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— Városi földbérlének lenni jó üzlet. Ifj.
Lippiy Mihály husz holdat bérelt ki azokból a
legelőföldekből, amelyeket a várcs közgyűlése
a fog8dalmi templom javára kihasított. A bérleti szerződés értelmében az árverés alkalmával
két évi haszonbért egyszerre kifizetett, még pedig 16.000 koronás búzaár alapján. Most kérvényt intézett a tanácshoz és engedélyt kért
arra, hogy a következő három évre járó földbért is lefizethesse előre — harmincezerkoronás
búzaárral. A lanácsnak az előzetes bérfizetés
ellen nem volt kifogása, azonban ugy határozott, hogy a földbért csak 45500 koronás búzaárral fogadja el. ltj. Lippay Mihály ezt a feltételt is elfogadta, de mivel csak hárommillió
korona állott rendelkezésére, ezt az összeget
ré6zletbér cimén nyugtázza a tanács. A differenciát pedig buzaérékre számítják át és annak idején buzavalutás alapon valorizálva írják
a bérlő terhire. Ez a kis história csak azt bizonyítja, hogy még buzavalutás alapon is jó
üzlet városi földbérlőnek lenni.
- r Harminc feljelentést tettek egyes lakásirodák ellen. Szombaton és vasárnap a budapesti főkapitányságén közel harminc feljelentést
tettek egyes lakásirodák ellen és ezekben a
rendőrség holnap kezdi meg a nyomozást.
Értesülésünk szerint a legszigorúbb vizsgálatot
fogják lefo'ytatni a hangzatos címekkel do gozó
lakásirodák ellen, amelyeket most alaposan meg
fognak rendszabályozni.
0 ; v o s l hir. Dr. Varga Kálmán (Tisza Lajoskörut 61) bőrgyógyázati, urológiai és kosmetikai
rendelését ismét megkezdte.
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— Meghalt a bejxorkányazigeti gyilkosság
áldozata. Vasárnap este a közkórházban anélkül, hogy hosszabb ideig eszméletre tért volna,
meghalt ttzv. Vér józsefné, a boszorkányszigeti
rablógyilkosság áldozata. Igy sok tisztázatlan
rész maradt homályban, miután a rendőrség
egyetlenegyszer sem tudta kihallgatni a szerencsétlen asszonyt. A rendörségen különben a
mai nap folyamán folytatták Bársony István
kihallgatását, részletesen tisztázódtak azok a
bünügyek, amelyeket a boszorkányszigeti gyilkos régebben elkövetett. Előre láthatólag Bársony Istvánt holnap adják át az ügyészségnek.
Egy mindenkit érdeklő rendkívüli müvészházasság, illetve válásról kell beszámolnunk.
Amerikában a közelmúltban mondta ki a biróság a válást Mildred Harris Chaplin úrhölgy
és Charlie Chaplin ur között. Mildred Harris,
akit az amerikai filmekről ely jól ismerünk,
kénytelen volt a csélcsap Chaplin ellen válókeresetet beadni, mert Chaplin belegabalyodott
a Tüzek felejthetetlen főszereplőjébe, a szépséges Pola Negribe. Rövidesen megtörténik az
esküvő s azután világkörüli útra mennek, még
pedig saját jachtjukon Nászutjukon Lubit&ch
Ernő, a Hindu síremlék rendezőbe, Mary Pickford, aki ugyancsak röviddel ezelőtt lépett házasságra Duglas Fairbankssal, s egy egész sereg filmművész kiséri a fiatal párt. Chaplin egy
évig nem is fog szerepelni. Közel az esküvője
elölt fejezte be a minden idők legpazarabb
burleszkjét, az ötfelvonásos Chaplin házasodik
cimü komédiát, amelyet ő maga irt, rendezett
és játszett meg a főszerepben. Ennek bemutatója legközelebb a Belvárosi Moziban.
— Hatvan köbméter épQletfa — 24 000
korona. Még 1919 májusában lebontatott a
város tiz többé-kevéíbbé rossz állapotban levő
katonai barakot és a barak anyagát, hatvan
köbméter fát különböző építkezéseknél fölhasználta. Az anyagértékesitó hivatal most visszakövetel a várostól a lebontott barakok árát.
A tanács ugy határozott, hogy a fölhasznált fa
akkori értéke cimén 24.000 koronát átutal az
anyagértékesitó hivatalnak. A hatvan köbméter
fa mai át a közel tízmillió korona lenne, de a
tanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy
csakis az akkori értéket követelheti jogosan ez
anyagértékesitó hivatal.
Szép régi és uj vitrinek, sublódok, régi poharak és egyéb műtárgyak kaphatók Szalay
mükereskedésben (Gizella-tér). Veszek képeket és cserélek minden régiséget.
52l
Orvosi hir. Dr. Vas Zoltán József szabadságra uttazott, orvosi laboratóriuma aug. hó
közepéig zárva. Helyettese Szeged városi köz
közhit laboratóriuma.
m

