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Szeged, 1914. julius 18. DÉLMAG YAROESZÁG 9 
éta gondnokság alatt állott és ezzel kapcso-
latban került ügye most újból napirendre. 
Dreher Tivadar adósságait családja két iz-
ben, először 1912-ben, másodszor il913-ban 

rendezte ós hitelezőinek kereken négy és fél 
millió koronát fizetett ki, de csak azzal a föl-
tétellel, h,a beleegyezik abba, bogy gondnok-
ság alá helyezzék. Ugyanekkor felhívást in-
téztek a hitelezőkhöz, ihogy igényeiket leg-
később 1913. június 2-,án jelentsék be, mert a 
később bejelentett követeléseket nem 'fogják 
honorálni. Kibocsátottak egy óvást is, mely 
szerint Dreíber Antal 'fiának ujabb adóssá-
gaiért nem vállalnak felelősséget. Amikor 
azután Dreher Tivadar halála után megtar-
tották a hagyatéki tárgyalást, ujabb hitele-
zők jelentkeztek, összesen 700,000 koronás 
követeléssel. Dreher Antal ezzel szemben a 
felhívásaiban. írniegjclölt álláspontra helyez-
kedett, ugy, hogy most csődtárgyalást kértek 
a hagyaték ellen. A bécsi országos törvény-
szék ma elrendelte a csődöt az április 24 ón 
elhalt Dreher Tivadar hagyatéki vagyona 
ellen. 

— A legszenzációsabb biinOgvf dráma 
Az Uránia-szinház szerezte meg az idei sze-
2ón legszenzációsabb bűnügyi drámáját. A 
csudálatos film rövid szövege a következő: 
Égy elzüllött grófnak ós egy veszedelmes 
száll oda patkánynak bűnös üzelmei, majd a 
grófnak a nemek szép vak Máriáihoz való 
'rszt.a szerelme ési megtérése. Mindenki is-
heri a veszedelmes szállodai patkányokat, a 
kik e kalandornők legvakmerőbb faj tájából 
tolók. Sclha még filimen ilyen karakteriszti-
kusan nem örökítették meg ezt a némber fajt, 
téint ez a film. ,A nagyvárosi züllöttség tel-
te® egészében a szemünk elé varázsolódik. A 
s®enzációs premiér szombaton lesz. A filmet 
tosárnap is megismétlik. 

— Szülők figyelmébe! Szeptember él-
tején megnyílik Budapesten a Rákóczi-ut 30. 
szám alatt a Székely-féle előkelő Urileány-
Otthon, amelyben gondos meleg otthonra ta-
téinak uricsaládok leányai, akik a tovább-
képzés végett Budapesten tartózkodnak. Az 
°tthon minden modern kényelemmel fel van 
szerelve. Érdeklődőiknek prospektust szivesen 
küld a vezető és tulajdonos, Székely Bauer 
hona. 

Ifi ízléses fabútorok, kárpitos áruk, kedvező 
"zetési feltételek mellett is kaphatók. Wies-
Uer S. Oroszlán-utca 21. Telefon 844! 
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(-) A városok hitelügye. A magyar vá-
rosok lelkiismeretes .statisztikai számadások 
alapján világossá tették, hogy 137 magyar 
városnak ezidőszerint 488 millió korona hi-
telre volna szüksége. Ezt a katonai, közegész-
ségügyi, kulturális, kereskedelmi, ipari és 
egyéb gazdasági beruházásokra fordítandó 
kölcsönt a városok korántsem vennék igény-
be minden föd özet nélkül, mert amint a kon-
gresszus kimutatta, a városoknak a vagyona 
a hitelkérelmekkel szemben 1251 millió koro-
nára becsülhető a legszigorúbb számiadások 
szerint. Erre a vagyonra mindössze 495 mil-
lió koronányi adósság esik eddig, ugy, hogy 
ha a városok megkapnák a kért 488 milliót, 
még akkor is 270 millió korona értékii va-
gyonrész maradna érintetlenül. A mérleg föl-
állításánál mindenesetre figyelembe kell ven-
ni azt, hogy 25 törvényhatósági város aktív 
mérleget publikált és hogy a városok között 
12 olvan van, ahol egyáltalán ismeretlen a 
pótadó intézménye. 
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100.000 KOROM A 
ÉKSZERÁRU H I T E I R E 
Közhírré tesszük, hogy 100.000 korona értékii ékszer - j 

árut óha j tunk kénvelmes részletfizetés el lenében j 

kihitelezni. Tehá t mindenki vásárolhat d iva tos ékszert , ] 

arany, ezüst órát . Briliáns-árut, ezüst és kina ezüst j 

evőszert , márvány és valódi bronz műipari tárgyakat j 

hitelre. Azonnali fizetésnél 10°/» engedményt adunk . 

Feltételek: 

Az áruátvételkor a vételár V< része f ize tendő. 

