fZCCED : SierkeMlőíég ; Deák Ferenc
U c c a á.. Telefon: 1 3 - 3 3 . ^ K l a d d h l v o l a l ,
ltillc*0nlc«nvvlár és 'eqvlroda: Aradi
ucca 8. Teleton: 306. -- Nyomda: Lttw
tlpót ucca 19. Telefon: 16—34.« » « » « »
Előfizetési Ára havonta 3-20,

Péntek, 1928 február 10
«

MAKÓ : Srerkeíríőtég e» kladóhlvatel <
Urt ucca 6. Telefon: 131. izám.« » « » « »

KÓSMEZOvASÁRim V :

IV. É V F O L Y A M 3 3 .

SZAM

S7crkr»rt«»^>

és kiadóhivatal: Andr&ssy ucca 23.
Telefon: -49., » á m .
« » « » « » « » « »

vidéken é» a fővárosban 3-00, kUlfSIddn 0-40 pengd. Egyes M 6 m 16, vasár- és Ünnepnap 2-4 fillér

mm

Filmcenszura
Műller Vilmos nagy
naptára,
Szerkesztette Friebeisz
István,
Trattner Károly
betűivel,
E'ernyolcszázötvennyolcban.
Körülbelül ez volt a szövege annak a versnek. amelyet a Kossuth-nóta dallamára énekeltek a renitens hazafiak az elnyomatás korszakában. A policá.j semmi rosszat nem találhatott ebben az ártatlan szövegben, amely
egyszerű bővített mondatokban azt a közismert tényt konstatálja, hogy létezik egy
nagy naptár, amelyet szerkeszt valaki és hogy
ezt a nagy naptárt ki is nyomatják és pedig
egy bizonyos esztendőben. Ami pedig a vers
.dallamát illeti, már abban az időben is tudták a módját annak a műveletnek, amelyet
mostanában a magyarországi mozikban alkalmaznak, amidőn a francia forradalmas filmek alkalmával a Marseillaiset énekelő jelenetek alatt a Káka tövén költ a ruca vagy a
'Boci, boci tarka vérforraló és velőtrázó melódiáit intonálják a nagyérdemű közönségnek.
Mindez pedig azért jutott eszünkbe, mert
éppen mostanában egy olyan filmet is pergetnek a hazai mozgófényképszinházakban,
amely a szép és bűnös Manón Lescaut és a
könnyelmű, de nemes des Grieux lovag történetét ábrázolja. Prevost abbé híres regénye
meglehetősen nagy népszerűségnek örvend a
müveit világ minden tájékán, a destruktív
nyugaton és a konstruktív keleten egyaránt és
Massenet meg Puccini muzsikája a színpadon
csak terjesztette dicsőségét és fokozta kedveltségét. De jött a film és jött a magyar királyi iiimcenzura, vagy hogy a csodába hívják e páratlan iestüleüet, amely a filmből
egyszerűen kiradírozta XV. Lajost, a franciák királyát és helyébe előléptette az OrIcaasi herceget. Mert a vásznon XV. Lajos
hamis kártyával játszik és ez rette ne Leseti
árt az ő elismert tekintélyének. A magyar
Iiimcenzura éjjel-nappal éberen és szigorúan
őrködik a francia királyok tekintélye fölött
és nem engedheti meg magának azt a pazar
fényűzést, hogy ezek a különféle Lajosok valami rossz fát tegyenek a tűzre vagy valami
meg nem engedett dolgot műveljenek — a
filmen. Igenis a filmen, mert a filmen hatalma van a magyar cenzúrának, amelynek,
sajnos, ma már nincsen többé hatalma Franciaország történetének elmúlt, századai fölött.
Mivel csak igy eshetett meg, hogy ezek a különféle Lajosok pazarlásaikkal, dorbézolásaikkal és kéjelgéseikkel a végső romlásba sodorták országukat és a végső elkeseredés ormára nemzetüket. Amit az élet elhibázott, a/.t
hadd javítsa ki a művészet, gondolja a magyar iiimcenzura és amit ő gondol, azt meg
is valósítja. Teheti, mert a magyar állam fizeti
az adózók filléreiből.
Hogy ez olyan komikus és burleszk me gölHásokra vezet, mint amilyen ez a legújabb
fiimhistória, azzal ő nem törődik. Mi jól mulatunk a régi rossz idők bolond és buta cenzorain, akik a költők és művészek eszén akartak túljárni. De a mai cenzúra bolondságain
és ostobaságain, ha nevetünk is, bizony boszszankodva nevetünk. Talán már mégis más
világ van, mint amilyen volt akkor, amikor az osztrák cenzúra nem engedélyezte, hogy
a Giuseppe Verdi operájának hőse I. Ferenc
francia király legypn év hogy az udvari bolomMií! 'i'ril i'ti-i'-Kfi^ifét;. 1 iolot' igy irla

ezt meg Victor Hugó, aki francia költő volt és
ifjú korában rojalista. Igy lett akkor I. Ferencből mantuai herceg, ami az Isten kegyelméből való király degradálását jelenti és Tribouletböl Rigoletto, akinek legalább meghagyták a foglalkozását..
Ha ekképpen haladunk tovább, akkor igen
gyökeres, hogy ne mondjuk radikális változások és újítások várhatók a történelem szemléltető oktatása körül a világot jelentő lepedőn.. Most ugvis dühöng és tombol nálunk
a demokrácia, amelyet ugyan tapintatos és
óvatos kormánykörökben legújabban népbarátságnak kereszteltek, de mi azt gondoljuk,
hogy. a kuckó mégis csak egy a tíemencével.
Nemápkára megérjük, hogy A király
esküjét
ugy. fogják szavalni, hogy V. László helyett

az udvari bolondját helyettesitik be a versbe.
Milyen szép és milyen j ó is lenne az. ha
erre gfelénk mindenre és mindenkim olyan
nagy. gondot fordítanának az illetékes tényezők, 'mint amilyen gondot fordít a magyar
filmóenzura a francia királyok tisztességéra
és tekintélyére. És mindezt olyan önzetlenül,
olyan érdektelenül, olyan elfogulatlanul és
pártatlanul teszi, mert ugyan ki az ördög meri
a gyanúnak azzal a halovány árnyékával is
illetni e derék, becsületes testületet, hogy valamit vár és akar egy francia királytól, akinek teste már életében oszlásnak indult és
aki már régesrégen volt pompás fogás az
államférgek gyülekezetének lakomáján, ahogy,
egy dán királyfi, azaz pardon, egy angol udvari mulattató mondotta.
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Az u j sajtófőnök: Szudy Elemér
telefonjelentése.')
•
(Budapesti tudóktónk
Politikai körökben régen beszélnek arról, hogy
dr. Ángyán Béla igazságügyi államtitkár,, aki
hosszú évek óta a miniszterelnökség sajtóosztályának vezetője, ettől a tisztétől megválik,
hogy munkásságát fokozott mértékben fordíthassa az igazságügyi tárca keretén belül kínálkozó teendőkre. Az MTI. ma félhivatalos
jelentést közöl, amely beszámol arról, hogy
Ángyán
Béla lemondása
a
sajtófőnőkségről
megtörtént.
Egyúttal közli azt a félhivatalos
jelentést is, hogy a miniszterelnök
a sajtóosztály vezetésével Szudy Elemért, a sajtófőnök
eddigi helyettesét bizta meg.
Szudy Elemérben vérbeli ujságirő került a
sajtóosztály élére. Aradon volt ujságiró, ahol
az Arad és Vidékét hosszú éveken át szerkesztette. A háború alatt ment Budapestre, ahol

előadója lett a miniszterelnöki sajtóosztálynak.
Kiváló képességeit és munkabírását gyorsan
felismerték és már a Friedrich-kormány alatt
a sajtófőnök
helyettese lett és ezt a szerepet
töltötte be Ángyán Béla mellett is. Ebben a minőségben állandó kontaktust tartott fenn a
sajtóval és ugy lekötelező előzékenysége, mint
a sajtó minden kérdésében abszolút hozzáértése a legteljesebb elismerést vívta ki ugy a
sajtó, mint hivatali felettesei részéről. Ennek
az elismerésnek honorálása mostani megbízatása. Szudy hivatali elfoglaltsága mellett is
módot talált arra, hogy' irodalommal is foglalkozzék. Háborús
napló címen jelent meg
egy kötete, legutóbb pedig franciaországi utazásairól Trianon
után Páris felé cimen irott
könyve keltett általános feltűnést

Berlin óriási izgalma között kezdték meg
a steglitzi dráma tárgyalását
A nyolcadikos gyilkos vallomása ulán Scheller Hildái hallgatták ki — Megdöbbentő részlelek a 16 éves koronatanú vallomásában
(Budapesti tudósítónk telefonjelent é s e . ) Berlinből jelentik: A berlini esküdtszék
eddig még sohasem tapasztalt óriási érdeklődés
mellett ma kezdte tárgyalni a steglitzi véres tragédia ügyét. Krantz Pál szerelmes volt Scheller
Hitdegard barátjának 16 éves húgába. Agyonlőtte
a leány barátját, Johann Stefann pékinast. A villában, ahol a gyilkosság lejátszódott, egy másik

a 19 éves vádlóit
kezdődött. Kraniz Pál részletesen elmondotta élete
történetét, tanulmányait, későbbi
ismerettségeit,
barátkozását Hildegard Schellerrel
és Günther
Schellerrel, majd a véres éjszaka történetét mondotta el. Féltékeny volt Stephanra Hilda miatt
és «ikkor határozta el, hogy ha már ö (Krantz)
és Günther meghalnak, haljon meg Stjphan és
azután Hilda is.
A délutáni tárgyaláson felolvasták azt at
•gyctlen búcsúlevelet,
amely az elégetett levelek közül megmaradt. A
levélben Günther bevezető sorai utáu Krantz a
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holttestet Is találtak, ScfaeJbr Guntherét, akiről
ezideig még nem tudták megállapítani, hogy Kraníz
lőtte-p le barátját, vagy podtg Scheller G u n t i w
öngyilkos leli. A bűnügy koronatan uja, Schelter
HHdegrad nem jelant meg a tárgyalás kezdetén,
csak akkor jött el, amikor tanúvallomására sor
került.
A bűnpör

Kihallgatásával
következőket írja: »Le fogjuk vonni a végső kon.
zekvenciákat; néhány pillanat múlva Scheller Hilda és Stephan kezeink által meghalnak. Ketten,
Günther és én, nevetve válunk meg az élettől.:
Ezután Krantz tovább folytatta vallomását és
a kettős gyilkosság lefolytatását ugy mondotta el,
ahogy az a különböző újságcikkekből már ismeretes. Günther elindult hogy megkeresse Stephant.,
akit Hilda a hálószobában rejtett el. Hamarosan
meg is találta,
agyonlőtte, m a j d öngyilkos lett.