Benes párisi utja.
Benes cseh külügyminiszter párisi utjának
okairól cikkezve, a Journal ezeket mendja: A
tanácskozás középpontjában kétségtelenül legfontosabb és legidőszerűbb kérdésként a Ruhrvidék megszállása áll. Azt az államét, amelynek lakossága egyharmad részben némelekből
áll, veszedelembe sodorhatja az a körülmény,
hogy a nagy szomszédos birodalomban újjáéled az imperializmus. Lássa be Bene}, hogy a
jóvátétel kérdése Franciaország fennmaradásári
döntő fon'osságu, hogy tehát itt nincs helye
kompromisszumnak, vagy félmegoldásnak.
A Dail News Benes párisi látogatása kapcsán azt írj?, hogy a cseh külügyminiszter valószínűleg holnap, vagy szerdán érkezik
Londonba, ahonnan ismét visszatér Párisba. Benes
Prágából nyilván nem azért utazott e', hogy
hívatlanul vállalja Franciaország és Anglia közt
a közvetítő szerepet. Benes meg van győződve
arról, hogy Európa stabilitása Franciaország és
Anglia egyetértésén alapszik. Benes majd korábban is figyelemre méltó szolgálatokat tett
nézeteltérések elsimításánál.
— A mezőgazdasági haszonbérek megállapítása. A hivatalos lap holnapi számában rendelet jelenik meg, amely szerint oly mezőgazdasági haszonbérek tekintetében, amelyeknél az 1922/23. gazdasági évre járó haszonbér
bírósági megállapítására (emelésére vagy mérséklésére) irányuló kérelem előterjesztésének
határideje 1923. évi augusztus hó 31-ike előtt
végződik, a kérelem előterjesztésének határideje 1923 augusztus hó végéig meghosszabbittatik.
— Öngyilkos lett egy 16 éves páaztorfiu. Ma délután értesítették a csorvai kapitányságot, hogy az aratók egy boglya alatt eszméletlenül találták Kóczé István 16 éves pásztorfiút, aki zsebkésévi fölvágta
ereit. A kis
pásztorgyerek a valószínűség szerint azért
követte el öngyilkosságát, mert egyik őrzésére bizott juhjára nem tudott kellőképen
vigyázni és igy az eltörte lábát. Kóczé István
16 éves pásztor félt a gazdájától.
Amig a pénznek szaga nincs, addig siessen elvásárolni mindenki, mert az árak napnap után növekednek. Vegye meg butorszökségletét Kakuszi butorgyárosnál, a beszerzési
áron jóval alól a héten, mig a készlet tart.
Hatszázezer koronától finom tele szobák. Festett ké!százerer, ebédlő négyszázezer, előszoba
százezer, konyha hetvenezer korona. Szegeden
az egyedüli el rasitója a hajlított Thonet székeknek, ami hétezer koronától kezdve kapható,
amig a készlet tart a Bútor Raktárnál, TiszaLajos-körút 20, városi gőzfürdő mellett, dr.
Gróf-palota.
— Tűzvész Rákospalotán. Vasárnap délben
a rákospalotai erdőben a Park-vendéglő kigyulladt. A vendéglőt lakásokká alakították át
és 19 család lakott benne. Az egyik szobában
begyújtottak a tűzhelyben és eltávoztak hazulról, azalatt a tűzből kicsapódó lángoktól a közelben lévő tárgyak tüzet fogtak. A rákospalotai
és újpesti tűzoltóság kivonult ugyan a helyszínre, de a tűzet már nem tudták eloltani,
mert a gyúlékony anyagból készült épület egészen leégett, tizenkilenc család hajléktalan maradt. A lóverseny-tribünön heiyezték el ideiglenesen a hajléktalanul maradt embereket. Súlyosabb égési sebeket szenvedett Mezei Katalin
36 éves napszámosnő, Tót Ferenc 34 éves földművelő, aki az oltási munkálatoknál kisebbn?gvobb zuzódást szenvedett.
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Kedden és szerdán, julius 10. és 11-én

Melyik az igazi?
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Egv tiatal dollárherceg kalandjai 6 felvonásban.
A főszerepben : t U C H I N O n L B E H T I N I .
Azonkívül:

PeáJI mint
cirkuszbohóc.
Vígjáték 2 felvonásban é»

Jönnek a Bestiák I
Burleszk 2 felvonásban
BlOadáaok: Htiközuap 3, 7 én 0, vartrnap i, S, T 4t S» órakor

/<! idő esetén a 9 órás előadás a kertben lesz

megtartva.