A fennmaradt összegre havi r é s z l e t : 

TELEFON 1 0 - 6 5 . 

50 kor.-ig K 5 

100 „ » 8 

200 „ n 15 

300 „ » 25 

5C0 „ u 40 

1000 „ » 60 

2000 * n 100 

3000 * n 150 

4000 . n 200 

5000 „ » 250 
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ÉS ÓRÁSOK :-: FISCHER TESTVÉREK 
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 10. SZÁM 

SPORT 
0000 

A vasárnapi sportnap 
(Saját tudósítónktól.) A „Sport" lelkes 

agitációjának, mellyel ,a vidéki atlétika fele-
dett ügyének zászlóhordozójává szegődött, 
első fényes isikere lesz a SzAK pályán vasár-
nap délután lezajló országos atlétikai niiting, 
melyhez hasonló nagyszabású és izekre ta-
gozott gonddal előkészített versenyt Magyar-
honban még nem rendeztek. Húsz, az ország 
egymástól messze eső perifériáján küzkíödő 
vidéki egyesület százhúsz atlétáját küldi 
Szegedre, ahol hálás szeretettel fogadja őket 
a város szabadtéri sportokért rajTmgó nagy-
közönségei. Háromszázliarminchárom nevezést 
adtak le összesen, amelyek versenyszámon-
kint ekként, 'oszlanak meg: száz méteres sík-
futás 34, 200 méteres hep 28, 400 méteres sík-
futás 24, 800 méteres síkfutás hep 14, 1 an-
golos síkfutás 18, 3 angolos síkfutás 13, 
4X100 méteres staféta 10 egyesület 13 stafé-
tája 69 nevezéssel, 110 méteres gátfutás 12, 
suly dobás 18, diszkoszvetés 23, .gerelyvetés 
hep 21, kalapácsvetés 12. A nevezési rekordot 
Temesvár tartja, amely egymaga 73 nevezést 
tett, de nagy számmal indul Debrecen, Arad, 
Székesfehérvár, Nagyvárad és Pécs is. Min-
den versenyszám kimenetele teljesen nyílt, 
egyenlő erők gigászi küzdelme lesz. Különös 
érdeklődésre (elsősorban a dobószámok 
mithatnak, inert 'a TAC kiváló dobóinak tel-
jes gárdája itt lesz, élén a diszkosz-rikorder 
Újlakival, kinek nagy betegsége után ez lesz 
az első nyilvános szereplése. Luntzerben 
(PTE) riválisa lesz. De szenzációsok lesznek 
a futószámok is, a MASz kerületeinek baj-
nokai találkoznak az egyes távokon, s a „kis 
aradi Steinfcld" szegedi közönsége előtt is 
számot tesz arról, bogy a magyar bajnokság-
ban elért helyezése megérdemelt volt. Külön 
sorokat 'kell szentelnünk a szegedi atléta-
gárdának, mely SZÍVÓS igyekezettel készült a 
Sport versenyére. Ugy a SzAK, mint az 
SzTK összes atlétáikat starthoz állitják s 
nincs kizárva, ihogy egyik-másik verseny-
számban a piros-fekete és kék-fehér dresszes 
legények helyezve lesznek. Orbán (SzTK), ki 
a MOTESz-versenyen kettős győzelemmel 
biztosította a pontverseny harmadik helyét 
klubjának, ma jobb formában van, mint va-
laha. Orosz (SzAK) és Kaufmann (SzTK) a 
két szegedi rivális legerősebb sprinterei elő-
futamban találkoznak ós érdeklődésre számít-
hat a SzAK és SzTK staféta küzdelme, vala-
mint Benedek (SzAK) és Wéber (SzTK) küz-
delme az egy angolon. 

A 'vidéki atléták jórésze imár Szombat-
ion éjjel Szegedre érkezik s a Kereskedők 
Egyesületének internátusában száll meg. Va-
sárnap délután fél három órakor pontban 
kezdődik a viadal s utána 6-tól fél hétig a 
futball mérkőzés. Pestről Brüll Alfréd, az 
MTK elnöke és Sugár István, a Magyar 
Olympiai Bizottság előadója, harmadfokú 
szövetségi 'báró, a MASz képviseletében pedig 
Mártonffy Miklós dr. szövetségi titkár jön-
nek Szegedre. A futhiallmérkőzésen Délvidék 
és főváros igy állanak föl: 

Délvidék: 
Milassin 
Bácska 

Jopi Kocsmár 
SzAK Bácska 

Pozsert Maláth BLeszics 
Bácska SzAK Bácska 

Kalmár Jasinszky H'apa Marci Copkó 
Szab. SE. SzTK SzAK Bácska Bácska 

Főváros: 
Ginzery 
MAFC 

Horváth iHauswald 
Tör. Tör. 

Nyul G,ing Vágó 
MTK Tör. MTK 

Nyilas Szűri Kovács Pronc Beöthy 
Tör. NSC NSC Tör-. Tör. 