Altalános feszült-érdeklődés közben kezdték me<}
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A 16 éves leány tisztán és értelmesen beszél, de
néha megakad, amikor az elnök intimebb részletek
után érdeklődik.
Elmondotta, hogy atyja irodáájban dolgozik. A
vádlottat atyja mutatta be és eleinte nem nagyon
törődött vele, később azonban több figyelemre
méltatta és szórakozni kezdett vele.
Az elnök kérdésére, hogy
'*

gyilkosságot megelőző éjszaka Krantzzal együtt
ment haza. Többször megkísérel (ék, hogy bejussanak Günther szobájába, aki azonban azzal utasította el őket, hogy hagyják békében, mert hölgyIátgoatója van.
— Felkísértem Krantzot a padlásra, de azután
eszembe jutott, hogy nincsen takarója és felvittem
neki egyet Megcsókoltam, de azután nem történt semmi. Mindössze tíz percig voltam fent
nála, tulajdonképpen undorral löktem el magamtól. Másnap telefonon hivtam fel Stefant, akivel
beszélni akartam. .
A tárgyalást ezután az elnök félbeszakította
és folyatását a pénteki napra tűzte ki. Ekkor kerül
sor a koronatanú 16 éves leány további vallomására, a gyilkosság részleteinek elmondására, valamint a szembesítésre. A tárgyalás berekesztése
után a fiatal leány alig tudott átjutni az előrenyomuló tömeg ellenállhatatlanul hömpölygő sodrában. Berlin óriási izgalomban várja a fejleményeket.

szereli-e öl,
Igennel válaszol, majd arra a kérdésre, hogy megcsókolta-e és a csókoknál mentek-e tovább, a
leány lesütött semekkel és a helyzet kinossága
folytán félszegen mondta:
- Igen, de szerelmi viszony nem volt közöttünk.
Az elnök további kérdéseire elmondottá Scheller
Hilda, hogy néha-néha engedett a fiunakVés hagyta,
hogy csináljon vele, amit akar.
Azután
a kritikus éjszaka
Ieirása következett. A leány elmondotta, hogy t
*

*

*

Szeged! kereskedők ittozp&lma
a forgalmi adórendszer megváltoztatása
é s a z i d e g e n f o r g a l o m fejlesztése é r d e k é b e n
(A
Délmagyarország
munkatársától)
A
szegedi kereskedők.— mint ismeretes — elhatározták, hogy felkérik a kereskedelmi és iparkamarát, valamint a kereskedők szövetségét,
hogy a legrövidebb időn belül nagygyűlést
hívjon egybe, ahol az iparosokkal karöltve és
a halósáp bevonásával erélyes és az egész országra kiterjedő akciót indítanának meg a forgalmi adórendszer sürgős megváltoztatása érdekéié». A divatáru szakosztály vezetői csütörtök esle megbeszélést tartottak ebben az
ügyben a Lloyd Társulatban és, megállapod-,
tak a mozgalom megindításának első lépéseiben.
.
Az összejövetelt felhasználták arra. is, hogy
foglalkozzanak a Szeged-fürdőváros
néven ismert akcióval. A jelenlevők egyhangúlag azon
a nézeten voltak, hogy ü szegedi
kereskedő-

társadalomnak
ezt az akciót teljes
erejével
támogatni
kell. Szerintük a városra háramlik
elsősorban az a kötelesség, hogy létesítsen
olyan valamit, ami vonzóvá tenné Szegedet az
idegenek részére, mert eddig ebben az irányban semmi sem történt. A legsürgősebb lenne
a kereskedők szerint egy modern
strandfürdő
létesítése, továbbá a Stefánia rendezése. Nagyon fontos és szükséges lenne az ujszegedi
fasor olajjal való portalanítása, mert eddig
inkább ártalmas, mint üdítő volt egy vasárnapi séta az ujszegedi parkban.
Ezt az ügyet ki akarják tűzni a jövő vasárnap megtartandó nagygyűlés napirendjére
Meghívják a gyűlésre a kereskedő- és iparosérdekeket támogató tőrvényhatósági bizottsági tagokat is.

Az ellenzék törvényjavaslatot nyuftott be
a numerus clausus telfes eltörléséről
Megkezdték a »módosítás« tárgyaláséi — Fábián Béla ufabb beszéde a forgalmi adóról
Budapest,
február 9. A képviselőház mai
ülésén elfoga 'ták a va'orizációs javaslat hátralévő pontjait, majd Fábián
Béla ismét a forcalmi adóhajokról -mondott nagyobb beszédet.
— Magyarország egész kereskedelmi és iparostársadalma várja — mondotta —, hogy
megváltoztassák
végre ezt-a rendszert. Lehetetlen, hogy az országban egyes forgalmi adóhivatalnokok nagyobb fizetést kapjanak, mint
a miniszter. Az ellenőrök állandóan dugsegélyeket kapnak.
Egyes kirívó eseteket ismertet a
pénzügyi
altrocitások
tercről. Elmondja, hogy a fővárosban az elmúlt évben 500.000 foglalás
volt forgalmi adóhátralék cimén. Arról szólott ezután Fábián,
hogy nem vették komolyan a pénzügyminiszter utasítását. Nem az
egyes személyekben, hanem a
rendszerben
van a hiba Vannak forgalmi ellenőrök, akik
tivornyáznak,
kártyáznak,
végig zsarolják
a
kereskedőkel,
kölcsönöket
kérnek tőlük, a vendéglőkben
pedig dinom-dánomolKLt
csapnak.
Bródy Ernő:
Bálián!
Fábián!
Addig nem lesz rend, amíg meg
nem változtatják a büntetéspénzek és az egész
ellenőrzés rendszerét.
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Értesítem a t. izraelifti családokat, hogy a mai naptól kozdődőleg a
b a r c h e s
s ü t é s t
fs bevezettem. Naponta friss 6ütés. A megrendeléseket, — melyek telefonon is eszközölhetők, — házhoz
szállítom. Egyúttal szivos figyelmüket felhívom eisörntlll fehér és kenférsülőciémre, valamint a

sorofcsári inédra késztiSt rozskenyeremre.

Kiváló tisztelettel
R é o e r J á n o s . Kálvária ucca 21. TeJelOB 1—74.

Bud János pénzügyminiszter válaszolt ezután Fábiánnak és időt kért arra, hogy dolgozhasson. Kijelentette, hogy azért nem tudja
bevezetni a fázis rendszert, mert erős ellenkezéssel találkozott az érdekeltség részérőL
Kijelenti, hogy a pénzügyminisztériumban az
összes vezetők már belebetegedtek
az adóügyekbe. Osztja Fábián nézetét, hogy az ellenőrzés
tévedéseit
nem viselheti az adózó.
Bejelenti, hogy átdolgozzák
az egész
forgalmi
adórendszert.
Ismét hangsúlyozza azonban,
hogy a forgalmi adót az ország nem
nélkülözheti.
A képviselőház ezután megkezdte a numerus
clausus •»módosításáról«
szóló törvényjavaslat
tárgyalását.
Farkas Elemér előadó ismertette a javaslatot, aki kijelentette, hogy a numerus claususra
Hszociálpolitikai és pedagógiai szempontból
szükség van. Megállapítja azonban, hogy a
harmadik paragrafus kétségtelenül
sérelmeket
taratlmaz
egy vallásfelekezet
számára.
Elérzett az az idő, amikor ezt módosítani kell.
Az ellenzék padsoraiból állandóan és ismételten ilyen közbekiáltások hangzanak el:
— El keli
törölni!
Hegymegi Kiss Pál szól először a javaslathoz és nagyobb beszéd kíséretében törvényjavaslatot nyújt be a numerus clausus teljes eltörléséről. Kijelenti, hogy a kormány kishitűsége sir ki a módosításból. Olyan második
szakaszt kell elfogadni, amely szerint az öszszes főiskolákra
és egyetemekre korlátozás nélkül 'mindenki
felvehető.
Tanszabadság nélkül ország nem élhet. Magyarország régi határaihoz visszajutni a módosításról szóló javaslattal nem lehet.
Az ellenzék zajosan és hosszasan ünnepelte
Hegymegit beszéde végeztével. Az ülés két
órakor ért véget.

1928 február 10.
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Sósavat ivott
és iielepuruM a Tiszába.
(A Déímagyarország
munkatársától.)
Csütörtökön délután a Tisza boszorkányszigeti réJ
szén Fürdők Ferenc 36 éves gyári munkás ön J
gvilkossági szándékból sósavat ivott. Fürdők
fájdalmában kiáltozni kezdett, majd levánszorí
gott a vjzig. Itt azonban olyan fájdalmak fog^
ták el, hogy tehetetlenségében
belegurult
a
vizbe, onnan azután hosszas küzködés utáni
ismét a partra vánszorgott ki. ahol összeesett
Csak véletlenül bukkantak rá a járókelők. A'
kihívott mentők az életunt munkást beszáll
litották a közkórházba. '

Zolnay professzor előadása
a „platóni szerelem magyar
M

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ö l j
Csütörtökön este dr. Zolnay Béla egyetemi tanár,
a «platóni szerelem magyar kőltőjér»l« tartott előadást az Egyetem Barátok Egyesületében. Elöljáróban bejelentette Zolnay professzor a félreértések eloszlatása érdekében, hogy előadásában
Balassi Bálintról fog beszélni és hogy azt a címet is' adhatta volna előadásának, hogy 'Balassi
Bálint és a platonizmus^.
Ismertette ezután a Balassival foglalkozó irodalmat, amely hWlandó Balassit primitívnek, népiesnek bélyegezni. Ugyanilyen tévhit az érzékiségéről való állítás, mert Balassi nemcsak hogy
nem volt érzéki, hanem magas eszményeket kifejező troubadour volt.
Ezután a platonizmus lényegét ismertette Zolnay
tanár. Platón hitt a lélek idealizmusában és a
platóni Eros a lélek belső hangulatát jelentette,
Platón esztétikájában szép volt az, ami tökéletes
volt. A szerelem sem lehetett nála más, mini
törekvés a szép felé. Harmonikus, a világot lecsendesítő, a világot pacifikáló erő a szerelent,
amely félig a halhatatlanság országába tartozik,
Balassi költészetében a lélek kultuszáról lehet
beszélni. Nincsen még egy magyar költő, akinek
költeményeiben annyiszor előfordulna a lélek szó,
mint nála. Balassi * Bálint lelkétől várta a földi
boldogságot és versei a földiségtől való elszabadulást fejezik ki. Ez mindenesetre érdekes volt ennél
a főúrnál, aki nőket rabolt az uccán és mégis
megtett mindent, hogy a maga féktelen term&
szetét beleszorítsa verseibe.
A szépszámban összegyűlt közönség dr. Zolnaj
Bélát előadása végén sokáig tapsolta.

Ma megint mértéktelenül \
dohányoztam
és most főfájás és rosszullét
gyötör. Ilyenkor

Asgravin?
tablettákat!

szedek, mert ezek gyorsan és
biztosan megszabadítanak bánialmaimtól.
Ragaszkodjék az eredeti csomagolású Aspirín-tablettákhoz
és utasítson vissza
ugy „pótszereket",
mint egyes tablettákat.

