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Szeged esete
a vásárcsarnokkal
Néhány esete volt már- Szegednek a vásárcsarnokkal. Vásárcsarnoka azonban még nincs.
Ml most abban szeretnénk közreműködni, hogy
vásárcsarnoki esete ne legyen több, ellenben
legyen minél előbb vásárcsarnoka.
Ahhoz, hogy a levágott állapotban árusításra
került marha-, borjú-, csirke- vagy libahús Ízletes legyen, nem okvetlenül szükséges, hogy a
a piac ideje alatt történelmi porréteg ülepedjen le rá. Ebben megegyezhetünk. A néphit azt
tartja, hogy a pókháló gyógyító hatással van
• nyilt sebre. De azt nehezen fog sikerülni bedoppingolni a néphitbe, hogy az állott por növeH a friss állathus táperejét A tejfel, turó
és sajt is elképzelhető hulladékok, lószalma és
pocsolya szomszédsága vagy rekvlzitumai nélkül. Általában, akármilyen furcsán hangzik, meg
lehetne barátkozni azzal a gondolattal, hogy
Szegeden se árusi'sák legalább az élelmicikkeket uccán. hogy az árusító helyiség olyan legyen amelyet Konnvu Szerrel >51 lenét mosni,
kl lehet takaritani és szellőztetni és hogy az
árusító fülkék ragyogjanak a ttsztaságól és tökéletesek legyenek egészségügyi berendezésben.
Ne maradjon az ország második városának végleg specialitása, hogy van itt modern vágóhíd,
de állandósították a hus egy részének a legészsegtelenobb körülmények között való árusítását.
Másodrendű kérdés hogy azt az épületet,
íme!vet emelni fognak, minek kereszteljék el.
Már ahhoz képest másodrendű, hogy határozzuk el végre magunkat a cselekvésre. Azután
l e'l dönteni arról, — azután azonbnn nyomban —
hogy élelmíszerpavillont akarunk-e vagy vásárcsarnokot. Az, hogy a pavilíon ötszázezer
pengővel olcsóbb mint a vásárcsarnok, nem
döntő. Végleges és gyökeres megoldás kell.
A háromszázezer pengős pavillon, ha nem fogja
szolgálni a célt. amelyet szolgálnia kell, sokkal drágább lesz, mint a nyolcszázezer pengős
vásárcsarnok, amely betölti hivatását. F.z azonban nem jelent állásfoglalást. Csak alaposság,
körültekintés és tájékozottság firtatását a gyorsaság mellett.
Nyilt árusítási piac, legalább is nagy európai
városban, ma már nagyon kevés van. Olaszors^áfrban vásárcsarnok nélkül egyetlen akkora
varos sincs, mint S7eged. A nagy középeurópai
városok nyilt piacain leginkább gyümölcsöt ámítanak. Prága vezet ebben a roiisz szokásban
Olaszországban mostanában építik a legtöbb
utat
és vásárcsarnokot. Annak, ítOgv könnvelm|
ien gazdálkodjanak a város nénzévei nincs
nálunknál nagyobb elb-nséfe. De amikor sor
derült arra hogy megoldják a város egyik
r
*góta vajúdó problémáját, akkor sürgetjük az
alaposságot s az alaposság érdekében, ha elévülhetetlen. az áldozatokat is. Hetek alntt
p
lehet dönteni, hogy a szegedi viszonyoknak
mi
felel meg inkább: életmiszerpavillon vagy
vásárcsarnok. Berlintől Rómáig
érintkerésbe
lépni az illetékes hatóságokkal és szakemberekkel. S nem lesz könnyelműség, ha néhány
r
_-áz pengő költséggel elutaztatnak egy-két urat
-•ért. hogy bi tositsák a s;:egedi megoldás tök
eletessé ,'ct.
A hatórág nagyon nehezen szánta rá magát
-a hogy igénybe vegye az olcsó Mabi-köl.
té»t
i P € d i g m a S e iní{,/,, -ények. se in1
¿etek
nem szórják az ember után a péi"rt.
v
ír 0 ? után se. A hatóság gavalléros tartózaasa
wggai keithette tehát azt a gyanút,
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hogy azért nem akarja igénybbe venrfl ar olcsó pénzt, amelyhez könnyű szermel hozzájuthat, mert Kéthly Anna szerezte. J ónéhány hete,
hogy elkezdték oszladoztatni ezt a gyanút. Most
már igénybe vennék a pénzt. De most meg
tul lassan megy a munka. Vigyázzon a hatóság. Barátainkban szerte az országban azt
a gyanút fogja kelteni, hogy az, hogy határváros lett. csak lelkileg roppasztotta össze Sze-

gedet, gazdaságilag nem. "Pedig nincs szerencsétlenebb város e szegény
trianoni országban. Katasztrófáját nem enyhítheti más,
csak az állandóság az alkotó munkában. De mi
lesz velünk, ha évtizedekig eltartanak az előkészítő cselekmények? Ne adjunk e tragikus
korszakban komikus anyagot a jövő krónikásának ahhoz, hogy följegyezhesse
Szeged
ujabb esetét a vásárcsarnokkal.

A „nedvesek" és „szárazak" első összecsapásánál

a szárazak győztek

Az amerikai kongresszus nem szavazta meg az alkoholtilalom azonnali felfüggesztését
(Budapesti
tudósítónk
telefonfelentése.)
Washingtonból jelentik: Az alkoholtilalom azonnali felfüggesztésére irányuló kísérlet egyelőre
— me.ghhisult. Az erről szóló javaslatot hétfőn
tárgyalta a kongresszus.
A javaslat mellett 27/. ellene 147 szavazatot adtak le és igy a kétharmad

többséghez fi szavazat hlángzott.
A hat szavazat miatt egyelőre nem lehet hatályon kívül helyezni az alkoholtilalmat.
Hoover
kijelentette, hogy vétójogával él
abban az esetben, ha a javaslat megkapná a
a kétharmad többséget

Éles konfliktus
Jugoszlávia és Bulgária között
Jugoszlávia felfflggesztette a határforgalmi egyezményt — Telfes határzár?

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Belgrádból jelentik: A bolgár—jugoszláv viszály
a végsőkig fajult, attól keli tartani, hogy a jugoszláv kormány teljes határzárt rendel el Bulgária felé.
A konfliktus előzménye az, hogy november
29-én bolgár komitácsik mentek át szerb te-

rületre és Bulgária a határincidens kivizsgálására nem volt hajlandó delegátust küldeni.
Jugoszlávia
megtorlásként a határforgalmi
egyezményt felfüggesztette. Valószínű, hogyha
Bulgária nem helyezkedik engedékenyebb álláspontra, rövidesen bekövetkezik a telfes határzár a két ország között

Zavargások
A sztrájkoló

AtJ&énb&n

pékek összeütközése
tatták a kommunista

(Budapesti tudósítjuk telefonfelentése.) Athénből jelentik: A görög fővárosban napok óta
sztrájkolnak a pékek. Hétfőn a sztrájk veszedelmes méreteket öltött. A sztrájkolok és a
rendőrség között több helyen összeütközésekre
került sor. Egy péksegéd a rendőrök lövésétől találva, holtan esett össze.
Kedden a sztrájkoló pékek nagygyűlést tartanak és félő, bogy ekkor komolyabb zavargások

a rendőrséggel
képviselőket

— Letartóz-

lesznek. A kormány a kommunista lapok szerkesztőségeinek és nyomdáinak tagjait letartóztatta. Azt tervezik, hogy az összes kommunista
képviselőket letartóztatják, mert a kormány
szerint a kommunista képviselők szítják a
sztrájkot.
Hétfőn az egyetemeken Is zavargások voltuk.
A diákok egy professzort véresre vertek.

Schleicher kormánynyilatkozata után
részletes vita lesz a birodalmi gyűlésben
(Budapesti tudósitónJí telefonjelentése.') Berlinből jelentik: A birodalmi gyülcsbcn. amelynek működése Papén alatt teljesen megbénult a
közeli napokban nany viták várh -tók. S hlcieher
kancellár ugy határozott hogy nem kéri a gyűlés
feloszlatását, hanem lehetővé teszi, hogy a felolvasott kormánynyilatkozatot részletes vita kövesse. A gyűlés elnapolása csak a vita lezajlása a tán, a megnyúás után körülbelül 8—10

nap múlva következik be. A kormánynyilatkozathoz valamennyi párt szónoka hozzászól és
ez körülbelül 4—5 napot vesz igénybe. A vita
lezajlása után a kancellár egyhónapos elnapolást fog javasolni és valóvÍQü, hogy a többség
ezt meg is szavazza. Arra az esetre, ha a többséget nem sikerülne megszerezni, a gyűlést
feloszlatják, hogy elkerüljék a leszavaz tatást.

X1L«
legmodernebb eljárások n
legmélfányosabb árak

A washingtoni

é&ségmars

Rendőr- és íengerésxcaapatoK
; fBudapesti
tudósítónk
tclefonjclentés?.)
Washingtonból jelentik: Az éhsé^invázló a mára
hirdetett általános offenzíva helyett csak szórványos elöcsatározásokkal elégedett meg. Egy
tüntető csoport vörös lobogók alatt az Internacionálét énekelve haladt a Capitolium rendőrkordonja felé. mintha át akarná törni. Mikor a rendőrök előre szegezték fegyvereiket,
o tüntetők sarkon fordultak és szitkozódva, gú-

r

örxlK a

Capitoliumoi

nyolódva vlsszavomdták. Az épület belsejét és
az összes folyosókat tengerészek őrzik.
Minthogy a várható éhségsztrajkinvázió azzal
fenyegetőzik, hogy rohammal elfoglalta a törvényhozás csarnokát, a rendőrség bezárta «
Capitolium kertjének kapuit és senkit nem enged az épület kötelébe. Az autóbuszforgalmat
is elterelték a környékről.

