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— A had i rokkan tak ellátása. Budapestről 
j:lentik: A hadigondozottak ellátására vonat-
kozóan módosító rendelet jelent meg május 
12 én, amely szerint felülvizsgálat céljából je-
lentkezni kell a rokkantaknak. Azonban a ren-
delet megjelenésekor a rokkantak nagyrésze 
faluhelyen és tanyán voli, ahol ekkor kezdőd-
tek meg a munkálatok, a hatóságok pedig 
nem értesitették az érdekelteket a rendelet 
megjelenéséről. így tőbb ezren nem jelentkez-
tek, akiket most már nem is tekintenek rokkan-
taknak. A HADRÖA vezetőségében nagy fel-
tűnést kellett a dolog és ezek után sürgetni 
fogja, hogy ezt a rendeletet egy pótrendelet 
kövesse, amely lehetőséget adjon arra, hogy 
a hadirokkantak ellátásuk módosítása ügyében 
még eeysier, illetőleg utólag jelentkezzenek. 

— Halálozás. Hirschl Ábrahám, a Chevra 
<addisa tiszteletbeli gondnoka, nagy és kitér-
ed! család nesz'ora, október 3 án 91 éves 
corában elhunyt. Temetése vasárnap délután 
esz a zsidó temp'om udvarából. — Lusztig 
mréné október 4 én hitelen elhunyt. A meg-

boldogult a klinikán mü étnek ve'eíte magát 
alá, eltávolították az egyii veséjét, de az ope-
ráció u'án többé nem ébredt fal. Temetése 
hétfőn délután 6 órakor lesz a belvárosi teme-
tőbe i. 

— Érdekes ra j tópör a P i ó n a y — H a s tár-
p á r b a j miatt . Budapestről jelentik: A Prónay 
Pál és Huszár Elemér között lefolyt kardpár-
bajban a párbajt vezető segéd „állj" kiállása 
u'án Huszár Elemér tovább támadott és meg-
sebesítette Píónayt. Két fővárosi lap az esetről 
szóló tudósításában azt állítja, hogy Prónay 
támadott tovább és Husrár csak védekezett. 
D/. Dirvay János, az egyik párbajsegéd felje-
lentést tett a két lap ellen, mert az „állj* ve-
zényszó elhangzása utáni támadás a bünte.ő-
törvénykönyvbe ütköző szabálytalanság, amely-
nek következményeként Prónay eljárásnak volna 
kitéve. Az érdekes sajtóperben tehát tisztázni 
kell a párbaj valódi lefolyását. Az esetnek kü-
lönben lovagias téren is következményei lesznek. 

Dinnyéi Ferenc festOmflvész budapesti 
kiállításán sze epeit képeit vas irnaptól, 28 tói 
október 12-ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva 
d e. 9—1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan. 

— Szabó Dezsó könyvtára Kecskeméten- Szabó 
Dezső, aki néhány esztendő előtt még bál iránya volt 
a kurzusnak, elégedetlen azzal a|politikai, társadalmi 
és irodalmi irányzattal, amely részben az ő tehetségé-
nek védőszárnyai alatt nőtt naggyá. Hónapok óta keserű 
cikkekben, maró szatírával támadja a görénykurzust és 
a fajvédelmet, amely a svábok és szlovákok elhelyez-
kedését szolgálja a magyarok rovására. S2abó Dezső 
most kivándorolni készül Kivándorlása előtt áruba 
bocsájtotta könyvtárát. A kecskeméti lapokból olvassuk, 
hogy az elkeseredett magyar író könyvtára rés. ben 
Kecskemétre keiül. A város 330 darab válogatott 
könyvet vásárolt meg Szabó Dezső könyvtárából, me-
lyeket Sziládi Károly muzeumi igazgató már átve t és 
besorozott a városi könyvtar anyagata A 33 J darab 
könyvért negyvenmillió koronát fizetett Kecskemét város 
hatósága. Kérdezzük Szeged város kulturtanácsnokát, 
mekkora összeget fordított Szeged városa az idén 

önyvvásérlásra és mennyit állitott be az 1925. évi 
költségvetésben ilyen célokra? A városi muzeum és 
Somogyi-könyvtár részére beállított 18.800 aranykorona 
ugyanis ne tévesszen meg senkit. Abban fenntartási 
költségek és dologi kiadások is vannak és legkevesebb 
ut belőle beszerzésekre és a könyvtár gyarapítására. 

