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Propaganda
Egy magyar képviselő, aki a liberális világban liberális volt, ma pedig a kormánypárt
seszinü frakciójában egységeskedik. nagy cikket irt egyik havi szemlénkben arról, hogy a
mai nvomoruságos külpolitikai viszonyok közt
Magyarország csak óvatos lapogatódzással
orientálódhat bármerre is s az egyetlen, amit
tehet, az, hogy az igazság propagandájával
küzd a hazugság propagandája ellen.
Nem tudjuk, hogy a kormány megköszöni-e
lelkes támogatójának ezt a védelmet, de azt
hisszük, nem volt rá semmi szükség. Először is, mert mostanában senki se vádolta a
kormányt azzal, hogy valami vakmerő külpolitikai kilengéssel veszélyeztetné Európa
nyugalmát, másodszor mert nem igaz, hogy a
mai nyomorúságos viszonyok közt nem lehetne
aktiv külpolitikát csinálni. A viszonyok egyformán nyomorúságosak egész Európában,
mégis külpolitikát csinál Európa minden országa, ha jól, ha rosszul, ha győző ország,
ha legyőzött. Az, hogy nagy zivatar van, nem
jelenti azt, hogy lehetetlenül és gyámoltalanul
kelj állnunk a zivatar kellős' közepén és kikeresnünk magunknak azt a helyet, ahol legjobban vág a förgeteg. Aki hajótörést - szenvedett, az belekapaszkodik minden deszka.szálba s azzal viteti magát a habok hátán,
mig olyan hajóra talál, amelyik fölveszi. Akinek az elete veszedelemben van, az az ördög
kisujjába is belekapaszkodik, mig más fogódzója nincs, — majd elereszti aztán, ha angyallal találkozik. Mi éppen eléggé körül vagyunk véve ördögökkel ahoz, hogy válogathattunk volna köztük addig, mig kisántánt cimen
pokoli gyűrűbe nem kapaszkodnak körülöttünk s eléggé hajótöröttek is vagyunk ahoz,
hogy ne válogathassunk a mentödeszkában.
Volt rá elég időnk, hogy a Fráter György politikájának a vezérelvét tegyük magunkévá:
egyiket St másikkal.
Lehet, hogy ez balkániéi politika, de el kell ismerni, hogy a balkániak a világháború előtt, alatt és után sokkal jobb külpolitikusokat találtak a maguk
kecskepásztor-vezéreiben, mint tni a jól vasa't és kifogá'Ua'anul raccso'ó csccse grófjainkban. S talán ma már nem hazaárulás azt
konstatálni, hogy mingyárt az összeomlás után
cz az úgynevezett balkáni politika lett volna
a józan ész politikája. Mindenesetre több eredményt lehetett volna tőle várni, mint a semerre
ss orientálódás sokéves politikájától, amelynek
Bethlen István csak tavaly veteti bizonytalan
körvonalú véget. A splendid
isotation-í megengedhetné magának egy nagy nemzet, bár
Franciaország is rég felhagyott már vele,
amely a háború után jódarabig meglehetős
zárkózott gőggel kukorékolt a maga szemétdombján, — de a külpolitikai álomkór katasztrófába visz olyan kis nemzetei, mint a
magyar, amelynél a diplomáciai ügyességnek
kell pótolni az erőt.
Mindez azonban már elmúlt esőnek való
köpönyeg s ma, az elmulasztott lépések és el
nem mulasztott botlások utáu — ebben igazat
kell adnunk a kormány prókátorának — legokosabb, amit tehetünk, a kisánlánt hazugságpropagandája ellen az igazságunk propagandájával küzdeni.
Csakhogy
a mi propagandánk körül mintha nem volna minden rendben. A
m i p r o p a g a n d á n k eddig l't'glnSább disz-alburuuk kia-ló •áb;'.r. j?i:",rFe::.'H, a n e l w - k ^ éld-
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mes kiadóvállalatok a legelőkelőbb ajánlólevelekkel támogatva a magyar hivatalos intézmények és a magyar közönség nyakába varrnak harminc és negyven pengőkért, mintha
mi volnánk azok, akiket meg kell győzni arról, hogy igazságtalanság történt velünk. Igaz,
hogy ezek az albumok állítólag idegen nyelveken is megjelennek, de még eddig egyetlen
angolt, franciát, vagy amerikait se láttunk,
akit a magyar igazságnak meghódítottál: volna
ezek a dísz-albumok. Nem is lehet rajta csodálkozni, mert az ilyesmi az idegen szániára
nem éppen izgató olvasmány s azért legtöbbnyíre felvágatlan marad az idők végezetéig.
Az élő szó propagandájára van itt szükség,
olyanra, amilyent Tituleseu folytat, a román
politikus, aki mint hazája vigéce rohangat
keresztül-kasul Európán s hetek óta foglalkoztatja cserkészéseível az egész európai sajtót.
Melyik az a magyar diplomata, aki példáját
követi és folytonosan a fülébe kiáltja a világnak a magyar igazságot? A Rothermereakció egészen más lapra tartozik. Abban a
magyar hivatalos külpolitika teljesen ártatlan. annak a spiritusz rectora Nagy Emil.
A Tituleseu ellensúlyozására nekünk csak
egy alkalmas emberünk volna: Apponyi Albert Mindsu magyar államférfi között neki
vannak a legnagyobb külföldi összeköttetései.,
a külföld szemében ő a magyarság reprezentatív man-je s a ma élő magyarok közül neki
adatott legtöbb a meggyőzés művészetéből. Mi
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lehet az oka, hogy Apponyi, aki pedig nem
sajnálta a fáradságot, nem tudott megközelítőleg se olyan eredményt elérni propagandaútjain, mint amilyent elért hazája javára a
múltban Benes és amelyért látszólag nem
hiába futkossa be Európát a román miniszter. aki a derekáig se. ér fel a mi nagy öreg
emberünknek? Alighanem bizonyos személyi
természetű kérdések, amiket a hivatalos tárgyalások során, vagy után odakint intéznek
Apponyihoz. Például megkérdezik tőle, mije
ő még Magyarországnak azon kivül, hogy
legnagyobb fia? Benne van-e a kormányban s
ha nincs, miért nincs benne? Talán honfitársai nem tartják elég jó magyarnak, elég jó
konstruktívnak, elég j ó kereszténynek? Talán októberi forradalmat csináló, vagy kommunista volt? S ha nem. akkor mi az oka
annak, hogy csak magánember minőségben
szolgálja hazáját, nent mint a külügyi tárca
vezEtője?
Nem tudhatjuk, mit felel Apponyi az ilyen
kérdésekre, de azt tudjuk, mit nem felelhet.
Nem felelheti azt, hogy ő a magyar liberálizmust képviseli, mert az Magyarországon átok
alatt van. Nem felelheti- azt, hogy ő a magyar
demokráciát képviseli, mert az Magyarországon ez idő szerint hidegre van téve. ö csak
a szegény, szomorú magyar igazságot képviseli a Tituleseu hazugság-propagandájával
szemben — s ezért nem emeli fel senki a mi
elbukott igazságunkat.

