdőuik a SzUE TorontáX.téri uszodájában Utána, (Schillinger K. üveges.)
370
a pólócsapat antóbaszra «1 és Jánosszállásra utazik, ahot félhatkor megkezdődik egy másik mérkőzése a SzAK-ka£

Havas Gyala és Hódsági Béla

'

Sportünnepély

Töxsde~

J&nosszAI16son

Nagy érdeklődés nyilvánul meg a vasárnapi jánosszál'á S sportünnepély ir m. Az ünnepséget, ame
lyen először mutatják be JánosssáUáson a modern sportok közül ax atlétikát, úszást, vlzipólót
és a ping-pongot, a jánosszállási strandfürdőn rendezik meg délután félhámm órai kezdettel A
SzUp és a SzAK teljes aszógárdája starthoz áll
a versenyeken, Indul a SzAK nígy hőlgvversenyzője Is. A uszószámokat pölómérkőzés követi a
SzUE és a SzAK csapatai között, a sportünnepélyt
vidám viztkabaré fejezi be kfilönböző tréfás számokkal. Az ünnepség első részét a szatymaziak
és jánosszállásiak részére kiirt, atlét'kai, aszó- és
ping-pongszámok töltik ki. A sportünn^pségre belépődíj nincs.

' Zürichi devisa zárlat: Párls 2012.5, London 18.06,
Newyork 513.62* Brüsszel 71.30, Milano 26.15» Amfzterdam 20080, Berlin 122.05, Szófia 3.72^ Prága
1M9, Varsó 57.60, Bukarest 3.06.
A M a g y a r Nemzeti Bank invítalos árfolyam
jslentese: Angol font 20.25—20.65, belga fran; 79.16
—79.74, cseh korona 16.96-17.06, dán korona 107.C0
—108.60, dinár 9.96-ÍO.^, dollár 57050-573 50,
francia frank
22.30—22.50, hollandi forin 220.65
—231.05, lengyel zlotv 63.95—64 45, leu 3.16-356,
leva 4.06—4.19. lir» " 2990—3020, német márka
1S5.70—136.0") r o r ^ g o o n a 100.10-101 lft >szlrák
schiüin^ —.—, svajt. i'unk 110.70—111.40, svéd
korona 102.80—103.80
Budapesti lennény tőzsde zárla,': Buza, tiszai uj
Kosoclnsky, a 10.04« méterei sttftjlás olimpiai 77 kg-os 12.90—13.15, 78-as 13.05-13.30, 79es 13.2U
bajnoka Szegedre Jön. A D é l m a g y a r o r s z á g —13135, 80-as 13.30-13.65; felsőtiszai és dunántúli 77 kg-os 12.30—12.60, 78-as 12.45-12.75, 79 es
azt az érdekes birt közölheti olvasóival, hogy a
12.60-12.85, 80-as 12.70—13.00; jászsági, pestvidévilág legjobb hosszutávfutöja, a minap olimpiai
bajnokságot nyert K a s o e i n s k y az ősz folya- ki és bácskai 77 kg-os 12,35—12.65, 78-as 12.5012.80, 79-es 12.65—12.90, 80-as 12.75—1305 Bozs
mán Szegedre látogat el és itt egy nagy nemzetpestvidéki 7.75—8.00; árpa, tak. I. 10.70-1090, I I ,
közi versenyen áll starthoz. Ez a hir sportkörökben nagy feltűnést keltett, amit még fokoz az a 1050—10.70; zab II. uj 10.75—11.00; repce 23.25
—23.75; tiszai tengeri 17.00—17.20, korpa 925-940.
körülmény is, hogy nemcsak Kusochrkv Jön Szegedre, hanem az egész lengyel olimpiai expedíCMVagól terménytőzsde* zárlat: Irányzat lanyció Is résztvesz a szegedi versenyen így jtt lesz
ha. Buza szeptemberre 49.00 (50.87.5), december*
H e f j a s , a kitűnő lengyei súlydobó, aki a losno 52.25 (59.25). Tengeri szeptemberre 31.00 (3125^
angelesi olimpiászon a sulvdobás titkos favoritja decemberre 30.50 (32.00). Rozs szeptemberre 31.00
volt és Darányi előtt végzett
(32,62.5), decemberre 34.25 ( 36.00).