Diákkongresszus Brassóban — rohamokkal
Bukarest, december 5. Az Adeverul hosszú
tudósításban számol be a brassói diákkongresszusról. Reggel a temesvári gyorsvonattal
100 diák érkezett, de vasúti jegy'lk nem volt.
A főnöki irodába akarták vezetni őket, de az
állomáson nagyobb diákcsapat volt, amely kiszabadította őket és megakadályozta a hlvatcios eljárást. A vasút 36.000 leu kárt szenvedett.
Éjszaka a diákok sem a kocsmákban elfo-

gyasztott ételeket, sem az autótaxikat
nem
akarták megfizetni. Egy diákcsoport megtekintette a Hess és Stollwerk cukorkagyárakat. A
kostolás olyan méreteket kezdett ölteni, hogy
a gyárigazgatók kénytelenek voltak rendőrséget
hlvnl, mire egy nagyobb diákcsoport rohanta
meg a gyárat és már-már törni-zúzni kezdett,
mikor a rendőrség megérkezett és eltávolította
őket

I

Köt-szövöttben előljár
A „Lampel és Hegyi" gyár
Bárányi

főispán

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta
a Délmagyarország, hogy Baranyl Tibor, akit
a kormányzó szegedi főispánná nevezett ki,
csütörtökön este Szegedre érkezik, hogy tájékozódjon a helyzetről és megbeszélje a beIktatás kérdését. Az uj főispánt az állomáson
a szegedi kormánypárt vezetői és a város hatósága képviseletében dr. Somogyi Szilveszter polgármester fogadja.
A polgármester, aki mindaddig, amig az uj
főispán nem veszi át hivatalát, a belügyminisztertől nyert meghatalmazás alapján intézi
a főispáni tesndőket, hétfőn délben megbeszélésre hivta össze a főispáni hivatalban a kormánypárt vezetőit, hogy velük megbeszélje a

beiktatása

csülörtökl fogadtatás részleteit. Miután megállapították, hogy Bárányi Tibor csütörtökön
még nem mint a város főispánja jön Szegedre, ugy határoztak, hogy nagyobbszabásu
fogadtatást nem rendeznek tiszteletére. Szóvolt
az installáció kérdéséről is, de ebben az ügyben
még nem alakulhatott kl végleges elhatározás;
az installáció idejét és módját az uj főispánnal együtt fogják meghatározni.
Az uj főispán kinevezésével
kapcsolatban
olyan hirek érkeztek Szegedre, hogy Gömbös
miniszterelnök, aki most sorra látogatja a vidéki városokat, jelen lesz Bárányi Tibor szegedi
installációján.

het a magyar Pató Pál módjára. Uj magyar
„Nem vágyom diktatúrára" — , típusra
van szükség, a higgadtan gondolkozó,
mondotté Gömbös

Nagykörösön

Nagykőrös, december 5. Vasárnap Nagykörösön jelent meg Gömbös Gyula miniszterelnök,
ahol nagyobb beszédet mondott.
— A magyar nép megé.-ett arra — mondotta
—, hogy részese legyen a nemzeti újjáépítés
nagy munkájának.
Nem ismerek társadalmi
osztályok közötti különbséget sem jogokban,
sem kötelességek teljesítésében.
— Az Alföld mostohája volt a magyar közéletnek. A ré^i osztrák-magyar monarchiában
nem volt program a túlságosan magyarérzelmü vidékek támogatása. Mostoha volt az Alföld mert magyar volt. Most pedig nem él-
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rheomaíikus fájdalmaknál
és meghűléseknél

a maga is cselekvő, az egyetértést kereső magyarra.
— Nem vágyom diktatúrára — folytatta beszédét —, mert tudom, hogy olyan eszméket
hirdetek s olyan becsületesek a szándékaim,
hogy a lelkek koncentrációján keresztül úgyis
megszületik önmagától az a magyar társadalom
együttérzésén nyugvó, hatalmas lelki diktatúra,
amely a magyar lelkek megerősödését fogja
jelenteni.
— Ostorozom a tőkét — mondta ezután —,
ha kapzsi és ostorozom a munkást, ha nem
akar visszatérni a nemz2tiszinü zászló alá. A
tőke nem lehet öncél és én az uzsorás tőkének
halálos ellensége vagyoli. A töke nem azért van,
hogy néhány ember gazuug legyen, hanem,
hogy a nemzet összeségének" termelését elősegítse. Harmóniában és az érdekek kiegyensúlyozottságában láíom a jövőt, ezért van szükség az érdekképviseleti rendszerre való áttérésre. Politikai vadorzók járták végig az országot, de megjelentem én, az erdömé.rnök és
vigyázok, hogy a vadorzás megszűnjek.

l / a r n A n A Tisza Lajos körnt « t
WdiyailP Telefon 16—58,
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A kormányzó nevenapja
Horthy Miklós kormányzó névnapja alkat
mából a szegedi egyetemi bajtársi szövetsége
hétfőn este zenés felvonulást rendeztek a vt
rosban. A menet az egyetem központi épül*
tétől kiindulva végighaladt a korzón, a Tak*
réktár-uccán é3 a Tisza Lajos-köniton keresztül
ért vissza az egyetem elé. A bajtársi szövetsé.
gek vezérei felkeresték dr. Schmldt Henrik refc.
tort hivatalában és arra kérték, hogy az if jusáf
üdvözlő táviratát az egyetem hödolatával együtt
juttassa el a kormányzóhoz. A rektor a tanári
kar élén kivonult az épület elé és ott néhány
szóval megemlékezett a kormányzóról. A fek
vonulás a Himnusszal és diszmenettel ért végei,
"Budapestről jelentik: A kormányzó előtt tn«
délben jelent meg a Magyar Nemzeti Diák.
szövetség küldöttsége, hogy a kormányzót név.
napja alkalmából az egész magyar diákság
nevében üdvözölje. A 30 tagu küldöttség soraiban képviselve voltak az összes egyetemi éi
főiskolai diákszerveztiek és szövetségek. A«
üdvözlő beszédet dr. Neubauer Konstantin főiskolai tanár mondta, hangoztatva a magyar
diákok hűségét és ragaszkodását a kormányzó
iránt.
Budapest vitézi széke hétfőn este a városházi
közgyűlési termében ünnepélyes keretek kfat
emlékezett meg a kormányzó névnapjáról. VI
téz Lázár Domokos tábornok megnyitója utál
vitéz Garamszeghy Sándor szavalt, majd Oömbös Gyula miniszterelnök szólalt fel.
— A budai várban egy férfi ftl — mondott!
—, aki erős katonai kézzel tartja az ország
kormányát, aki vérségi kötelék alapján átérzi
fajtájának minden fájdalmát éa megérzi mi»
den vágyát. A végtelenbe lát, mart a végtelenből
jött. A vitézek főkapitánya, Horthy Miklós, •
tengerek hőse, a magyar élet kovácsa és ha
mi ma összejöttünk ünnepelni az ö családi
ünnepét, ez azt jelenti, hogy ml vagyunk hozzá
a legközelebb esők. ő tudja, hogy 12.000 vitéz
szive dobbanása kiséri minden utján. Ezután
bejelentette, hogy a telepítésekkel elsősorban
a vitézek telepítésére gonaol, hogy a vitézi
rend telepesei legyenek azok, akik • vitézi
rend eszméit a kővetkező, generációkban b
ápolhassák.

ftz osztrák kffztársaságl elnik
rádióüzenete Imerlkának

Bécs, december 5. Miklas szövetségi elnök ml
rádió utján üzenetet küldött Amerika népének.
Kijelentette, hogy az ó és az a) világban a
államférfiak szabad elhatározással azon munkálkodnak, hogy jóvátegyék a súlyos károkat és
a népek érintkezését tartós biztonságos alapra
helyezzék. A cél, hogy helyreállítsuk a bizalmat
a nép között és erre tőrekedve, a régi bevált
felfogásokon kivül ujakat is kell alkalmazni és
uj utakon kell járni. Csak a világnézetek és a
kérdések komoly, becsületes és lelkiismereti!
revíziója juttat el az óhajtott célhoz. Az elnök
végül azzal fordult Amerika népéhez, hogy
dolgozzanak ki uj tárgyalási alapot, amely
országokat a jobb jövő felé vezeti.

Gyorsított bíráskodás Varsóban
(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) Varsóból jelentik: A varsói büntető gyorsított tanács hétfőn ítélkezett a multheti antisze*™'»"
tüntetések szereplőinek ügyében. A bíróság 5
diákot, akik kőzáport zúdítottak az üzletekre,
két-kéthónapl börtönre ítélt.
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Változások
a városi
ugyossiályo'k'ban
Dr. Szabó

Géza

fielyeíf P d í f y nolgdrmesterQelyeites
a Kulíurügy osztály
vezetője

(A Délmngyarorszá7 munkatársától.) Január
elsején érdekes személyi változások lesznek a
városi ügyosztályokban. A változások végleges
tervezete még nem készült el, de a polgármester már elhatározta, hogy felcseréli az ügyosztályok Jegyzőit és ezzel régi szokást ujit
fel. Régente ugyanis az volt a rend, hogy bizonyos idöközőkben áthelyezték az osztályjegyzőket, akik igy végigtanulhatták a városi közigazgatás minden ágazatát. Évek óta nem történt
lényegesebb változás az ügyosztályokban,
a
jegyzők állandóan ugyanabban az ügyosztályban dolgoztak. A polgármester most elhatározta a régi rendszer felújítását, amire január
elsején kerül sor.

Scvltétf Sándor főszámvevő hétfőn Ismertette a polgármesterrel a befejezett vizsválat
eredményét és bemutatta a közigazgatási bíróság Ítéletét. A polgármester meggyőződött
róla, hogy a város nem térhet ki a fizetési
kötelezettség elől, ezért elrendelte a különbözetek azonnali számfejtéséi. Ezt a munkát a
könyvvlvői hivatal megkezdte és Így a városi
tisztviselők még karácsony előtt megkapják a
pénzt.

lesz

Fontos Változás lesz néhány vezető állásban
is. Dr. Páljy József polgármesterhelyettes, aki
eddig a második tanácsi ügyosztályt, az elöljáróság! ügyosztályt vezette, a negyedik, a kulturügyosztály vezetését veszi át január elsején.
Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok viszont, aki
dr. Gaál Endre nyugalombavonulása óta állt
a kulturügyosztály élén és vezette a népjóléti ügyosztályt is, az előljárósági ügyosztály
élére kerül. A népjóléti ügyosztályt dr. Pálfy
József pol^ármesterhelyettes ugyancsak átveszi
Szabó Gézától. Lehet, hogy még lesznek más
vá'tozások is, ezekről azonban a polgármester
egyelőre nem adott felvilágosítást.

Széchenyi Mozi

Kadettek
Keddtől, december hó 6-ától

Ragényes dráma 10 felvonásban.

Fflszarsplök:
Albert Basaarmann Frani Prladlar, Trutf•
v o n Molo f J e h a n n a s Rlamann.