kultuszminiszter rendeletére
besáriák az egyetemeket
síket? mls a hallgatók feie
nem iAteciatia m ei&adásokat
(Budapesti
tudósítónk
telelőn jelentése.)
A kultuszminiszter az egyetemeken törtéutek
következtében ma ugy intézkedett, hogy amig
az ifjúság fele nem látogatja az
előadásokat,
ez egyetemeket bezárják. Ennek az intézkedésnek nincsen félévvesztő jellege, csupán iiz esetleges botrányok
elkerülését célozza. Illetékes
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helyeken számolnak azonban azzal, hogy ha
megismétlődnének a mult eseményei, az egyetemeket formálisan is bezárják, ami a félév
elvesztését fogja jelenteni. (A szegedi egyetemen történtekről külön cikkben lapunk más
helyén számolunk be.)
.
'
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CBudapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) mint ami megilleti őket, de viszont jogaikból
A budapesti házakon kiragasztották az ifjú- inem engedhetnek
és ha a módosító javaslatsági egyesületek plakátjait, amelyben a Ma- ból törvény lesz, akkor minden törvényes eszgyar Nemzethez címezve azt hangoztatják. közt igénybe vesznek, hogy a numerus
clau•
hogy nem kérnek több jogot az egyetemeken, \ sust eredeti formájában
visszaállilsák.

