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— Kinevezed. A kormányzó a vallás- és 
kózokiatásü^yi miniszter előterjesztésére dr. 
pogány Béla m. kir. Ferencz József Tudomány-
egyetemi nyilvános rendes tanárt a m. kir. Jó-
zsef Műegyetem kísérleti fizikai tanszékére nyil-
vános rendes tanárrá nevezte ki. 

— Százszoros lakbért keli majd fizetni a 
tervezeti Ötvenszeres helyett. Kecskeméten 
szombaton és vasárnap voit a vidéki hiztulaj 
ionosok gyűlése, amelyen újból a lakások sza-
baddá tételét sürgették. Határozati javaslatuk-
ban azt is kimondották, bogy ha kérelmük nem 
teljesül, inkább ingyen lakásokat adnak, hogy 
igy ne kell jon adót fizetniök. Erre aligha kerül 
a sor, noha a népjóléti miniszter egyelőre nem 
teljesiti a lakások szabaddá tételére vonatkozó 
kérelmet. E helyett nagyobb mértékben emelik 
föl a novemberi házbérekei, mint eredetileg ter-
vezték. ötven százalékos emelést aaart enge-
délyezni a népjóléti miniszter, de uj lakbérren-
delet készül, amely szeiint a béreket nem ötven-
szeresükre, hanem százszorosukra emelik. Báró 
Petrichevich Horváth Emil államtitkár k jelen-
tette, hogy a minisztérium igyekszik ugyan mi-
nél kisebb megterheléssel sújtani a lakosságot, 
de nem tévesztheti szem elől a háztulajdono-
sok jogait sem. 

— Halasztás az egyetemi tandíj lefizeté-
sére. Több oldaltól megnyilvánult az az óbaj, 
ítogy ez egyetemi hallgatóknak a nehéz gaz-
dasági viszonyokra való tekintettel a tandíj be-
fizetésére halasztást engedélyezienek. A vallás-
iig közoktatásügyi miniszter ez ügyben rendeletet 
bocsátott ki, amely szerint a főiskolák hallgatót 
1 behatásnál a tandíjnak legalább 30 száza-
iékát kötelestk megfizetni, mig a folyó félévi 
tandíj hátralévő részének megfizetésére -indokolt 
.seteüben az illetékes kari dékánok a féltv be-
zárásáig halasztást engedélyezhetnek. 

— harminc milliót kapott a város. A nép 
jóléti miniszter ugyanis harmincmiilió koronát 
kiutalt a városnak a kórházi költségek fedezé-
sére. Ez a harmincmillió pillanatnyik g enyhü-
lést jelent a vóro i pénztár pénzhiányára, de 
iöbbet valóban nem jelent. 

— A kuítubzrainiazter tizennégy tanító 
váUsztáa&t engedélyezte. A közoktatásügyi 
miniszter leiratában arról értesítette a város ha-
tóságát, hogy tizennégy megüresedett vá;osi 
taniiói állás választással való betöltését enge-
délyezi, de csai azzal a feltétellel, ha az isítola-
i zé'k a be nem osztott állami tanítók, a mene-
kült és B- isíás tanitók közül választ. Nincs 
kifogása azonban az elien sem, ha az állások 
;gy részét azokkal a tanítókkal töiti be á vá-

ros, ak:k legalább négy év óta helyettes tar.itó-
üént állnak a szolgálatban, 

— Rifl ezredes meggyilkoltatása. A buda-
pesti katonai törvényszéken folytatták a főtár-
gyalást Bodó közhonvéd ügyében, akit azzal 
vádollak, hogy április 5 én éles ;Öltéssel agyon-
lőtte vitéz Rifl Sándor ezredest. A tárgyalást 
vezető ketdésére Bodó elmondja, hogy a kivo-
nulás alkalmából öt vaktöitést kapott a szolgá-
latvezető őrmestertől. Az őrmester később 
megkérdezte: nem kapóit még vaktöitést? Erre 
újból jelentkezett és újból kapo;t ötöt. Ezután 
a tanúvallomásokra került a sor. Elsőnek vitéz 
Sinai Béla ezredest hallgatták ki, aki előadta, 
hogy a harcászaii gyakorlaton 100 lépésre állt 
a szerencsétlenségtől' s amikor elhangzott a 
tüzeésre szóló vezényszó, akkor ve te észre, 
hogy valami baj történt. A tisztek azonnal fegy-
vervizsjálatot rendeltek el, s maga is odament 
és Bodó József és egy másik közhonvéd visel-
kedését találta gyanúsnak. Ezután még két ta-
nút, majd az orvosszakértőket hallgatták ki, 
akik az ezredes holttestét felboncolták. Bodó 
vedője ezután azt kérte, hogy az orvosszakér-
tők és a fegyverszakértők részvételével ujabb 
helyszíni szem ét tartsanak. A törvényszék azon-
ban a védő kérését elutasító ta. Ítéletre való-
színűleg holnap kerül a ser. 