Vakmerő kasszafurás
Varga Dezső vasáru üzletében
(A Délmagyarország
munkatársától.') Vakmerő kasszafuró működött Varga Dezső Kállay
Albert-uccai vasárukereskedésében. Hétfőn reggel, amikor az üzletet kinyitották,
megdöbbenve látták, hogy az üzlet Werthelm-s-ekrny/nek vasajtaját három helyen megfúrták, a trezor nyitva áll. A vakmerő kasszafuró kifosztotta a trezort, elvitt 400 pengő váltópénzt és
régi ezüst pénzeket.
A kasszafurást a cég azonnal bejelentette
I rendőrségnek. A megindult nyomozás során
B következőket állapították meg: A betörő minden valószínűség szerint ugy jutott be a vasáruház helyiségébe, hogy vásárlás. (irügve alatt
még szombaton délután megjelent az üzletben, ahol elbujt és valahová bezáratta magát.
A betörőnek igy egész szombat éjszaka és
vasárnap rendelkezésé e állt. munkáját zavartalanul végezhette.
A betörő alapos előkészületek után fogott
hozzá a kassza megfúrásához. Szerszámokat
nem vitt magával, bizonyosra vette, hogy a
vasáruüzletben a kas^zafuráshoz
szükséges

kellékét megtalálja. Kikereste az alkalmasnak
látszó szerszámokat: vésőt, fúrót, kalapácsot,
feszitővasakat, azután a kassza előtt a földre
teritette Varga Dezső üzleti kabátját, hogy zajtalanul dolgozhasson. Kezeire keztyüt húzott,
hogy ujjlenyomata ne árulhassa el.
Három helyen rózsafurással bontotta ki a
zárakat. A betörő gondosan vigyázott arra,
hogy semmi mást se emeljen el a kasszából,
csak a pénzt. Finom mivü revolverek voltak
a trezorban, a betörő egyhez sem nyúlt. Munkaközben azonban valamitől megijedhetett, az
egyik keztyüjét a megfúrt kassza mellett felejtette és gyorsan elmenekült
Megpróbálták megállapítani, hogy hogyan Juthatott ki a betörő az üzlethelyiségből, de a
reridőrség egyelőre Itt is csak feltevésekre szorítkozhatott. A betörő valószínűleg az udvarra
néző ablak vasrácsán bujt ki. Felmerült az
a gyanú, hogy a "kasszafurást a helyszínnel
alaposan ismerős olyan egyén követte el, aki
régebben a céj szolgálatában állott. A nyomozást folytatják.

fl városi tisztviselők karácsony előtt
megkapják a helytelenül levont nyugdijösszegeket
(A Dclmagyarorszáq munkatársától.) Dr. Sotoogyl Szilveszter polgármester néhány nappal ezelőtt nyilatkozott a városi tisztviselőknyugdíjjárulékáról és — mint jelentettük —
kijelentette, hogy bár a számvevőség megkezdte
a vizsgálatot annak megállapítása érdekében,
a járulékok levonása körül történt-e szabálytalanság. a tisztviselők azonban nem k.iphatják vissza az esetle? jogtalanul levont öszszegeket, mert a szabályrendelet ugy rendelkezik, hogy ezeket az összegeket a jövőben
Illetendő járulékokra kell elszá.nolvi. A városi tisztviselők körében nagy csalódást keltett a polgármester álláspontja, mivel mindenk i biztosan számított arra. hogy karácsony
előtt megkapja e7t a váratlan meglepetést.
Most mégis ugy alakult a helyzet, hogy a
'árosi tiszt viselők hozzájutnak ehez a karácsonyt örömhöz. A számvevőség befejezte a
^«gálatot és megállapilotta. hogy a városnak
Ibetntc kell. Vissza kell fizetnie a tisztviselőknek a jogtalanul levont nyugdijiárulékot, mierre jogerős kö:i azgafásl bírósági Ítélet
Mtplcxi. A kérdéses ité!e!et — mint ismeretes
Baja tisztviselőinek panasza alapján hozta
a közigazgatási bíróság. Baján éppen ugv,
mint a legtöbb városban a törvényes másfél"fcaléknál nagyobb nyugdíjjárulékot vontak
e
a városi tisztviselők fiz-t^éVjl külön s a"ayrendelet alapján, bar a másfélszáza! é'?os
^'csot törvény határozza meg. A közigazgatási
uoság ¡télé e j?n kimondoita. hogy a másKázuliknúl nagyobb Kulcs ulUul.uazása ,oj-

talan és törvénytelen volt, a városoknak tehát
haladéktalanul vissza kell fizetniük a differenciát, ami közel tíz év alatt elég tekintélyes
összegekre szaporodott. Szegeden a nyugdíjjárulék kulcsa fizetési osztályok szerint 2—8
százalék között váltakozott.

Előadások vasárnapon 3, 5, 7, 9,
hétköznapokon 5, 7, 9 érakor

Megszüntetik a vasúti
kedvezményeket?
(A Délmagyarország
munkatársától.} Hivatalos körökben elterjedt hirek szerint a kereskedelemügyi minisztériumban
reformterveken
dolgoznak, amelyek uj irányt akarnak teremteni
az államvasutak üzleM politikájában. Arról van
szó, hogy az összes állami, városi tisztviselők
és nyugdijasok féláru kedvezményét, a képviselők és a felsőházi tagok szabadjegy ét, továbbá a páratlan kedvezményt jelentő, úgynevezett vasutas-rezsljegyet megszüntetik,
—
ellenben a vasúti személyt arifát 60—66 százalékkal csökkentik. Az uj tarifa életbeléptetésétől várja a kereskedelmi kormány a Máv. forgalmának megnövekedését. Ami a tisztviselők
féláru jegyét illeti, abból amúgy se jutott haszon, mert egy személynek 25 pengőjébe kerüli
csak az igazolvány kiállítása, a városok régen
nem vállalják át ezeknek az Illetékeknek a
terhét és Igy történt, hogy már tavaly közel
90 százaléka a tisztviselőknek mondott le a
kedvezményről. Az igazolványt körülbelül csak
azok váltották kl, akik hivatalos állásuk, vagy
beosztásuk szerint sűrűbben utaznak. Amikot
egyébként ls hivatalból téritik meg az útiköltségüket. Ha most élatbelép a személytarifa leszállítása, mindenesetre közelebb jutunk az ellentétek kiegyenlítéséhez. A tervezet kidolgozását állítólag nem zavarja az a körülmény, hogy
megkezdték az igazolványok jövő évi érvényesítését, amennyiben a jegyek érvényessége mindig a következő év februárjában kezdődik.

S)zegeJten> tnZ^iáenlctitelclegtjciv AÁdiffii'f
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Díjtalan bemutatás a következő cégeknél:
Csányi Antal, Fekeíesas-ucca 22.
Csűri Ferenc, Kárász-ucca 16.
Deufsch Albert, Kárász-ucca 7.
Fonyó Soma, K01csey-ucca 4.
Hrabák Károly, Kossuth Lajos-sugárul 6.
Jani András, Széciienyi-íér 8.
Keleden Márton, Kelemen-ucca 11.
Mockov:*z Lajos, Köicsey-ucca 10.

KARÁCSONYI VÁSÁRUNK 1
a példátlan o l c s ó i g Jegyében Indult m e g !
Tójékozlafó olcsé A r a i n k b ó l :
3-90
MII Fleur F l a n e l
M a g y a r Crep D e c h i n e .
.
2-S0
I . m i n t á s Cord B á r s o n y . .
F e h é r n e m ű mflsefyem
. 2*90
Mosoll v á s z o n
Tiszta s e l y e m F o u l a r d
M i n t á s Crep D e c h i n e .
. 3*90
L Tenisz F l a n e l
Mintás műselyem . .
98
1 lucal zsebkendő
. . . .
Pongyola mallaszé •
. 3*30
1 lucal zsebkendő, azsuros
P iaari a d
u éc k
no
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n ifcéilnáirubaainu.
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1-36 |
3-45 í f f
98
88
4*80
5-60

»
«SZABÓ L. ÉSTCRSflSZEGED,jUUWttBCCi8. »
A szükségmunkák
és a külvárosi uccák burkolása
(A Délmagyarország munkatársától.') Megírta van győződve róla hogy a miniszter tekinteta Délmagyarország, hogy dr. Olattfrlder Gyula tel a munkanélküliség enyhítéséhez fűződő nagy
püspök beadványt intézett a polgármesterhez, érdekekre, hajlandó lesz gondoskodni
arr<51,
akinek figyelmét arra hívta fel hogy a kül- hogy a kőanyagot filléres tehervonatok szállítvárosi uccák burkolásának a kérdését legalább sák Szegedre. Bejelentette a megyéspüspök a
részben meg lehetne oldani a szükségmunkák polgármesternek azt is. hogy ebbsn az ügyben
keretében. Mivel ennek a megoldásnak az azszívesen eljár a kereskedelmi miniszternél.
akadálya, hogy a szükségmunkákra szánt öszA hétfői tanácsülésen tárgyalták a megyésszeg csak munkabérekre fordítható, már pe- püspök beadványát. A polgármester ugy hadig a kövezéseknél jelentős összeg jut az anyag- tározott, hogy sürgős lenvijesztési intéz a belbeszerzésre is, a püspök azt ajánlotta, hogy
ügyminiszterhez és hivatalosan felkéri a püsa város forduljon a kereskedelmi miniszter- pököt, hogy járjon el a miniszternél a felhez és kérjen vasúti fuvardíjkedvezményt a terjesztés kedvező és sürgős elintézése érdeszükségmunkák keretében elvégzendő uccabur- kében.
kolásokhoz szükséges kőanyag szállítására. Meg

Feljelenlés az ügyészségen
az amerikai örökség miatt
(A Délmagyarország munkatársától.') Hétfőn
délelőtt egy egzaltáltnak látszó nő jelent meg
az ügyészségen és egy fantasztikus örökség
ügyében feljelentést tett a szentesi járásbíróság elnöke, Lukács Ignác ellen. Panaszát jegyzőkönyvbe vették és megindítják a nyomozást. Rene Julianna előadta, hogy ő is egyik
örököse Dobos Ignác, Amerikában emigrált
48-as honvédőrnagynak. Dobos Ignác kivándorlása után egy darabig rossz sorban élt,
azután, amikor kezdett jobban menni, szalámiés huskonzervgyárat alapított. Hamarosan meggazdagodott, tekintélyes Ingatlanokat vásárolt
és mint dúsgazdag ember halt meg. Közeli
örökösei nem voltak, végrendeletet nem hagyott hátra. A magyarországi örökösök, Dobos
Ignác testvérének gyermekei, közöttük Bene
Julianna is, 19128-ban szerzett tudomást a halál-

esetről. Bene Julianna előadása szerint a magyarországi rokonok Igazolták annakidején az
örökséghez való jogukat és Bugyi Antal volt
szentesi országgyűlési képviselő segitségével sikerült ebbeli jogukat elismertetni.
— Azóta — mondotta — Bene Julianna —
a hagyatéki jövedelem a szentesi árvaszéken
keresztül pontosan befolyik és azt az örökösök fel is veszik. Bene Julianna azonban nem
kap egy fillért sem. Emiatt már több helyen
panaszkodott, felvitte ügyét az igazságügyminiszterhez Is. aki elrendelte meghallgatását. A
szentesi járásbíróság ki is tűzte az ügyben a
tárgyalást, de azonban az örökösök nem jelentek meg.
Bene Julianna a járásbíróság! ügyből kifolyólag emelt panaszt vélt sérelme miatt Lukács Ignác ellen.