M^z ügyészség
vádíaí
emelt

99*

§ogy

sajnálja,
Kranlsz
ellen'C*

Meglepetésein
vár&aiólc a Steglitz! dráma tárgyalásán
— A védő
előterjesztése
a miniszteielifjez
és a
parlamenthez
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Berlinből jelentik: Krantz védője, dr. Frey
ma feliratot intézett a birodalmi igazságügyminiszterhez, a porosz igazságíigyminiszterhez,
valamint a birodalmi pártokhoz s arra kéri őketj
hogy törvényhozási
uton módosítsák
a búntetőtörvénykönyvnek
art a részét, amely a tanuk esküjéről
aképpen
rendelkezik,
hogy a
farul
l:i'ia'l';atá",u
előtt kc'l'ci
m••.•feskeíni.

Dr. Frey azt kívánja, hogy az esküt a kihall(Ja'.ás után vegyék ki a tanúból, ugy mint például Magyarországon.
Az Acht Uhr Abcndblatt
jelentése szerint a
Krantz-pörbeu meglepetés várható. Igaz ugyan,
hogy az ügyészség még nem kapott utasítást
a vád elejtésére, de annyi már kiderült, hogy
az
ügyészség
safnálfa,
hogy vádat
emelt
.S-X'XÍKrantz
ellen.
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felszólították a leányokat,
részletesen olvasgassák a
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Berlinből jelentik: Szemben azokkal a parlamenti törekvésekkel, hogy a Krantz-pörhöz
hasonló szexuális pörök ne kerülhessenek a
sajtóba, több iskola mozgalmat indított, hogy
igenis teljes egészében hozni kell az ilyen tudósításokat
elrettenik például. A maíiendorfi
leánygimnázium tanárnői egyenesen felszólí-

Náúossy

Imre

öccse

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
A szigetvári kerületben az egységes párt hivatalos jelöltje, Hoyos Miksa gróf a kerület
jelöltségét a jelölés közben felmerült zavaros
momentumok miatt nem vállalta. A kerületben
igy Nádos^i
Elek földbirtokos, Nádns\i volt
országos
főkapitány
öccse lép fel fajvédő
programmal.
Vele szemben Kelemen
István
kisgazdát léptetik fel.
Ma Szigetváron jelölő gyűlés volt, amelyen
az egységes párt Nicsovics
Vazult jelölte.

elrettenő például

«pör tudósításai!

tották a növendékeket, akik között 12 éves
kislányok is vannak, hogy szorgalmasan
olvassák a Krantz-pőrről
szóló
tudósításokat.
Ennek a parancsnak a tanulók főleg Berlinben tanári felszólítás nélkül is megfelelnek,
mert az uccákon, iskolákban napok óta egyebet sem tesznek, mint a Ivrantz-pör tudósításait olvassák.

—

képviselőjelölt

Holnap Barla-Szabó
József vezetésével küldöttség keresi fel az egységes párt illetékeseit,
hogy Nicsovics legyen a kerület
hivatalos
jelöltje.

Királyfielmecen
a „hivatalos

győsöíí
jelöli"

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Királyhelmecen Baráthy
Béla egységespárti
hivatalos jelölt 540 szóval győzött Wagner Károly egységespárti nem hivatalos jelölt elíen.

Putnoky Elemér eBkirtySzta vagyonát

és levetett® m a g á t a
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Hétfőn délután a Muzeum-körut 35. számú
ház harmadik emeletéről levetette magát Putnoky Elemér 68 éves magánzó és szörnyethalt. Putnoky Elemér az ismert Putnokycsalád tagja, vagyonos ember volt, azonban
kártyán
elvesztette vagyonát, ügy, hogy felesége, aki Teleszky leány volt, elvált tőle.

Putnoky azután újból megnősült és egy francia nyelvmesternőt vett el, aki valósággal eltartotta a beteg embert. Utóbbi időben már
jártányi ereje sem volt. Érdekes, hogy öngyilkossága előtt olyan erőre kapott, hogy
félrelökte a szobalányt és nagy erővel vetette át magát a korláton.

