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SZEOED

HIREK
EMLÉK
JUHÁSZ
GYULÁNAK.
Útilapu — sarkantyú,
Ökörnyál a heveder,
Szőlőit vél a nyereg,
Vtsszőlovon vágtatok,
Kergetnek a bánatok.
Hantok, emlék, fájdalom,
Hét esztendő, messziség,
Ott piros arc, szeretem,
Itt őszbekerekedő
Fojtó felleg, sok redő.
Habon hajónk felborúit,
Égen napunk beborult
Régen láttuk a Tiszát,
Szebb volt sodra, szebb a gát,
. . . Vizében az ég agát.
Utilapú —
Ökörnyál a
Szőlőlevél a
Vestzőlovon
Irgalmatlan

sarkantyú,
heveder,
nyereg,
vágtatunk,
Miurunk t . . .
TABÉRY GÉZA.

Október 6.

Hamis hir az általános amnesztiáról.
BUDAPEST, szept. 5. (Saj. tud.)
A Magyar Hirlap i r j a : Egy reggeli
lap ma reggel azt a feltűnést keltő
hírt hozta, hogy a kormányzó a karácsonyi amnesztia után, ujabb, igen
szélesterjedelmii
amnesztiát
kiván
gyakorolni. Ennek értelmében leíratott intézett a kormányhoz, hogy készítse el a törvényjavaslatot és vigye
sürgősen a nemzetgyűlés elé, amely
az 1920. évi I. törvénycikk értelmében az általános amnesztia gyakorlására hivatott^ A Magyar Hirlap
munkatársa utána járt az ügynek
az igazságügyminisztériumban, ahol .
kijelentették, hogy semmiféle ilyen I

amnesztia tervezetről nem tudnak és
semmiféle
ezirányu előkészítő
munkálatok nem folynak.
Rámutattak
mértékadó helyen arra, hogy ez a
híradás a maga beállításában is
téves, mert az amnesztia-rendelet
gyakorlására nem a
nemzetgyűlés,
hanem egyedül a kormányzó
hivatott.
A Magyar Hirlap munkatársa érdeklődött a kormányzó
kabinet-irodájánál
is,
ahol
azt a felvilágosítást adták, hogy a kormányzó
ilynemű lépéséről
nem
tudnak.
Hasonló felvilágosítást
adtak
a
miniszterelnökségen is.

— Holnap állapítják m e g az nj
áz- te villanyárakat. Dr. Turóczy

— A fntballbotrány ügyében
megindult a rendőri vizsgálat.
Részletes tudósításban számoltunk
be arról a botrányos futballmérkőzésről, melynek a Vasutasok és a
SzAK játékosai voltak a szereplői.
Azt is megirtuk, hogy a belügyminiszter a legszigorúbb rendszabályok alkalmazását rendelte el a futballsport kinövései ellen. Ma arról
értesülünk, hogy az államrendőrség
közigazgatási osztálya a botrányos
mérkőzés .ügyében megindította a
vizsgálatot. Kihallgatásra idézte meg
az egyesületek vezetőit, a játékosokat és egyéb szereplőket.

S

lihály városi tiszti főügyész ma reggel Budapestre utazott. A gázgyári
uj egységárakat ugyanis most állapítja meg a döntőbíróság, melyben
a városi a főügyész képviseli, aki
egyíbként pénteken reggel érkezik
vissza Szegedre.
— A /IIOVE Közművelődési K8r október % ikl ünnepsége. A MOVE Közművelődési Kör csütörtök délután fél 6
órakor a városháza közgyűlési termében
tartja évadnyitó irodalmi délutánját, amelyen az aradi vértanuk hervadhatatlan emlékének hódol. Miyer Antal vezetése alatt
működő egyházi női-kar énekel, Somlyódy
István és Gáspár László szavalnak, Borbás
Antal beszédet mond, dr. Márky Sándor
egyetemi tanár, a történelmi ídeálizmus
tudó. hirdetője pedig nagyértékü felolvasást tart.