Megyeri, Walil, S o l í l . . .
ASzAKazidén közelállt a bajnoksághoz Egy-két
szerencsétlen mérkőzés volt az oka annak, hogy
nem a SzAK nyerte az alosztálybajnokságot, de
a piros-feketék sportteljesítménye Igy is méltányJásra tatáit. A SzAK uj vezetősége most azon
dolgozik, hogy a csapatot as őszi szezon kezdetére megerősítse Olyan bázisra akarják felépíteni a ptros.ffk"te teamot hogy az Ideihez hasonló
meglepetések ne érhessék az egy fittest grtesülésüuk szerint ennek a célnak az érdekében újra
csatasorba állítják a SzAK egykori kitílnS hal.
oldaalát: a Waht—Solti balszárnyat. Megyeri pedig.

Szetteden koitse
cl a szegedi
pénzt, mert

Teherantófnvorozás

SZEGED IILEGOLCSOBB VAROS

a szegedi cégek
minden tekintetben
versenyképesek.

r

TATABÁNYAI »fa wtobrikei & koknak.« VÉRTES R.-T.

• E f l H B H H B H H H B H f f i l télire most előnyösen szerezhető be Boldogasszony sugárút 17
r'Iszttrirak
ÉS tvAaszklzik legtzléaeeebb
óra. ékazer vásárlásnál, tört arany eladásnál fordulton
P # 1 1 X 1 e'lsmert kdlönlegea kivitelbe« feltűnő SzOcsmühelyemet M i V A V i
Ne kales<za őszre szőrm? favU4-«atl. e'akllésalt, mo«t
" W ' » * oie*ó érakon kaphatók
10»
ea^T u óráshoz Kölcsey u. 8.
6r», ék»i«rl»^ltU .
Reícli Mér és Fia Rt., Kelemen ueca 11vállalom
.
Bálint András kép. szűcsmester II C l i S *
jyor»»o,
5

n

^ ^ •

• •

olsaAn,

por'nnin

Használt iskolakönyvek ¡¿¡¿.'¿s Iskolai értesítés. háviViteir^™**^' Csillárt Rádiót Villanyberendezést
Használt loVn!a)i5ny»ekel vesz elad é$ cserél
)e|liabb«t I«íel9nyö»ebbe.i
-!
U
N
I
Ó
kőnytecskére. Már mo*t tegvezle*«« elő <>«
30
hozza be régi tankönyveit Kovács Henrik, Rosnernél
nongArlQ üntlqnáflnm
könyvkereskedésébe Kölcsey ucca 4
03
w

Kass-kávéházban t hangverseny

L e i r t s , sokszorosítás
olcsón, Jól, gyorsai
Keller, Kárász a. 8.
Telefon 13—63 m

irófjéDfavtiás,
karbantartás.
cépszalagok
KELLEh. Kárász ucca 8.
Telefon: 13—63 m

Fillérekért

rádiói

Kézimunka»
ház 84
csak etyr n «
Fischer Izsó

o gramofont f rési«Kerékpárt ( isirs
1
H írógépet
«spbst
Kelemen Mártonnál

Mindennemű

Krlemcn u. 11. Főposta metlett. S aksze"» arciimuláto tóltésck iu'án.vos árban.

Kólcsey ucca
kárpltoa

10. azám

mnnkál

2

w havi

A. nyári
idényben
feltűnően mérsékelt áron
tisztit Dr. GER0, Arany János u. 8. Vászonőltőny tisztitis P 2—
92

Töltőtoll
és íavitás
KELLER

Telefon

Kárász ucca X.

13-63

83

Ketting Lalos

velúr is bőrgarnitúrák ki
szitését, javjtá<okat. (ü .
nem, de szezon előtt ijen
gónyfeltevéscket stb. oltutányosan ktnit is alakit csón és pontusan végz.k
bundákat stb. C S E R £ P ó a s z t a
Testvérei*
•zSer;mester, Rcfortnátus- kárpitos éa diszitők, Kó|
RpatoU.
100
c.ev ucca 8. sz.

divatáruház » Püspökbazár

tánc

MINDENNEMŰ
KÁRPITOSM
ntnU N K Á T

olwAn, rf "»n kfW.t
RUBIN JÓZSf F k&rplu»
m»l«r, Kos.nth T,»ln
njírnl 8. Te!. 24-fVS.
AlupiMsl *f 1*7«. 117

flccumulátorok

töltése, javítása legoIrs*bban és legjobban csuk
Tavlxönal Ti»*» -(>«jo-. kurnt 3.. < Reforméin» p»'.o!»> C0

Jégszekrény.
AUTÖfeS MOTORKERÉKPÁR oi a j
fürdőkád,
WTAIA »merik»! irtnrt
vízvezeték
»^sr. lényeeeoen !•.»«l«*olrn<lM>, leiriohb VElltott árb»n BUB TOKETENJtL, Konnth LaKOS céjnél, M:k«4th
jos »ngárnt 18.
] is
K i l m i n o. ». i i . 118

Kerékpárnál

varrógépjét szakszerűen és
olcsón felelősséggel végzi

r«tyl Albert 0004 8.

