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Ctak decemberben tárgyalják Ju»th Iván ügyét.

távozott SzOcs Ferenc a polgármesteri hivatalbél. Előbb azonbtn egy ceruiával irt levelet
{Bndc pesti tudósítónk telefonfeleniise.) Oenf- J halasztották. Jns'h Irán betegsége ugyanis adott át az egyik kisssszonjnsk a polgármester
bői feieniik : Bethlen litván gróf merénylőié- tüdőgyulladássá fijall.
számára. A folyosón találkcz unk vele.
nek, Jasth Iránnak tárgyalását decemberre |
— Hál Islen vele, szerkesztő ur, én megyek...
•a i a . w .
I I . *** t l . I t . H mondta halk hangon és reszkető kezét nyújtotta.
— Hova megy — kérdeztük.
— Messzire. A másvilágra.
(Budapesti ludösitóak UUfoe jelentése.) Páris- 14 p. 12 7 rop., ami óránkénti átlagban 214
— Ne Iréfállon. Nem tréfa a halál.
bői jelentik: A Páris melletti Autodrommban kilométernek feial meg. A régi rekord 14 p.
— Nem tréfálok én már kérem soha többet.
Edridge angol motot kerékpárversenyt 50 kilo- 29 6 mp. volt.
Néhány
perccel ezelőtt bevettem két tubus vereméteres távon n] viágrekordot áliiiott fel; ideje:
nálpasztlllát
és egy tubus luminált. Már érzem
11
——— - i m n 11 ^hphih
aa
mis íiini" m i"n
mm
is, hogy lógja a gyomromat. Nincs énnekem
semmi keresnivalóm ezen a világén. Nem dolHegedűs Lóránt előadása a pénz tragédiájáról,
gozhatok, mert ki al&almas egy epileptikus
©ikor annyi egészséges c bssr ténbibliamagyarázata és ragaszkodása a halászléhez. nyomorékot,
fereg munka nélkül. Nem mehitek máshevá, csak
(A Délmegyarorszdg munkatársától,) Ismeretes, ! cimmal, vasárnap délelőtt elnökleted alatt
a másvilágra.
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fi (hl* tartaná
lin.n< közgyűlését,
hogy
Loráni
rovembe>ben,
vagy QjOSz
siegedi HSkJa
Sittes Ferenc krétafehér, vosagió arca kizárta
decemberben előadni tart Stegeden A pint amelyen Fenyő beszélne a gyáripar aktuális a tréfálkodás lehelőségét.
tragédiája cimen. Ezsel az előadással és egész kérdéseiről, vasárnap délután viszont, amint
Azonnal telefonáltunk a mentőkhöz, akik
szegedi tartózkodásával kapcsolatosan ma levelet Bakó reformá'ui leftéiz urnák megigériem, a
néhány
perccel később megérkezik. ElCsiör
irt Wlmmer Fülöpnek. Ex a levéi ériékes doku- riformá usofeask tartanék bibliai magyarázatot.
fik
sem
hitték el a mérgezést, de aztán Siflct
mentuma egy kivételesen kiváló ember kedves Arra kirnilek, hogy mihelyst a végleges határközvetlenségének, g w d i g sokoldiluságának és időben megállapodtatok, legyetek sssiveiek arról Ferenc szakszerűen megmagyarázta, bogy
emelkedett gondolkodásmódjának, i f i é r t xz nemcsak minket érteiiieni, nanem Bakó ev. ref. centigrammot vett be a mérgekből. A pulit
alábbiakban egész terjedelmében közreadjuk: lelkész úrral i s érintkezésbe lépni. Biblii- is elárulta, hogy erősen dolgozik már szeri
setében a g j i l t o i méreg. A raedfik beilietfék
magyarázatom oly tamésielö, bogy nagyon
Kedves Berniem,
a meniőiocsiba és a közkórbáeba szálliották,
miután a Q*OSz kösgf ülése mos? már novem- azivasen venném, ha ugy katolikus, mint zsidó í h i l asonnal gyomormosást aikalmrztak a sséber 14 ikére összehivatott és az elnökség klrdéae btífelekizelű hallgatóságom is volna, miután rencséllenen. A gyors orvosi beavalkozás el<ábékességesen megoldatik, visszatérek sti-ss ast biszeia, hogy a felekezeti torzsalkodísok voiiíota szervezeteiből a mérget és a kora délmegbivástplra. U*y uele®, mint Fenyő bará- lényeges enyhülésére fog közrehatni tndni.
utáni órákban mir el is cávoictt a kóihfzbóf,
tómnak félmtástok szcnnl alkalmas volna
A halászléi ne®i engrdim el annál keiésbé, hogy felkeresse a polgármestert, aki közben
akár novessber 27-ifce és 28<ila, akár decerobsr meri Sindor Öcsém, az irö ia velem Jön.
felbontotta a levelét és értesült belőle Sifics
4-ike és 5 iíe, A siegedi l e m e z e i t itetőkeg
Válaszodat mielőbb várva, miradtam meleg Fersnc tragédiájáról. Ulkösbea azonban megugy képzeem a dolgot, hogy sióra- a!on este kézszorítással baráti hived
H'gidis.
gondolhatta s dolgot, valahennan isméi mérgei
én faeglattatsám előadásodat A pénz tragédiája
sterzeit, vagy taltín nála maradi a maradék és
tmmmmmmmwmmMmes/memneeimmsimmmneenetM
mu i w r u w j w i w r w w <niwwwuwnrawrMW ast védte he. Mire a várcsháza elé ért, már
fiiig inindatiaz
veit.
Ertesitet'ék isméi a mentőket, akik csakhamar megjelentek és wásedttor is elszállították a szesenctétlen sorsú hadirokkantat, aki
nem tatái helyei magának ebben a nagy világban.