Február
22-én
nyolcsszá^eszer
némei munkás
marad kenyér
nélkül
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Berlinből jelentik: Amennyiben a német fémárugyárak birodalmi szövetsége által kimondott munkáskizárás február 22-én megtörténik,
ugy a némi t birodalomban
832.000
fémmunkás
marad kenyér nélkül. Ebből a számból a fő-

városra 270.000 fémmunkás esik. A kizárási
határozat ellenére sem hiszik Berlinben, hogy
az febrüár 22-én életbe lép, mert a szemben
álló felek között az egyezkedő
tárgyalások
még e héten megkezdődnek,
sőt a birodalmi
munkaügyi miniszter közbelépését is várják.

A tanács titkos ülésen adott engedélyt —
két stílustalan klinika felépítésére
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hétfőn ismét volt titkolni valója a város tanácsának, de most — kivételesen — meg is volt az
oha a titkolózásra, mert a nagy nyilvánosság
előtt szégyenkezés nélkül nem hozhatta volna
meg azt a határozatát, amelyet a polgármester hivatalszobájának párnázott ajtaja mögött
meghozott.
A titkos ülés nem tartott sokáig. Tizenöt
perc múlva a tanács tagjai eltávoztak a polgármesteri hivatalból, a polgármester pedig
a titkos ülés tárgyáról a következőket mondotta a Délmagyarország
munkatársának:
— A titkos tanácsülésen az történt, hogy
Bcrzenczöy Domokos bemutatta a Tiszapaptra
kerülő két klinikának, a belgyógyászati és a
bőrgyógyászati klinikának már átdolgozott
homlokzatterveit. Ezek a rajzok már csinosabbak, változatosabbak,
nem olyan iskolaszerück, mint az előbbiek voltak és mint a többi
egyetemi épületek. Ez a két klinika szebb,
mutatósabb,
csinosabb, imponálóbb
lesz. mint
a többi.

dolgozott terveket, örömünk kissé lelohadt.
Arra gondoltunk ugyanis, hogy fizikailag kissé
lehetetlen az, amit a polgármester, mondott
Egy homlokzatterv átdolgozása nem megy
olyan gyorsan, hogy az uj tervek már is Szegeden lehelnének. Itt tehát valami tévedés
lehet.
A mérnöki hivatalban azután megtudtuk,
hogy feltevésünk helyes volt. A kérdéses tervek már
•
•

hosszú hetek óta hevernek a
mérnöki hivatalban
és átdolgozásuk nagyon problematikus. Legalább is nem látszik meg rajtuk. Megnéztük a két klinika tervét és megütközéssel állapítottuk meg, hogy

a két, közvetlen szomszédsáqba
kerülő és a lisza partjára néző
klinika homlokzata szóróü-szóra
azonos.

A polgármester áradozó nyilatkozatát

Nincs a kettő között egy hajszálvonalnyi különbség, sőt annyira azonosak, hogy ugyanannak a rajznak egyszerű fénymásolata
mindkét terv.

természetesen nagy örömmel fogadtuk az —
első pillanatban, de áruig átérünk a városházáról a »sóhajok hídján« keresztül a mérnöki hivatalba, hogy üti megtekintsük az át-

Csali a felirat első szóíagfál Javították kl
az egyiknél bel-ve, a raásik&ái bőr.-re. Még a
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kis, minden rajzon előforduló rajzhibák is
felfedezhetők mindkét terven. Ami pedig a
tervek szépségét, csinosságát, nm'a'ósságát és a
többi polgármesteri jelzőjét illeti, hát egy kissé
bajos rájuk komoly alapot találni. A két
klinika homlokzatrajzának egyetlen disze a
tető tagozottsága, ha ezt ugyan dísznek lehet
nevezni.