GrM ApuF

Olcsó
öarlsnyavásár
i
NÁDAS róvidáruház Tisza
Lajos kórut 24. sz. Axlozi
kúttal szemben.
93
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Délmagyarorsscdo
r e g é n y e
H U L L :

A SEIK

FIAI
28

Diana tudta, hogy most hiába várna további
részleteket, de nem bánta. Fő, hogy megint
Itt a férje, nála vele, biztonságban — legalább
is egy idd re. De boldogságában is félve várta
a kérdést, aminek el kell hangzania rövidesen.
Ahmed elégedett sóhajjal fölkelt, odalépett
hozzá, karjaiba szorította és kigyúlt tekintettel suttogott valamit. Diana a haja tövéig elvörösödött és égő arcát férje mellére lehajtva,
összefüggéstelen szavakat mormolt A shefk
halkan felnevetett, magafelé fordította a pl«
ruló arcot, amelynek ilyenformán állnia kellett a szenvedélyes tekintet tüzét
— Ennyi év után is — Diana, te gyerek, te
kislány! Hát még mindig nem szoktál meg engem és azt, hogy a feleségem vagy?!
Mosolyogva engedte előremenni, ő pedig
nekifogott, hogy eloltsa a lámpákat, aztán követte az asszonyt a belső szobába.
— Gondolom, fölösleges megkérdeznem, miért
találtam ilyen fényárban tündökölve a sátrat
késő éjjel! Szabad kérdeznem, mindig ágyban
voltál-e azóta, hogy elmentem? fis ha már
az éjt is nappallá kell tenned, ma mie miért
nem tartod magad mellett azt a lusta fiadat,
hogy ne légy egyedül? Fogadni merek, hogy
a Fiu nem sok álmatlan órát tó.tött miattam.
De az asszony hallgatása és különös habozó
tekintete elűzte arcáról a mosolyt, amelyet
sötét, kemény kifejezés váltott feL Indulatosan
hajította le az ócska, rongyos burnuszt
— Hol a Flu, Diana? — kérdezte kurtán és
hogy hiába várt válaszra, ridegebbé vált az
arca. — Felelj!
Ez a régi, nyers, parancsoló hang volt; Diana
már évek óta nem hallotta Így beszélni, most
kónybelábadt a szeme és későn nyújtotta felé
• kezét
— Nem tudom, Ahmed, bárcsak tudnám!
kiáltotta elfojtott zokogástól remegőeó.
A sheik szinte durván rántotta magához és
bűnbánó gyöngédséggel csókolgatta.
— Az Istenért, ne sírj, drágaságom. Soha, de
ma éjjel, most különösen ne. Hiszen nem hl*
báztatlak téged. Hanem a F l u . . . Figyelmeztettem távozásom előtt Megmagyaráztam neki,
milyen felelsőség van vállain. Grand Dleu/ Téged is az ő gondjaira biztalak.
— De Ahmed, gondold meg: még gyerek.
És különben is itt volt Jusef, meg Gaston~..
A sheik haragosan kapta fel a fejét
— Nem, Diane, ő férfi és férfi módjára kell
ls majd felelnie ezért a dologért Bon Dleu!
Hát nincs benne semmi becsület tisztesség?!
Mennyi ideje, hogy elment?
— Hat hete.
— Ki volt vele?
— Ramadam és S'rif.
— Szép kis társaság! — pattant fel Ahmed,
keserűen nevetve. És ez volt minden kísérete?
Holott jól tudja, miféle állapotok uralkodnak
az országban! Átkozott fiatal bolondja!
Erre már Diana végkép összeomlott és elemi
erővel tört ki belőle a zokogás. A sheik fojtott szitkot dörmögött, aztán felkapta az aszszonvát és i karján vitte .az óg^ig olt gyöngé
den lefektette.
- Ne busulj, drágaságom, — suttogta —
majd előkerül. Tudod, rossz pénz el nem vész.
Én csak tudom, mert én, isten bocsássa meg,
rosszabb pénz voltam, mint amilyen ő valaha
Is lehet...
(Folyt kóv.)
Felelős szerkesztői PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmjgyarország
Hírlap, és Nyomdarállalat Rl. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Fcsiék
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«»tékkere*kod«nél,
Dugonics té.- ll. sz. Tel.:
1107.