Az október 6-iki gyászos évforduló
alkalmából a rendezőség már megtette az összes szükséges intézkedéseket. A holnapi ünnep eszerint a
rókusi
templomban
megtartandó
misével kezdődik, melyen a város
összes polgári és katonai intézményei és hatóságai, valamint a szomszédos törvényhatóságok is résztx Dr. Kállay jogi szemináriuma
vesznek.
Mise után csoportosan
(Szeged,
Pallavicini-utca 3. szám)
vonulnak a Gizella-téri honvédszobor
jogászoknak,
ügyvédjelölteknek egész
elé, ahol dr. Kószó István fog ünnepi
napon
át
díjtalanul
ad mindennemű
beszédet mondani. A református
felvilágosítást.
920
templomban holnap reggel 8 órakor
— Egyetemi hirek. Dr. Tóth Lajos
tartják meg az emlékistentiszteletet. államtitkár az egyetem megnyitási ünnep— Tabéry Géza verséhez. Tabéry Géza,
a Szegeden is jél ismert nagyváradi iró
néhány napig itt időzött és lapunknak is
prezentált egy finom hangulatu verset,
amelyet mai számunkban közlünk. Tabéry
a mai erdélyi magyar irodalom egyik vezető egyénisége, a Napkelet cimü kolozsvári irodalmi szemle főmunkatársa. Egy
drámáját mostanában mutatta be Janovics
kolozsvári színháza. Tabéry jelenleg regégényen dolgozik, amely a két Bolyairól
szól, Álomhajó cimü drámája pedig egyik
fővárosi színházban fog szinrekerülni.
— Villamossági szerelési anyagok legolcsóbban Deutschnál Mikszáth K.-u. 15.
Telefon 871.
967

_ — A szeged—dorozsmai villam o s v a s ú t előkészítése ügyében az
elökészitö-bizoitság tegnap délután
a Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében
gyűlést tartott, melyen
megjelentek: dr. Kelemen Béla, dr.
Kószó István, dr. Somogyi Szilveszter,
dr. Dózsa István, dr. Tonelli Sándor,
dr. Hunyadi- Vas Gergely, Eszes Imre,
Jerney Zoltán és Farkas Vince. Az
elnök bejelentette, hogy az alapitótervezetben
előirányzott
hatmillió
korona összeget egy tröszt vállalja
magára. Érintkezésbe lépnek Zerkovitz Rudolf igazgatóval, hogy a hatmillió koronán felüli összeget miképpen jegyezzék. Dr. Dózsa István
bemutatta a Szeged—Dorozsma közötti
müut
forgalmának
statisztikáját
heti vásáros és más napokon. Dr.
Kelemen Béla bemutatta az engedélyezési okiratot, amely megadja a
szabványos villamosvasút építésének
előmunkálataihoz az engedélyt. Dr.
Vas Gergely bejelentette, hogy a
részvényjegyzési ivek a napokban
kibocsáttatnak. Farkas Vince bejelentette, hogy Dorozsma egy és félmilliót jegyez a részvényekből. Végül
dr. VŰS Gergely ama bejelentése
után, hogy 100 alapítási ivet Dorozsmán, 50 alaoiiási ivet pedig Szegeden helyeznek el, agyülés véget ért,)
— Tflr! aranyai, ezüstöt, pénzeket, legmagasabb áron vesz Tóth óiás.Kölcsey-u.7. m

árért afanyat, ezüstöt és pénzeket. Kigyó-u. 6.

— Közgyűlés elé kerül a kis-

l a k á s o n ü g y e . A kereskedelmi miniszter ma küldte le a kislakások
épitése ügyében hozott határozatáról
szóló hivatalos leiratot. A kormány
leirata ugyanazokat az adatokat tar- »
talmazza, melyeket legutóbb közöltünk. Somogyi polgármester most is
kijelentette előttünk, hogy nem akarja
a város közönségét ismét 12 millió
koronával, illetőleg ujabb adókkal
terhelni. Err&l szóló hivatalos jelentését a legközelebbi közgyűlés fogja
tárgyalni és ez ügyre igy alkalmunk
lesz még visszatérni.