A megoldás a lehető legprimitívebb,
éppen olyan primitív, olyan középiskolai stilusu, mint a többi, ha ugyan nem még fokozottabb mértékben az. Hatalmas falfelületek
tagzás nélkül terpeszkednek a homlokzata**.
A két klinika ugy hat majd a Tisza partján,
mint két ikerraktár,
amelyekben az érkező
uszályok rakományait helyezik el. Elszomorító terv mind a kettő.
A legelszomorítóbb és a legkiábránditóbb
azonban mégis az, hogy

a város tanácsa a titkos ülésen
mindkél klinikára megadta az
építési engedélyt.
Nem tudjuk, hogy ez a tanácsi határozat egyhangúlag született-e meg, nem tudjuk, hogy mi
volt a mérnöki hivatal javaslata, hogy emelt-e
óvást valaki ez ellen az ujabb esztétikai eredmény ellen, mert a tanács nem érzett elegendő bátorságot arra, hogy a nyilvánosság
előtt
foglalkozzon
ezzel a kérdéssel, annyi azonban
bizonyos, hogy a tanácsi határozat előre törvényesít minden ízléstelenséget, amely a város
karakterére rá fogja a jövőben nyomni letörölhetetlen bélyegét.
Hogy miért volt sürgős a tanács számára az
építési engedély kiadása, azt nem tudjuk, mert
hiszen komoly szó van arról, hogy a kultuszminiszter maga fogja elrendelni a tervek megfelelő átdolgozását. Azt sem tudjuk
azonban, hogy a tanács miért adta ki egyáltalában az engedélyeket.
A titkos tanácsülés után beszélgettünk a
kérdésről Fodor Jenő polgármesterhelyettéssel,
aki kijelentette, hogy a tanács az építési szabályrendelet alapján nem is tagadhatta
volna
meg az engedélyek
kiadását,
mert esztétikai
szempontból a tanács nem bírálhatja felül a
terveket. Az építési szabályrendeletben a polgármesterhelyettes szerint nincs ilyen paragrafus.
A polgármesterhelyettes át is nyújtotta az
építési szabályrendelet egyik példányát, amelyben rövid keresés után megtaláltuk azt a paragrafust, amely jogot adott volna a tanács•
nak az engedély megtagadására.
Ez a paragrafus világosan kimondja, hogy az építés módját a tanács esztétikai, szépészeti
szempontból is
meghatározhatja.
A tanács azonban most sem élt szabályrendeletben biztosított jogával.

A színészet! főfelügyelő
Szegeden
(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 ó l )
S a 11 a y miniszteri tanácsos, a kultuszminisztériumban működő országos szinészeti főfelügyelő
vasárnap Szegedre érkezett, hogy a helyszínen
tanulmányozza a házikezeléses rendszert. Látogatást tett a polgármesternél, F o d o r Jenőnél és
T a r n a y Ernő igazgatónál. Érdeklődött a szegedi
színház helyzetéről. A főfelügyelő végignézett egy
előadást is,"amiről kijelentette a polgármesternek,
hogy »nagy örömmel konstatálta, hogy a házikezelés jót bevált«. Ez a rendszer az ő ideája
volt, szerinte csak igy lehet megoldani a vidéki
színházak súlyos válságát. Hivatalos utján igye.
kezni fog abban az irányban, hogy a többi vájrosqkban is ezt a rendszert vezessék be. Salllay
miniszteri tanácsos Tarnay Ernőnek kijelentette,
hogy »régen nem látott a vidéken olyan jó elő«
adást, mint a szegedi színházban«.

Vérnarancs
nagyon szép áru, minden számban ládánkin'
36- P . ~ t ő l .
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/1 ssegedi bajtársak
el§atárosítákf
§ogy nem látogatják
ass előadásokat,
—
a tanárok
nem tarifák meg
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X
Délmagyarország
vasárnapi számában beszámolt arról, hogy a numerus clausust > módosító' tőrvényjavaslat parlamenti tárgyalásával
kapcsolatban a MEFHOSz és a Turul bajtársi egyesületek elhatározták, hogy az egyetemeken »néma tüntetéseket«,
rendeznek. A
hallgatók az előadásokon nem jelennek meg
és távol maradnak mindaddig, míg a törvényjavaslat parlamenti tárgyalását be nem fejezik.
A szegedi egyetemen szombaton már néptelenek voltak az előadótermek. A központi
bajtársi egyesületek rendelkezései azonban
csak szombaton délután érkeztek meg Szegedre. Dr. Paraszkay
Gyula; a MEFHŐSz
szegedi elnöke a központ utasításaihoz híven
azonnal érintkezésbe lépett dr. Issekutz Béla
rektorral és bejelentette, hogy a központ a
numerus clausust módosító törvényjavaslat
tárgyalásának idejére »néma
tüntetéstrendelt el és enue.k értelmében