VÍZJOGI AFFÉR
A VÁROS ÉS AZ ÁLLAMVASÚT KÖZÖTT
Egy csatorna miatt négy ezer pengő kártérítést követel a vasút
(A Delmagynrorsiáq munkatársától.') Érdekes évben nagyjából befejezték és ezzel kapcsolatvízjogi nffér támadt a téli szüks^gmunkála- ban a városi mérnöki hivatal betömette azt a
tokkal kapcsolatban a város és az államvasutak csatornát Is, amelyen keresztül a vasút feles
között. Az affér oka a rókusl állomás előtt vize a Kisbuvártóba folyt le. A Máv. szegedi
levő két Buvártó feltöltése. Ez a két tó az üzletigazgatósága a csatorna betömését jogárvíz után keletkezett, a rekonstrukció esz- talanságnak minősítette és a vizjogi hatóságtendeiben. az egyes városrészek feltöltéséhez hoz fordult orvoslásért, kérve, hogy a vízjogi
szükséges földanyagot innen bányászták ki. A hatóság a várost kötelezze annak az uj csaróku5l pályaudvar és a rókusi javítóműhely tornának az elkészítésére, amely a rókusi álfelesleges ártézivizét és a szennyvizet külön lomás szennyvizét bevezeti a csatornahálózatcsatornákon ezekbe a tavakba vezette be a ba, de kérte azt Is, hogy a vizjogi hatóság
vasút. A Kisbuvártó feltöltését még a mult négyeser pengő kár megtérítésére kötelezze a
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várost, mivel a csatorna betömése ennyi kárt
okozott. Kártérítési igényéről azonban hajlandó
lemondani a Máv.. ha a város saját költségére
sürgősen elkészíti az uj csatornát.
A vízjogi hatóság az ügyben már tartott tárgyalást. A város azzal védekezett, hogy a
vasút jogtalanul vezette be csatornáját a Kisbuvártóba és ezt a város csak a v.isut iránti

lojalitásból törte évtizedeken keresztül. Mos^
hogy a Kisbuvártó feltöltését befejezte a v i
ros, betömette ezt a csatornát Is, ezért azon.
ban semmiféle kártérítéssel nem tartozik é|
nem kötelezhető a r r ^ hogy uj csatornát építsen
a vasút számára.
A vizjogi hatáság nem hozott még ítéletet sí
ügyben, amely a hétfői tanácsülésen is szóba
került Az a vélemény alakult ki. hogy a oároti
semmi esetre sem terhelheti kártérítési *0fe.
lezettség. amiért a szívességből, előzékenység,
bői eltűrt jogtalanságot most beszüntette. \
város hajlandó megengedni azt ugyancsak «lő.
zékenységből. hogy a Máv. a rókusi állomáj
szennyvizét a városi csatornahálózatba vezet,
tesse be, de csakis a saját költségén és csak
akkor, ha fedezi az átszivattyúzás költségeit.
Az affér egyik következménye az, hogy a
Máv. az Idén nem boesáftott a város rendelkezésére vasúti kocsikat, amelyekre a Nagy.
buvártó feltöltésénél lenne szükség. A vasút
válaszában hivatkozik arra, hogy a Nagy. }
buvártó feltöltésével a város ufabb vtzfogl ki.
hágást követne el. mert betömetne egy másik
csatornát is ennek a kihágásnak az elkövetését
a vasút nem segiti el* azzal, hogy kocsikat
adjon a munkához.

Téli harisnyák, keztyiik, fehérneműek s r g f f .
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Karácsonyi
kedvezményei áru
társas utazásaink:

Dtctfflbsr 24-én«
Karácsony-uiérl sHItura
Budapest Otátralüred
összidötartam • nap
December 24-én i
München -Pérls
.
10 nap
December 28-án i
Veneila Firenze-Róma Hápalv —
Capri
.
1« nap
December 26-án i
Róma Riviéra i t a z l s :
Vanezla-FIranze - Genna-MontéCarlo
.
1« nap
FelviligogitáMsl és prospektuisal dijment»»*»
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*
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SVÉD ACÉL - HENTES ÉS PEKIPARI KESEK
Gyártja: Kecskeméti Antal-féle acélárugyár. Szeged.