(Törlés.)

— Dreyer József bűnügye. A
szegedi törvényszék
Markovich-tanácsa tegnap kezdte meg Makón dr.
Dreyer József volt szegedi rendőrkapitány bünügyének főtárgyalását.
Az ügyész csak a személyes szabadság megsértésének vádját tartotta
fenn, mig a lopás és zsarolás vádját elejtette. Dreyer ellen az a vád,
hogy többedmagával elfogta a szerencsétlenül járt Návay-fivéreket Ma
délelőtt a tanúkihallgatásokat folytatták.

SZEGED, október 5. ;
Szegedi értéktőzsde: A Kötés nem jft
létre.
' ]
Szegedi árutőzsde: Kötés nem jött lét*}
Budapesti záróárfolyamok: Lei 592J
596, márka 500-576, font 2650
.1
fr.! frank 49.75—51.00, sv. trank - J
—, dollár 689-696, Napoleon 20HW
2105, líra 27.15
.—, rubel 2 6 ' / , - í
sokol 7.20—0—, kor. dinár 10.90-II.
fr. dinár 0.
a—,
leva
osztrák 2625-28-25, L márka l!»/..

AZ összas iflsssn pénzel

beváltását és beszerzését legelönyö-j
sebben, tőzsdei napi áron eszközl/j

K R O Ó

— Meggyilkolt* az apját. Emlékezetes még az a kegyetlen apagyilkosság,
amely 1919 karácsonyán Dorozsmán történt. Otttik Jánosné együtt élt édesapjával,
Farkas Jánossal, akivel állandó perpatvarban állott Egy ilyen összeveszést követőleg négy Jejszecsapással agyonütötte a'vó
édesapját, azután razárta a lakás ajtaját és
elment az éjféli misére. Hazatérve fellármázta a szomszédokat azzal, hogy valaki
megölte az apját. A gyanú azonnal őreá
terelődött, és le is tartóztatták.
A rendőrségen és a vizsgálóbíró előtt beismerte
ségeinek megbeszélésére holnap Szegedre
tettét. Azután az elmeháborodottság tüérkezik. — A vasárnap délutáni díszközneteit észlelték rajta és hosszabb megfigyűlésen dr. Somogyi polgármester elnögyelés alatt állott A mai főtárgyaláson
köl. Dr. Menyhárt rektor ez alkalommal
Otttik Jánosné tagadta a tettét. A törvényfogja a város közönségének áldozatkészszék a tanúkihallgatásokat csak délután
ségét megköszönni. — • Az egyetemi be- \ fejezi be, ugy hogy az ítélet holnapra váriratkozásokat, amelyeknek 1 é n kellene
ható. A vádlottat dr. Sebők Ferenc ügybefejeződniük, értesülésünk szerint pár 1 véd védi.
nappal meghosszabbítják.
I

— Zárt ülés. A tanács tagjai a
polgármester elnöklete alatt ma délben zárt ülést tartottak, melyen valószínűleg a szombat és vasárnapi
eseményekkel foglalkozott a tanács.
— Mosf Is Husiander vásárol legmagasabb

Tőzsde.

— Angol, francia £• német nyelv-

tanítást vállalok kezdők és haladók
részére ugy nyelvtanilag, mint gyakorlatilag. Bocskay-utca 6., földszint 4. ajtó.