— Kéth ly A n n a Szegeden . Kéthly Anna 
nemzetgyűlési képviselő szombaton délután Sze 
gedre érkezik, hogy résztvegyen a Magántiszt-
viselők és Kereskedelmi Alkalmazottak vasárnap 
déle.őtti nagygyűlésén a Korzó Moziban. 67i 

— Tó>komiósl liszt a legjobb. Főlerakat 
Lampeí Oszkár, Valéria-tőr I. Telefon 10-67. 

— Hogy ünnepelték meg Zágrábban a 
szerb trónörökös megszületésének napját ? 
Csütörtökön este ünnepelte Zágráb a trónörö-
kös megszületésének napját. A várost fellobo-
gózták és a virágos utcákon szerb nacionalista 
diákok vonultak végig zenekisérettel. A diákok 
a királyt, a királynét és a trónörököst éltették, 
amikor az llica-utcában szembetaláltak egy cso-
port horvát nacionalista diákot. A horvát cso-
port Radicsot és a köztársaságot éltette a han-
gosan éneklő szerb diákokkal szemben. Amikor 
a két csoport szemb-került, p:rcek alatt már 
valóságos hire tombolt közöttük. Nem sokkal 
később a zágrábi rendőrség is megjelent. A 
rendőrök olyan erőszakosan támadtak, hogy a 
dákok csoportosulva mentek a rendőrüknek. 
Eldördült sz első lövés a rendőrök részéről, 
a ni a helyzetet annyira elmérgesitette, hogy a 
diákok is lövöldözni kezdtek. Az első golyó 
Gallovics rendőrfelügyelit találta, aki holtan 
rogyott össze. A rendőrök ezután sortüzet adtak 
Ír, igy az összetűzésnek 4 halottja és 18 sebe-
sültje van. A zágrábi rendőrség 10.000 dinár 
jutalmat igér annak,' aki Gallovics rendőrfel-
igyelő gyilkosát megnevezi. 

— Garbai Sándor háromszáz emigránsstl 
Braziliába vándr oit ki. Garbai Sándorról a 
bécsi Magyar Újság ban igen érdekes cikk je-
lent meg. Nevezett újságban az apróközlemé-
nyek között egy kivándorlási hirecske jelenik 
n eg hetek óta Ezek a cikkecskék hol türe-
lemre, hol a Viktória-kávékszban való jelentke-
zésre szólították fei a jelentkezőket. A lap tudó-
sítója utána járt az ügynek és megállapította, 
hogy Garbai kivándorlási csoportot szervez 
Braziléba. Garbai Sándor, a magyar tanács-
köztársaság volt elnöke ugyanis minden tekin-
tetben igen különös módon akarja a i emigráns-
kérdést elintézni. Néhány hónap előtt ugyanis 
összeköttetésbe lépett az olcsó munkaerő, ke-
reső brazíliai kormánnyal és a magyar emigrán-
sokat felajánlotta. A kormány az ajánlatot el-
fogadta és szerződést kötve utasította a bécsi 
k ivetséget, hogy állítson ki útlevelet a Garbai-
ft le emigránsoknak és szolgáltassa ki az ingyen 
hajójegyet. Garbainak rövidesen sikerült három-
száz magyar emigránst szerezni az expedíció 
céljaira. 