Minden

gyógyszertárban

kapható.
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A vak kintornás lefeküdt a villamossínre
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Öl pengő gyorssegélyt kapott — és elállott öngyilkossági szándékától
gyolódott, teljesen összetört idegzetű kintornás a kihágási biró szobájában a nagy sírástól
percekig nem tudott szóhoz jutni. Amikor
végre lecsendesedett, tagadta, hogy
öngyilkos
akart
lenni.
— Nem látok semmit ós igy jutottam a villamossínekre — mondotta siránkozva.
Később azonban ismét öngyilkosságot emlegetett. Petkóczy Lajos rendőrtanácsosnak
csak hosszas rábeszélés után sikerült megígértetni vele, hogy nem lesz öngyilkos.
— De nincsen pénzem. Nem ettem
három
napja semmit...
Mit csináljak, mit csinál*
jak...
A kihágási biró a szerencsétlen embert ezután felküldte a polgármesteri hivatalba, ahol
öt pengő gyorssegélyt utaltak ki számára.
Amikor Imre József megkapta a gyorssegélyt, mégegyszer vissza döcögött a kihágási
bíróhoz és most már emelt hangon jelentette
ki, hogy véglegesen letesz az öngyilkosság
gondolatáról.
*

/'(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Csütörtökön délelőtt tizenegy órakor Imre József
rárosi ellátásban részesülő szegény a főposta
ílőtt lefeküdt a villamossínekre.
Amint a főposta előtt posztoló rendőr észrevette a zilált
ember öngyilkossági kísérletét, azonnal odarohant hozzá. Ebben a pillanatban azonban
& törvényszék felől villamos
is közeledett
Es már-már odaért a halálra elkészült öngyilkosjelölthöz. Ami ezutáa történt, az rövid pillanatok alatt játszódott le.
A villamos alig egy félméterrel állt meg a
Síneken fekvő ember előtt és abban a pillanatban odaért a rendőr is, aki elrántotta a
sínekről a szerencsétlen embert. Nyomban
megállapították, hogy az öngyilkosjelöltet Imre
íőzsefnek hívják, harmincegy éves. Kintornás
volt, félig vak. Már három napja nem evett
és kétségbeesésében határozta el, hogy öngyilkos lesz.
A szerencsétlen embert ezután előállították Petkóczy Lajos kihágási biró elé. A leron-

den nagyobb városban már régen felszerelték a vízórákat. A háztulajdonosokra ez nem
jelenthetne nagy megterhelést, niert a kérdést ugy is meg lehetne oldani, hogy a vízórákat a város szerzi be és a
háztulajdonosok»
tói csak használati dijat szed értük éppen ugy,
mint a gázgyár a gáz- és a villanyórákért. Ez
a dij viszont a vízfogyasztásban várható meg
takarításból bőségesen megtérülne.
Ezután a bizottság tagjai azt fejtegették,'
hogy a lakók és a házigazdák között a vizórák,
illetve

a vizdlf elosztása állandó háborúságot okozna
abban az esetben, ha minden házban csak egy
órát szerelnének föl. Ha pedig a város minden lakásban, a lakások minden vízcsapjára
külön órát szerelne föl, az olyan hatalmas
kiadást jelentene, amelyet a város pénztára
nem birna el.
A vita végén Fodor Jenő kijelentette, hogy.
véleménye szerint a leghelyesebb megoldás
az lenne, ha minden lakó külön vízórát
kapna
és ezért kölcsöndijat fizetne a városnak.
ördögh Lajos tanácsnok ismertette ezutáa
a gázgyárnak

a közvilágítás kiterjesztésére

Letartóztatták a Vénusz-cipőgyár

üt sztrájkolé munkását, inert f^üágositották
a bérmozgalomról a munkára jelentkezőket.
Peidl Gyula interpellál a parlamentben.
, (A Délmagyarország
munkatársától.)
A
Vénusz-cipőgyárban péntek óta sztrájkolnak a
munkások. A sztrájk tisztán bérharc volt. A
gyárban erre ugy igyekeztek az üzemet folytatni, hogy szervezetlen munkásokat vettek
fel. A sztrájkoló munkások közül azonban
többen felvilágosították ezeket a sztrájkolok
igazságáról és felfedték előttük mindazokat
az okokat, amelyek miatt abbahagyták a munkát. A felvilágosítások után
a cipőgyár uj munkásai
is abbahagyták a munkát,

három

és két nőt őrizetbe vetlek,
akik csütörtök reggel óta a rendőrségi fogda
lakói.
A szakszervezeti bizottságtól kapott értesülésünk szerint az őrizetbe vett
munkások
nem terrorizálták
a dolgozókat, hanem felvilágosítással szolgáltak, mire az ujak önként
hagytál: abba a munkát.
A párt vezetősége
különben is
az őrizetbe vett munkások
ügyét futár utján jelentette Peidl Gyula országgyűlési
képviselőnek,
aki a Ház
egyik legközelebbi ülésén
interpellá'ni
fog az őrizetbe vett munkások
ügyében.
A rendőrségen kijelentették, hogy a sztrájkoló munkások • őrizetbevétele azért történt,
mert a sztrájko'ók közül többen terrorisztíkus fellépésükkel« a munka abbahagyására
»kényszeritették« a dolgozókat.

mire a gyár vezetősége jel jelentette
mindazokat a sztrájkoló
munkásokat,
akik szerintük >terrorisztikus fellépésükkel megfélemlítették« a dolgozókat és »a munka abbahagyására kényszeritették« őket
A rendőrség azonnal megindította a nyomozást és több mint 30 sztrájkoló
munkást
hallgattak ki. A nyomozás eredményeképpen a
rendőrségen
*

férfit

*

*

A vizórák háborúságot okoznának a háziurak
és a lakók között
A vegyes bizottság a villany világítás kiterjesztése mellett foglalt állást
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
e. vegyes bizottság, amely Fodor Jenő polgármesterhelyettes elnökletével szerdán délután
letárgyalta a villanyszerelési szabályrendelet
tervezetét, csütörtökön délután a vízmérőórák
¡felszerelésének és a közvilágítás kiterjesztésének kérdésével foglalkozott
Az egyik utóbbi közgyűlésen, mint ismeretes, Körmendy Mátyás indítványozta a vízórák
¡felszerelésének kötelező elrendelését. Indítványát azzal indokolta meg, hogy a vízvezetéki
csőhálózat nagyon megrongálódhatott, a vízjmütelep által termelt viz legnagyobb része
•elszökhet a talajban és ez az oka az állandó¡Bult vizmizériáknak. Ezen a bajon szerinte
csakis a vízmérők kötelező felszerelésének elrendelésével lehetne segíteni, mert a vizórák
pontosan megmutatnák, hogy a vizmütelep
által termelt viz teljes mennyiségben eljut-e
a fogyasztókig, vagy pedig tényleg elszökik
;eg>Tésze a rossz csöveken keresztül a talajban?
j! Az indítványt a közgyűlés előkészítés és
javaslattétel végett kiadta a tanácsnak és azt
p tanács most terjesztette a vegyes bizottság !

véleményének ismertetése után
Körmendy
Mátyás szólalt fel saját indítványa mellett.
Azt fejtegette, hogy

a vízórák
szüntethetik meg egyedül a vizmizériákat, mert
akkor a közönség takarékosabban bánik a
vízziel, mig most sokan állandóan pazarolják. Ez lenne a vízórák előnye azon a nagy
előnyön kívül, hogy a rossz vízvezetéki csövek titkát is tisztázná végre.
Mihájlovics
Dézső-és Bózsó János az indítvány ellen szólaltak fel. Kifejtették, hogy

a fogyasztók vízpazarlásáról nem
lehet beszélni,

vonatkozó ajánlatát. Elmondotta, hogy a külvárosi vezetékhálózat felszerelése alkalmával
felmerült az a kívánság, hogy azokon a helyeken is fejlessze a város a közvilágítást*
ahol gázvezeték van. A gázgyár akkor közölto
a várossal, hogy errevonatkozó' ajánlatát a
külvárosrészi vezeték bekapcsolása után terjeszti a tanács elé.. A külvárosrészi uccákbati
már égnek a villanylámpák és a gázgyár
megígért ajánlatát be is mutatta. Az ajánlat
részletes statisztikával kezdődik. Ebből a statisztikából kiderül, hogy a városnak a háború,
előtt 1912 közvilágításra szolgáló gázlámpája;
volt 2130 égővel. A háború utáni felfordulás
idején a gázlámpák
legnagyobb része elpusztult, a döntőbíróság határozata később 800
gázlámpa felszerelésére és üzembentartására
kötelezte a gázgyárat. Az üzembe helyezett;
gázlámpák száma azóta 999-re emelkedett,
tehát abban az esetben, ha a város az összes
meglévő gázlámpák .üzembehelyezését határozná el, még 993 lámpa rend behozásáról kellene gondoskodni, ami — • tekintettel arra —,
hogy a leszerelt lámpákhoz vezető gázcsövek
nagyrésze is elpusztult és igy körülbelül 4200
méternyi uj csövet kellene lefektetni, 236.114
pengőbe kerülne.
A gázgyár három alternatív megoldást javasol. Az első módozat szerint a lámpák felszerelésének költségét a város viselné és kötelezné magát arra, hogy minden felszerelt
uccalámpa naponta átlag hét égési óráig lesa
üzemben. A fogyasztott gázért a gyár ugyanannyit számit fel, mint amennyit a választott
biróság megállapított. A második módozat
szerint a felszerelési költségeket a gázgyár
kölcsönözné a városnak, ugy, hogy a város;
az összeg után évente öt és félszázalék amortizációt és a Nemzeti Bank kamatlábánál min,
dig kétszázalékkai magasabb kamatot fizetne. A'
fogyasztott gáz egységára ugyanaz maradna és
a város fogyasztási kötelezettsége is. A harmadik módozat a két első módozat kombinációja.
Az ajánlat összehasonlítást is közöl, amelyből kiderül, hogy a város sokkal
olcsóbban
és gazdaságosabban
vezethetné be a villanyt
azokba az ucc.ákba is, ahol jelenleg msqvan a gázvezeték.
A mérnöki hivatal véleménye szerint

a modern közlekedési igényeknek a villanyvilágítás iobban
meofelel, mint a oáz.

Elsőnek Pongrácz Albert gyárigazgató szólalt fel. Elmondotta, hogy a nagyobb külföldi
mert arra a vizre, amit a fogyasztó elhasz- városokban, de Budapesten is mindenütt visznál, szüksége is van. A baj az, hogy kevés szatérnek a gázvilágitásokra a közvilágítás tea viz, hogy a meglépő ártezi kutak nem elé- rén, mert a mai, kevéssé konszolidált közgíthetik ki a közönség vízszükségletét.
A ba- állapotokban, amikor tömegmozdulások várjon tehát nem a .vízórákkal kell és lehet segí- halók, a gázvilágítás
biztonságosabb.
Villanyteni, hanem a víztermelés
reorganizálásával. világítás esetén egyetlen kábel elvágása egész
Az ártézi kutak már tíerh válnak be, a Tisza városrészeket sötétségbe borithat, viszont a
vizének felhasználásáról
kellene gondoskodni. gáz vezetéke mélyen a föld szine alatt van,
Buócz Károly 'műszaki tanácsos kelt ezután a rombolás tehát nem tehet annyi kárt a gázc
Az indítvány és a mérnöki hivatal pártoló > a vizórák védelmére': '¿¿lmondoLU, ho&y min- v i l á g í t á s b a n ,
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Bőzsó János a villanyvilágítás kiterjesztése tartja, hogy a villany mellett a gázvilágítás is
mellett foglalt állást, l'aussig Ármin kijelenti, maradjon meg, mert a gázgyártásban nem forhogy érdemben nem szólhat a kérdéshez, mert , dulhat elő annyiszor üzemzavar, mint a vilH gázgyár ajánlatát még nem tanulmányoz- lanygyártásban.
hatta át alaposabban. Elvi szempontból azonFodor Jenő végül bejelentette, hogy az ügyet
ban szintén
a tanács alaposan elbírálja és azután döntés
a villanyvilágítás mellett
végett a közgyűlés elé terjeszti.
nyilatkozik. Körmendy
Mátyás szükségesnek
Ezzel az ad hoc bizottság ülése véget ért.

A Szegedi Ármentesitő Társaság
visszamenőleg és valorizálva kéri a várostól
a körl®ltés~feníartási hozzájárulási
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
Szegedi Ármentesitő Társulat érdekes beadványt intézett a város tanácsához. A társulat
beadványában elmondotta, hogy a körtöltés
karbantartá ^áért a háború előtt évi 5570 aranykoronát kapott a várostól. Ezt az összeget
egészen 1921 végéig szabályszerűen fel is
vette, de azóta nem fogadta el, mert a város
l< Ije-en elértéktelenedett
papirkoroná\kal
fizetett, amelynek felvétele és kezelése többe került, mint amennyit az egész városi hozzájárulás ért. Mivel a társulat azóta is állandóan
gondoskodik a körtöltés jókarbantartásáról,
ami tekintélyes összegeket emészt fel a társulati vagyonból, azt kéri most, hogy a város
az 1924 óta esedékessé vált összegeket teljes |

valorizált
értékükben
most egyszerre
fizesse
meg.
A tanács a beadványt véleményezés végett
kiadta a tiszti ügyészségnek, ahonnan most
érkeztek vissza a tanácshoz az iratok. Az
ügyészség jelentése szerint a szegedi árrnentesitőnek az államvasuttal is van hasonló elintézetlen ügye, a kérdés elintézésének leghevesebb módja tehát az lenne, ha a három
érdekeltség, a város, a vasút és az ármentesitő
képviselői összeülnének és megállapodnának
a valorizáció
arányában.
A tanács az ügyészség álláspontját elfogadta és megbizta Fodor Jenő polgármesterhelyettest a szükséges további intézkedések
megtételével.