Apróhirdetések

Női cipők

A következő napra csak a«iut*a 5 éráig fogad ei
apróhirdetést a kiadóhivatal.

lamtaMi d i t a í lazonokban

EJUTGíJCvC'TT
S20DAU
Erkély«, elegánsan bntororott szoba, fdrdőszobahasználattal, külön kapukulcscsal kiadó. Attila a. 16,
I. em., 2. ajtó,
Szépen bútorozott

szoba

előszobával asonnalra kiadó. S?|lágy< a. 1., I. am,
4. ajtó.
-•>
T|szaparton elegánsan bo.
torozott kfilónbejárata Koba kapuknkesal 20 P kiadó
Felsőtiszapart 8., Stefántá.
Bál.

Lakns - Üzlet

Üvegezést

ás ja vitást olcsón éa jól
a Világporcellán és Ovegáruházban vállalnak. Rösrath Lajos ragárut 29, ró.
knai patika mellett •
Perfekt gyors-géplrónő 4
évi irodai gyakorlattal állást keres. »Azonnalra« jeligére.
Intelligente deutsche Dame
Wird rar Conversation für
ganze Verpflegung 0. fAr
Mittagessen gesucht Báró
Jóslka n. 14., n. «.

Leszállítottam a

cipöJavItAsok

árait
Női lalpaláa és sarok 2 p.
Uccat l a k d s o k Férfi
talpalás éa sarok 3 o.
2 és S szobásak fürdőszobával, valamint tágas, vtágoa R á c z , Feketeaas ucca
olcsó éxtdhelyMfek azon. 21. az. — A város leg monalra ás sngusztnara kiadók. dernebb tovltófli
Somogyi
11. ás gróf Ap.
,S - WETEL
poayi Albert a. 30. házban.
Tad. a házfelügyelőnél 15
Szoba, konyhás lakás
Belvárosban
újonnan
festve kiadó. Báró Jósika 11
Kétszobás lakás kiadó,
viz, villany bent Szappanos a 5.

piros, barna, kék bőrből
elsőrendű késimunka
25 számig
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LászlóÁruház

Újonnan festett isoba,
konyhás uccat lakás azonnal olcsón kiadó. Vasa*,
szentpéter n. 23.

Tisza LajM kOral és
Károlyi ncca sarok.

Jégszekrény

ijlrnevea „Mohácsi" készítmény már 70 pangótól kezdve; utolérhetetlen gyártmány. Fagylalt
éa vaj gépek minden mé3 szobás komfortos modern retben ; (főzzél főző fazelakás azon nalratekiadó. kak minden nagyságban
Vitáz n. 15.
kaphatók Szántó Józaof
Háromszobás esetleg na- somáaciruházában, a Vágyobb kétszobás lakást k». rosi bérpalotában. 23
resek novtniber elsejére.
Eladom . 15
Ajánlatokat boly ás bér.
gazdálkodónak is Igen
megjelőlessel »Állami tisztalkalmas nagyterű háviselőt jeligére a kiadóbazamat vagy ldstelküvel
Belvárosban emeleti 2 éa 3
elcserélném. Mező n.5.
szobás tiszta lakás, elő- éa
fürdőszobával novemberre,
utóbbi bérlffáthctyezés fol>tán már smptembertól k
kiadó. Dánl a. 3.. Diign.
nlcs tér.

Ij'Hhi.vrtil

TahoréhlOzheloeh

FUlérekéri
p e n g
ő .

felelősséggel — hitelképeseknek réazletre ia
S z a b ó lakatosnál,

munkát szállít

Kovács

Kossuth Lajos sugárút 3U

Kossuth L. a. u 16. (Rákóczi tr.) Munkáért küldök és hazaszállítom «6

Salgótarjáni és más töltőkályhák eladók. —
Reich Erzsi, Széchenyi
tér 17. szám.

János cipészmester.

Középkorú egyedülálló
jókedélvü, szorgalmas,
takarékos, tisztásai; sze
retö, izlele-^n főző lány
házvezetőnői állást ke
res atnfusztus 20 ára. S.
Etelka, Szeged Csórva,
orvosi lakás.

J a sc x

alkalmi .»ulafAfOkra ajánlkozik Viiékre is.
Cím:
Berger, Nádor ucca S. 86

Magiar-ntnet letel ti.
mérlegképes könyvclö órakónyvelést, elhanyacolt üzleti könyvek rendbehozá át
naivon jutányosán vállal,
ja. Mcxkcresésekct »Német
levelezőt jeligére a kiidóhivatalba.
116

LászlóÁruház
Tisza Lajos kötni és
Károlyi ncca sarok.