Mára Ferenc ünneplése
az újságírók diszülésén

senkibe se tudtok fogódzni és csak addig vagyvártam ennek a fogyatékosságomnak a Jóvátétetok hatalom, míg egymás kezét fogjátok.
Amit
lét. Egyszer volt is rá remény, de az se sikerült
régebben ngy mondtak, ujságirók, szeressétek
Megindították ugyan ellenem a sajtópert egy veegymást mert »z ördög se szeret benneteket, ezt
réreikk miatt, de az akkori Igazságfigyminiszter
én igy mondanám: ujságirók, egymé«*! ne leur pertőrléssel vetett neki véget és azt üzen*?,
gyen több bajotok, mint amennyi az embereknek:
(A DélmagyaronzAg munkatársától.) Móra Fe- sajnálja, hogy előbb nem voP tudomása erről a
csacsiságról, mert akkor előbb megszüntette vol- van veletek!
rencet díszdoktorrá avatása alkalmából vasár— És ha én ilyent mondanék akkor, amikor;
nap délelőtt az újságírók ünnepelték. A városhá- na, de viszont az illető urnák azt ajánlja, ne fogaz én ünneplésemre jöttetek össze, azon nektek
za közgyűlési termében gyűltek egybe az ünnep- lalkozzék politikával. Nem volt módom megmonnem szabad megütköznötök, mert ezt már néni
dani neki, hogy nem is én foglalkoztam a polilök. Móra Ferencet taps és éljenzés fogadta, amiaz álhirlapiró mondja, hanem a legöregebb hákor t terembe lépett; dr. Boron László üdvözölte tikával, hanem a politika én velem. Pár évig kelrom ujságiró közül az egyik, akit ugyan ti ritlett várnom a válasszal. Talán az idei tavaszig,
az újságírók nevében. Móra Ferenc a követkekán láttok, csak az uccán találkoztok vele néha,
amikor a kegyelmes ur sok politikus társával
zőket mondotta:
de aki itt megvallja nektek, hogy bér élete őslent járt Szegődén és engem ic megtiszteltek azzal,
— Igen tisztelt közönség, az ujságirókollévényei elvezették a reidakcióktól, sokszor viszhogy
egy
félórát
elbeszélgettek
velem,
mielőtt
a
¿ák meg fogják bocsájtani, hogy a közönséghez
szaábnodja magát a szerkesztői asztal mellé és
gyűlésüket megkezdték volna. Akkor engem is
fordulok előbb, hiszen azért vagyunk újságírók,
nagyon szerei benneteket mint a maga munkája
invitáltak
a
gyűlésre
és
akkor
jött
meg
az
ideihogy a közönséget szolgáljuk ki magunk
előtt.
folytatását és nem kérdezi, hogy ünnepelitek-e.
Igen t közönség, egy alázatos kérésem
lenne je annak, hogy megadhattam a választ egykori
vagy nem, szeretitek-e, vagy nem, fl szeret benpertőrlőmnek.
ODÖkhóz. Méltóztassék nekem megengedni, hogy
neteket, mint egy öreg kotlós a csibéit és mind— Kegyelmes uram. te egyszer azt üzented
néhány szót ugy intézhessek kollégáimhoz, mintnyájatokat
a szárnya alá szied és mindnyájatokat
nekem,
hogy
nc
politizáljak
és
én
olyan
engedelha önök nem volnának itt Azt hiszem, nem mélfélt a rossz időktől. Szegeden a polgári józanmes természetű ember vagyok, hogy még teveled
tóztatnak vele rosszul járni, hí>zen a közönség
ság mintavárosában, amelyet soha semmi szélsőse politizálok.
többet hallja ugyan az újságírókat beszélni, mint
ség nem tudott színeiből kifordítani,
soha se
— Kicsit eltértem a tárgyiéi, gyerekek. De
»zeretné, de ritkán ugy, hogy egymással beszélvolt
sajtógyülöleit.
Itt
nem
történt
semmiféle
örüljetek neki, mert ha tovább mondtam volna,
getnének. Illetve az is megesik, hogy az újságürügy alatt semmi atrocitás a sajtóval, itt minden
írók egymással beszélgetnek a nyilvánosság
amit kezdtem, akkor tovább mostam volna a feújság és minden újságíró végezhette • köteleselőtt, de hát akkor rendesen baj van. Nem a köjeteket. Akkor azt mondtam volna:
ségét ha becsülettel végezte. Ebben a városban,
zönség szempontjából, mert az rendcsen élvez
— A világon a legnagyobb ajándék a szereamely
annyi hírességét adta a magyar irásnnK
olyankor, de mind a kilenc múzsa elfordítja a
tet, az egyetlen, ami elviselhetővé teszi az életet.
és újságírásnak, nem tették semmivé a régi trafejét. Nem tudom, melyik múzsa az újságírásé, Nincs szomorúbb emberi sors, mint azt érezni,
diciókat a legszomorúbb idők se. És éppen
azért mondom mind a kilencet. Hiszen ha van
hogy egyedül vagyunk a csillagok alatt egyedül
azért ebben a városban elsősorban a sajtó belső
múzsája az ujságirásnak, akkor egy ngy se elég
a világ Robinzon-szigetén és nincs egy fehér vibékessége, tehát tőlünk függő tényező a
főfelneki, kilencnek együtt is a sajtótörvényt kell se- torla a látóhatáron, amely azt integené: ne félj,
tétele
a
sajtó
tekintélyének.
Gyerekek,
boldog
gítségül hivni és akkor sc bir vele.
nem távolodom, hanem közeledem, nem leszel mavolnék, ha ennek az ünnepnek a békességé* átgad, érted jövök. És nincs oktalanabb ember, mint
— Nos, gyerekek, most már, hogy magunkra
vinnéték a hétköznapokra is és ha abból a szeretetaki
elhárítja
magától
a
szeretetnek
bármilyen
maradtunk, megmondhatom nektek, hogy haragből, amellyei az én szentjánosbogár mécsesemet
jelentkező formáját Talán volt idő, mikor én Is
szom rátok. Természetesen kivévén elnök urunk
megtettétek csillagnak, egymásnak is juttatnátok!
éltem
Robinzon-szigeten
és
én
is
éreztem
magam
őméltóságát, Roóz alelnök urat, Boros főtitkár
az enyémen fölül, aki most mint alázatos öreg
nyújtotta feurat és Szirmay titkár -irat.fikártatlan, naiv em- egyedül a csillagok alatt és nem
szolgátok
mond hálát nektek.
lém kezét semkl. Ezeken az időkön okulva, azt
berek, akiket ti furfangos vidéki skriblifexék lemondanám
nektek:
gyerekek,
hallgassatok
rám,
Móra
Ferencet
beszéde végén hosszasan üncsalogattatok, ide az én ünneplésemre. Ha rá tudaki
sok
próbáján
átestem
az
életnek
és
szeressénepelte
a
hallgatóság.
Márkus Miksa zárószavainók jönni arra, hogy más célotok volt, akkor nem
tek egymást jobban, mintahogy szeretni szoktával ért végeit a bensőséges, meletfiangulate ünharagudnék rátok. Ha például kiderülne, hogy
egymáson kivül
nepség
rsupán csak ürügynek használtatok és tulajdon- i tok, mert ha viharok jönnek,
képpen azt akartátok kifejezésre juttatni, hogy
azért mégis csak van Szegeden újságírói szolidaritás, akkor még tapsolnék is nektek. De kitelik tőletek, hogy ti csakugyan engem akartatok
ünnepelni. Akkor én azt mondom nektek, fiuk.
hogy ne bolondozzatok, mert én akkor art hiszem,
Vasárnap délben lakásán felakasztotta magát
már nem éreztek magatok közé tartozónak. Elő(A Délmagyarország munkatársától.)
Régi, tak, feltörték az ajtót és megtaláltak az ablakször is azért, mert mi, ezt magunk közt megvallhatjuk, általában nagyon rossz
ünneplők vá- érdemes szegedi kereskedő vetett véget éle- fára akasztva, holtan.
gyónk. hiszen az ünnepléshez illúziók kellenek s
tének anyagi nehézségei miatt. Holländer Manó,
A helyszínre kiszállott rendőri bízottság már
mi, újságírók tetszelgiink magunknak abban, hogy
akit valamikor jómódú embernek Ismertek, va- csak a beállott halált konstatálhatta. Az ügyészmirden illúzióból kifosztogatjuk magunkat Másárnap felakasztotta magát. Mire
rátaláltak, ség, mivel az öngyilkosság ténye kétségtelenül
sodszor TWsffl szoktunk mi magunk közül való
meghalt. Egyetlen búcsúlevelet hagyott hátra, beigazolódott, a temetési engedélyt megadta.
rmhert ünnepelni. En — a mi fajtánk elég halldr. Szlvessy Lehelnek címezve. Megírta, hogy
gatag — egész ujságirógenerác.iök elmúlását
nem
panaszkodik senkire, nem okol
senkit;
megértem Szegeden, de nem tudok rá példát,
azért
hal
meg,
mert
kifáradt
a
küzdelemben.
hogv itt az újságírók valaha újságírót ünnepelIntézkedett a temetéséről; vagyonának ronlek volna, olyan szívbeli, nagyon őszinte lelkesedéssel, amilyennel, nem tudom, az egy céhbe csait feleségére hagyta.
69 halott
tartozó iparosok megszokták ünnepelni egymást.
Holländer Manó sehogysem tudott beleillesz(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Tokedni a háborús és a háború utáni időkbe. A klóból jelentik: A fucsai partvidéken hétfőn
— De ha már ünnepelni akartok, fiuk, akkor
** induljatok a közönség után. A közönség ren- békevilágban a »Singer és Holländer« posztó- borzalmas hajószei encsétlenség történt. A jadesen miránk s/.okta azt mondani, hogy nagyi- kereskedő cég társtulajdonosa volt. A cég még pán hajóraj egyik egysége a dühöngő tajfunban
'unk. Az újságírói íulzás stereoíip mondás. Nos,
a háború előtt megszűnt és ekkor Holländer felborult és elsülyedt. Hatvankilenc ember *
én esetemben a közönsé'- túlzott és most nekManó kiment Dorozsmára. Ott is üzletet nyi- hullámokban lelte halálát
'pk fel kellene használni az alkalmat és rámutattott és rövidesen vagyonra tett szert. Sokat
ni arra. hogv igen tisztelt közönség, most te hadolgozott még ezután is, majd bejött Szegedjítottad el a sulykot
re. Pénze napról-napra fogyott, ami v é t l e n ü l M e g b í z á s b ó l
e l a d ó
— í n a nem működő álhirlapiró vagyok. Tiz
elkeserítette. Amikor azután néhány évvel ez- BrflIlAn* lUpfjö «On^nprM«! 4Wif. BrflllAn* oyUrll
v
' óta nem voltam szegedi szerkesztőségben és
előtt felesége elhunyt, meghasonlott ember kí- 18 P tai «00-1?. O y « m á n l q y U r U «• ( U g g A » P-lölTn-lp.
Hrom év óta már nem" irok mást, mint tárcát.
6 »zfmtívfi a l p a k k a e-*-oe»zictfz 50. C o l u m b i a
sérte utolsó útjára a koporsót. Később újból
g r a m o f o n !50. T a t k n q r n m o l o n 14 p*ngrit4' «th.
* vezéreikkiráss.il felhagytam, mert hiába vármegnősült,
mert
nem
birta
a
társtalan
életet,
TóTH
órásnál, Kölcsey ucca 7. az.
^m, hogy egy régi vágyam talán annak a révén
feleségül vett egy amerikai asszonyt Ez a
telje.sedni. Unsz éves aktív ujságiráskodásom
nem volt egyetlen sajtóperem és tiz éves
házasság azonban nem volt teljesen zavartalan.
nn
Pvon aktiv szerkeszt/iségem alatt a lapomnak
Az asszony nemrégiben válópert indított Hols( m
' volt egyetlen sajtópere. A vezércikk írástól
länder ellen.
Kárász
ucca 6. s z . « K á 1 d o r
A válóper azután végleg elkeserítette. De
a lelki bajokon kivül sokban hozzájárult végB e l v á r o s i
M o z i
zetes elhatározásához az anyagi romlás fenyeKedden, szerdán
gető veszélye. Ismerőseinek arról panaszkodott,
bogy nemsokára mások könyörületére kényszerül.

Holländer Manó öngyilkossága

Halókatasztrófa a tajfunban

Fűző, e r a y ő ' f ó ^ ' S »
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WllllCEBEERY. CLARK GBBLE
Liőadások ö, 7, !t órakor.

Vasárnap reggel Idegesen járt-kelt szobájában. A házbeliek látták, hogy valamiben töri
a tejét, de nem sejthették, hogy az öregúr a
halálba készül. Félkettőkor bezörgettek a szobájába, vá'asz már rt£m érkezett. Rendőrt hív-
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HireR
— Előadások a tanyán. Va-snrnap a felső- és
— Az egyetemi ifjnság revíziós gyiilése. A
külsőgajgonyai iskolában tartott az Alföldkutaszegedi egyetemi ifjúság vasárnap délelőtt retó Bizottság az Alföldi Mezőgazdasági Intézetvíziós gyűlést tartott az ipartestületben. A
tel népművelő előadásokat Kogutowirz Károly
nyúlóson az egyetem képviseletében dr. Farcgvetemi tanár a mezőgazdasági tudományos kukns Béla dókán jeleni inep. A gyűlésen feltatás jelentőségeiről, vidékünk
éghajlatának
szólaltuk: Muraközy László, Lázár Ihászió,
mostoha-ságairól és az az ellen való védekezésMezei Béla az ifjúság szónoka és még mások,
ről besrf.lt. Somogyi Imre a szabadban bemutatlíanner Jánosné az asszonyok nevében beta a gyümölcsfák helyes ültetését és a fiatal fákszélt. Kijelentette, hogy a magyar asszonyok
nak a téli fagy ellen való megvédésének módteljes szívvel állanak az if júság' mellé a revíját. Dr. Somorjai Ferenc az okszerű btrrgonyazióért folytatott nagy harrhan. A gvülós hatátermelés módját ismertette, a vetőgumó helyes kirozati javaslatot fogadott H. amelyben az ifválasztását, az elöcsiráztatást és a korai burgojúság üdvözli lord Rotliermere-t é- a revínya termelését ajánlotta a gazdáknak. Dr. Sztanziós mozgalom minden segítőjét és előmozdíkó Béla a pizdák adóterheiről beszélt.
tóját. A revíziós gyűlés, amely válasz volt a
kolozsvári eseményekre, a legteljesebb rendben folyt le. A gyűlés végen a közönség a
Gergeln Vilma, Horváth Böske. j
Himnuszt énekelte'cl.
Könyves Tóth Erzsi, Leltei P i r i , [
— A Kntolikn* Kör adventi délntánja. A szeLevág Büske, P a l l a g Manci,
gedi Katolikus Kör vasárnap rendezte meg második műsoros adventi délutánját nagy érdeklőTörök Ica.
dé« mellett. A műsort szépszámú közön*ÓT hallBellák Miklós, Beck Miklós, Cselle
a t t a végig. A műsoros délutánt a Polgári DalárLatos, rinfa Latos, roredo Józsel,
da nyitotta meg Antos Kálmán vezényletével. A
nerczeg Vilmos, K. Nagq Csilla
dalárda Iluber „Fohászát" adta elő nagy sikerSötét Balázs, Várady Pál.
rel Ezután Kertész Lajos hangversenyénekes énekelte Ilubay „Karácsony"-át, az Aida egyik áriál é p n e k fel a
ját, majd Figedi-Fiehtner „Vágy fogta ej" cinrü dalát nagv hatással. Az énekszámokat Kertészné Kain Kató kisérte zongorán. Dr. Huszti
József egyetemi tanár előadása következett „Jnlianus apostota és a kereszténység" címen. A
rendkívül érdekes előadást, amely megelevenítette a kereszténység őskorának misztikus történetéi, nagy figyelemmel hallgatta végig a közönség Emtán Bisztriezky Tibor adott elő mély átérzéssel néhány hegedüszámot Az adventi délntán mflsor.it a Honszeretet Dalkör fejezte be
Jegyek 1 0 fillértől 8 0 fillérig a
két •Snekszámnval.