— Cnkorkioaxtáa a t isztvise lők részéra . A m. 
K̂ R. pénzügyminisztériumnak 1923. évi 29«a. P. M. SZ. 
rendelete értelmébsn minden ellátandó személy után 
eqy kiló befőzési cukrát az 1923. évi szeptember havi 
e látási jegynex 5. száma számszelvényére kilogram-
n onkint 32a o koronás árban a Horváth Mihály-utcai 
fi ikárudában a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetke-
zete a következő sorrendben osztja ki: Szeptember 
11-én 2ool—24oo, 13-an 24ol—23oo, 14-en 2 8 o l - 3 2 o o , 
15-én 32ol— 36oo. 17-én 3öol— 4ooo, 18-án 1—7oo, 
19-én 7al —14oo, 2o-án 14ol— 2ooo. Azok az igény-
jogosultak, akik a rókusi városrészben laknak, a be-
főzési cukrot a Kossuth Lajos-sugáruti fióküzletben 
kipják. A Máv. üzletvezetőség tagjai a befőzési cukrot 
a Püspök téri főüzietben a következé sorrendben kap-
ják: Szepiember 18-an az I., II. és III. asztály, 19-én 
a IV. és V. ojztály. A NyUKOSz tagjai a Vasúti Köz-
psnti Leszámoló-Hivatalban 15-én veszik át a befőzési 
cukrot. Azon igényjogosultak pedig, akik a kedvezmé-
nyes áru élelmiszerellátás helyett készjenzválságban 
részesülnek a befőzési cukrot az illetékes számfejté 
h vatalok által már kiállított igazolványra ugyancsak 
3 oo koranás egységáron a Püspök-téri főüzietben 
szeptember hó 2o—22-ig vesiik át Wiheztartas végett 
k »zöljük, hogy az utóbbi ellátandók, amennyiben a be-
főzési cukrai természetben nem vennék igénybe, ahelyett 
készpénzválságban semmiesetre sem fognak részesít-
tetni. A kirendeltség. 

F e l h í v j u k f igyelmét Lampel és Hegyi cég 
(Tisza Lajos-körut, Püspök-bazár) kötött szövött és 
fehérnemű kirakaiainau megtekin;ésére. 62st> 

Női és férfi k a l a p o k a t a legújabb modellek 
után a legjutányosabban alakit Berényi női és 
férfi kalapipar Tisza Lajos-körut 48, ndvarban. 
Szalón: Bécsi-körut 10. m 

Vi l la mo s anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. t. eis 
Cimtáblák Jónáinál, Polgár-u. 8. Tel. 17-02. 

Földbirtokok, földbér-
letek, házak és üzletek 

«fadi.<Uf éa vitelét kOzvotlfl »7 
T^Mr't ÍC A n f f l 1 á"P'- tanácsos, O. F. B. 
A t ^ U I l i rtillal által engedélyezett ingatlan-
forgalmi irodája, törv. bej. cég, ő s e g e d e n Iroda: 
AttLa-üíca 7. Tilefoa: ö—69 — Lakas; Stáció-

a»ca d'b TeWon 13—SW. 

— A valutabevétel a svájci bazneladáaból. 
Svájc megkezdi a búzaexport fejében nekünk 
járó 18 millió svájci frank befizetését. A Jegy-
intézetben tanácskozás volt szerdán arról, bogy 
a valatabevételt miként használja föl a Deviza-
központ. 

— öngyilkosság a kávéházban. Tegnap 
késő este, 11 órakor revolverdörrenésre ijedtek 
fel szórakozásukból a Royal-kávéház vendégei. 
Zene szólt. A cigány húzta a banális, de bor 
mellett mindig „szivreható" nótát: „Hazudik a 
muzsikaszó." A fegyverdörrenés egyszerre el-
hallgattatta a zenét s mindenki megdöbbenve 
tekintgetett abba az irányba, ahonnan a lövés 
zfcia hallatszott. A tágas kávéház egyik távo-
labbi szögletében dördült el a fegyver. Két 
fiatalember ült a szöglet asztalánál. Az egyik, 
mire odasiettek, az asztalra ejtette a fejét és 
revolvert szorongatott a kezében. A másik 
ijedten, sápadtan ugrott fel ülőhelyéről. Az 
odasiető kávés megérintette a fegyvert szorító 
fiatalembert a vállán s megkérdezte tőle: 

