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Katonai f o r r a da l om Perzs i ában . 
Ltndo«, lulíui 6 A kborosani kerületben, 

Perzsia északi részébea egyre 1 erjed a lázadás. 
Tegnapelőtt a kborotani helyőrség 800 kato-
ná|a ciatlakozott a hlkelőkböi . A iehtrúui kor-
mány az ország egész területin elrendelte az 
automobilok rekvlrdtdsdl is eiapstokat Indí-

tott útnak Khatosanba a lázadás elfojtására.** 
Chicago Tribüné értesülése szerint Asszcrbeid 
zsán tartományában szintén k i i i r t a forradalom. 
Az ország egész ierflieíére a legszigorúbb cen-
zúrát lépleiték életbe. 

Tehát nem lesz módosítás. 
Bejárta már az egész ország sajtóját az a hir, 

hogy a miniszterelnök nyári szabadságát kemény 
munkával kivánji hasznosítani Inkepuszlán. A 
híradások szerint magával viszi a puszta csendjébe 
és nyugalmába a sajiónovélla tervezetét, a köz-
igazgatási törvény reformtervezetét és még számos 
igen fontos törvény, valamint törvénymódosításra 
vonatkozó elóiratokat, közöttük ama bizonyos nu-
merus clausus c imü és jellegű törvényt is, mert 
alaposan át akarja venni ezeket a megoldásra 
váró prob'émákat. Az ovszég közvéleménye ezekre 
a hirekre jóleső érzéssel sóhajtott fel, mondván : 
Végre! Klebelsberg Kunó, a magyar kultuszügyek 
agilis és ambiciózus minisztere azonban, ugy lát-
szik, megsokalta azt a munkát, amit a gazda ma-
gára akart vállalni. Ma több lapban is olyan ér-
telmű nyilatkozatot kolpartáitafe, hogy a ,Lsx 
Haller*-nek, a numerus claususnak módosításáról 
szó sem lehet és a miniszterelnök sem viszi ezt a 
törvényt magával lakepusztára. A kultuszminiszter-
nek nagyon sürgős lehetett es a cáfolat, amelyet 
túlságosan sietett közreadni. Az országnak bizony 
egész más lenne a sürgős. Sík más. A többi kő-
zött az is, hogy töröljék el a — numerus c'aususí. 

— Nigyfalusi J áüó eiő*d«aa Genfben. A 
Genfben megjelenő La Satsse cima lap irja s 
következőket: „,Előadás egy magyar költőről. 
Hétfőn este 20 arakor farija Nagyfalusi Jenő 
a „l'Union imernationale des étudiams"- ban elő-
adásai Ady Endre református magyar kOltröl. 
Ismeretesei azon kötelékek, melyek évek óta 
a protestáns Magyarország ás városunk között 
fennálianak. NagyfaluU Jenő, a fiatal költő és 
esztétikus az uj magyar irodalomban szerepet 
iátszik, főmunkatársa a ,Sy0ZjMj/M"-nik,amely 
szemle a komoly szellemi erőket csoportosítja 
a pécii egyetem körül. Az irodalmi és filozS-
üai elöadast M a e Burian szavalata kOveli, aki 
Adynak Nagy falusi Jenő által franciára forditoll 
verseiből szaval, a z előadást dr. Baranya)i 
Zoltán genli magyar népszövetségi ügyvivő 
vezeti be." 

— Kinevezések a városházán. Dr. Aigner 
Károly főispán kedden űérczy Kálmán forgalmi 
adófóelienört, Magyar Mthaiy irodssegédiisztet, 
Tőrök István forgalmi adófőellenört helyettes 
Bzámtisztté, Jambrik István napidíjast és Kopasz 
Antal altisztéi helyettes irodasegédtisztté nevezte ki. 

x A DÉL MAGYARORSZÁG többezerkötetes 
kölcsönkönyvtárában havi di j előfizetők részére 
12 es 10, heti di j 2000 korona. 

— Meghatt Késmárk y egyetemi t inár . 
Pécsről leientik: Hétfőn demlán a pécsi egye-
tem sebészeti klinikáján hosszú szenvedés u án 
meghall dr. Kismdrky István címzetes apt t , 
az Erzsébet Tudomány Egyetem egyházjogi ta-
nára 61 éves korában. Az elhunyt tudományos 
működése melett széleskörű társadalmi és 
publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 