Délmagyarország

vasárnapi
gyermekmatinéján

— Előadás aa ügyvédi kamarában. "Az Országos Ügyvéd Szövetség szegedi osztálya kedden
este fél 7 órakor az ügyvédi kamara nagytermében felolvasó ülést rendez, melyen dr. Beek Salamon budapesti ügyvéd „A boldoj-ulás jotja a maKánjogban" rimmel tart előadást
— Halálozás. Vasárnap délután temették
ft zsidó lemető rinterméböl özvegy fritz Vilmosnét. A gyászszertartást nagyszámban megjelent rokonok, ismerősök és tisztelók jelenlétében folytatták le. Dr. Frenkcl Jenő rabbi
méltatta az elhunyt úriasszony nemes erényeit. Majd a kántorok gvászéneke következett, ami után kivittek a koporsót a sírkertbe. abol az elhunyt úrasszonyt örölc nyugalomra helyezték.
— Érvelőre szünetel a filléres gyorsvonatok
közlekedése. Budapestről jelentik: Az államvasutak igazgatósága közli, hogy egyrészt a zord
időjárás miatt, másrészt a vidéki kereskedőknek
a karaesonyi forgalomhoz fűződ,', érdekeire való
tek!ntettel,
a filléres gyorsvonatok közlekedése
további intézkedésig szünetel.
— A Ferene József-Tudományegyetem B.rAfalrnk Egyesülete 7-én. szerdán délelőtt 12 óraUer az egyetem jogi karának
tanácstermében
rendkívüli közgyűlést trirt, amelyre az egyesület
tagjait ezúton hivja meg az elnökség.
* Tsak StaiitTer-sajtot kérjen!
1ÍT7

Délmagyarország
jegyirodájában

(Aradi ucca 8) m á r

válthatók.

Szociáldemokrata gyűlések
A szociáldemokrata
párt
közli, hogy
hetedikén,
szerdán
este
félnyolc
órakor
a kövestkező helyeken pártszervezeti összejövetelekot tart: Belváros: Báró Jósika-ucca 21., a
Nyomdászotthon házában, előadó: Brauswetter
János. Bókus: Munkasottonban (Hétvezér-n. 0),
előadó: Ernst Sándor. Újszeged: Zombori ven dűlőben (Cs.raádi-u. 6.), előadó: Lájer Dezső. Felsőváros: Kemésidi-féle vondéglőlwn
(Debreeeni-u.
18.), előadó: Dánl János. Alsóváros: Veesernyésféle vendéglőben (Ilattvas-sor és Fűzes-u. sarok)
előadó: dr. Valentiny Ágoston. Móraváros: <">rdögh-féle vendéglő (Kálvária-n. 16), előadó: dr.
Szepesi Tmre. Srmio^-i-telep: Iparvigadó (IX. u.
501..), előadó: Olejnyik József.
— Értékes találmány Mindenki tudja, hogy
mily megbízható szer az Aspirín fejfájásnál, meghűlés-, rheum.i- és mindennemű eredetű fájdalmak ellen. Az eredrli csomíigoláson és a tablettákon látható Bayer-keresztröl
ismerhetjük
fel.
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Ha I6| a feje és szédül, ha telteéget,
bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy
sTivdobooási érez, Igyék minél elóbb valódi
»Ferenc Józsefe kesertWIzet. Gyomor- és bél*
szakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc Józset (
víz
remek
természetalkotta hashajtó. \
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fflszerOzletekben kapható, a.,
— Evangélikus epyházl hírek. Az Evangélikoj
Nőegylet évi rendes közgyűlését vasárnap tartotita meg. A választmány taglétszámát 40-ről tora emelték fel. A titkári Jelentésből kitűnt, hogy
a rendes szegény-segélyezés mellett a mwlt érhez
hasonlóan a nőegylet az idén 37 gyermeket lát el
uzsonnával és 12 szegény gyermeknek biztosított
ingjenebédet. A közgyűlés a szegény gyermekek
karácsonyi cipő- és ruhaksegélye ügyét a választmányra bízta. Ezután a következő tisztikart v ^
lasztották meg elnökök dr. Busz Gnsztávné ás
Pongráez Albertné, főtitkár Kneffe!
Sándorné,
titkár Popovíts Sándorné.
pénztáros Moldván
Lajosné .elelmür Józsa Károlyné. iegyzfi Laugv
feld Béláné.
— Megnyílt a Pulcz-uecai
fióknépkonyha.
December elsején megnyílt a harmadik népkonyha a Puícz-uceai 'fiókkórház épületében.
A Berlini-körüli konyhán vasárnap 1240, a
Pulrz-uccai fiókkonyhán 862, a Vásnrhelyisugáruti népkonyhán 1626 adag ebédet osztottak ki, a kiosztott ebédadagok száma vasárnap 3728 volt.
— Kulturdélután. Vasárnap délután a Miefhoe
kulturdélutánt rendezett a zsidó hitközség székházának nagytermében. Bégi héber dalokat énekeltek Lamberg Mór főkántor, Róbert György,
S. Markó Livia, Havas Margit, Radó Anna a közönség nagy tetszése mellett Az egyes énekszámokat Gyulai László kisérte harmónium*«. Bevezető előadást Kiss László mondott.
— Nyolc napi fogház kormányz. ós értésért Knruesat András csengele-i gazdálkodó Junius 17-én
este több gazdatársa előtt reprodukálhatatlan kifejezéseket használt a kormányzóról. Hétfőn
vonta felelősségre a gazdálkodót a szegedi törvényszék Vild-tanácsa. Knrucsai András azzal
védrftezutt, hogy eszméletlenségig részeg rolt,
ezért nem tudja, hogy mii beszélt. A tanuk ignzoltá, hogy ittas volt, de azt vallották, hogy nem
volt teljesen beszámíthatatlan. A bíróság 8 napi fogházra Ítélte.
— A Hajós Kirylet inségakelójra. Vasárnap tartott választmányi ülésén a Szegedi Hajós Egylet
elhatározta, hogy téli inségakcióját az idén kiterjeszti és minden Ínséges tagját 5 kiló nullás lisjJttel, 10 kiló burgonyával és 2 kiló rsirszalonnával támogatja. Az akció lebonyolításához az egylet 500, Lippoy Imre elnök 50Ó és AntalfTy Antal
160 pengővel járult hozzá.
— Ijnjrmérjfczés. Baíányl Mária sándorfatvai
háztartási alkalmazottat hétfőn délután sulyo*
lugniérgezés tüneteivel a mentők a közkórtiázb»
szálliíották. A nyomozás megindult.
— Előadás a pyermekek táplálkozásáról. Hétfőn es'e ar. Alföldkntató Bizottság népművelési
szakosztályában dr. Waltner Károly eg>-etemi
nrafíántanár tartott előadást
„Iskolás gyermekeink táplálkozásának hiányai és hibái" cimeiv
Dr. Waltner előadásában arra mutatott rá, hogv
a gyermekekre milyen végzetes következményekkel járhat ha nom jutnak rendes táplálékhoz é<
mennyire fontos, hogy az iskolába járó gyeimrkek helyes módszerrel kielégrtö táplálkozási
kapjanak.
-. ftnjryilkossás Hétfőn reggel Fehér István
45 éves munkás Aignerőtelepen felakasztotta magát az udvaron álló eperfára.
Mire rátaláltak,
me.uhalt. A rendőri bizottság megállapította, hop'
Fehér egész éjjel ívott; nincs kizárva, hogy pf'
lanatnyi elmezavarában Lö\-ette ed tettét Holttestét a törvényszék orvostani intézetbe szállították.
M**
• j*niili.M «•/kftrlo™. Póöellsk51
I O l f O I O l l t a K f t-M. Mohív.M Hnttk *
IrAíj^ne», K á r á * z u r c a t©. e****^
Drehe'rel szemben.
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Na REKEDT
vagy MEGHŰLT
CEROELV-iele
.m
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s z o p o g a s s o n . . Iz- k l i u n ö l HalAsa blxio'
A készítőnél: GERGELY pyécr-szerésznét kspbs^
KossuiQ La/os.augárut és \oo.vk«rnl sarok- "
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A színházi Iroda hírei

Szukitsnál

l«*ol<"»óbb»n
lt*lo»«y aro» 1.

— Ás AnfrUkoiiJelölt támadása — a mentőellen. Budapestről jelentik: Tuskó Lajos
balkarján öngyilkossági
szándékból
felvágta
ereit A kórházba való szállítás közben Tuskó
»ebiből kést rántott elő ós azzal szíven akarta
szúrni magát. Fajhusz József mentőorvos le
akarta fonni az öngyilkosjelöltéit. Dulakodás támadt közöttük és az öngyilkosjelölt többször az
orvos felé szúrt. A dulakodás zaját meghallotta
a aoffőr mellett ülő ápoló, leállíttatta az autót
és egyesült erővel fékezték meg a mindenre elszánt embert. Újra bekötözték és beszállították
• Rókus kórházba.
— Kérelem. Kertész János vak, beteg újságírós arra kéri a közönséget, hogy a közelgő karácsony alkalmával juttassák t l nemesszivü adományaikat nyomorgó családjának (Délibáb-ucca
21) Kertész János feleségével és gyermekeivej a
legszörnyűbb nyomor közepette tengeti életét."

Kérelem
A
kéri
mint
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Délmagyar ország kiadóhivatala
tisztelettel
valamennyi
előjizetőjét,
tehát ugy a havi,
a heti előfizetőket,
hogy előfizetési
dijaicsak nyugta
ellenében
fizessék ki.

és Müvésszet

Ma délután: gyermek előadás. Színre kerti:
Amikor a kislánvból nagylány lest A főszere»
pet Tabódy Klári, a kitűnő és nagy népszerűségnek örvendő fiatal művésznő játsza, fellép az
előadáson Járóka Lacika, a 7 esztendős csodaprimás is. Az Amikor a kislányból nagylány tesz a
legszebb és legméltóbb szórakozás Mikulás napján a kisgyermekeknek.
A ma délutáni gyermekelőadáson
filléres
he!várak érvényesek.
Ma este a mult hét szenzációja, az Ezer]ó kerül szinre. Az első öt előadás telt házai után a
közönség kívánságára tűzte ki ismét a szintaáz
az Ezerjó előadását Ezer móka, hangulat, vidámság. nézőtéri jelenetek, sorsolások, ajándékozások, látványos attrakciók szerepelnek az
Ezerjó előadásain. A főszerepeket ma este Is a
premier szereplői játszák élükön Tabódy Klárival.
Szerdán még egyszer a szezon legnagyobb sikerű prózai darabja:
Egy jó házból való nnleány.
,.,•
Csütörtökön délután: Három a kislány. Olcsó
délutáni helyárak.
Csütörtök este: Ezerjó.
A hét szenzációja: Hoffmann meséi pénteken
és szombaton este. A Hoffmann mesél főszerepeit Algner Márta és Saskó Hilda operaénekesnők és dr. Dalnoky Viktor s dr. Pártos István
operaénekesek éneklik.