* * *

Hussonöi

pengőjébe
kerül
egy kóbor
kutya

Egy u/szegedi

kutya miaií rendelték
a legszigorúbb

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
állategészségügyi felügyelőség legutóbb kiadott
hirdetménye szerint a város egész terülelén
kilencven napra ismét életbelépett a legszigorúbb ebzárlat. Erre a szigorú intézkedésre az
adott okot, hogy Újszegeden
egy veszett kutyát fogott el a gyepmester.
Mivel pedig a
kutya illetőségét a hatóságok nem tudták megállapítani, mert a szerencsétlen állat a kóbor
ebek fajtájához tartozott, ami azt jelenti, hogy
éppen ugy kerülhetett Újszegedre a Belvárosból, mint Szőregről, vagy Deszkről, az állategészségügyi hatóság az idevonatkozó rendelkezések értelmében kénytelen volt a város
egész területére kihirdetni a kutya-statáriumot
Az utóbbi időben, amióta a kutyák is bekerültek az adótárgyak közé, zord idők járnak ezekre a leghűségesebb házi állatokra.
Az ebstatáriumot a hatóságok kérlelhetetlen
szigorral értelmezik és hajtják végre minden

ESOERNYOK
gyári árakon.
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szabott gyári árakon.
Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Behúzásokat és javításokat vevőinknek önköltségi árakon készíttetjük.

Pollák Testvérek
Széchenyi fér és Csekomcs ucca.

a
városnak
kiirtása

el a váios
ebzárlatol

egész

területére

vonalon. Ebzárlat idején kutya, legyen az a
legpedigrésebb fajleszármazott, csak pórázon
és szájkosárral jelenhet meg az uccán, az
udvaron sem mozoghat szabadon. Ha póráz,
vagy szájkosár nélkül találkozik a sintérrel,
sorsa megpecsételtnek tekinthető, mert menthetetlenül kikerül a gyeptérre, ahol kilencvennapi megfigyelés után rendszerint kivégzik,
ha tulajdonosa nem nagyon jár utána és nem
fíeeti meg eltartásának költségeit, a kosztot
és a kvártélyt. Ha kisérő nélkül szabadon talál a gyepmester az uccán kutyát, azt azonnal
kóbor ebbé minősiti, halálra itéli és az ítéletet
a lehető legrövidebb időn belül végrehajtja.
A kutyának szerencséje csak akkor van, ha
elfogatása előtt megmart valakit, mert ebben
az esetben neki is kijár a 3 hónapi megfigyelés.
Ezekből a szigorú rendszabályokból természetesen sok furcsaság keletkezik. Megtörtént
például, hogy egy ismert nevü szegedi
állatorvos fajkutyája játékból megmart kissé valakit. A kutyát annak rendje és módja szerint
őrizetbe vette a sintér, kiszállította a gyeptérre és ott megfigyelés alá vette. Kilencven
nap elteltével azután megállapította, hogy
nincs semmi baja. Gazdája, az állatorvos, aki
mégis csak hivatottabb lett volna a kutya megfigyelésére, mint az az érdemes gyepmester,
csak ezután kaphatta vissza kutyáját.
A kulyarendelet végrehajtása különben elég
súlyos anyagi gondot is okoz a városnak. A
régi időben ugy volt, hogy a pusztázó
rendőr,
ha a város külterületén gazdátlan kutyával
találkozott igy, ebzárlat idején, a kutyát azonnal lelőtte. Most azonban a kutyák sorsát sokkal bürokratikusabban intézik. A rendelet értelmében a tanyán talált kóbor kutyákat be
kell szállitani a városba, itt szabályszerű megfigyelés alá kell őket venni és csak a megfigyelés után hajthatja végre a gyepmester
rajtuk a halálos Ítéletet. A tanyai kóbor kutyák beszállítása
darabonkint
huszonöt pengőjébe kerül a városnak.
Dr. Pálfy József tanácsnok, az előljárósági
ügyosztály vezetője a napokban tárgyalt ebben az ügyben az állategészségügyi felügyelőséggel, de a tárgyalásnak konkrét eredménye
nincs, mert a felügyelőséget is kötik a rendeletek és a pusztázók utódai, a tanyai államrendőrök sem vállalkoznak már a kóbor ebek
lelövöldözésére. így azután a kutyarend megóvása igen tekintélyes összeget emészt fel a
város kasszájából.

A kommün
kiűzetése Magyarországról
avagy
Sok pénz tízezer frank egy allegóriáért
A város tanácsára nem mondhatja senki sen^
hogy művészeti szempontból megdönthetetlen vél«
leményeket adhatna. Nerrt mondja ezt maga. aí
tanács sem. Mivel azonban a tanács intézi a város
összes kiadásait és bevételeit, ura egyszóval ele«
veneknek és holtaknak, nagyon sokszor megtörté«
nik, hogy kénytelen-kelletlen m ű v é s z e t i k é r d é s b e n is véleményt nyilvánít, művésszé ü l
néhány egészen tehetségtelen dilettánst, vagy deg«
radál néhány igazán hivatott művészt. Azt viszont
el kell ismerni, hogy a tanácsi határozatokat sok«
szor nem a művészi meggyőződés, mint inkább d
lokálpatriotizmus,
a méltányosság^
s ő t a s z á n a l o m is diktálja. Ebből pedig ni«
gyon sokan azt következtetik, hogyha az önkény
vagy önkényesen választott művészi pálya není
hozza meg a várt anyagi eredményeket, ha minden
kötél szakad, hát a szülőváros tanácsának köte«
lessége a támogatás. A tanács..— sajnos — nagyon
sokszor akceptálta is ezt az álláspontot és ennek
a következménye, hogv a városháza hivatalszobái
tele vannak értéktelen giccsekkel, kezdetleges má«
zolmányokkal. A város megcsapolásához nem is
kell nagy talentum, legfeljebb megfelelő protekció*
vagy hasznos összeköttetés, eSetleg valami ügyei
ötlet.
Az egyik szegedi származású fiatalember, aki
jelenleg a francia fővárosban harcolja reményt8«
lennek látszó harcát a művészi elismerésért, ilyen«
féle ügyesnek vélt ötlettel kopogtatott be a napokban a szegedi városházán. Elküldte legújabb
kompozíciójának szines plaibásszal és tussal meg«
rajzolt vázlatát és mellékelt hozzá egy hosszú le«
velet. A levélből kiderült, hogy a művész, aki
ö n m a g á n a fejlődés hallatlan arányait konsta«
tálta, meg akarja festeni a m a g y a r k o m m u n i z m u s k i ű z e t é s é n e k a l l e g ó r i k u s kép é t . Elhatározása nem egészen önkéntes, amennyi«ben levele szerint egy angol kereskedőtől kapott
erre a képre megrendelést azzal, hogy a késs
képért t i z e z e r f r a n k lesz a honorárium. Hogy'
azonban a művész S z e g e d i r á n t i o l t h a t a U
l a n s z e r e t e t é t dokumentálja, a képet ugyanannyiért, tehát tizezer frankért felajánlja szülő«'
városának, mert a szegedi muzeumot méltóbb hely«
nek tartja alkotása számára, mint annak a bizonyos angol kereskedőnek a szalonját. A levél.
azután részletesen és alaposan megmagyarázza a;
vázlat értelmét. Van azon minden. Vörös lovon
menekülő vörös ember, fej nélküli ántánt feketq
íovas képében, magyar anya, szeretet, munka*
ipar, kereskedelem, fa, zászló, kérdés, felelet, csak
éppen — m ű v é s z e t nincs.
A tanács megnézte csütörtökön a szinvázlatot*
meghallgatta a mellékelten küldött felvilágosító
magyarázatot, j ó t nevetett azon a javaslaton,]
amely szerint meg kellene venni a képet, de csak
azzal a föltétellel, h a a m ű v é s z
önmagát
is m e l l é a d j a ö r ö k á r o n és v á l l a l k o z i k
rá, h o g y á l l a n d ó a n a k é p m e l l e t t áll,
hogy a nézőknek megmagyarázza allegórikus alkotásának jelentését. Végül is a tanács ugy határo«
zott, hogy átengedi a képet annak a bizonyos
angol kereskedőnek . . .
A"

A szegediek találkozó helye
Budapest
legelsőreridü,
mod?rn családi szálló/a az

!0

IstvánKirály-szállada

VI., Podmanlczky u c c a S.
Mérsékelt árak, figyelmes
kiszolgálás,
modern berendezés, központi
fűtés,
melegvizszolgáltatás,
lift.

Napi telfes pensió 8
pengőtől.
A nyugati pályaudvar közelében.
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Hazaárulás cimén eljárás indult Wolff ezredes ellen,
aki Burgenlandot visszaköveteli Magyarországnak

Az első napon kocsin vitt az apám az iskolába. Az I. B. osztály szépreményű növendékfl
lettem. Első tanítóm, Bezdán Imre még fiatal, de már nagyon beteg ember volt: mankón járt és állandóarf az asztalán volt egy
Délmagyarország
bécsi
szerkesztőségéengedték, az '(A
osztrák legitimista vezér kijelenül.') December végén cikk jelent meg a Dél- tette, hogy az inkriminált nyilatkozatot csak- véres törülköző, amivel gyakran törülgette az
ajkát. Akkoriban egész nyugodtan beengedmagyarországban,
amelyben Wolff Gusztáv ez- ugyan megtette és azért vállalja a teljes feleték
a kisgyermekek közé. a tuberkulózis utolsó
redes, a fekete-sárga császárhű néppárt elnöke lősséget. A legitimisták minden tekintetben
stádiumában
levő tanitól. Miután a tanitó
B különböző aktuális kérdésekről kimerítő nyi- a jogfolytonosság és törvényszerűség alapján
ur
már
az
első
napon egész sereg gyereket
nem népszavazás,
hcelatkozatokat tett. A bécsi legitimista vezér töb- állanak, Burgenland
és trianoni
békeszer- megpálcázott, láttam, hogy itt sem lesz jobb
bek kőzött kijelentette, hogy
Nyugatmagyar- nem a saint-germaini
került Ausztriához és dolgom, mint az óvodában s tanítás után nagy,
brszág elszakítása
jogtalan aktus volt, Auszt- ződések következtében
ugyanakkor,
amikor
más
pártok más szem- örömmel menekültem ki az első emeleti tanriának
vissza kell adnia Burgenlandot
és a
pontból
küzdenek
a
saint-germaini
békeszer- teremből a szabadba. Az épületből kilépvei
legitimisták
programjában
ez a jóvátétel benződés reviziójáért, lehetetlen, hogy ez az igaz- nem tudtam, merre menjek: a fiu-osztályok
ne
foglaltatik.
I A Délmagyarország
kimerítő bécsi
interjúja ságtalanság, annak ellenére, hogy területi gya- kapuja a Belváros (Palánk) felé nézett, mely
tniatt Wolff ezredes ellen most eljárás
indult rapodást jelent Ausztria számára, érvényben ismeretlen volt előttem. Először a minoriták
felé indultam el, de az utca közepére érve
hazaárulás
cimén. Ma lefolyt kihallgatásakor, maradjon.
szerencsémre megláttam a Bómai-körut Iáján
amelynek befejeztével Wolff ezredest haza
a lórékat és digókat, — tudtam, hogy azok a
házunk előtt járnak s igy szerencsésen hazavergődtem. Otthon azonban az iskolai életre
vonatkozó kérdésekre igen szűkszavú, mogorva
{feleleteket adtam. Nem tudtam megérteni,
hogy miért kell nekem iskolába járni, noha
már tudok inri-olvasni? Anyai nagyanyám
Halálos szerencsétlenség a Móra-városrészben
tanított meg olvasni, állítólag bámulatosan
, f i ! Délmagyarország
munkatársától.)
A árokból, minden kísérletnél visszaesett és rövid idő alatt és tőle tanultam irní is egy
Nemestakács-uccában, a legsötétebb Móravá- ilyenkor nyakig merült el a jéghideg vizben. hat krajcáros palatáblán.
rosrészben csütörtökön éjjel Sári János 36 Már kiáltozni sem tudott, amikor egy rendőrAz iskolai oktatás tehát egyrészt unalmas
őrjárat jött az uccán.
éves iparos részegen beleesett az ucoa mély
volt,
másrészt rettenetes. »Ütemre;; irtunk
árkába és
belefulladt.
A rendőrök azonnal az elalélt ember segítsémindenféle
vonalakat, melyekben semmi érSári János éjfélig borozgatott az egyik kocs- gére siettek, aki azonban közben erejét eltelmet nem láttam: »A középsoron alulról
vesztve,
teljesen
elmerült
a
vizben.
Csak
hoszmában, amikor hazafelé indult. A Nemestakezdjük, jobbradülő ferdevonalat irunk at
kács-ucca felé vette útját és az eléggé sötét szas küzdelem után tudták kihúzni a vizből,
közép-felső
sorig, — egy, kettő!« Ezt csinál-,
azonban
ekkor már nem volt
uccában beleesett a vízzel telt árokba. A kel- Sári Jánosban
tuk egy negyedórán át, a tanitó a falitáblán,
élet.
A
helyszínre
kihívott
rendőri
bizottság
lemetlen fürdő következtében Sári hirtelen kima a palatáblán. S azután egy másik negyed
józanodva segítségért kiáltozott. A néptelen j kétségen kivül megállapította, hogy Sári sze- órán át: »felülről kezdve, balra vissza, lenn
uccában azonban senki sem járt ebben az rencsétlenség áldozata.
jobbra kanyarítva: egy, kettő, három!« Miidőben. Sári hiába próbálkozott kijönni a mély i
kor ezzel is készen voltunk, ujabb vezényszó