Szalámi

Kirándulók, strandolók én
week-endezők 1 kg. kltftnC.
nyári szalámi

P 2*20

P r á g a y n A l
a vágott baromfíiru sokkal
szemben. T|sia L. kőrút 3d.
Egy hálószobabutor eladó.
Hunyadi tér 2a, ajtó t
Villatelek kttftnó helyen ligetek mellett eladó. Újszeged, Vedres a. 4.

Ui nagy atőWrdőkád 4a
villanyvasaló olcsón eladó
Szilágyi a. L L era 7.
Eladó amerikai IrőeailBl,
tiszta rl'ágos kéményfsseekrény, ágy. secloa. Dugónk*
tér 2, földszinti
"" "
ben.

tábiaOvos r a k t á r a

KtfrOil G é z a
üvegezést vállalat.

Teleton 19-57.
11
Elveszett egy
nS nőstény farkaskutya. —
Megtaláló értesítse«
18. szám.

Töltőtollak javítását

öücrmeh- . f é l á l l á s s a l soronktvQl I s eszkSzÜ
írógép raktár
szandálok KELLER
S z é c h e n y i «er » .
ia

1 és 2 szobai lakások kladók. Pukz a. 7.

1 szobás lakás, konyha <s
kamrával szeptember l-re
k|adó, v] házban, vlr villany bent. Róna a. 36.
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alkalmi
emeletet bérhás aláplneéa.
ve, jókarban Kossuth Lajea
ragárut elejénél sárgflatB
23 OOOP eladó. vételárból
10000 P több évre ttm
leszthetó.
tfézer
trodömöl
Horthy Mlklóa «. 2 (Kultúrpalotánál.
KM

Hét, 30 évig adómentes elrdó,
ügynökök
kizárva, 2 parasztkocsi, egy fcderes kocsiülés eladó. Tó o. 13 a,
Felsővános.
Konyhaberendezés, modern
mAngorlógép,
hintaszék,
előszobaszekrény, vasláda,
tükrök, asztalok, faliképek,
nasy Blondell
képkeret,
iratszekrény redőnnyel, ám
asztal elő zoha ülőbútor,
stb. naivon olcsón eladó.
Pol 'ár ucca 3.
2 HP villanymotort 110
N<jjt I fázis kellektoros
komplett keresünk megvé.
tétre. Sü'ő és Tsa, Aradi ucca 6. szám.

Kerékpárosok!

Egyik nagy gyáramtól «ikerált aa alanti
gurnndkat és kellé'- *-' olcsón megvásárolni:
KOpMay ksw. hmm. M M ' - I Kiilkins««tar.h
rav- rso
*4
80 I Knprneáenyar. •
TBmÍB . . 11
M
O0-—
1-1S"O
llfr-M»
Pedál
i
Vtb-*40 BAfrM6
Fék
1-50—2-20 I Boscb dysamó . !6?£trso
Kerékpárokból a világhírű »STYRIA«, »TRIUMPH«
éa »PUCH« gyártmányok raktáron. A
gyártmánya »CSEPEL, kerékpár nálam kapható.
RADIO éa VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat
tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a legoicsóbbtól a
legdíszesebbig. Javítások olcsón, összes alkatrészek raktáron.
< 1 7 4
S z á n t ó S á n d o r
gépkereskedO
Szeged. Kiss Dá'id r a'ota, Kiss ucca 2 szám.

ruiereben

legtöbben szórakozhat Vngl JHlnO&ndl,
Kálmán ucca 2/b., hol egy liter Iclittnö
JbOJ 46 fillér. Kihordásra árengedmény.
Liptói mádra készült

la. f

u h t u r ő

ÍO deka Ara 20 fillér a

Központi
Tejcsarnok rt.Tf
ltókte|c»arnokalban.
/

^

m

jfí.tj,ne*(cke,e

9 HlfBi
M

H

I

U

1

7,70

sőlél mogyoró ésdrap 8*80

^ ^
férfi box és aevró 14*80
Salát készHményO. garantált mlnőeégl l t . manka'
Tekintse mea áras kirakataimat ée győződjön mag róla.
P a p p B é l a , Ifekelesas-u.

8 .

