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Gyerekek, akik többet keresnek, 
mint az apjuk. 

(A DUmegyaromág munkatársitól.) Ki ne 
Ismerné azt a feorcso'yafíle alkalmatosságot, 
amelyen a szegedi gyerekek a városháza előtt 
délután és esténként fülsiketítő zajjal és bo-
szorkányos gyorsasággal robognak el a jámbor 
Járókelők mellett. A veszedelmet szerszám egy 
görkorcsolyának négy kerekéből áll, melyek fel 
vannak erősítve egy deszkára, amelynek elejére 
pedig kormányt erősi ettek, amely azután tá-
masztéknak is szolgál. Afelülees szemlelő csu-
pán nekipirosodott és boldog örömmel ragyogó 
gyermekarcokat lát a korcso'yáző fiuk között, 
pedig a kicsik apja, anyja a gyárakban éa mű-
belekben keresi nehéz kenyerét. Micsoda bol-
dogság vin, mikor egy uj korcsolyatulajdonos 
Jelenik meg a többiek között, az alig néhány 
órával azelőtt összetákolt, de s í ját korcsolyájá-
val. Ilyenkor a többiek körülállják az ujjiu\ és 
Járműjét komoly kritika tárgyává teszik. Kipró-
bálják teherbirú képességél, mert egy jó kor-
csoiyának két személyt is el kell tudni stálli-
tanii. Mikor kész a birálat, altkor versenyre 
szólitjlk fel át újdonsült boldog tulajdonost, 
aki komoly szavakkal erősiti, hogy gépét egé-
szen bátran a versenyképesek közé tthet szá-
mban'. A versenyt kisérö ériási lárma a leg-
veszedelmesebb próbára teszi a Rákóczi-szobor 
lovának idegzetét, melynek ilyenkor minden bi-
zonnyal az akkori idők harci lármája elevene-
dik fel vas-emiékezeíében. A figyelmes szem-
lélő igen érd ikes dolgokat tapasztalhat a kor-
csolya-stundon. 

Az élelmes tulajdonosok ugyanis nem riad-
nak vissza atiél sem, bogy korcsoiydjukat bérbe-
adják asoknak, akik ne® dicsekedttetntk e 
kedves játékszerrel. A tulajdonosok ugy látszik 
kartellbe tömörültek, mert egy korcsolya köl-
tsönbére tiz percre ezer korona. Jaj annak, aki 
olcióbaata meri odaadni; azt kizárják a társa-
ságból. Két kis nebuló épp mellettem alkustik 
egymással. Végre megegyeztek részlelletaga-
dásba és a bérlő hangos kiállással rohmva 
tova, élvezi a rohanás kellemesen izgató érzé-
sét. A többiek ezalatt bsszélge nek és várják 
az esetleges bérlőket. 

Komoly dolgokról folyik a szó. Ezek {a 
gyermekek egymás szüleinek a dolgait tár-
gyalták. Az egyik örömmel újságolta, hogy 
apjának sikerült olyan helyet kapnia, ahol 
ötezer koroaa órabért kap. Most jött egy 
bérlő és korcsoyát keresett. Kiválasztotta a 
legjobbat, fizetett és elrobogott vele, hogy 
tiz perc alatt minél hosszabb utat szá-
guldhisson be. A fiuk tovább beszélnek. Meg-
kérdeztem az egyiket, hogy mennyit keres na-
ponta a bérletekkel. Egy psreig gondolkozik, 
majd a legkomolyabb üzleti hangon válástól: 

— H á t . . . megeik, hogy t i z e n ö t húszezer 
k o r o n á n ru? fel a keresetem. Ha sok bíriöm 
lenne, akkor még többet is tudnék keresni. 
Tessék csak kiszámítani: tiz perc alatt ezer 
korona, egy óra alatt hatezer k s r o t a , . . Ez a 
szó állandóan itt zug a füiembsn. H a t e z e r , hat-
e z e r . Egy gyermek játékával többet tud keresni, 
műit az apja nehéz munkájával. (Wrf.) 

