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Nádosy Imre.
f 4 Délmagyarország
budapesti
munkatársától) Elegánsan, fekete zakkóban áll a btrőság
elé, monoklija most is kabátjára tűzve. Halk,
dünnyögő hangon kezdi el védekezését é s
hangsúlyán átérzik, hogy izgalom fűti és amikor torka elszorul, kOhécseléssel leplezi izgalmát. Jobbkeze a kabát zsebben pihen, balkezével szélesen gesztikulálva, kiséri előadását.
Elismeri bűnösségét. Hazafias felbuzdulással
védekezik. Amint beszél, hangla néhány pillanatra elfullad. Védekezését arra alapitja, hogy
az ő szerepe csak ellenőrzés volt, vigyázni
arra, hogy s hamisfrankokért befolyő pénzt
el ne herdálják és hogyha kell, az ügyet eltussolja.
Tiz percig sem tart, amig védekezését előadja és azután az elnö* kérdéseit várja. Amig
a feltett kérdésekre válaszol,
koníenanszát
visszanyeri és néhány perc múlva olyan nonaalansszal, olyan fölénnyel válaszol az elnök
kérdéseire, mintha nem egy világhirhediségbe
emelkedett bflnűgyben való szerepéről lenne
BZÓ, hanem soiré programokat beszélne meg.

Szenzációs reklámvásár

az Excelsior Textilkereskedelmi rt.
s z e g e d ! fiókjánál, Somogyi u c c a 22

Duplaszéles francia divatszövet,
gyönyörű mintázással
150 sz. angol öliönyszövetek szenzációs
kivitelben
160 sz. angol costiime és felöltőszövetek
Sifonok é s vásznak J3.5oo koronától

Raktáraink

túlzsúfoltsága

140.ooo
165.ooo
165.ooo
feljebb

miatt

I-a vastagszálu vászon
. . .
I-a lepedővászon 156 cm. . .
Sima és mintás belga creppek
Divatgrenadinok I-a minta . .
I-a divatvoálok és festők . . .
I-a belga zefirek tiszta cérnából

l é n y e g e s e n

l e s z á l l í t o t t

19.ooo
39.5oo
13.5oo
23.5oo"
15.5oo
19.9oo

á r a k !

Angol és francia férfi-, női szövetek, selymek, angol vásznak és zefirek, belga zefirek, mosóáruk,
ágy é s asztalgarniturák, függönyök, paplanok, nyári takarók, átvetők stb. stb. legdúsabb raktára.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK I

Népes mezőnyök indulnak a szombaton kezdődő
lóversenyen.