— Mirevaló ez a lövöldözés? 
A fiatalember nem felelt. Rázásra nem ébredt 

fel. Felgombolták a mellényét, szive fölött seb-
helyet láttak, amelyből vér szivárgott. Egy ész-
revétlen pillanatban, mielőtt társa megakadá-
lyozha t volna, mellbelőtte magát. Csak kevés-
sel azelőtt tértek be a kávéházba s egy üveg 
sört rendeltek, látszoít rajtuk, hegy már azelőtt 
is jócskán ittak, különüsen az öngyilkossá lett 
kávéházi vendég, aki érkezése után a beszedett 
italtól rosszul is leit. A mentőket természetesen 
ai' umal értesítették. Idejében meg is jöttek, de 
orvosi segítséget nem hoztak. A revol veres 
vendé* táisa elmondotta, hogy Fekete Gyula 
kiskunfélegyházai, 25—26 éves, nős kereskedő 
az öngyilkos, aki délután érkezett Szegedre. 
Rófcuson megvacsoráztak, ittak, ugv tértek be 
aztán a Royal-kávéházba. Hogy Fekete miért 
lelt öngyilkos, azt nem tudja, mert mig vele 
volt, áliandóaa jókedvűnek mutatkozott. Amikor 
a mentők az öngyilkost elszállították, még élt. 
A kórházban az orvosi vizsgálat azt áliapitotta 
meg róla, hogy sebisülése életveszélyes ugyan, 
de nem lehetetlen, hogy életben marad. Ki-
hailgatni persze nem lehetett és igy nem tudni, 
micsoda kényszerítő ok vezette arra, bogy önmaga 
akarjon véget vetni az éleiének. Hogy ittassága 
hozzájárult az elhatározáshoz, az kétségtelen; 
m;rt hiszen a nyilvánosságot kerülik a „józan* 
Orgyilkosok. Talán annak a fatális „Hazudik a 
muzsikaszó" cimü nótának is volt hatása az 
ittas emberre. Hiszen az a szentimentális szoba-
lánynóta több érzékenylelkü öngyilkos halálának 
vo!t már bus kísérője Szegeden és messze 
vidéken. 

— A d o m á n y a s iketnémák in téze tének . Néhai 
Mlkó Dinike elhunytának évforduléján nemeslelkü 
sz ilői, dr. Milkó Endre kormány főtanácsos és nej*, 
szül. szinóbányai Krammer Paula a siketnémák intézete 
növendékei segélyezésére egymillió koronát adomá-
nyoztak. A nagylelkű adományért az intézet felügyelő-
bizottsága ezúton is mély háláját fejezi ki. 

Kötö t t kabá t , jumper, gyermek szvetter és 
garnitúrák legolcsóbbak Lampel és Hegyi cég-
nél. Telefon 14—03. 6*» 

— K Í l F Í L O . A frankjurt—berlini gyarsvonat fel-
tűnést keltő rablógyilkosság színhelye volt Az egyik 
II. osztályú kocsi utasát eddig ismeretlen ember meg-
támadta, vasdoronggal fejbeütötte, majd kidobta a vo-
natbél. A merényié teljesen kirabolta az áldozatot, még 
a vasúti jegyét is elvette. A tettes valószínűleg a közbe-
ess állomáson leugrott a vonatról — Lisszabtnban 
téöb revolverrel felfegyverzett agitátort letartóztattak, 
mert az a gyanú alli fenn, hogy a miniszterelnököt 
meg akarjál* gyilkolni. — Lord Crerve párisi angol 
nagykövet kijelentette Pasicsnak. hogy Anglia nem fog 
Jugoszlávia belügyeibe avatkazni. Az angol kormány ki 
fégja Radicsot utasítani Angliából. 

Órájá t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.532 
Kas&-szálló eme le t i nagytermében Krausz 

Imre tánctanfolyamait szept. 15-én esie8-kor meg-
kezdi. Jelentkezés kedd, szerda, szombat es'e 8-tól. 

— A kincstári értékjegyek árusítási j o g á t 
ezentn i a postahivataloktól kall kérni . A keres-
kedelmi miniszter a kézbesítéssel foglalkozó kincstári 
postahivatalokat felhatalmazta, hogy az értékcikkek 
árusítási engedélyét az illető helyság területén a fe-
lettes postaigazgatóság nevében maguk adják ki. Az 
értékc iwkek jutalék mellett való árusítása tekintetében 
az eddigi szabályok maradnak érvényben. Ezek szerint 
engedélyeket csak a nyilt üzlettel biró kereskedők, do-
hányarusok kapnak. A kérelem felett a kincstári posta-
hivatal dönt. Elutasítás esetén a határodnak kézbe-
sítésétől számított 15 napon belül a kereskedelmi mi-
ni azterhez felebbezésnek van helye. 

K e r e s k e d ő k é s I p a r o s o k nyomtatvány-
szükségletüket a Délmagyarország Hírlap- és 
Nyomdavállalatnál szerezzék be. Telefon 16-34. 