— Hét cég pályázott a szegedi sebészeti 
klinika építésére, H ssegedl egyetem sebészeti 
klinikájának építésére benyújtott ajánlatokat most 
bontottak fet a kultuszminisztériumban. A klinika 
épitési munkálatira a következők pályáztak: 
O tovay látván (Saeged) 9 mii iáid 713 millió, 
Kondor és Feleki (Budaprst) S milliárd 323 millió, 
Ügeti Béla (StCgeo) 9 milliárd 508 millió, Müller 
és Njrári (Segíd) 8 milliárd 507 millió, Károlyi 
és Társa (Pécs) 9 müiiárd 877 millió, Szegedi 
Epitö rt. 9 mitliárd 767 millió, Takács és 
Társai 9 milliárd 483 millió korona egysiázalék 
engedménnyel. Bádogosmunkára ajánlatot tettek: 
Fogéi Ede (Szeged) 183 millió 394 ezer, Nidelkó 
Endre (Sieged) 147 millió 730 ezer, Schuiter 
Alajos (Szeged) 183 millió 557 e?er. Fiiege? Berta-
lan (Budapest) 158 millió 125 ezer korona. Műkőre 
ajánlatot tettet:: Lindasberí? Mór (Szeged) 417 
millió 320 ezer, Melocco Páter (Budapest) 388 
millió 660 ezer, Bier és Verseci (Budapest) 419 
millió 522 ezer, Fabró Ferenc (Bad*pss') 519 
mHiia 710 ezer korona. Az ajánlatok fiiéit az át-
vizsgálás után szeptember közepén döntesek. 

Gazdasági diktatúrát követel egy uj párt Ausztriában. 
(A Délmagyarorszdg bécsi tudósítójául.) A 

napokban uj gazdasági pírt (Neue Wirtschafls-
partei) néven uj politikai pírt alakult Bécsben, 
aiaeíybez a középosztály tagjai csatlakoztak. Az 
uj gazdasági párt hadat üzen a pír! politikának 
és Ausztria gazdasági diktatúra alá való helye-
zését követeli. A Délmagyarország bécsi tudó-
sítója a következőkben, a párt egyik vezetőjé-
nek nyilatkozata alapján, érdekesnek far'ja ismer-
tetni az uj gazdasági párt programját: 

— Ausztriának, úgymond informátorunk, hat 
mil iő lakosa, 18 millió hold földje és három 
trillió korona népvagyona van. Ezek a lények 
élénk ellentmondásban állanak az Ausztria sze-
génységéről szóló állandó panaszoknak. 

— A munkanélküliség révén Ausztria na-
ponta 80 milliárd koronát vészit el. Ki kellene 
nssználni a technika uj vívmányait a mező-
gazdaságben, az iparban. Le keltene szállítani 
a muokiidőt. Ez a magva a gazdisági dikta-
túrának. Jobban ki keli használni a termőföl-
deket is. Tömegesen keli épiteni lakásokat, a 
meglévő lakasokat viszont át kell alakítani a 
kor követeiményelnek megfeielőleg. Ausztriában 

zsinagógában pén-

ttih-—ta 

— Istentisztelet a szegedi 
teken délután hat Órakor. 

— Felhivás a negyvenhatotokhoz. A volt cs. 

és kir. 46. gyalogezred volt tisztikara (tény!., tart., 

népf., nyug. stb.) szeptember 4 én, szombaton este 

léi 9 órakor Szegeden a Próféta-vendéglőben (léli 

helyiségben) összejövetelt tart, melyen minél szá-

mosabb megjelenést kér a müem'ék elnöksége. 

— öüszeeieit válópörének tárgyasán . 
Debrecenből jelenük: Nagy izgalmat kellett 
tegnap az Ítélőtáblán, hogy egy elegánsan öl-
tözött úriasszony ájultan esett össze. Ctakiumar 
kitűnt, hogy az illető Isépi Qyörgy vidéki járás-
biró felesége, akinek a táblán válóperi tárgya-
lása volt. Az enyik teremben Kulin Imre tanacsa 
foglalkozott Isépi Qyörgy és felesége ügyével s 
a biróság már ítélethozatalra kísiütt, mikor az 
urixstzony a kiáltott izgalmaktól elvágódott a 
tárgyaló tanács előtt. A tárgyalást a tanács el-
napolta. Az előhívóit mentők Isépi Oyörgynét 
beszállították az egyetemi klinikára, ahol a 
gondos ápolás dacára sem (ért magához ideg-
izgslmai folytán előállott aléítságábél. 