A hangla tompa és fénytelen. A terem rossz
Szombaton délután kezdődik a Délvidéki Podmanicsky, Stépán, Geiit, Návay stb. lovai
skkusztikája is hozzájárul, hogy az első torban
Lovas
Egyesület szokásos nyári meetingje. A és s legismertebb urlovaiok fognak lovagolni.
ülő újságírókhoz i s ciak mondaifoszlányok érA szombati első napot a Szegedi Gazdanevezések
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követi
az
érdekes
legénységi
vadászverseny,
versenynapon.
A
nevezésekből
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ülőkre és szinte derűsen mondja, velük csak •iogy érdekes é s izgalmas küzdelmekre van majd a 2400 méteres szegedi gátverseny. Neslkversenye,
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verseIgen, nem — feleli az elnök kérdéseire, amikor
nyeket, tekintettel as értéken tiszteletdijakra. A seny déluián félháromkor kezdődik é s félnedíg nem akar egyenes választ adni, mint a
legtöbb vádlott, ö is nem emlékszem,
lehetséges, nevezők között vannak: Wiitmann, Selmeciy, hétig tart.
megengedem válaszokkal siklik ki a leresztkérdések alól. Ilyenkor nyugalmából kizöküen
és idegesen simítja végig barnspiros, napégetett
homlokát, de a következő kérdésre már ismét
nyugodtan válaszol. Nigyon vigyáz arra, bogy
„& külvárosrészek rendezési munkálatait halogatni nem lehet."
ciak annyit ismerjen be, amit tagadni ugy sem
volna érdemes és minden gondja az, h o i y
A memorandum azonnali megkezdését követeli
A kűlvárosrészek szinte tragikus elhagyatott'
ismert szereplésének is mmél kevesebb jelentőr i g a nemrégiben megmozdította a különböző a kflkárosrészek rendezési munkálatainak é s
séget adjon.
városrészek törvényhatósági bizottsági tagjait, az anyagiak előteremtését kölcsön utján kép— Nsm veitem részt a tárgyalásokban —
bogy a közgyűlésen teljes erővel szálljanak zeli el.
mondja —, a herceg jö it fel a hivatalomba é s síkra az elhinyagolt külvárosrészek érdekében.
A hozzászólások során Tóth Imre indítvátájékoztatott és igy tudtam mindenről, Több- Megmozdult Felsőváros, életjelt adott magáról nyozta, hogy havonta egyszer legalább összeször is hangsúlyozza, hogy mindent a herceg Rtkus városrész is. Az érdekeltek figyelmét nem üljön az értekezlet I s legyen előterjesztést
intézett. Amikor az elnök azt kérdezi, hogy a kerülte el az a körülmény, hogy ezek a város- azon kűlvárosrászekbsn lakó közéleti férfiakról,
hamisbankjegyek terjesztésére miért vállalkoz- részek egységes fellépésével lehet eredményt akikből meg lehet alakítani a nkülvárosrészek
tak, erre szinte furcsán és groteszkül hangzik telssutalní s ez tette azután szükségessé, hogy rendező bizottságát."
az egykori rendőrfőkapitány ajkáról a felelet: pénteken délután a VI. kerületi Népkör helyiPáljy Dániel felszólalásában mindenben pár— Felbuzdulásból.
(K—k.) ségében Peirik Antal értekez'etre hívta össze a tolja a kűlvárosrészek mozgalmát és indítvácsatornázási
kűlvárosrészek városatyáit és tékintélyes pol- nyozza, hogy először az általános
munkálatokat kezdjék meg.
gárait.
— Egy norvég b*!áskapitány csónakon
Körmendy Mátyás reméli, hogy ezen m o z Az értekezlet a ciűförtöki közgyűlés eseméindult el Amerikába. Os'óból jelentik: Fegerod
nyeinek hatása alatt egyértelműleg megállapí- galom nem kerül a közigazgatás nagytemetőhajőskapilány a tizenháromméter hosszn Lett
hogy a külvárosrészek
rendezési
munká- jébe és a kűlvárosrészek is megkapják jogos
Erlksoa nevű hajócskáján tengerre szállt, hogy totta,
latait halogatni
nem lehet és annak azonnali követelésüket. Sőreghy Mátyás felszólalása után
Portugália érintésével átszelje az Atlanti-Óceánt.
az értekezlet elhatározta, hogy a polgármester•
megkezdése feltétlenül szükséges.
A fiatal tengerész az ősi Wikking-mondák hőhez benyújtandó memorandumot
haladéktalanul
Peirik Antal elnöki megnyitójában indítváseit akarja legyőzni, akik a hagyomány szerint
nyozta, hogy a s értekezlet memorandumot
dol- elkészíti és havonkénti értekezletekkel a d életszintén ilyen kis halókon hajtották uralmuk alá
gozzon ki, amelynek megszerkesztésében részt- jelt a kűlvárosrészek lakosságának elvitathatlan
& tengereket, A hajón öt ember fér el. Amennyivesznek a kűlvárosréizek számottevő polgárai. sebeiről.
ben a vakmerő vállalkozás sikerűi, Fegerod
kapitány a philadelphiai világkiállításon köz- MWWWMMMMMWMMWMMMMIlieílAlieilAWMiAíi********^
szemlére bocsátja hajóját.
x Lakásokat, űzlethaljiaégeket célszerűen és jutá-

Az Sssses kiilvárosfászek memorandummal
fordulnak a polgármosterhes.

x Öt évi részletfizetésre a legdrágább és legmodernebb gázfőzőket, sütőket és háztartási
eszközöket könnyen megvásárolhatja. Nézze meg
május hó 11, 12, 13, 14 én a Ksss nagytermében
a gázgyár propaganda kiállítását és mintafőzését.
Belépő dij nincsen, vételkötelezettség nélkül.
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(Magyar László linoleummetszete.)

a tepliiz-schOnaui szinház tenoristája, aki szép síkereeet aratott az idegenben, néhány nappal ezelőtt hazaérkezett Szegedre.

nyosán alakit at Takács építési válialkozó Bercsényi
ucca 10. Telefon 6-53.

— Megszálltak a penzióban é s kirabolták
a penzió alatt levő üzletet Berlinből jelentik:
Detektivregényre emlékeztet az a furfangos belörés,
amelyet a Rosentalerstrasse egyik előkelő divatárukereskedésében fedeztek fel. Közvetlenül az üzlet
felett az első emeleten nagy penzió van. A héten
egy firíi és egy nő bérelt szobát a penzióban.
Nem sokkal azután, hogy bejelentették magukat s
elfoglalták szobájukat, megérkezett a podgyászak:
két óriási méretű régimódi bőrönd. A vendégek
állandóan szobájukban tartózkodtak, de senkisem
fogott ellenük gyanút. Kétnapi ottidőzés után kifizették számlájukat s bőröndjeikkel együtt távoztak.
Reggel kilenc órakor, amikor az alkalmazottak kinyitották a földszinti divatfeereskedést, mindent
össze vissza dobálva találtak. Nem kellett sokat
leltárorniok, anélkül is megállapíthatták, hogy
betörök jártak az üzletben. A mennyezet egyik
pontján hatalmas lyuk tátongott,
amelyen a
betörők a penzióból az üzletbe hatoltak. A rendőrség megállapította, r.ogy a tettesek a legmodernebb falbontószerszámokkal
voltak felszerelve s
hihetetlen gyorsan végeztek a nem éppen könnyű
munkával.
x K é t s z o b á s fö.dszinti lakás Deák Ferenc
ucca 2 szám alatt azonnal átadó. Tudakozódni
ugyanott a házfelügyelőnél.
x L e g s z e b b nfll k a l a p o k elismert jutányos
árban özv. Iricz Dez?,önénél Oroszlán u c c i 3 .