A
féláru

"Délmaqyaror&xáa
sxin&ázi
előadásai

A Délmagyarország
féláru színházi jegyakMójának elbö előadása hétfőn este zajlott le.
A kedd esti Ezerjó előadást ugyancsak bekaptsoltnk akciónkba és igy ezt a r. :gvsikerű darabot előfizetőink féláron nézhetik meg.
A többi darabra a szavazást folytatjuk. A
közönség a következő darabokra adhatja le
szavazatát: Mosoly országa. írja h.idnagy, Marica grófnő. Dzsimbi, Hoffmann meséi. A
Roíschildok. Manoiita.
A szavazást a jövő vasárnap lezárjuk. Szab n i csak ezzel a szelvénnyel lehet:

f ^
A C
VW

neve:

Lnkása:

Melyik színdarabra

ssavuz?

harisnyák, kötöttáruk
gyermekek " felnőttek
részére

rendkívül olcsó árban, hogy öröme légy©*
annak, aki kapja, de az is örüljön, aki adja.

Lusztig Imre
Széchenyi tér 2.

Karácsonyi occassio december 1-tfll december
24-ig és ez idő alatt minden cikkből 6 %
engedményt adok.
ti
Vasárnap este népies előadás:
kéne menni.

__
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é s legtöbb
Karácsonyi
tárgyaltat
meglaldlfa.
s z a k ü z l e t , Kfilcsey-ueca 4. m

Sport
Egy pont Szegeden maradt
Szeged FC-Kispest 1:1 (0:1)
A Szeged FC három legutóbbi bajnoki mérkőzésén hanyatlóbb formát mutatott
Lehet,
hogy fáradtak a játékosok, sok a beteg is, de
a hiba abban is keresendő, hogy valahogyan
szétesett a csapat egysége. A nagynehezen öszszekovácsolt együttes jelenleg bizonytalan a
védelemben, a csatársor nem elég gólratörő, a
halfok puhák és sokszor hagyják szabadon az
ellenfelet.
A futball szépségeit a vasárnap! meccsen
hiába kerestük. A biró tehetetlensége miatt a
pályán sürün adódtak visszataszító jelenetek,
a közönség szinte peroenkint tüntetett a képtelen Ítélkezések ellen.
Ai. állandó izgalmakkal telitett mérkőzésen a
két csapat vad vehemenciával
birkózott a
pontokért. Majdnem a Kispest maradt felül a
harcban, mert a Szeged FC csak a játékidő
utolsó
másodperceiben
egyenlített ki, tizenegyesből Havas révén.
Az első félidőben a Szeged is, a Kispest Is
egy-egy tizenegyest hagyott ki, azután Harmat
hibájából megszületett Kispest gólja, amiről Pálinkás nem tehetett. A második félidőben a
Szeged FC szemmel látható fölényben volt, de
egyenlíteni nem tudott. Végre azután Havasnak sikerült egy 11-est berúgni és ezzel az egyik
pontot megmenteni.
A Szeged FC ezzel az egy ponttal megmaradt
a tabella 6-ik helyén és helyezésén a legutolsó
forduló sem ronthat. Ha azonban legyőzi a
Budai 11-est, az ötödik helyre kerülhet.

Amatőreredmények
Üöfizctö

Jdeeember hó 1-én kezdi om meg.
Eladásra kerülnek hasznos, praktikus ajándéktárgyak,

Ne sainália a fáradtságot

Mllsíefn hangversenye
Mozdulatlan arca mit sem árul él az izző szenvedélyből, a lobogó temperamentumból, amely
varázslatos játékát jellemzi. Hegedű-titán. Vihartó szenvedély fűti, technikailag
csúcsteljesítményt nyújt, korlátokat nem ismer, andantékban
áhítatosan elmélyed, hogy a pres tóban magával ragadjon éterikus magaslatokba. Milsteini
Bachot, milsteini Goldmarkot, milsteini Paganinit játszik, ördöngös tempóvételeivel szinte képtelen megállást parancsolni, tónusával megveszteget. technikájával lenyűgöző hatásokat vált ki.
Forró este volt, a szezonnak kétségkívül egyik
legnagyobb zenei eseménye Bach g-moll szonátája i>Lán robbantak ki az első viharzó tapsok.
A GoMmark-versenymüveí
soha Így még nem
hallottuk. Nem lehet eldönteni, hogy az allegro
érdöngős futamaiban, a hires Air melegen zengő
énekében, vagy a finale bravúrjaiban volt-e nagyobb. A kápráztató előadást fergeteges ünneplés követte. Azután jöttek a szokásszerü apróságok. Három Paganini Capricció,
Strawinszky,
Vovaeek és Wie-nievsky opuszok. A lelkesedés
nem ismert határt; tombolt, lelkesedett a közönig. Nem akart és nem tudott betelni Milstein
játékával, tapsorkáookban követelte a ráadásokat. Jákob Oimpelnél harmonikusabb kisérő ma
aligha van. Játéka külön eseméiny volt

i NAGYSZABÁSÚ
KARÁCSONYI VÁSÁRI

hogy a hosszú utazás után három tartalékkal
játszott, legjobb halfját, Vargát, a biró a I I .
félidő 5-ik percében kiállította.

Az 1. liga eredményei:
Hl. ker.—Ferencváros
3:2. Nagy meglepetés. A vereség a Ferencvárosnak első helyébe került, a Hungária tiszta
ponttal megelőzte. Hungária—Somogy 6:0, Budai 11—Nemzeti 2:2, Újpest-Attila 3:1.
Szegedi birkósók sikere. A Törekvés vasárnap rendezte meg Budapesten országos ifjúsági
birkózóversenyét, amelyen a szegedi Vasntas Sport
Egylett ifjúsági birkózói szépen szerepeltek. A
csapatbajnokságban 1-ső lett a Munkás Testedző
Egyesület 15 ponttal, második a Szegedi Vasutas
Sport Egylet 13 ponttal, harmadik a Törekvés esapáfta. A szegediek közül Dobó Imre a pehelysúlyban veretlenül végzett, a negyfcflzépsulyban Vas«
József Tett első.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos DélmagyarorK* g
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető; Klein Sándor.
Felesleges Budapestre utazni,
vagy onnan rendelni

játék

meri a K A R Á C S O N Y I

68

árul

Idényre sikerüli

KRISZT JÓZSEFNEK

UTC-SzTK 5:1. Az UTC erőteljes csatárjátékkal vívta ki a feltűnően nagy győzelmet.
KEAC—MTK 3.7. Az utolsó helyen álló makóiak egy félidőn át méltó ellenfelei voltak az
egyetemistáknak.
Kecskeméti TE—Móravarosi TE 5J.' A Kecskeméten lefolyt mérkőzésen az MTE nem tudott
helvt állni

bizományi

Corlnthián dij: Tokodi üveggyár LE—SzAK
4:0. A SzAK súlyos vereségét magyarázza az,

K l a u z á l tér

LIEBNER
az

ország

ZSIGMOND

íegnegvobb

fálékáruházáneV

raktárát

megszerezni. — Az árak ugyanazok, mint
Budapesten.
Kérem a kirakatok, valamint az árurakiá
vélelkötelezetlség nélkül való m^i'ekintésé'
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Apróhirdetések
Egyedül fftz*
mindenes
szennaira kerestetik. 8»
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Berßen állomásfőnök pillanatig döbbenve nézett hol az egyikre, hol a másikra, aztán Gnsxtáv elé lépett és egyenesen a szemébe nézett
— Mi van veled? És, ha már olyan nehezen megy, miért kértél két napot, elég lett
volna egy. És mi az. hogy nem tudod? Nem
szabad visszaélni a fcllebbvalók lóságával soha,
ezt tanuld meg.
— Fcllebbvalók!
— Gusztáv!
— Nézd apa — és a tenyerével szórakozottan megdörzsölte az állát — nézd. ne izgasd
fel magad... majd...
— Gusztáv — és két kézzel megfogta a két
vállát — ej, hát nézz a szemembe! Mit takargatsz? Mi van veled? Nem értelek!
— Apa kérlek — megfogta két kezét és levette a válláról — nincs velem semmi, nézd
majd diskurálunk a dologról, most menjünk
— Miről kell diskurálni? — s a szája egyre
összébb zárult és suttogva eresztette a szavakat a foga között — mi az a dolog? Valami nincs rendben. És nem tudom, hogy lelkiismeretes tisztviselő, hogyan kérhet két napot. ha olyan nagy szükség van az emberre,
mikor elég lett volna egy nap!
— Nézd apám... eh! Én már nem vagyok
a postánál, na.
— Nem vagy a postánál? Hogy értsem ezt?
Haléziusz Edward két lépéssel odébb állott
Oldalt és diszkréten elnézett, de erősen figyelt
Gusztáv egy türelmetlen mozdulatot tett
— Mondtam, hogy majd beszélünk a dologról. Most elvégre Is — és felmutatott az asztalra — most úgysem tudjuk elintézni, majd
mindent meg fogsz tudnL
Haléziusz odalépett és karonfogta Bergent
— Nyugodj meg öregem, Gusztávnak bizonyára oka van rá, hogy Így beszéljen. Majd
tisztázni fogjátok egymás között.
Kessel felügyelő már jött a konyha felől,
a segédjegyző bizonytalanul lépkedett mellette
cs erősen magyarázott valamit.
Bergen Antal nehézkesen, öregesen megfordult topogva és elindultak, négy-öt lépésre
volt a kuglizó két lépcsője. A lépcsőnél még
megállott, a homlokán ott ült az a mély egyenes ránc és a szája egészen szorosra zárult
— Te — végigmérte Gusztávot — ugy tudom csináltattam neked zsakettet. — Gusztáv barna térdnadrágos sportruhában volt, sapkával — és egy keménygallérod is akad talán! — Gusztáv elvörösödött és dobolt a
combján, Haléziusz megszorította Bergen karját — csak nyugalom — Bergen főnők fellépett a lépcsőre és sziszegve súgta Gusztávnak — és nem felügyelő ur... hanem méltóságos uram!
Asztalhoz ültek és ünnepélyes csöndben
megmerítették kanalaikat.
— A! — mondta Kessel felügyelő — micsoda
zamat, micsoda aroma! El vagyok ragadtatva.
VIII.
Áhítatosan és n*f?v étvággyal ettek és a
leves alatt nem igen beszéltek. Kessel felfigyelő rövid mondatokban dicsért? a táj szépségeit s a vidéki élet nyugalmát és örömeit,
melyek megőrzik az idegek frisseséit.
— Már magában veve a csend is áldás,
— mondta oktatva és a levesben úszkáló kis
húscafatokra vadászott — tudományos kísérletekkel megállapittatott, hogy a nagyvárosok
?aja óriási módon rombolja az idegeket és
a hallószcrvcket.
Valamennyien helyeseltek és Minszky főintéző, mig az utolsó csöpp levest, a tányért
felemelve kanalába öntötte, értelmesen bólintott.
— Ez természetes.
Amig tányért váltottak és körfllhordfáfc a
paprikást, inkább az ételről esett szó.
— Parancsol savanyut, mélióbúsos uram?