Fucbs Ervin zongoratanár a tanítást meg-
kezdte. Jelentkezni lehet naponta d. e. 11—12 
és d. u. 4—6-ig. Havi tandij 12 pengőtől. 
Oroszlán u. 6, Bárd-ház. sot 

— Elkeseredett politikai harcok dalnak immir 
egy évtized óta Magyarországon. Az utolsó hónapok-
ban végre ugy látszott, hogy a már-már veszedelmesen 
kiéleződött ellentétek valamelyest enyhülnek és remény 
van oly nemzeti együttműködésre, amely ismét virág-
zóvá, boldoggá tebeti hazánkat. Ezért a nagy célért a 
nemzeti eszme, a liberális gondolat és a tiszta damok-
rácia összehaugolásáén harcol a Pesti Napló, amint-
hogy ezért harcolt Deák Ferenc irányítása mellett hat-
van évvel ezelőtt is. A Pesti Napló azonban jól tudja, 
hogy az ország boldogulása érdekében a politikai 
ellentétek elsimítása mellett elsősorban a helyes gazda* 
sági politika kiépítésére van szükség. Ezért ugy készül 
a Pesti Napló, bogy Magyarország minden dolgozó 
polgárának orgánuma legyen. A Pesti Napló gazdasági 
rovatai a magyar termehs és fogyasztás, valamint az 
áru- és értékpiac valamennyi ágát felöleli. A .Gazda 
és a bérlő" cimü rovatában minden fontos tudnivalót, 
hasznos ínformációt és jó tanácsot megkap a gazda 
és a bérlő. A kereskedő a külföldi tőzsdékről és áru-
piacokról kap naponta részletes tudósításokat a bel-
földi gazdasági helyzet és üzleti viszonyok, kereseti 
lehetőségek részletes és pontos ismertetésén kivül. 
Külöa szenzáció a Pesti Napló vasárnapi száma, amely 
hatalmas t rjedetmével békebeli ujsig, megtoldva a 
Pesti Napló gyOnyörü mélynyomásu képesmellékletével, 
amelyhez fogbatót cak az amerikai nagy lapok adnak. 
Hétről-hétre a legszebb magyar tájakat, népviseleteket, 
a világ minden nagy eseményét siemlélteti a Petti 
Napló csodás képes melléklete. A Pesti Napló termé-
keny gazdasági munkájával jelentősen járul hozzá a 
gazdasági ujjáépi;é3he< s megkönnyíti olvasóinak a 
létért vató küzdelmét. 

— A Szegedi Gyorsíró XXII. évfolyama szeptember 
hóval indul meg. A lap a Qabelsberger—Markovits-
rendszer legelterjedtebb folyóirata s havoakint nyolc 
oldal nyomdsi és 16 otdal autografáll melléklettel jele-
nik meg. Előfizetési dija (mely egyúttal az egyesületi 
tagdíj is) 75000 korosa Előfizetni lehet az egyesület-
nél Szeged, Főldváry ucca 2. 

átépítésre szorul 3000 falu és kisváros, vala-
mint a nagyvárosok (Btcs, Grác, Linz) 90 
százaléka. 

— Mindez könnyen keresztülvihető. Ausztria 
népvagyona mintegy báromiriliió koronira 
tehető. Ha erre egy százalékos termelési köl-
csönt veszünk fel, ugy 30 billiót nyerünk. Ezt 
a megleiheltetéit a népvagyon mer sem érzi. 
Evvel az összeggel a legkülönbözőbb beruhá-
zásokat eisközölhetnők, 300000 munkanélküli 
havi kéi millió korona fizetésre) munkát nyer-
hetne és 50.000 lakást építhetnénk. Es a prog-
ram nem éli ellentétben a genfi szanálási 
egyezménnyel, Ebből az összegből rendezni 
lehetne a kistőkések, illetőleg a valorizáció 
kérdéseit is. 