Egy é r a alatt s 214 kilométer.

Az egyesült bal párt szegedi nagygyűlésén résztvesznek Rassay, Hegymegi-Kiss, Rainprecht,
Huska, Létay, Bródy és Baracs.
Sxiics Ferenc százszázalékos hadirokkant
kétszer mérgezte meg magát pénteken, mert nem talál
helyet magának ebben a nagy világban.

(A Dilmagyarország
munkatársnői.)
Min* geedeskedfes rólam az ur, mert ilyen el3é!el(el
denki isnasri a váróiban. Jellegzetes bőrkabát* ne a alkalmaz senki.
jávai mindenütt megfordul, mindenkinek eisirja
A főiapilány először ki akarta dobni a terbánatát. De leggyakoribb vendébe a polgár- rorisstitsus fetlápőJö láfogatór, glinek már az
mesteri hivatalnak, ahol nigy ii«z eieitet báa- arcára sem emlékezett, hiszen olyan sokféle
njfe vele a hussárejk, mert íudjik, bogy pro.e- emberrel «oli dolgi. Di azfán felébredt benrse
zsáltji. Szia Ferencnek fcivják, százszázalékos a filozófus, kediftt kapott a kissrle e ésre. S űci
hadirokkant, a háború vérzivatarábá! a leg- Ferenc számára becsűie es állást szeneit, i t n t l f rettenetesebb üetegságge', az vplltpiziávni tért ntk jövedelméből bectflletiel meié heiett. Aztán
haza. Dolgosna szívesen, de nem tud, mert figyeiíe a kísérlet eredményéi és jéisső Irséssel
minden pillanatban fóidreteperhetí alattomos látta, hogy a hajdani elítélt kifegi-Mcau!
megbetegsége, amelynek közeledtél ó i k k a l előbb állja a helyit ebben a furcsa világrendben,
megérzi és lefsfessik előtte a f£dre as u t c i
Azián kiiöit a háború. Siüc • Ferencre is rá
szélére, a kapu slá. Ssaksserű u!asitásokai ad hmíák i z angyalbőrt Végig verehedie a frontoilyenkor szoknék, akis kíváncsian kOiflláiljáü, kat, talán isadáiiáitat is szmett a kopott
megmondja, bogy melyik zsebében találják meg csuküszdrke bíutár?. H^di élményeiről szopom
a mindig készenlétben tartóit étert és vattát és leveleiben számolt be pártfogójának, aki közraegmuaijtt, bogyón bánjanak vslr.
ben ástetle hivatalát a pelgwmsierl
szobába.
Valami b l i o n y í a l a n foglalkozása i s v a n : Siépen javuló éleiét azonbsn tönkrezuzla a
hatósági engedélyei kiptepiodukciókxi
Ur/esti. n%y d ágégts. Idegeit felörölie a iöldte szaJövedelmének egy jelentő* részét mindig iú- kadt pokol. Eszméletlenül, ronccsá válva kerblt
iékonycélre adOüiáBjozzs rendszerint a listai- a frontról «ai8á-elyik hsdlkórbázba, ahonnan