— A z Appony i Albert ucca költségei. A 
közgyűlés — mint ismeretes — , dr. Pap 
Róbert indi.ványára elhatározta, hogy Apponyi 
Albert gróf nevéről kereszteli el az Iskola-
uccát a nagy államférfi nyolcvanadik születés-
napja alkalmából. Ezt a közgyűlési batározatot, 
mivel az átkeresztelés költségeiről is szó esett 
benne, annak rendje és módja szerint fel-
terjesztették a belügyminiszterhez Jóváhagyás 
végeit. A belügyminiszter most szabályszerű 
leiratban arról ertesiteite a város közönségét, 
bogy a közgyűlési határozatot Jóváhagyja és 
hozzájárul ahhoz, hogy az uccaálkeresztelés 
költségeit a rendkívüli alapból utalványozza ki 
a lanacs. Igy most már hamarosan sor kerül 
Sz Iskola-ucca névjegyeinek a kicserélésére. 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL-
CSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Dr. Mamusich Mi-
há ly : Labdarúgás, Schober József: A selyem 
es feldolgozása. 

— G5r8g Sándor nyerte a Jórékory Ma-
gyar Asztaltársaság s ikk verseny ér. Tegnap 
bonyolították le a Jálékony Magyar Asztaltársa-
ság sakkversenyének utolsó jáfsimáit. amelynek 
során a kitűnő formában levő Görög nyert 
dr. Barger ellen, aki az egész verseny folya-
mán nagy indiszpozicióval és fáradtan Játszott. 
G í rög úgyszólván minden Játszmáját nsgy kedv-
vel és szívóssággal játszotta végig és megérde-
melten került a legjobbak közé, sőt azok élére. 
A többi helyezeitek dr. Barger, Konrád, Szántai. 

— A Pillangókisasszony opera előadására je-
gyek már válthatók a Délmagyarország kiadójában. 

— Zarándoklás Szentkntra. A szegedi 
Olláregyesület julius 11-ikétj, vasárnap zarán-
doklatot vezet SzeKtkuirs. Gyülekezés az alsó-
városi templomban; a reggeli batórai szentmise 
után zássló alati kivonulás a Szeged-állomás-
hoz. Indulás a nyolcórai vonattal. Gyónás előző 
nap délután. Sientkuton érkezéskor szentmise 
és szentbeszéd, mise alatt közös áldozás. Dél-
után négy őrekor szentbeszéd és litánia; hat 
órakor a zászló alatl körmenetlel a szentkuti 
állomásra és féltízkor megérkezés Szegedre. Ak 
állomásról égő gyertyákkal ünnepélyes bevonulás 
az ilsővárosi kegytemplomba hálaadó isteni 
tiszteletre. A zarándoklaton mindenki résztvehef. 
Jelentkezni a piébániairodákban és P. Vencel 
felkiigazptónál kell, bogy elegendő vasúti 
kocsikról gondoskodhissék. 

— Tú l ó r á z ás közben zuhant le az állvá-
nyokról Viski Antal. Megirta a Dilmagysr-
ország, hogy hétfőn a kora reggeli órákban » 
fogadalmi templom tornyának állványairó 
munkekösben lezuhant VUkl Antal napszámos 
és igen súlyos sérüléseket szenvedett. A sze 
rencsétlen napszámost kedden délelőtt kihall-
gatták a közkórházban. Vjski Antal kihallgatása 
alkalmával elmondotta, hogy hétfőn reggel túl-
órázni akart. A hétórai munkaidő helyett már 
reggel öt órakor felment az állványokra. Körül-
belül 12—15 méler magasságban lebeteti, ami-
kor az egyik deszkán megemszott, egyensúlyát 
elvesztette is lezuhant a mélységbe. Kijelentése 
szerint a szerencsétlenségért senkit sem terhei 
felelőssig és csak magát okolhatja a történte-
kért. A rendőrség kedden délután helyszíni 
s z i m l i t tartott a fogadalmi templom állványai-
nál, hogy pontosan megállapíthassa azt, hogy 
a szerencsétlenségért íerhele valakit a felelős-
ség. A helyszíni szemlével kapcsolatban kihall-
gatják a szemtanukat is és csak aiuián lesz-
nen intézkedést a tragikus szerencsétlenség 
ügyében. 

— Csütörtökön foglalkozik a központ i vá-
lasztmány a választói névjegyzék ellen be-
adott felszólalásokkal. A polgármester csü-
törtök délelőtt tíz órára összehívta a központi 
választmányt. A választmány ezen az ülésen 
bírálja el azokat a kifogásokat, észrevételeket 
és felszólalásokat, amelyek a képviielöválasztók 
ideiglenes névjegyzéke ellen beérkeztek. A vá-
lasztmány határozata ellen a közigazgatási bíró-
sághoz lehet felebbszni. 