Női magas füzös cipő Korona 250.000 
cipőáruházban. 437 

A u k c i ó m a egész n a p . A Reneszánsz 
Társaság kiállítóit műtárgyai a legtöbbet igérő • 
nek becsáron alul is odaadatnak. A legnagyobb 
magyar feslők alkotásai, nem s porceilánok, 
szőnyegek, antik órák stb. kerülnek aukc ó alá. 

— Katholikus gyűlés Csongrádon. Holnap, 
vasárnap katholikus kongresszust tartanak Csong-
rádon, amelyen Hanauer István váci püspök 
mond beszédet. Szegedről jelen lesz Somogyi 
polgármester, mint a kongresszus egyik szónoka. 

S z ö v e t e k legolcsóbban Biharinál, Püspök-
bazár, Mikszáth Káltán-ulca. 346 

F e l h í v o m a t. közönség szíves figyelmét a 
legújabb téli köppeny és kosztüm mod ¡Íjai nra. 
Kelemen Dezső, Klauzál-tér 8., I. em. «6 

Szegeden rosszabbak a gazdasági viszonyok, 
mint a többi nagyobb vidéki városokban. 

Szeged, október 4 A szegedi szociáldemo-
krata párt titkára, Lájer Dezső, körutazást tett 
a vidéken, hogy a gazdasági és muikásviszo-
nyokat tanulmányozza. Tanu'mányu'ja eredmé-
nyéről a kövelkezőke! mondotta: 

— Szomorú <n győződ em meg arról, hogy ipar 
és kereskedelem szompontjából Szeged, az 
ország második városa ta'án mé* a 5-ik helyet 
tartja Csonkamagydrországban, Debrecen, Győr, 
Pécs, Nyíregyháza megelőzték Szegedet. Itt a 
szanálás hatása már márc ;us óta erősen érez-
he!ő. A város határozottan visszafejlődést mu at 
A legjobb bizonyíték erie, hogy két éves i tlétem 
alatt legalább 400 ipari munkás hagyta e' vég-
le i Szegedet. Uj ipartelepek, vállalatok az 
utolsó két évben nem keletkeztek, de üzemek 
megszűnését és redu'icój^t alkalmunk van 
tap;sztalni. Az emiitett városokban mindezek 
ellenkezője történt és most a szanálás ideje 
a'att is aránytalanul élénkebb az ipari és keres-

kedelmi élet, mint itt. A munkanélküliség esik 
szórványosan fordul elő. A megélhetés — ami 
a legcsudálatosabb — mindenütt olcsóbb, mint 
itt. A tej például 3500—4000 korona, a hus, 
különösen Debrecenben, aránytalanul olcsóbb. 
(A pecsenyének kgrja 18 - 2 4 0 0 0 kor.) A kere-
setek mégis 25—50 százalékkal magasabbak, 
mint itt. Ha a mai állapot állandósul, az ipari 
munkások szine-java itt fogja hagyni « várost, 
jórészüket most is csak az tarija vissza, hogy 
más városokbin is fennáll a lakásszerzés 
nehézsége. 

— A bajokon segíteni itt is lehelne, h i ugv a 
munkaadókban, mint a város sorsát iniéző 
körökben nem hiányoznék a jóakarat és kész-
ség, a segítésre. A segítés e^yelen módja : 
munkaalkalom és megfelelő munkabérek, hogy 
a munkások ittlakó ezr i is ne c-<ak terme'ők, 
hanem fo,»)aszfók is lehessenek. 

— Vasárnap délután félnégykor ta r t ják 
meg a szegedi munkások az internacionale 
ünnepét. Többször beszámolt már arról az ünnep-
ségről aISzeged, amelyet a szegedi szervezett 
munkások rendeznek az első internacionálé 60 
éves évfordulóján. A hatalmasnak ígérkező ünnep-
séget vasárnap délután félnégykor tartják meg a 
Munkásotthonban. Az ünnepséget a Munkásdalarda 
éneke nyitja meg, majd az ünnepi beszéd után 
Olejnyik József szavalja el Szakasits Árpád A föl-
szabadulás éposza cimü költeményét. 