Dr. Reifer Oszkárné
kozmetikai intézete

Suta*. Oaioslcs tér 11.1. em. Ttlslaaszáa: 2 1 - «
Arcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőrszálak, szemölcsök, végleges eltávolítása»
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanítványok kiképzése. Arc vizek. Arckrémek.
Pou derek.
»
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Délmagyarorsxág
regénye
HULL:

A SEIK

FIAI

23
Diana tudta, hogy most hiába várna további
részleteket, de nem bánta. Fő, hogy megint
itt a férje, nála. vele, biztonságin — legalább
is egy időre. Ds boldogságában is félve várta
a kérdést, aminek el kell hangzania rövidesen.
Ahmed elégedett sóhajjal fölkelt, odalépett
hozzá, karjaiba szorította és kigyúlt tekintettel suttogott valamit. Diana a haja tövéig elvörösödött és égő arcát férje mellére lehajtva,
összefüggéstelen szavakat mormolt. A sheik
halkan felnevetett, magafelé fordította a piruló arcot, amelynek ilyenformán állnia kellett a szenvedélyes tekintet tüzét
— Ennyi év után is — Diana, te gyerek, te
kislány! Hát még mindig nem szoktál meg engem és azt, hogy a feleségem vagy?!
Mosolyogva engedte előremenni, ő pedig
nekifogott, hogy eloltsa a lámpákat, aztán követte az asszonyt a belső szobába.
— Gondolom, fölösleges megkérdeznem, miért
találtam ilyen fényárban tündökölve a sátrat
késő éjjel! Szabad kérdeznem, mindig ágyban
voltál-e azóta, hogy elmentem? fis ha már
az <;jt is nappallá kell tenned, ma mie miért
nem tartod magad mellett azt a lusta fiadat,
hogy ne légy egyedül? Fogadni merek, hogy
a Fiu nem sok álmatlan órát töltött miattam.
De az asszony hallgatása és kllönös habozó
tekintete elűzte arcáról a mosolyt, amelyet
sötét, kemény kifejezés váltott feL Indulatosan
hajította le az ócska, rongyos burnuszt
— Hol a Fiu, Diana? — kérdezte kurtán és
hogy hiába várt válaszra, ridegebbé vált az
arca. — Felelj!
Ez a régi, nyers, parancsoló hang volt; Diana
már évek óta nem hallotta igy beszélni, most
könybelábadt a szeme és későn nyújtotta felé
a kezét
— Nem tudom, Ahmed, bárcsak tudnám! «kiáltotta elfojtott zokogástól remegően.
A sheik szinte durván rántotta magához és
bűnbánó gyöngédséggel csókolgatta.
— Az Istenért, ne sirj, drágaságom. Soha, de
ma éjjel, most különösen ne. Hiszen nem hl*
báztatlak téged. Hanem a F i u . . . Figyelmez,
tettem távozásom előtt Megmagyaráztam neki,
milyen felelsöség van vállain. Gtand Dleuf Téged is az ő gondjaira biztalak.
— De Ahmed, gondold meg: még gyerek,
fis különben is itt volt Jusef, meg C-aston . . . .
A sheik haragosan kapta fel a fejét
— Nem, Diane, ő férfi és férfi módjára kell
ls majd felelnie ezért a dologért Bon Dleuf
Hát nincs benne semmi becsület tisztesség?!
Mennyi idej^, hogy elment?
— Hat hete.
— Ki volt vele?
— Ramadam és S'rii.
- ...
— Szép kis társaság! — pattant fel Ahmed,
keserűen nevetve. És ez volt mindan kísérete?
Holott jól tudja, miféle állapotok uralkodnak
az országban! Átkozott fiatal bolondja!
Erre már Diana végkép összeomlott és elemi
erővel tört ki belőle a zokogás. A sheik fojtott Szitkot dörmögött, aztán felkapta az aszszonyát és a karján vitte .az ágyig, ott gyöngéden lefektette.
„
- Ne busulj, drágaságom, — suttogta —
majd előkerül. Tudod, rossz pénz el nem vész.
En csak tudom, mert én, Isten bocsássa meg,
rosszabb pénz voltam» mint amilyen ő valaha
ls lehet...
(Folyt kóv.)
Felelős szerkesztős PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délnugyarország
llirlap- éa Nyomdarállabit Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

FeStéR
^ 7 Í l á n v í
O ^ l i a y j l

legolcsóbb áron

f estOkkereskedőnél,
n
riuffonics tér 11. sz. Tel.: 11-07.