és belefulladt a jéghideg vízbe
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Megbuktam az első elemiben
Fantasztikus idők voltak azok, amikor a
régi Szegedet eltemettük! Meri valóságos temetés volt az: méter magasan, vagy még magasabban feltöltöttük a város területének nagy
részét. Igen nehéz dolog volt a felsővárosi
lagúnák eltüntetése s ezt a munkát jórészben olaszok végezték, akiket mi csak digóknak neveztük. Azt hiszem, a hires szegedi
kubikosok sokat tanultak olasz kartársaiktól.
A Felsőváros feltöltésére a földet az Algyőre
vivő ut bal oldaláról, a körtöltésen túlról
szállították be a digók, még pedig lórékon.
A lóré apró vasúti kocsi, föld, kavics, vagy
kő szállitására, lebocsájtható oldalakkal. Kezdetben egy miniatűr mozdony pöfékelt a lórék
előtt, de azután áttértek a lóvasúti rendszerre.
Az a terület, ahonnan a földet hozták a vámházon tul (rámpá-nák
hivtuk a töltés föl- és
lejáróját), kitűnően ismeretes volt előttem,
mert az országút jobb oldalán eperfák voltak
vagy egy kilométer hosszúságban a töltéstől
kezdve, — addig, ahol az ut keletről északra
kanyarodik s azok között az eperfák között
nem volt egyetlenegy sem, amelyre 1881-től
3887-ig minden nyáron egy néhányszor fel
ne másztam volna. Előttem vannak ma is a
nagy gödrök, melyekből száz meg százezer

B E L V A R O S I
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Február 10., 11, 12-én, pénteken, szombaton és vasírnap

köbméter földet behordták a városba, vagy
talán még sokkal többet; emlékezem: azt beszélték, hogy »sárga agyagot« szállítanak be és
tönkreteszik vele a kerteket. Tényleg sárga
volt az a föld, de ma már tudom, hogy nem
agyag, hanem lősz volt: finom szemű, sürü
masszává összenyomott homok, — olyan, mint
aminőből a Balaton somogyi partját megszerkesztette a Teremtő.
Az a lázas munka, amely körülöttem folyt,
természetesen nagyon érdekelt engem, bár
igen sajnáltam, hogy eltűnnek a környékünkön a vizek s a kezdődő építkezéseket gigászi
méretűeknek láttam. Természetesen egész nap
az utcán csavarogtam és 1880 őszén kedves
szüleimnek azt az elhatározását, hogy beadnak az iskolába, igen kellemetlen érzésekkel
fogadtam. Még nagyon élénken emlékeztem
a kisdedóvóra...
Azonban, amit az apám, vagy az anyám
mondott azt, hacsak el nem felejtettem, mindig teljesítettem a legelső szóra, minden okos.
kodás és megjegyzés nélkül s igy legfőlebb
savanyu és komor ábrázatom mutathatta,
hogy az iskolától irtózom, de balsejtelmeimről nem szóltam egy szót sem, mikor iskolai
pályafutásomat megkezdtem.

K O R Z O
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Február 10., II., 12 én, pénteken, szombaton és vasárnap

Ha én szeretlek, jól vigyázz! A fehér ördögök
Prosper Mérimée novellája
Carmen
—— — — —
F.seamiltó
— — — —
Don Jósé — - — — —

12 felvonásban Főszereplők.
Dolórcs Del Rió
VIctor Mc. L s n g l e a n
Don Alvorodó

Dráma a sivatagban 8 felvonásban.

Főszereplő: Richárd Berlhelmcs. — Ezt megelőzi

Finom uri h á z .
Vígjáték 6 te vonásban

Ezt megeszi:

H l r ^ f l Ó .

Előadások ke ¿de e 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, T és 9 Órakor.

Főszereplő: Chcster K o k l l n .

Előadások kezdete <¿15, féi 7 és tél 9, vasár és ünnepn.p
iéi 3, tél 5, tél 7 is fél 9 őrskor kezdődnek.

következett: »Most pontot a hegye fölé: egyl
egy! egy!« Én ettől egészen elkábultam és folyton az járt az eszemben: Miért nem mondjaí
ez a bácsi röviden és egyszerűen, hogy »gyerekek, írjatok egy kis i betűt? Minden értelmes dolgot le tudtam irní, de a »jobb felső
horog« helyett néha »bal felső horgot« rajzoltam, lia még nem tudtam, hogy a tanitó ur
milyen betűt akar velünk megalkottatni, —
s e miatt a megfelelő fenyítésekben részesültem. Legkevésbbé szerettem, ha a tenyeremet
előre kellett nyújtanom abból a célból, hogy
a tanitó ur a pálcával rácsapjon. Az a másik
elmés büntetés, amitől a többi gyerek félt,
abból állott, hogy tenyerünket felfelé forditva
kinyújtott ujjainkat össze kellett szorítani abból a célból, hogy a tanitó ur a léniávak egy
csapásra mind az öt körmünket eltalálja;
ez azonban nekem kevésbbé rémes volt, mert
tudtam, hogy ha a megfelelő pillanatban kapom le a kezemet, a lénia lapja, mely lasabbban jár, mint a nádpálca, valami retteneteset
nem ülhet. A legtöbbször azért kaptunk ki.
mert nem figyeltünk. Abban az időben a
mi iskolánk pedagógiájában »figyelni« annyi!
jelentett, mint a két tenyeret az asztal lapjára tenni és egyenesen előre nézni. Én a
;>szép figyelemért; mindig akkor kaptam dicséretet, amikor arra a vonalra néztem, ahol
az előttem levő fal a menyezettel találkozott.
A feszült figyelem persze arra szorítkozott,
hogy a tenyerek az asztalon legyenek, a kinyújtott ujjak ne mozogjanak és hogy a tekintet a kiválasztott fix vonalról el ne terelődjék:
annak a figyelésére, hogy mit beszél, vagy
Sz-ged szab klr. város IskolAnklvdll Népművelést Bizottságának IV. tudonányterjesztő előadása a miivelt közönség számáia

1928. évi tebruúr
Qó
vasárnap
d . e . 11
a Belvárosi

Moziban.

Mont

Ar Alpok királya.

12-én,
órakor

A bemutatásra kerülő tilm:

Blanc.
A kisérő előadást tartji

Dr. Flrbás Oszkár
állami reáliskolai tanár.
Rendes mozi he'vátak A tanuld ifusig 40 til'éres kedvezményei
>egsyel jelenhet meg az előadás >n
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mit csinál a tanító ttr, már nem jutott energiám.

Fályol
borítja
Hervadt arcomat..i ~
Ezt igen szomoruán kellett énekelnünk,
noha én egészen rendben levő dolognak tartottam, hogy akinek az arca hervadt, annak
az arcát csak hadd borítsa az a fátyol 1 És
miután a leglelkesebben elénekeltük azt a szép
dalt, hogy

Az ének-órákon különösen szenvedtem. A'
tanító ur népdalokat énekeltetett velünk. Amikor azonban azt kelleti énekelni, hogy

Végig mentem az ormódi
temetőn,
Elvesztettem
piros bársony
keszkenőm...
— Az ének után megkérdeztem a tanitó
úrtól, hogy mi az a ^keszkenő?« És amikor
azt felelte, hogy > zsebkendő«, én viszont azt
mondtam neki, hogy »én ezt nem értem, mert
én még sohasem láttam olyan zsebkendőt,
ami bársonyból van Ezt én igen komolyan
mondtam, a gyerekek azonban igen nevettek
rajta s tanitó ur is egészen felderülten mondta
nnkik: Látjátok, milyen ostoba ez a Szabó?
Milyen szép ez a nóta és ahelyett, hogy ő is 1
flalolna, ilyen szamárságokon töri a fejét«.
Sok bajom volt azzal a, gondolom hazafias
intmcióju dallal, amely igy kezdődött:
*

legényeit

1928 február Itt

*

Ha még egyszer azt izeni,
Mindnyájunknak
el kell menni..."
megkérdeztem, hogy miért kell még egyszer
üzenni, miért nem megyünk már az első üzenetre?
Miután az ilyen kérdéseimen a gyerekek
mindig nevettek, aféle »bolond figura; lettem
az iskolában s a tanítónak igen sok bosszúságot okoztam, aminek kiegyenlitéseül mindig
volt rajtam valami kék folt, melyet mindig
daganat előzött meg: már tudtam, hogy a
nádpálca-csapás meddig fáj, mikor dagad,
mikor lesz kék a helve stb.
*

el ateartále hurcolni a
— leütötték
asz apái

leányi,

kozott öt tanyai legénnyel, akik Berta leányát erőP é t m a gv * r'o r s z á ff m u n k a t á r s á t ó l )
vel el akarták hurcolni. Amikor Berta tisztán
Csütörtökön reggel jpU'ntették a rendőrségen»
látta a helyzetet, rátámadt a legényekre és azonnali
hogy
Mokházán Berta Pál gazdálkodót bosztávozásra szólította fel őket. Eközben történt azv :bót fejbeverte Császár linr«> 2® eves átokházi
után, hogy Berta meglökte Császár Imrét, aki a
legény, mert az apa leány», védelmére kelt. Berkezében levő husánggal ugy fejbeverte Bertái,
t;il életveszélyes sérülésével a közkórházba szálhogy annak fejét azonual elöntötte a vér. Az ütés
lították A véres tanyai verekedés után megindult
legerősebben Berta balszeméi érte. Jobbszemét még
rendőri nyomozás megállapította, hogy szerdán
a háborúban kilőtték és igy most egyik szemére
délelőtt Berta átment egyik közeli szomszédjához.
sem lát. Császár Imrét azonnal letartóztatták. BerAlig tartózkodóit azonban néhány percig szomszédjánál. amikor portájáról sikoltozást és segély- ( tát beszállították a közkórházba, ahol megállapikiáltásokat hallott. Berta azonnal hazarohant. Há- < totlák, hogy az ütés olyan sulvos volt, hogy
} Berta balszeme világát valószínűleg teljesen eizának udvarán különös látvány tárult elébe.
Az udvaron felesége és leánya izgatottan vitat- | veszíti.