Aradiaki A re ide* összejövetel október 
6 án a „Hág " -b in eite 8 órakor lest. 485 

N y a k k e n d 9 k e t készít és jav'.t legszebb kivi-
telben Sindor Ibolya Szeged, Mérei-u. 7., I. em. 

— Castlglionl szabad lábon marad . Bécs-
ből jelenik: Castiglioni ügyében az országos 
törvényszék, noha eredetileg 100 milliárd oszt-
rák korona kauciót kivánt, de beérte hétmillió 
lírával, ami 21 milliárd osztrák koronínak fel el 
meg és ezt nem kéizpénzben követeli, hanem 
tegnapi hrtározata szerint megnyugszik abban, 
h i a kauciói első helyen táblázzák be Castig 
Honinak a Píinz Eugen Strassen lév^ palotájára, ' 
amel re a Commersia'a is zálogjogot szerzett. 
Cas'iglioni tehát szabadlábon várhatja be a 
vizsgálat befejezésé, ami hónapokig is eltar hat. 

Egyetemi hallgatók tinctanfo'yam Ira ! 
nagyobb urileányok, középiskolai tanu'ók tánc-
tanfolyamára diákleányok jelentkezhetnek vasár-
nap délután Kurbos I ly tánctanintézetében 
Tisza L Mos-körút 59 szám alatt. Vasárnap 7 
frakor ismerkedési est. 489 

— Reformálják a dip 'omataképzést . Buda-
pestről jelen'i*: A szanálást akc'ó bevezeté-e-
kép n hangoztatott redukciót — mint emléke-
z e s s — a külügyi szakra is ki akarták terjesz-
teni, sőt részbei H is terjesztették. Kü'kép-
viseleiünkre a le j jellemzőbb m i az a körül-
mény, hogy a földkerekségnek közel három-
ne*yedré zével semmilyen külképvisele'i össze-
köt élésünk ninci. Ezzel szemben egyes követ-
ségünk létszáma neve ségesen nagy és ennek 
k vetkeztében szerfelett költséges. Előkelő 
kolügyi forrásból ugy értesülünk, hogy a 
külügyi kormány prog'amjába vette ennek 
az állapotnak fokozatos orvoslását. Ezzel 
kapcsolatban szó van diplomataképz!sflnk 
reformjáról is. A kormánynak az a szándéka, 
ho^y olyan dip'omatagenerác ót nevel, amely a 
külpolitika életbivígőan fontos gyakorlati kér-
déseiben teljesen megállja a helyét. Ezt ugy 
véik elérhetőnek, hogy a közgazdaságtudo-
mányi egyetemi kar teljes átszervezése során 
— amelyről más alkalommal emlékezünk meg 
— a külügyi szikot is tejesen átszervezik és 
refor nálják. 

Női h ó c ' p ó Korona 1 8 0 0 0 0 „Ha-Ha* cipő-
áruházban. <37 

Kállay dr. jogiszemináriuma Szeged, Palla-
vicini-utca 3 alatt fogad egész nap. Telefon 89. 

V i l á g h í r ű Schroll-siffonoV, papi tnhpedő ere-
Ionok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2. 213 

H c l y a z ü t c m l t ' t minden elfogadható áron részletre 
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100 

Telefon: 11 85. K O R Z O 1 0 2 1 . Telefon: 11-85. 

Október 5-én, vasárnap 

Norma Talmadge 
a „Csábító" felejthetetlen főszereplőjének legújabb filmje 

MINERAT SZÓZATA. 
Nagy kiállitásu dráma ö felvonásban. Azonkivül a legújabb 

ß ß Ö** és Fa t ty burleszkek. 

Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor. Vasárnap: 3, 5, 7, 9 órakor. 

Részletfizetésre i 
BLAU IGNÁC Szeged9 Kelemen-utca 5. sz. 

felöltöket, átmeneti és 
téli kabátokat, szőrme-
bundákat raktárról és 
mérték után is szállít: 

Angol uri szabóság. 