koiu bűnösök megmentésével foglaliozó hstó- százszdzalikes
rekkanlságát
igaxoló
irtsál
Ságoknak ti intésmójsyeknefc, né&ai Örkényi szabadult bele » békébe. Felkereste ismét a
Edének, első igaiszivQ pártfogójának estéiére. polgármestert, aki kétszeres o&ot is taiáli a sssMindig tele van panasszal. Ismerőseinek rsncsétlen felkarolására, ájántólerc'gket irt xiáállsndóan elpsnsssolja, hegy a kőnyomaién ssárs, készpénzsegéllyel lá la el, végre is sikessivö emberek meglopják, amikor uióiéri a rQSt valaki bizonytalsn egzisztenciát feremteni
rohsra és eszméletlenül esik össse valimilyen migáonk a polgármester segiiséstvs!. K4pterelhagyollaib helyen. Elcinelik zsebébői pénz- jsntő lett és uz olcsó teprcdukci^kka! babarantárcáját és ottb^yják.
l,olla sz egéiz országot.
A polgármester bsritiágái érdekes köiülBifegsége asonban állandóan sul osbodjft.
raényak között szerezte mag. A bábortj « ő l A rohamos mind gy»krabbin teperték le, n y,
n i b i n y esstendőiei va ami differenciája támadt hogy mar nem mert az u öbbi időben nagyobb
» tételes törvénie^itel. A szegedi törvényszék útra vállalkozni. A nyosoruiág rálényszeiitette,
dr. Semesyl
Ssiivisiler királyi ügyén vád- hogy szinte ntsponla hikeresse a polgár testeit
beszéde u á a hosszabb
szabadsagvesziésre és néhány eser korona gyorsi egélyi kérjem.
itélte. Amikor lelöliÖtie bbnietésél, felkeresne
Pénteken is ott várt pirifogójára a : előszovádtőjái, aii akkor mér a város főkapitányt bában. A po gármesierngk azonban sok látogatója volt, délig sem kerülhetett bs h?zzá, déllisztjét töltötte b?.
— Az ur ítélistett el — nyiíolta rá sz ajtót bsn pedig a polgár mester eltávotto' hivatalsbóf.
Féiegy lebeieit, amikor krétsfehir azccat ele - , i i ur miatt lettem böíiőnvUeit, már moit

(m. t.)

Kiss Menyhért kilépett
az ÉME-ből.
Budapest, oitóber 22. Kiss Menyhért k é p viselő ma hosszabb levelet intéseit a? ébredők
vezeíőségéher, amelyben bejelenti kilépéséi. A
kiíépíst az előzte meg, bogv az ébredők fegyelmit inditettak Kiss Menyhért ellen, mert Vázsenyi Vilmos özvegyinek részvétét nyilvánitatta
annakidején.
Kiss Menyhért a levélben igen súlyos bírálatot tfiortd ax ébredőiről és kijelenti, hogy
„az ÉME összetéveszti célját uccai zajongdsokkal".
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