Ji fajvédő
újság
munkatársa
bocsánatot
Kért a »Tótágas«
sssersöfétől
Mészöly

Gedeon

saftópöre

„Maró

Gergely

Kalendáriuma"

(A Délm agyar0 rs zág munkatársától.')
Az
emlékezetes Tótágas-affér
érdekes epilógusa
jétszódolt le tegnap a budapesti törvényszéken
a Töreky-\at\ács előtt. A Töreky-tanács annak
a sajtópörnek a tárgyalását lüzte ki. amelyet
Mészöly Gedeon professzor inditott
Czebe
László ellen, aki az időközben megszűnt
Magyar lljság
cimü kurzuslapban azzal vádolla meg a Tótágas szerzőjét, hogy ő a
szerzője az úgynevezett Maró Gergely Katenríánumá-naV. is, amely a darabonikorszakban
Jelent meg.

mlaíí

tartalmazott, amelyeket senki sem hagyhatott
volna megtorlatlanul. Mészöly professzor annak idején a Délmagyarországban
közölt
nyilatkozatában is erélyesen tiltakozott a faj*
védő újság feltevése ellen, politikai múltjával
és meggyőződésével bizonyította, hogy nem
is lehetett szerzője annak a gunyiratnak,
amelyet Maró Gergely Kalendáriuma
címen
könyvelt el a magyar politikai irodalom.
Ugyanakkor bejelentelte az! is, hogy a sajtópört megindította a fajvédő újság cikkírója
ellen.
A pör azonban nem kerülhetett tárgyalásra,
Mészöly Gedeon irodalmi afférjával kapteljes
csolalban csak ezt az egyetlen sajtópört mert Czebe László a tárgyalás előtt
elégtételt
adott
Mészöly
Gedeonnak
a
köveiindilotla meg, mert az inkriminált cikk hangja
tökéletesen megfelelt a fajvédő újság gyaláz- I kező nyilatkozat tormájában:
„\ megszűnt Magyar
Uiság 1927. évi mákodó hang'ának és olyan súlyos sértéseket I

és igen nagy választékban kaphatók

autó, motorkerékpár

és kerékpár

James-

Állandó

ralitúron

és

alkatrészek,

Trlumf-

Berllet-gyártmányu

Jus 31-ikI száméban Maró Gergely
Kalendá*
numától
a Tótágasig
címmel egy cikkei
Írtam, melyben Mészöly Gedeon szegedi
egyetemi tanár úrról a Tótágas-Ügy kapcsán
azt állítottam, hogy a Maró Gergely-féle
darabont-kalendáriumnak ő a szerzője és
ezzel kapcsolatban Mészöly Gedeon profesz«
szor ur személyét sértő kritikával illettem.
Ezen cikket közvetlenül egy képviselőházi
ülés után írtam, amikor egyes képviselők a
professzor urat éles vádakkal illették. Ugyan*
akkor informáltak engem is a fentieket illetően. Időközben meggyőződtem, hogy mindabból, amit a cikkben Mészöly Gedeonról
állítottam, egy betű sem igaz, engem
félre*
vezetlek. Meggyőződtem, hogy Mészöly Gedeonnak a Maró Gergely-féle kalendáriumhoz
semmi köze nem volt, ellene sem ezért, sem
másért soha fegyelmi eljárás nem volt folyamatban. Mészöly Gedeon hazafiasságához a
legtávolabbról sem fér kétség s éppen azért
a cikkben foglalt valótlan állításokért s az
azokhoz fűzött sértő kritikáért ünnepélyesen
bocsánatot kérek. Czebe
László, a Magyar
Újság volt munkatársa."

Lesipuskások az Iparos fronton
. »Mindenki kisiparos ma Szegeden , szokta mondani az egyik tekintélye* iparosvezér. Pemagőgía
azt bedobni az iparosság közé, hogy a kisiparosnak és a nagyiparosnak más az érdeke, inert
nincs kisiparos, csak iparos van;, mondja a másik
tekintély. »Politika az, amit itt a »kisiparos« elnevezés alatt csinálnak«, állapítja meg a harmadik
te kin tél v. Az azonban, amit ezek a tekintélyek
l!z év óta itt a szemünk előtt 35<Ni kisiparos
niegnyergelésével csinálnak, az nem poli'ika? Az,
mint ők szokták mondani: »Minden politikán felülálló gazdasági harc az össziparosság érdekeiért«
Ha azután van olyan bátor iparos, aki szemükbe
meri mondani, hogy amit 10 év óta csináltak, da
főkéut, amit nem csináltak, az leginkább a saját
egyéni érdekeik szolgálatára történt; az azután
»felforgató«, »vörös radikális«, »nemzetközi Vágipárti«. Minden, csak nem tekintélyes iparos. Arról
aztán sietnek megíratni iesinuskásokkal. hogy súlytalan, törtető, dárdarázó, aki a nemzeti és polgáif
gondolatot meg akarja támadni.
Tekintélyes urak! Nagyon rosszul politizálnak
' ugy a saját, mint az iparosegység érdekében, amikor olyan elvi kijelentéseket kockáztatnak meg,
hogy bizonyos politikai pártok kötelékébe tartozói
iparosok nem lehetnek vesetők az ipartestületben,
(Talán azt hiszik, hogy a külvárosrendező-nagybizottságban vannak?) Bossz lábon állhat az aí
»Iiolgári blokk«. Ilyen és hasonló baklövésekkel
nem csoda, ha lejáratják »tekintélyüket', még ai
tekintélytisztelet alapján álló iparosok előtt is.
Az sem emeli valami nagyon a »magasabb vezérek« tekintélyét, hogy leibzsurnáljukban neki
ugratnak már a tárgyalások menete alatt azoknak
a bizottsági tagoknak, akik ott és mindenütt elsősorban iparosok és csak azután ellenzéki polgárok.
Ez a valódi demagógia, leülni a zöld asztalhoz,
tárgyalni, talán becsületszóra, igérni a barátságot*
hátulról pedig lesipuskásokkal robbantani azok
között, akik. végre komoly munkát akarnak végezni az iparosság érdekében.
Nem akarok sokat beszélni az iparosegységről
és annak robbantóiról, mert hiszem, hogy az iparosság érett tömegei maguk fogják az egységet
megteremteni, még pedig a robbantók félreállttá sáv a I.
Nem sokan vannak ezek az urak, inkább csak
hangosak. Ismerjük a kezeket is, akik mozgatják
azokat. Ez az az úgynevezett polgári blokk, amely,
a nemzeti gondolatot kisajátította, most pedig
létrehozott az iparosok között még egy kasztot, ai
»tekintélyes iparosok« kasztját, sokszor — bölcsön<kert tekintéllyel.
Ezzel azután be is bizonyították a »magasabb!
vezérek«, hogy nemcsak iparos vau, hanem tekintélyes számmal vannak kisiparosok is, akiknek bajairól ha szóltunk, az már politika volt, az már demagógia volt, mert zavarta a vezérek nyugodt
nyeregbenülcsct.
Vannak és mindig többen vanuak, akik világosan
látják azt a hatalomért való törtetést, amely a
legutóbbi kamarakörzeti nagygyűlés rendezésénél
is megnyilvánult. Látják világosan, hogy ezek a
fő- és alrendezök állanak az iparosegység útjában lesjpuskásaikkal együtt.
Dobay József.
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Júlia

Ar operettekhez és egyéb tingli-tanglikhoz sa&Ü
látott szegedi színpadon csütörtökön este megint
vendégszerepelt az — irodalom. A vendégszereplésre ü n n e p i h a n g u l a t b a n gyúlt össze igen
izépszámu közönség és amikor a nézőtér sötétbe
borult és a rivalda lámpái kigyúltak és a függöny
izéjjelment, áhítatos figyelem csendje fogadta a
költőt, aki é I és a színészt, aki ma f e l a d a t r a
vállalkozott. Sajnos, az elért siker nem állt arányban a s z í n é s z e k szorgalmával és becsületes
szépetakarásával. Nem tehetnek róla. Minden hibáért, baklövésért, stilustalanságért és müvészietlenségért, amely elékteleníti a szegedi szinpadot,
kizárólag az igazgató a felelős. Mindig drámai
színházban működött. Alkalma volt egyetmást látbi és tapasztalni és mégis egészen gyönge és
hiányos drámai együttest hozott össze. Ujjongva
láttuk pedig ma megint: nincs itt ok sutba dobni
művészi hitelveket, irodalmi célokat és programokat. Ellenkezőleg.
| Shakspere szövege ma hibátlanul és folyamatosan zengett. A szereplők egytől-egyig tudták a
szerepeiket. Egy-egy ritkán előfordult kisebb zökkenőtől eltekintve, a tempó gördülékeny és helyes
ötemü volt. Szóval kaptunk:
összjátékot. De,
Hiányzott a legtöbb szerep l e l k e . Hiányzott
gyakran a lendület. Hiányzott a poézis m a r a d é k t a l a n közvetlensége, a szenvedély m a g á v a l r a g a d ó ereje és a kedély m é l y bája. Általában: a legtöbb illúziót az első felvonásban
tudta fölkelteni a sikerért lelkesen harcoló egész
derék gárda. Legkevésbé a második felvonás sikerült.
I Shaksperef, hacsak nem frakkban és klakkban
játszák, most mindenütt három felvonásra vonják össze. Ez — helyes. Az összevonásnak azonban határa van és ez a határ legalább ott föltétlenül elkezdődik, amikor a húzás a drámaiság
rovására megy, vagy a darabot másnak tünteti
föl, mint aminek az iró megírta. A Romeo és Júlia
tudvalevőleg nagyszerű színpadi költemény,
de
drámailag vaskos műhibái vannak. Romeo fatális
véletlenek miatt nem tudja meg, hogy Júlia tetszhalott, tehát f a t á l i s v é l e t l e n e k e n múlik,
hogy nem maradnak életben valamennyien, akik
a darab végén meghalnak és hogy a darab nem
azzal végződik, hogy majd csak ásó és kapa
választja el egymástól Romeot és Júliát. Ha a
dráma ugy maradt ránk, ahogy Shakspere megirta, abban az esetben ez a hatalmas géniusz a
Romeo és Júlia megírása idején még nem teljesen tudta átönteni az anyagját színpadra. Ez
azonban a szegedi rendezőnek ha nem is Júlia,
hát Hekuba és a harmadik felvonásban ugy ad
össze, von ki, szoroz és oszt, hogy végeredmény
gyanánt egészen más darabot kapunk, mint amit
ama bizonyos Shakspere nevezetű színész és iró
megirt.
Júlia verssorai hol közvetlen lírával, hol erős
drámaisággal zengtek P á r t o s Klári előadásában.
F a r k a s Endre ma jutott először komoly feladathoz. Szorgalmasan készült, lelkesen akarta a
legjobbat. E g y e d Lenke ismert kvalitásai nem
érvényesültek. H e r c z e g Vilmos gonddal vigyázott a rímekre. F ő i d é n y i László jő Mercutio
volt. Uti, Rónai, Szilágyi, Tasnády, Páger, Jávor,
Molnár és Oláh szorgoskodtak és igyekeztek még.
Az egész est valamennyi tanulságával ujabb bifonyiték amellett, hogy kizárólag az igazgatóságon
múlik, hogy a szegedi színház zajos és emléke,
zetes m ű v é s z i élményeknek is o 11 h o n a legyen,
fc. s.