— 6, igen, ha szabadna kérnem- A zöldségfélék kiváló hatással vannak a szervezetre,
a vitaminok ugyebár az orvosi tudomány mai
állása szerint pótolhatatlanok.
— Na igen, — mondta Mellingen orvos, bM
javíthatatlan húsevő volt s gyerekkora óta szalonnát reggelizett és kevés kolbászt fősajtot,
hurkát, vagy sonkát uzsonnázott — pei*sze.
Haléziusz Edward, Bőhm patikusné és Minszky
főintéző között ü l t szemben a Grösner párral. Keveset evett és nézte őket s szürkéskék
szeme mosolygott, noha ttgy látszott, erősen
gondolkozik. Az evőket nézte. Csúnyán ettek
és mosolygott Shell vámtiszt nagyon apró darabokra vagdosta fel a húst, összetörte a
krumplit az egészből valami masszát gym"4.
kanállal ette és kenyeret harapott hozzá egy
nagy karajból. Általában mind szétvagdalták
a húsokat és a villát a jobbkezükben fogták.
Egyedül Mell ingen orvosnak maradt a villa
a baljában, de ő késsel evett mindent, hust,
krumplit savanyuságot, mindent késsel vitt a
szájába és a kenyeret pici kockákra vágta.
Bőhm patikus volt az egyetlen, aki rendesen
kezelte az evőeszközöket, de olyan finomkodva
es álmatagon csinálta, két karját erősen a
testéhez szorítva, hogy Haléziusz utálkozva elfordult Neisser gyógyszerészsegéd is nagyon
vigyázott de a kést néha bekapta.
(Folyt kóv.)

ADÁS-VÉTEL
rvorsan és jól kiad,
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a
DélmnTsrsftzáeba!
Kiilőnbejáratn elegáns
lépcsőházi szoba olcsnó
kiadó. Klauzál lér 3.
I. emelet fc

1E&SBJPI

4m5 szobás

BÚTOROKAT

100.10.

A budapesti terménytőzsde hivatalos ártolvamJelentése. Buza tiszai 76 kg-os 12.25—1275, 77-es
12.45-13.00, 78-as 1260—13.10, 79-es 1280-13.30
80-os 12.95—13.45; felsőtiszai
76 kg-os 11.7511.85,
77-os 11.90—12.05, 78-as 12.05-12.20, 79
kjtos 1220—1235. 80-as 12.35—12,45,
jászsági
76 kg-os 11 95-12.05, 77-es 1210-12.20, 78-as 12.00
-12.35, 79-«* 1240-12.50, 80-as 1255-12.65. fejérmegyei, dunántnli, pestvidéki és bácskai 76
kg-os 11.70-11.85, 77-os 11.90—12.00, 78-as 1205—
12.15, 79-es 12.25—12.35, 80-as 12.35—1245. Rozs
pestvidéki és egyéb 6,10—6.50, érpa tak. I. 9.30
950, II. 9.10-9.25, sörárpa felvidéki 11.00-13.00,
egyéb 10.25-111.00. zab L 9.75-10.10, II. 9.35955, tengeri tiszai és egyéb 6.30—6.45, korpa 6ü0
-6.70.
Csik-«rói terménytőzsde zárlat "Az Irányzat
szilárd. Bnza decemberre 1150 (—.—), májusra
48.50, (—.—). juliusra ló.75, (—.—), tongeri deremberrr
«75. (-.--), májusra 27.87.5, (—.—),
i-liusiM 29.2i>, .
rozs decemberre 29.12.5,
X—.—), májusa S2JH.5, f—fc.

Elkőltöaés miatt sürgő,
sen eladrS a Vásárhely
suflánit 40. száma n
rok híz.
!

két lmMa a Klss-háxban Bjéche- Ksrácsravl eteti vásár;
T
T
T
Í tér 15. u a. ki«M. Érdek1
lődni lehet K*U*ltigyrédn*Lp finom tehérnemüek
harisnyák
zsebkendők
vászonéi asztalaemtek §
rövidáruk, csipkék
=j
inlellígentes deutschen
VölélQbOltiAIL
FrsuKF empfehlt si?h Flanznl tér 9.
101
w Kindern. Jelige »Kinderpflepc«
Veszek jó liskagramo.
font .Részletre. j«i |
MEGNYÍLT ÜZLETIt!
Központi
Hócipő'
favitó
Üssem, m
M mgruanzfix egyik lesrjobb
ssakmnnkása gyorsan Javít hó.
eipSt rnlkaniiálásaal, rfppzár
jiTitáml Kemény Gyula.
csak a
éle
Károlyi noea 1. Városi bérház
Tnarmfi vészét'

Budapest] értéktőzsde zárlat. A mai értéktőzsdén folytatódott a raultheti flzkJtelenség. miután
a piac ösztönzést sehonnan sem kapott, a spekuláció mindennemű üzleti tevékenységtől tóvoHartotta magát A vcíel, iltetőleg eladási megbízások
is hiányoztak és ennek következtében az özlettelenség még jóban fokozódott, egy-két papírtól eltekintve az árfolyamokban nem történt jelentősebb
változás. Az Irányzat zárlatkor tartott A flxkamatozásu papírok piaca kissé élénkebb, változatlan árfolyamok mellett. A Magyar Nemzeti Bank
116, Bauxit 34, Magyar Altalános Kőszén 310, Salgótarjáni 24. Urikányi 33.25, Fegyver 78.5, Ganz
13.5, Rimatmirányi 18.75, Nova 18, Tröszt 70, Délcukor 78, Ruggyanta 22, Vasúti forgalmi 21.5, 1914.
évi fővárosi kölcsönkötvény 32.75.
Zürichi devizazárlat Párin
20.32, London
16.51, Newyoifc 520, Brftssz.et 72, Milánó 26.315,
Madnid 42.425, Amsterdam 208.975, Berlin 123.575,
Szófiia 3.76, Prága 15.40, Belgrád 7.00, Bukarest
3.085.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devlzajegyzése: Angol font 18.00—18.40, belga 79.16—79.74,
cseh korona 16.01—17.01. dán korona 93.60—94.80
dinár 7.30-7.80 dollár 570.50—573 50, francia frank
2230-22.50, hollandi forint 229.35—230.75, lengyel
zloty 6395-64.45, len 8.40-3.44, leva S.95—4.25,
lira 29 90-3020, német márka 135.70-136.60, norvég korona 92.60-93.60, osztrák schilling —
svájci frank 110.70-111.40, svéd korona 99.10—

legkönnyebben eladhat, vagy vehet,
ha meghirdeti a
Délmagyarország
apróhirdetései kösött

"• köhög,
Gerle
Fenyö-Mentol
cukrot kérje.
Ára -40 fillér, a

a legegyarei-ehbtfl a legdlsaeaebb kiTltelllg elfinyös hari •
ré«J<»trw is jntányoe áron késiit

Kígyó Patikában

müaeztalos, Erzsébetrakpart19

Kárász ucca tarkán,
Kiss D.-palota.
a

Hercog Samu M

Jól főző leányt mindé,
nesnek felvétetik. .Jól
főző« jeligére.
/

Kltfirt

l f | csizmáját
I I I BCipŐ javítását
| |

legtartósabban
vulkanizálva

Hócipöfestés, Zippzár

javítás egy üdül
Rácxnftl, Feketesas u. 21
Német kisasszonyt felteszek 15-re »Per fett
német« jeligére

Sokszorosítások,

méso'ások. fordítások
c í m z é s e k as egész
országra, minden foglal'
kozásl ágra kltertedő u /
cimanyaqból
Dr. SZlOiTI ANDOR-né'

Széchenyi-tér TT. 1Í0

Lapkihordó!
saját
kerékpárral

felvesz a kiadóhivatal, Aradi ucca 8 sz.
Deutsche
intelligente
Dame wird auf Konversiljonsstunden
zum
Marleben gesucht. Széchenyi lér 16, L S t ock

Javíttassa cipőiét

Bolváros legolcsóbb cipó-

üzemében. Talpalás 180tól. Hó- és sárcipó üzem
M ü l l e r , Tisza Laios körút

20. Gróf-oelote.
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J átékot

Mikltisra szaküzletben vásároljon, mert esak ott
talál nagy választékot.
1 tflzholy lábossal 88 t
1 romok autóbusz tg l
1 romok villamos
88 t
1 remek bérautó
88 t.
1 remek kávéskészlet 88 t
1 remek teáskészlet 81l
Emeleti hehPlséfalakhCR
minden elképzelhető per*
meklátéka' a legolcsóbb»
beszerezhet. Párizsi I n t
Araház Szeged. Szfchearl
tér.
»
Eladó helyszflke mtat.
egy billiárd aszlal fótszerrlvc és epy villany,
k'en 3 t r- 1 S eu' et l a
tőfi Sá.idar-sugárut 7.»
a vendéglőben.

HflSZNBLT
bntort, rnhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat fól
értékesít a
Délmagyarország
apróhirdetései utján

Oktatás
Korrepetálást

jutányosán vállal állásod;
kitli tanár. — Érdeklődni
Wotzl fodrász, Jókai ut*»

Kimondott komolv. i®
telli-ens ómegiehné *
nrifiu ij.merel^'ét
resi 19 évc> iiril«^-*
>£leoiiálra« jetigére