— Szeptemberi

népesedési kimuta-

tás. Az anyakönyvi hivatal statisztikája
szerint szeptember hóban született 177,
meghalt 144 lélek. Az ujszülüttek közül 76
törvényes fiu és 73 törvényes leány, törvénytelen fiu 10, leány 10, halva született
6 fiu, 2 leány. A halottak közül 83 férfi
és 61 nő.
— W o l f J a k a b é s Fia kenyérgyár és
fehérsütőde Polgár-u. 31. Telefon 12-93. ím

— Tilos a Tisza Lajos-körúti
vagon-piac. Körülbelül egy esztendő óta általános szokássá vált,
hogy a kereskedők vagontételekben
Szegedte hozott áruikat közvetlenül
a vagonokból adják tovább a fogyasztó közönségnek. Különösen a
hetipiacok alkalmával divik ez a
szokás. Egész vagonsorok állanak a
Tisza Lajos-köruton véges-végig és
temérdek vásárló áll a kocsik előtt.
Mondani is felesleges, hogy ez a
„vagon-piac" mennyire hátráltatja a
forgalmat, különösen a kocsiforgalmat. Ennek elkerülésére dr. Bottka
Sándor főkapitány a
közlekedési
szabályrendeletre való hivatkozással,
ma rendeletet adott ki, amelyben
megtiltja, hogy a Tisza Lajos-köruton délelöttönkint vagonok megálljanak. A főkapitányi rendelet a
vagon-piacot csak a Dugonics-téren
engedi meg.

r c R t n c

Baik- ss Pénzváltö-flzlotí
•
V a s p á l y a - u t c a 5,
a
Szeged-állomás mellett.

Telefon 6-89.

Pénztári óra egész nap,

ZÜRICH, október 5. (Nyitás.* Berlin
4.60, Newyork 572, Milano 22.75, Bukarest 4 80, Budapest 0.80, Varsó 09. Prági
5.90, Bécs 35, osztr. bélyegzett 24, Zágráb 2.45.

Dinár, Dollár, Lei,
mindennemű

PÉNZEK

vétele és

gtfl

eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- É S VÁLTÓÜZLET
I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca ÍL,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

pénztAri ó r a eoész nap.
vrrrrrrr
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Szerkesztik: Dr. SZILASSY CASAR M YERIES I M S
A n e r k e t z t é t é r t felelte: Or. SZILASSY cJSAIL
Lap tulajdonol: .SZEOED* lapkUdóvillalat r.-t

AdUUUUUyUUU^SJUbUUUUi^UWUU^A*
Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit

Stefánia kötődébe

fejeltetni, a
menjen, hol uj harisnyák is jutányosán készülnek. Batthyányi-n. 2, Kasa mOgött.
Ügyvédi vizsgára, jogi alapvizsgálatokra, szigorlatokra, államszámvitelie,
pénzügyi fogalmazói vizsgára, tanári
pedagógiai vizsgára, közgazdasági
egyetemi colloquiumokra és alapvizsgákia, kettős könyvelésre, levelezésre
felelősséggel előkészítünk. legyzetbérlet. Recapituláció. Prospektus.
Szonfagh-Szemináiium Szeged, Templom-tér 5 , Torján- ház. Budapest, IV.,
1032

VuCÍ-U. 51.

SehoS olcsóbban!
Karbidlámpák, v a r r ó g é pek, b e s z é l ő g é p e k , u j
lemezek és zseblámpák
kaphatók.
»«o

Javítóműhelyem elsőrendű!

Szántó Sándor

r é g i ö s m e r t c é g , {iraktára
kizárólag Kiss Dávid-palota (Kiss-utca).

ARANYÉRT,
„49
EZÜSTÉRT,
ÉKSZEREKÉRT,
ARANY- ÉS EZÜSTPÉNZEKÉRT
a legtöbbet fizet

DEUTSCH IMRE

a legolcsóbb, leggazdarifa és kőszén helyett
ságosabb é s legiobb tüzelőanyag
a TŐZEG-SZÉN a m. kir. földmivelési minisztérium telepeiről.
Vezérképviselő: Bach JonO és Taaftéra.

Kapható: Baeh J e n ő és Testvére fatelepén. = = =

Délmagyarország hirlap- és nyomdavállalat, Szeged.

351

Telefon 158.