Nem kell előfizetni újságra. 
A mai eseménydús világban is figyelmet érdemel a 

kővetkező apróság, amely egyik szegedi kereskedővel 

esett meg. A kérdéses kereskedő bejegyzett cég, tehát 

a régi tőrvények is kötelezik a rendes könyvek veze-

tésére. A pénzügyigazgatásig most megállapította a cég 

kereseti adóiát és azt megelőzően felhívta a kereske-

dőt üzleti könyveinek bemutatására. A könyvekben 

annak rendje és módja szerint tételrőltételre átvizs-

gálták a bevételeket, az üzleti kiadásokat és a ház-

tartási kiadásokat. A könyvvizsgáló az utóbbiak reví-

ziójánál kijelentette, hogy azt a havi negyvenezer ko-

ronát, amelyet a kereskedő a Délmagyarország havi 

előfizetésére irányzott elő, nem akceptálja, mert „nem 

kell előfizetői újságra*. Meg vagyunk győződve arról, 

hogy a buzgó tisztviselő, aki minden bizonnyal az 

állam pénzügyi érdeke szerint vél cselekedni és be-

szélni, nem gondolt politikára, amikor ezt a kijelen-

tését megtette, nem gondolt politikára annak ellenére 

sem, hogy a Délmagyarország politikai álláspontja elég 

messze került a ma uralkodó párt politikájától. A pénz-

ügyigazgatóság hivatalnoka valószínűleg ugy véli, hogy 

nem kell előfizetni egyetlen újságra sem, mert az elő-

fizetés dija feleslegesen terheli meg a cégek, a válla-

latok és a magánosok büdzséjét és igy kisebbíti az 

adóalapot, tehát megrövidíti az államot. A buzgó hiva-

talnok bizonyára tudja, hogy az újság, a jó újság ma 

kulturszükséglet, tudja azt is, hogy éppen ezért van a 

Délmagyarorszdg-nak a legtöbb olvasója és előfizetője 

Szegeden. Kijelentésének tehát csak az lehet a ma» 

gyarázata, hogy a kulturszükségletet az adózás m«ga-

sabb érdekének szempontjából nem tartja —- köz-

szükségletnek. 

— Japán vasutigazgató — a Máv.-st ta-
nulmányozta . Budapestről jelentik: Tegnap 
délben Budapestre érkezett dr. Matsul, a japán 
államvasutak igazgatója, hogy a japán vasut-
ügyi minisztérium megbízásából európai tanul-
mányútja során a magyar vasutügyei le ta-
nulmányozza. A japán vasutak igazgatója más-
fél órán át tárgyalt Tasnády Szűcs András? 
elnökigazgató-helyettessel, aki ismertette előtte 
a Máv. egész organizációját. Az éjjel dr. Matsui 
Varsóba utazott, ahonnan a transszibirlai vas-
úton tér vissza hazájába. 

Varrógép javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Sláger varrógép részv.-tdrs. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. m 

x A legnagyobb szegedi kölcsönkönyvtár a 
DÉLMAGYARORSZÁG kölcsönkönyvtára. 

— „A szokol-finnepéiy nagyon huszita-
jellegfi". Prágából jelentik: A szokol-ünnepé-
lyek, amelyeket a cseb politika intézői rendeztek, 
nem folytak le zavartalan hangulatban. A 
magyar, német és osztrák követen kivül a spa-
nyol követ is tartózkodóit az ünnepélyen va ó 
megjelenéstől. A spanyol követ szerint a szokol-
ünnep nagyon buszila- jellegű, ami Spanyol-
ország számára lebetetlenné teszi a megjelenést 
A i olasz követ résztvett a vasárnapi ünnepélyen, 
de a követségen kijelentették, hogy a követ 
csupán hivatalos kötelességének tett eleget. 

x Bárhol bármit vásArol, k i r j e a Dél-
magyarország ingyenhirdetést szelvényét. 

— Nyolclábn malac. Szombathilyről jelen-
tik: Egy szombathelyi iparosnál az egyik koca 
nyolclába malacot fiadzott. A malacot a gim-
názium természetrajzi szeriárában helyezik el, 

x A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsöa-
könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa • 
házban van. Bejárat Aradi nccán. 

A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 koronáért 
a DELMAGYARORSZAG kiadóhivatalában kaphatók. 

Telefon 15-33. szÉctiEoyi cnozs Telefon 16-33. 

Julius 11 en, vasárnap Az első nemi felvilágosító film 111 

Leckék a házasságról 
1 fejezet: Ismerd meg magad I 3. fejezet 
2. „ A házasság hygiéniája. "4. „ 

A bécsi szülészeti k l in ikán készült film 111 

Csak R é t előadás: 5—7-ig nőknek, 7—9-ig férliaknak. 

4 fejeze ben. 

Az ember-gyümölcs, f 
Az ember születése. I 

I 