Harmónia hangversenyek:

Darré Jeanne Marié,
kinek a külföldi sajtó a francia zongoraművészet
királynője diszjelzőt adta, 14-én a Harmónia V-ik
bérleti hangversenyén adja gyönyörű müsoru zongoraestjét.

Bárányi János

előadóművészeiéről a fővárosi sajtó egyöntetű elragadtatással irt. Rarátai kérésére február 23-én
adja szegedi hangversenyét grandiózus műsorral.
Jegyek szombattól.

Rubinstein Erna
március 1-iki hegedüestje zenei élmény,'

A szinházi iroda hirei
A templom egere. Ezen a héten még csak ma
szerepel a szinház műsorában Fodor László páratlan sikert aratott ytejátékujdonsáM,

T

Diadalmas asszony. Csajkovszky remek muzsiSzombaton délután Ifjúsági előadás: Rigóiéit«.
káju operettjének szombati és vasárnapi előadásai
Bérleti felhívás. A szezon első huszonötös bérletiránt olyan érdeklődés mutatkozik, mint aminő a
sorozata a Romeo tegnapi előadásával lejárt, miért
legdivatosabb operett-premiereket szokta megelőzis a szinház vezetősége felkéri az eddigi bérlőket
ni. Sziklai Jenő rendező és Beck Miklós karmesés azokat, akik ujabban bérelni szándékoznak,
ter vezetése mellett a színtársulat legjobbjai nagy
hogy a kivánt helyek biztosítása végett a szinházi
ambícióval készülnek az értékes reprizre, mely
irodát minél előbb felkeresni szíveskedjenek. Az uj
az előjelek szerint ebben a szezonban állandóan j bérlet a jövő héten kezdődik a K r é t a k ö r bemuműsoron fog maradni.
I tatásával.
ü "
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Péntek. Róm. kath. Skolasztika.
Protestáns Elvira. Nap kél 7 óra
16 perckor, nyugszik 5 óra 14 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt
10-1-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I , emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3-7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9.
(Tel. 352.) Moldván
L., Újszeged, Vedres ucca
1. (Tel. 846.) Nyilasy Ágoston, Szilléri sugárut 11.
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.)
Zahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 693.)
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése:
Hazánkban az idő enyhe és változékony jellegű.
A nappali maximum megközelítette a 10 fok
Celsiust. Az éjjeli hőmérséklet pedig csak helyenkint sülyedt a fagypont alá. Jóslat: Egyelőre még
enyhe és változékony idő.
— Meghalt Belle Ferencné. Súlyos csapás érte
dr. B e l l e Ferencet, a városi zeneiskola hegedűtanárát. Felesége, C s u r g a y Anna zongoratanárnő, csütörtökön reggel váratlanul elhunyt. Belléné már hosszabb ideje betegeskedett, állapota
azonban az utolsó napokban lényegesen javult és
ugy volt, hogy csütörtökön reggel végleg elhagyja
a betegágyat. Felkelt, öltözködni kezdett, de hirtelen rosszul lett és szívszélhűdés következtében
rövid néhány perc alatt meghalt. A megboldogult
Zenetanárnő volt, kilenc évig tanított a városi
zeneiskolában, ahol értékes pedagógiai működést
fejtett ki. Halálának hire mélységes részvétet keltett. Az elhunyt uriasszonyt szombaton délután
3 órakor temetik a belvárosi katolikus temető
halottasházából. A rekviem szombaton reggel 9
órakor lesz a filharmónikus zenekar közreműködésével a fogadalmi templomban.
— Uj kórházi segédorvosok. A városi kőzkórházban megüresedett két segédorvosi állásra már
régebben kiírta a város a pályázatot. A pályázat
határidejéig őt orvos nyújtotta be a főispánhoz
pályázati kérelmét, két szegedi és három vidéki.
A pályázók közül a főispán csütörtökön nevezte
ki a két szegedit, dr. S z u c h y Dezsőt és dr,
T ó t h Jenőt,
— Romániában megszigorítják a cenzúrát. Bukaresti jelentés szerint mától kezdve minden eddiginél szigorúbb lesz Romániában a cenzúra. Az
összes nyomdák utasítást kaptak, hogy mindenféle
nyomtatványt a katonai cenzúra-bizottság elé kelj
terjeszteni jóváhagyás, céljából.
x A szállodák királya a budapesti Royal. A
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni. Központi fekvés. Közel az összes színházakhoz.
531

— Hálaadó mise a pápa megkoronázásának év.
fordulóján. Vasárnap, február 12-én ünnepli a
katolikus egyház XI. Pius pápa megkoronáztatásának évfordulóját. Ez alkalommal délelőtt 10
órakor a fogadalmi templomban ünnepélyes hálaadó szentmise lesz.
— Előadás a Munkásotthonban. Z u s c h t a g
Vilmos pénteken este hét órakor »A német parasztforradalom történetei cimmel ismeretterjesztő előadást tart. Belépti dij nincs.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken délután 5 órakor kezdődik.
— Képet vásárolt a város Nyilassy Sándortól.
N y i l a s s y Sándor festőművész legutóbbi kiállítása alkalmával elhatározta a tanács, hogy a kiállított képek közül megvásárolja a muzeum számára a Legények-lányok című festményt. A tanácsi
határozat végrehajtására csak most került sor. Á
tanács a képet ezerötszáz pengőért vásárolta meg
a festőművésztől.
x Báli frakkingek és nyakkendők Lampel és
Hegyinél.
538
— Karrier előtt Zöldhelyi Anna. Nem ismertetjük azt az affért, amely nemrégen zajlott la
Z ö l d h e l y i Anna és J á v o r Pál, a szegedi színház két tagja között és amellyel az unalomig
sokat kellett foglalkozni. Sokan, akiknek nyelvét,
vagy tollát rosszmájúság vezeti, már az affér
napjaiban mondogatták, hogy megcsinálták a főnyereményt ugy Zöldhelyi, mint Jávor, akiknek a
karrierje most kezdődik. Mintha igazuk lett volna
a jósoknak. Zöldhelyi ma levelet kapott Bécsből;
az egyik legnagyobb szinházi ügynökségtől. A
levél szerint az ügynökség a lapokból értesült
arról az inzultusról, amely a kiváló művésznőt a
szegedi színházban felekezete miatt érte. Ismerve
a művésznő nagy és általánosan elismert tehetségét, felkéri, hogy menjen el Bécsbe, ahol minden
pillanatban ragyogó szerződést kaphat és ahol a
szegedihez hasonló inzultusok sohasem érhetik,
Zöldhelyi persze nagy örömmel habzsolta az aján<
lat minden sorát és már döntött is. Két hónap
múlva utazik Bécsbe, ahol értesülésünk szerint s
Ronachernek lesz hatalmas gázsi mellett egyi>
attrakciója.
x G. B. L. báli selyomfrarisnyák minden szinbea
Lampel és Hegyinél.
539
— ösztöndijat bap a várostői egy fiatal szeged!
szobrászáé. A város tanácsa a kulturszenátor ja«
vaslatára elhatározta, hogy a jövő év januárjátó
kezdve egy évig havi százhúsz pengő tanulmány'
ösztöndíjat ad L ő t ^ i e Éva szobrásznőnek. Lő t/a
egyetemi tanár ígéretes tehetségű leányának, aki
munkáival művészi körökben máris nagy feltűnést keltett. Lőthe Eva a város ösztöndíjának
felhasználásával külföldön kívánja befejezni ta>
nulmányait.

KUSS ÉTTERMÉ

Papp Jancsi
a Royal-Orfeum

tagja

a legsxebb magyar és
mtídalokaí
énekli
i. &ó lO., 11., 12-én
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A színháznál szentül meg vannak róla győződve,
hogy mindenki; akinek ott valami hivatal adatott,
a helyén van ós nagyszerűen végzi a dolgát. Meg.
vannak tehát természetesen arról is győződve,
hogy a reklámirozá.sl is pompásan végzik és hogy
nagyszerűen harangozzák he az egyes darabokat,
sz előadásokat, a díszleteket, a szereptudást, a
szerzőt, az igazgatót, a világositót, sőt még a
nagy ruhatári rendet is. Kinek jutna eszébe vitába
szállni ezzel a j á m b o r megnyugvással és dagadó
önérzettel? Nincs tehát se színházi, se közéleli,
se számvevőségi, se tűzoltói, se közgyűlési, se
közigazgatási, se egyéb kritika abban, amikor
megírjuk. kizárólag flzjért, hogy egy érdekes tényt
regisztráljunk, hogy a Széchenyi-téren, ott. ahol
kél parktükör között a városházához vezet az ut,
a baroméieres bódéra ni a, k i l e n c e d i k é n is
a következő kivilágított vászonhirdetés volt fölszerelve:
V, F E B R l Alt 3-VN: T E M P L O M

EGERE.

1 a, megállapítva, hogy a h í r l a p í r ó
teljes
m é r t é k b e n i g a z o l t a á l l í t á s á n a k valós á g a I.
— F.Ioadás a barumfibetegségek elleni védekezésről. A Szegedvidéki Baromfi-, Galamb- és Háziin ultenyészlők Egyesülete rendezésében dr. Szász
Alfréd magántanár, föbakteorolögus február 19-én,
délelőtt fél 11. órakor a városháza közgyűlési
termében a baromfibetegségek és azok elleni védekezésről előadást tart.
— Az anya gyermekeivel együtt kiköltözött —
ft halottas kamrába. Bécsből jelentik: Tegnap egy
waehringi soffőr felesége az ura tudta nélkül
másfél és féléves gyermekiével együtt a halottas
kamra szolgálali helyiségébe szállásolta el magát
«'•s vonakodott onnan távozni. Azzal okolta teltét,
hogy nem tudja elviselni szállásadónőjének a komédiáit és általában lakásviszonyait, mert 6 személy lakik egy szobában. A rendőrségnek végül is
sikerült az asszonyt békés távozásra birni. Lépések történtek abban az irányban, hogy az asszonyt
gyermekeivel együtt megfelelően szállásolják el.

x Bach. Tűzifa száraz, olcsó és jó.
29
' _ Tüz egv budapesti likőrgyárban. Budapestről
jelentik: Ma déli 12 ó r a tájban az Üllői-uton
lévő B r a u n likőrgyár palackraktára kigyulladt.
A hosszú földszintes épület padlásáról csaptak fel
a lángok és amikor a tűzoltóság megérkezett, a
tetőzet lángokban állott. A padláson üres palackok
voltak felhalmozva, amelyek a hőség következlében nagy dörrenéssel pattantak szét. A tűzoltók
hatalmas vízsugarakkal árasztották el a szomszédos
épületeket, hogy a tűz tovaterjedését megakadályozzák. Munkájukat megnehezítette az, hogy a
padláson nagymennyiségű csomagolószalma is volt
felhalmozva. Háromnegyed órai
nehéz
munka
illán sikerült a szomszéd épületeket > megmcntcjii,
a raktárépület teteje azonban teljesen leégeti és
az ott felhalmozott anyag elpusztult.

VRRGft MIHÁLY
Aradi ucca 4.

gyárosnál

SZEGED

Telefon 469.

Mindennemű
kdlélAru, zsineg, z»6k,
p o n y v n , i ó l o k n r ó , h a l á s z és tenni» h á l ó .
gyermek hinták, tornaszerek
1

gyári

Aron

G i l f u m

k a p h a l ó k.

F e r e n c

angol uri szabóságát
Tisza Lajos körút 37. szám alatt, a református palotában uibál meqkezdte.