Apróhirdetések

Női cipők

a kővetkező napra csak déWéa | «ralg fogad ei
apróhirdetést a kiadóhivatal

legutóbb dltaílozonokban

gUTGSC^üTT
SZODÁK
Erkélyes, elegánsan botor»,
zott szoba, fOrdőszobahasz.
nálattal, kftldn kapukulcs,
csal kiadó. Attila 16,
I. em., 2 ajtó,
Szépen ba torozott nőbe
előszobával asonnalra ki.
adó. Stflácrl «. t t cm,
4- ajtó.
-•>
T|szaparton elegánsan bo.
torozott kttlónbejárato Hóba kapnknkesal 20 P kiad«
Felsőtiszapart 6., Stefánfá.
nál.

Lakás - Üzlet

In teliigen te deutache Dame
WJrd ser Conversatlon fOr
ganze Verpflegurg e. far
Mittagessen gesucht Báró
Jósika n. 14., n. a

cipőjavitáfok

árait
Nőttalpalásés sarok 2 p.
Uccal
YaXcdsolc Férfi
tesarok Sp.
2 és 3 szobásak fürdőszobá- R A ctalpelás
z
,
Fekelesas
ncca
val, valamint tágas, vBágos 21. sz. — A város legmoOlcsó tzhtheiytoéfek azon. dernebb lavllM^— « •
aalra és aegnsztasra kiadók.
Somod * lt- ás gróf Ap.
ponyi Albert w. M. házban,
ltod. a házfelügyelőnél 15
Szoba, konyhás lakás
Belvárosban
újonnan
festve kiadó. Báró Jósika K
Kétszobás kkés kiadó,
viz, villany bent Szappanos u. 5.

OQermekszandálok

piros, barna, kék bőrből
elsőrendfl késimuaka
25 szómig

P 2*98

1 ás 2 szobás lakások ki
adók. Pnlct a. 7. . „',

LászlóÁruház

Újonnan festett ttoba,
konyhás uccai lakás szóénál olcsón kiadó. Vasasszentpéter a. 23.

Ttexa Lejee U r a l éa
Károlyi ncca

1 szobás lakás, konyha és
kamrával szeptember l-re
kiadó, a} házban, vir rülány bent Róna n. 38.
3 szobás komfortos modern
lakás azonnalra is kiadó.
Vitéz •. 15.
,>
Háromszobás esetleg nagyobb kétszobás lakást keresek noftmber elsejére.
Ajánlatokat hely ás bérmegjelöléssel »Állami tisztviselő« jetiiére a kiadóbaBel rároxban emeleti 2 és S
szobás Úszta lakás, el«- és
fürdőszobával november re,
utóbbi bérlőáthelyezés folytán már aaeptembertSl k
kiadó. Dán« u. &. Dug»,
nics tér.

Középkorú egyedülálló
jókedélyü, szorgalmas,
takarékos, tisztaság szerető, Ízletesen főző lány
házvezetőnői ¿Mást keres augusztus 2t> ára. S.
Etelka, Szeged Csórva,
orvosi lakás.

J a x s
alkalmi .nulstsácokra ajánlkozik. VI lékre is.
Cim:
Berger, Nádor ncca 8. 86

Manar-ntait levelez*.
mérlegképes könyvelő ó-í.
könyvelést, elhanyagolt i t i
leti könyvek rendbehozását
nagyon jutányosán vállal,
ja. Megkereséseket »Német
levelező« jeligére a klidóhiva tatba.
116

LászlóÁruház

ni

fteodklrilll
alkalmi
ddsaéfel
emelete* bérház aláplncés.
ve, j ó k a r b a n Kossuth Lajos
ragárut elejénél «argősen
23 000P eladó. vételárból
10 000 P több évre tor.
leszthető.
Héxer
Iroöönöl
Horthy Miklós
2. (Kn|.
tarpstotánál.
104
Uj nagy tlőfflrdőkád éa
villanyvasaló olcsón eladó
Szilágyi •• L I- ont 7.

Tlssa Lajos kOral ée
Károlyi occa sarok.

Szalámi

Eladó amerikai íróasztal,
tiszta rl'ágos keményfaasak.
rény, ágy, sezlen. Dugontos
tér Z. földszintes ép«eU
ben.

Kirándulók. strandolók és
week-endezők 1 kg. klttaő
nyárt szalámi

P 2*20

Prágaynál
• vágott baromfiárusokkal
szemben. Tjsaa L. kórut Só.

táblaOvog r a k t á r a

Egy hálószobabutor eladó.
HunyadU tér 23., ajtó í.

Telelen 19-57.

K ö r ö s i
G é z a
üvegezi«! váltaiéi
^9ZC0fu wcrei
i í a m I iTur ai A
o
9

II

Elveszett agy ssArke artna nőstény farkaskutya. —
Megtaláló értesltsea PIBe w

Vfllatelek Utáoő hdyea ligetek mellett eladó. Újszeged, Vedres a. 4.