— As agrárreform során Ausztria 582 000 
mezőgazdasági üzemét fokozott produkcióra kell 
szoriiani. Ausztria gazdasági helyzete ma a 
viszonyok félreismerése köveiaeztébin katasztró-
fáik, azonban ennek a programnak végrehajtása 
eeatén már három hónap múlva a viszonyok 
alaposan megjavulnának. 

— Beiratkozás a belvárosi óvodába. Jelentkezni 
lehet anyakönyvi kivonattal naponta délelőtt 8-11-ig, 
délután 2-4 ig. 

is1* 

Legu] itbb velúr és bársony modell kalapujdon-
ságokkai megérkeztem. Kle in Marlaka, Szeged' 

— A Nyugat szeptember 1-iki száma megjelent. 
Gazdag tartalma a kővetkező: Gellért Oszkár: Hűtlen-
ség (vers) Móricz Zsigmond: Gioito és Rafael (novella), 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna (regény), Ádám Dezső: 
Halottsiratás (novella), Hajnik Miklós- Emberkék 
(novella), Bálint György: Megújhodás (novella), Szigethy 
László: A holló (novella), Maxim Gorkij: Az Artamó-
novok (regény, az orosz kéziratbal fordítja: Gallért 
Hugó), Bányai Kornél, Jarno József, Monostori Hugé, 
Sándor Imre, Szilágyi Sándor: Versek. E rendkívül 
érdekes szépirodalmi részt méltón egészítik ki a kritikai 
rovatok, amelyekben Komor András tanulmányát talál-
juk Ceorges Duhamelről. Komlós Aladár ismertető 
cikkét a szlovenszkói magyar irodalomról, továbbá 
szinházi, képzőművészeti és fümfígyelőket Németh Andor, 
Komlós KfoáÁx„Rabinovszky M&rius és Hevesy Iván 
tollából. A Disputa rovatban Ignotus .Diktatúra és nép-
szavazás" cimen irt cikket. A tzám ára 20.000, negyed-
évi előfizetés 100.000 korona. Kiadóhivatal: Budapsst. 
VII , Iika-ucca 31. 

— Anya é* kislánya halála a vasúti sínek 
közölt. Qrácból jelentik: Listnilzhöhe állomá-
son ma délelőtt Romhányi Ilonát, egy babai 
ügyvéd feleségét, aki több heti kura után haza 
akart utazni, amidőn kislányával a síneken át-
haladt, a gyorsvonat elütötte. As anya gyerme-
kével együtt a kerekek alá került. A gyermek 
nyomban meghalt, az anyát pedig életveszélyes 
sérülésekkel k£rbázba szállították, ahol kevéssel 
utóbb kiszenvedett 

Dlákfehérnemfiek, intézeti kelengyék leg-
nagyobb választékban Lampel és Hegyi cég-
nél, Szeged, PűspOkbazár. m 

x Bárho l bármit vásárol, k é r j e a 
magyarerszág ingyeuhtrdetési szelvényét. 

Dél-

K O R O H D I és L I C H Y Ü M B 

CÍPOK 
PALFY FERBNCHÉLS<eged,K5!cM? u. 1. 

(Royaí-szálló-épület.) Telefon 18-15. 

Nagy választék legújabb divatú cipőkülönlegességekben 

Rózsafa és drapp divatcipők ^ j j Q ezer koronától. 

Szürke dlvatdpők 35 -37 számig 2 Q Q e z s I k o r ' 

Műhely át helyezési 
Értesítem az igen tiszteit közönséget, hogy 

mázo l ó és fényező műhelyemet Szeged, 
Valéria <ér 10. sz. alól 13. az. alá, Sebők vas-
üzlet volt helyiségébe helyeztem át Kérem a 
n. é közönség további szives pártfogását. 
221 STÉHLI ISTVfiN mázoló és féayező. 

Budai gázdiókoksz Vértes cégnél 
versenyenkivüli minőségben és legolcsóbb áron nagyban és kicsinyben szállítva. Szeged, Polgár ucca 3. Telejon: 9-58. 