Mottó

A SzVSE-Szemere kupameccsnek még
mindig nincs pályája. A SzVSE nem akarja,
mini pályaválasztó Szegedre hozni a miskolci
proficsapatot, viszont a Szemere sem túlságosan lelkesedik a SzVSE miskolci játékától.
A szegediek egyébként teanap konkrét propoziciót tettek a Szemerének, hogy milyen
összegért volnának hajlandók Miskolcra menni.
Ennek a kupaminősitónek az az érdekessége,
hogy a győztese a Sabáriéval kerül össze.
Különleges amerikai rendszeri

IRODABÚTOROK
készítését vállaljuk, ezekből tartárt tartunk
W

I

R

é s
R E N 6 E Y
Írógép szaküzlet
.
2o4
Szeged, Horváth Mihály ucca 7. sz. Teleion 12—21.

A színház házikezeléses. Föltételezzük, hogy naponkint följárnak a városházára, tehát elmennek
a kérdéses bódé mellett azok a városi Üsztviselők
Is, akik most a szinház ügyeit intézik, akiknek
tehát a hivatallal együtt a megbízatás első napjától kezdve hozzáértés is adatott. Ime a példa.
— \ Kúria is felmrnlrHr Magyar Lászlót a Ba1»fih Lajos sajtöpörben. A Kúria Ráth-tanácsa
S z i a v e k kúriai tanácselnök elnökletével szerdán tárgyalta azt a sajtópört, amelyet Balogh Lajos
indított M a g y a r László hírlapíró ellen a D é l m a g y a r o r s z a g b a n közölt cikku miatt. Balogh
Lajos becsületsértéssel és rágalmazással vádolta az
újságírót, amiért az a m u l t évi szénharcokról
irt tudósításában SZénügynöknck nevezte. A szegedi törvényszék, mint ismeretes. Magyart f e l m e n t e t t e a vád alól és ezt az Ítéletet a szegedi tábla is helybenhagyta. Balogh Lajos a tábla
ilélete ellen semmiségi panaszt jelenteti be. és
így került a régóta huzódó ügy a Kúriához. A tárgyaláson M e n d c l é n y i
kúriai biró ismertette
az ügyet. A pörbeszédek után a Kúria meghozta
ítéletét, amellyel Balogh .semmiségi panaszát elutasítót la és az alsóbirőságok Ítéletét j ó v á h a g y -

1928 február 10.

T

H

Értéktőzsde:
A

valuta- és devizaforgalom
Valuták >

Cngol font
27.83-27 98
Belga ( r.
79.50 79.80
16.90 16.98
Cseh' kor.
15285 153 45
Din kor,
9.95 10.C6
Dinár
56930 571 30
DollSr
22 80 -23 00
Fr. fránS
Holl. forint í 29 00 -230.90
(V. in-64 40
Zloty
4m»tertat>

záróárfulvamai:

Ut
3 48 353
L6rl
Líra
30 30—30^50
Márka
176.15 13S 65
Oitr. acHL
8135-80 70
Norv. Kor. 15200 152 60
Sv. frank
10995 11035
Svéd kor.
153.25 153.85

Devizák:
230 05-230 75
Pária

Betgiíd
in.r-3'| -1 06'|,
Berlin
136,27 U-136 67*|,
Buk. d«T. toi
- .—
Brfisaiai
70.55-79.80
Kopenbáea 152,95-153 35
Osló
152 07'|. 152.17'|,
London
27 83 |, 27.91'/,
Miláno
í0.23*|« 30.33*1*
Navvark
571.35 572.95

22.42'/,- 22,52'|i
Pr5g9
16.93 16.98
Szófia
4.11*|. 4.14'!.
153.35-: 53 75
Stockholm
64.10 64 30
Varaó
8°.43'|, 80 68; í,
Béea
- " V H 0 2PU
ZörleK
IC9.91
3 49 3.53
Szab. költ lei
Madrid
97.30 - 97.80

A mai érféktőzfdén az irányzat egv árnyalattal barátsáeosabb volt. A tőzsdeidő első feliben caerdes
üzletmenet melleit változatlan árfolyamok voltak érvény
ben, később réhány napirbin az irányzat megsiilírdult minek következtében az állaláno- hangulat javult.
Az érdek'ödés előterében a Bauxit Óla, Lámpa és a
Chnz-Danubius áttoltak, 2 - 3 százaidig terjedő árnyereségééi. Itt-ott az előforduló lemorzsolódások lényegtelenek. A forgalom mindváeig cserdes maradt. Zérlatkor az irányzat bizakodó volt. A fix papírok piacán
szilárd irányzat me lett a hadikölcsönkölvények 10-30
«zázalékig ugrottak. A forgalom az összes dinietekben
élénk volt. A valuta- és devizapiacon em'itésre méltó
változás nem történt.

l»ari«
London •>,
N'ewyork
BrüsszeV
Milánó
Amsterdam
Berlin
Bécs V
Szófia
Prága
Varaó
Budapest

Belgrád
Bukarest

nvítn "
204250
25 33
5.1980
72.38
27 52
209.40
T4.00
0.0073.20 .
3 75
15.41
58.25
P 90 85
9.1350
3.19.50

_ —,
20 4225
2-33/,
5.199250
72.38
27 31
209 37.50
12400
0.0073.20
3.74.50
15.41
58 25
90.85

913.50
3.19.50

1
Gabonatőzsde:
Az irányzat rozs és tengeriben barátságos, egyebek
tartottak, a forgalom csekély. Az összes lisztárak változatlanok.
Hivatalos árfolyamok:
Buza
77 kg.
78 tg.
79 kg,
80 kp.
Tiszav. 31.35 31.60 3165-31.90 31.95-32.10 32.05-3220
F.-tlszai 31 25-31.50 31.55 31 80 31.65-32.00 31 95-32.10
Fm.
31.05 31.20 31.30-31.55 31 55 31.75 31.80-31.95
Pv.
31.20-31.45 31 50 31.70 31.70 31 85 31 80 31 95
Bácskai 31.20 31 45 31.50-31 70 3L70-31.8-. 31.85-31.95
Dunántúli 30,30-30.50 3085 31.10 31.10-31.35 31.30 31.45
2885 28.95
29.0029.10 egyéb
Rozs, pestvid
32 00 33.50,
Árpa takarmány I. 27.50-28.00 Sörárpa
egyéb 30.00 3f .50
Árpa takarmány II. 27.00-27.50
27.50-27.70
21.75-22.00 Zab I.
Buiakorpa
27.50 27.60
50. - 5 2 . Repce
közép
22,50-23.55
24.40-24.60 Köles
Tengeri uj
24.15 24.35
egyéb
Lóhere napv
Lóhere nagy
155.00-175.00
arankás 135.'*0 145.00
arankamentes
Lucerni, magyar 2C5 00-230.00.

leadóállomások
műsora

. Budapest 557.5. 9.30, 12 és 15: Hírek, közgazda*
ság. 17: Cigányzene. 19: Az Operaház előadásaj
22.0".: Jazz-band. - Bécs 517.2. 577. 11: Hangverseny. 16.15: Zenekari hangverseny. 20.30: Man»
dolinzenekar hangversenye. — Berlin 483.9. 5fi6<
16.30: Szórakoztató zene. 20: Ezio. opera két fel.
vonásban, utána operetlhangversenv. — Frankfurt a/M 428.fi. 11: Mozart-hangverseny. 20.15,: f
Vonósnégyes hangverseny. — H a m b u r g 394.7. 16.1.5:
Hannover: Balletzene. 16.15: Kiel: Gríeg-dalokJ
20: Az aitonai n é p és a szimfonikus zenekaí
fennállásának 25 éves jubileuma. 23.30: Tánczene,'
— Langenberg 468.S. 13.05: Hangverseny. 16.15<
Könyvszemle. 18: Hangverseny. 20.10: Szimfonikus
hangverseny. 20.45: Népszerű zenekari hangver«
seny. 21: Szimfónikus hangverseny. 22.30: Tánczene. — Leipzig 365.8. llrpsden 278 2 12: Gramofonzene. 15,- Zenei újdonságok. 16.30: Hangverseny. 22.20: Hangverseny. — Milano 3158 17.05:
Jazz-band. 20.50: Szimfónikus zenekar hangversenye. 23: Jazz-band. — München 535.7 N'ürnbrrg
303. 12.35: Szórakoztató zene. 18.15: Gitár- és man«
d-olinhangverseny. 19.30: Könyvszemle. 20.20: Fy
Grillparzer: llannibal és Scipio, drámai jelenei.'
— Nápoly 333.3. 16.45: Stefani-ügynökség hirejj
16.50: Csevegés. 17: Zenekari hangverseny. 20.50:
Verdi: Traviata cimü négyfelvonásos operájának
közvetítése. — Prág3 348.9. 11: Hangverseny. 16.30«
Kamarazene. 19.15: Fúvószenekari hangverseny.
Hóma 450. 16.40: Újsághírek. 17.30: Tánczene. 20 tői
Zenekari hangverseny. Utána Brahms: Hegedűverseny. — Zürich 588. 12.30: Hangverseny. 12.50:
Újsághírek. 17.10: Tánczene.
20: Kamarajáték,
Schnitzler: Literatura cimü egyfelvonásos vigjá*
téka. 21: Hangverseny. 22: Tánczeue.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hirlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában«
Szeged.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Irányzat:

Zürich:

ft nagyobb
mai

Belvárosban elegánsan bntorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Külónbeiáratu bútorozott
szoba azonnal elfoglalható.
Tisza Lajos kórut 66. Ie.
L a k á s -

mm

Két-három szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.

Jól főző mindenes szakícj
nő állást keres. »Azonnali
.jeligére a kiadóban.
I

Délelőtti,
napi

esetleg fgésg

könyvelést,

velezést,

le«

penziAr-

k e z e l é t t óvadékkal vállal k

leiige .Perfekt német-francia' I
kiadóhivata han.
534

Ápolónő, vizsgázott, intel.
ligens, kitűnő bizonyítvány«
nyal., privát beteghez, vj
házvezetőnőnek ajánlkozik;
azonnal vagy 15-re. Vidék,
re is elmegy, rtzv. WeinberJ
ger, Alföldi ucca 1., fdszi.
i

ADÁS-VÉTEL

Három vagy négy szobás
Hajlított háló bútorok,
magánházat keresek bérbe.
alkalmi
.Hosszabb« jeligére a ki- konyhaberendezések
á r o n eladók Helmmn mOasz.
adóba.
latosnál, Horthy Miklós ncca 2
Kultúrpalotánál.

Jó megjelenésű üzletszerző
urakat állandó alkalmazásra felveszünk. Kezdőket ki
képezünk. Ajánlatokat személyesen és Írásban Középeurópai Biztosító, Kígyó ucca 5. szám.

Ernyő
favliásí,
át&uzást
jutányosán végez Sleiner
J ö z s é t n é , Kölcsey ucca
12, Tisza Lajos körút és
Feketesas ucca sarok. 474

Újságkihordót
Újszegedre
keres a

Délmagyarország
kiadéhivafííí*.

444

Príma száraz fa

porosz

szén,

koksi

jutányos áron beszerezhető

Fodor

András

fáspiocétében
523
Csekontcs ucca 3. Telelőn 18-0C

Irmuskálól levél vau »Ké.
reskedő 3«-nak, kérem ma
átvenni szíveskedjék. Sok.
sok üdvözlet.
|
K Ü L Ö N F É L É K

Sxárax,

nagyobb raktárhelyiség kJ.
adó. Mikszáth Kálmán u.
24/26. Bővebbet a háztu.
lajdonosnál.

Az Alföld legnagyobb

táblaüveg raktára
Körösi Géza

j

üvegezést vállalata Mérey
ucca 8. T;'efon 9—57. 61