18.

Töltőtollak javítását
félállással soron kívül is eszkSzü

KELLER

írógép raktár

Széchenyi tér

a.

M

Kerékpárosok!

Egyik nagy gyáramtól sikerált az alanti kerékpár
guanóikat és kellé1- * olcsón megvásárolói:
KBppeartav.ham SeO-S*-1 hritaMfitor.h. W?Hl
TtSolS
. . r«0—l-SO 1 Knprogdaayer.. a S1»-JW
Pedál
. . l-wv-S-40 Sirvíd«
. . 1-W- M»
Tik
Um

.
.

;
.

l-«>-l-00 L4bu-pompa .
I-50-Í201 Boaeh dyaamó .

.
« 9
. 1MD- ITtO

Kerékpárokbői a világhírű »STYRIA«, »TRIUMPH«
hírneves „Mohácsi" ké- és >PUCH« gyártmányok raktáron. A magyar
szítmény mér 70 pen- gyártmánya »CSEPEL« kerékpár nálam kapható.
gőtől kezdve; utolérhetetlen gyártmány. Fagylalt RADIO te VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat
te vaj gépek minden mé- tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a legoicsóbbtól a
retben ; gőssel főző faze- legdíszesebbig. Javítások olcsón, összes! alkatrészek raktáron.
174
kak mindon nagyságban
kaphatók Szftntö József S z á n t ó S A n d o r
gépkereskedő
sománcáruház&ban, a Vá- Szeged. Kiss Dá' id ,"\iot:<. Kiss ucca 3. szám.
rosi bérpalotában. 23

Eladom .

nnérckfti

^

gazdálkodónak la Igen
alkalmas nagytetkfi há
zamat vagy kistelküvel
elcserélném. Mező n. 5.

legjobban szórakozhat Vngi
JdnosnÖI,
Kálmán ncca 2/b.. hol egy liter I tiíUnö
boi 46 fillér. Kihordásra árengedmény.

la. f u l t t t i r ó
Liptói mödta készüli

foHorehlOzheloch

Fillérekért
p e n g
ő .
muukát szállit KovéCS
János eipészmester.
Kossuth L. a. u 16. (Rákóczi tr.) Munkáért küldök éa hazaszállítom u

p 9*98

üvegezést

és javítást olcsón és jól
a Világporcellán és Cvegáraházben váltainak, Koezuth Lajos sngárut 29, ró.
kusi patika mellett.
Perfekt gyors-gépírónő 4
évi Irodai gyakorlattal állást keres. >Azonnalra« je.
ügére.
'
, i

3.

ÍO deka Ara 20 fillér a

Központi
Tejcsarnok rt.IS
UOktetcsazookalbaD.

felelősséggel — hiteiké'peseknek részletre ia
S z a b ó lakatosnál,
Kossuth Lajos sugárut 3U

Salgótarjáni és más töltőkályhák eladók. —
Reich Erzsi, Széchenyi
tér 17. szám.
ITíz, 30 évtg adómentes eladó,
ügynökök
kizárva, 2 parasztkocsi, egy féderes kocsiülés eladó. Tő o. 13 a,
Felsővános.
Kcnyhaberendezés. modern
máncorlógép,
hintaszék,
előszobaszekrény, vasláda,
tflkrók, asztalok, faliképek,
nagy Blondell
képkeret,
iratszekrény redőn"yel. áru
asztal elő zoha ülóbutor,
stb. nagyon olcsón eladó.
Pohár ncca 3.
2 HP villanymotort
110
volt
I fázis kellcktoros
komplett keresünk megvé.
telre. Sü'ó és Tsa, Aradi ucca 6. szám.

jffL

Il e Mftfli
i y \W
fl
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M f l

Ok

izines, fekete

7*70

sötét mogyoró és drap 8*80

- 8*8o
1
0
^
0

lop Ukk

férfi box és sevró 14*80

Satál készítményt!, garantált minőségi I-r. munka
Tekintse meg áras kirakataimat és győződjő* meg róla.

Papp Béla, Fekelesas-u. 8.

Dr. Reifer Oszkárné
kozmetikai intézete

Siegeá. Dnoelcs tér 11. L ea. Telefoauia: M—02
Arcápolés. Szépséghibák kezelése. Szőrszálak, szemölcsók, végleges eltávolítása*
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanítványok kiképzése, Arcrizek. Arckrémek.
Pouderek.
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