— A közalkalmazottak ujabb segélyt kérnek. A közalkalmazottak nemzeti szövetségének csoport főtitkárai dr. Javornitzky Jenő elnök vezetésével élénk é deklődés mellétt hétfőn
es'e értekezletet tartottak. Elhatározták, hogy
felkérik a Kansz elnökségét arra, hogy a közszo'gálati alkalmazottak súlyos anyagi helyzetét hozza a kormány tudomására és hasson
oda, hogy a kormány még juliusban kifizetendő
oly összegű segélyt engedélyezzen, amely as
elsőrendű szükségleti cikkek biztosítására elégséges.
— Botrány egy egri takarékpénztár előtt.
Péter és Pál napján Egerben az Agrár Takarékpénztár Rt. 1. emeletén diszként álló szobrot
kimozdították talapzatából és levitték a járdára.
Egy másik szobrot igyekeztek a régi helyébe
állítani. Ez a második szobor egy
fültincsei,
bátyus zsidót ábrázol és azt mondtak, hogy
az Agrárbaak cégéréül e zsidót jelölték. Felelőtlen, tudatlan emberek megtámadták az egri
takarékpénztár épületét és ők csinálták az egész
botrányt. Két három rendőr érkezett azonnal
a helyszínre, akik felszólították a csoportot,
hogy azonnal oszoljanak szét. A tömeg fenyegetően lépett fel a rendőrök ellen. A vezérigazgató látván az emeleli ablakból, hogy tní
történik, lement az utcára és kérve-kérte a cröcseléket, hogy ne csináljanak botrányt, a vezérigazgató szavait azonban nem méltatták figyelembe. Ekkor az Agrár Takarékpénztár ügyésze,
dr. ifjú Kánitz Gyula látta, hogy fenyegetett
helyzetbe került a vezérigazgatóhelyettes, utána
sietett, hogy védelmébe vehesse, A tömeg erre
Kánitzot is megtámadta. A tömegben Elek
István dr. Kánitz Gyulát fejbe ütötte. A támadót a bank feljelentette. Az egri nagy szenzációnak személyi részét lovagias útra terelték,
de a bank a belügyminisztériumnál is feljelentést tett a különös támadásró*, kérve a vizsgálat
azonnali megindítását,
hogy megállapítható
legyen, amiről Egerben széltében hosszában
beszélnek, hogy kik állnak irányitóként a felbujtott csőcselék megett.
— K Ü L F Ö L D . Dr. Benes cseh külügyminiszter
tegnap este Párisba érkezett. Látogatása, miként azt
jelentik, a Franciaország és Csehország között a kerenkedelmi szerződésről folyt tárgyalások megszakításával
függ össze. Ok van a feltevésre, hogy Benes mindenek,
elétt politikai információs utat akar tenni és a francia
államférfiakkal a nemzetközi politika legfőbb kérdéseiről akar tanácskozni. Mint a Malin értesül, a cseta
külügyminiszter kedden Londonba utazik. Az utazás
célja, hogy a kisántánt sinajai találkozója előtt a francia és anol kormánnyal érintkezzék. — Baden mellett,
Treiskirchen közelében egy autó, amelyben Halban
kalapgyáros családja ült, egy köbe ütközött és az ut*
menti árokba fordult. A soflőr nyomban meghalt,
ht
autó utasai közül hároman súlyosan megsebesültek.
— Az amerikai flotta az uj költségvetési esztendőben
18 nagy csatahajóból, 14 cirkálóból és 84 tengeralattjáró naszádból fog állani.

— Összeütközés a szocialisták és a frontharcosok hözött. Bécs XX. kerületében tegnap
összeütközés támadt a szocialisták egy nagy
csoportja és kb. 150 frontharcos között, akik
éppen egy templom harangszentelésén vettek
részt. A szocialisták a frontharcosok csoportját
több helyen megtámadták és ugy a frontharcosokat, mint a rendőrséget, amely ismételten
igyekezett a két pártot elválasztani, kövekkel
dobálták meg. A rendőrség, amely a maga
védetmében fegyvert volt kénytelen ragadni,
végre helyreállította a rendet. Az összeütközés
során számos ember botülésektől és kidobásoktól sebesülve maradt a földön. Huszonegy
rendőr is megsebesült.
M i n d e n n e m ű g é p j a v í t á s t , villany- és gázszereléat
legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2.
Telefon 1 7 - 7 9 . ;
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— A | y o n v e r t é k . A zákányi kapitányság közelében
agyonverték ma délután Németh Pál gazdálkodót. A
szegedi kapitányság detektivjei azonnal megkezdték a
nyomozást és még az esti órákban megállapították,
hogy egy összeszólalkozásból kifolyólag Börcsök Imre
és Lázár István gazdálkodók támadtak rá Némethre é«
addig ütötték, mig az meghalt. Börcsöküt és Lá*á»t
előzetes letartóztatásba helyezték.
Kállay dr. l o g l e z e m l n á r l u m a P a l l a » l e i o l - « i « a
3 alatt f o g a d e g é a a nap. T e l e l ő n SS.
m

Kereskedők ő s Iparosok nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország Hírlap és
Nyomda vállalatnál sieraMflk be. Telefon
10-34.