az egyeíemi hallgatók nem járhatnak be az egyetemre.
Bejelentette még dr. Paraszkay, hogy hétfőu
délben küldöttség jelenik meg a rektornál és
hivatalos formában is bejelentik az ifjúság
állásfoglalását.
Hétfőn délben egy órakor a Werbőczy Egyesület hivatalos helyiségében jöttek össze

a baftársi egyesületek vezérel,
hogy a teendőkel megbeszéljék.
A vezérek rövid tanácskozás után döntöttek
é.s a tanácskozás eredményéről a következő

hivatalos kommünikét
aiiják ki:
»Az az ifjúsági értekezlet, amelyen a
»Turul Szövetség« szegedi kerületében és
a »MEFHOSz« szegedi csoportjában tömörült valamennyi ifjúsági egyesület vezetősége résztvett, február 13-án, hétfőn
délben a következő határozatot hozta:
Az egyetem valamennyi ifjúsági egyesületének tagjai február 11-étől,

kedd reggeltől kezdödöleg az előa 'ások látogatásától
közelebbi intézkedésig tartózkodnak,
kifejezésül tiltakozásuknak,
amellyel a
numerus clausus törvény módosításával szemben
viselkednek.
A tanulmányi és szigorlati rend fentartásának érdekét az ifjúság szivén viseli, azért az értekezlet kimondja, hogy

az összes eyyesületi tagok másmilyen
tüntetéstől,
atrocitástól,
verekedéstől,
igazoltatástól
stb.
a legszigorúbban
tartózkodni köt lesek.
Az egyesületi vezetők felelősséggel tartoznak ezért és adott cselben megelőző
(preventív) rendel teremteni vagy megtorló magatartást tanúsítani tartoznak.
Közelebbi intézkedéseket ujabb
ifjúsági vezetői értekezlet fog hozni, amelynek egybehivása a Turul Szövetség szegedi
kerületi vezérének és a MEFHOSz szegedi csoportja elnökének együttes hatáskörébe tartozik.«
Az értekezlet ulán a bajtársak vezérei felkeresték Issekutz Béla rektort és bejelentették,
hogy a határozat értelmében az előadásokat
egyelőre nem látogatják.
ígéretet tettek azonban a vezérek arra, hogy a »néma tüntetés«
ideje alatt

minden rendzavarástól tartózkodnak.

A rektor a vezérek bejelentését

tudomásul vette
és egyben kijelentette, hogy az ifjúság aiétna
tüntetésérő!': értesíti a kari dékánokat és

a tüntetés ideje alatt a tanárok
nem tartanak előadásokat.
A rektor azonban a legkomolyabb formában
figyelmeztette az ifjúság vezéreit arra, hogy
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a tüntetés ideje alatt mindent kövessenek ef,
hogy űr egyetem békéje, biztosítva
legyen.
Hétfőn délután a bajtársi egyesülétek vezérei összehívták az ifjúságot és előttük is publikálták a néma tüntetést. Egyben elhatározták a vezérek, hogy a keddi naptól kezder
dőleg

bizalmi férfiakat küldenek ki a
különböző fakultások helyiségeibe,
hogy az ott megjelenő hallgatókat figyelmeztessék az ifjúság határozatára.
A hétfői nap különben minden rendzavarás nélkül, a nyugalom jegyében múlott el.
A bölcsészeti és jógi fakultáson előadásokat
nem tartottak, csupán az orvoskaron tartotta
meg néhány tanár az óráját a feltűnően gyér
látogatottságú tantermekben.
>

Érdekes viták, érdekes Javaslatok
a.földmunkásokelső szegedi kongresszusán
A kongresszus szociális I n t é z k e d é s e k e t sürgetett és követelte, hogy a földmunkások
sorának intézését a földnüvelésügyi minisztériumból tegyék át a népjólétibe
(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 ó l ) j • nemzetközi munkaügyi hivatal juttatott el az egyes
A Magyarországi Földmunkások Országos Szövet- ! államok kormányaihoz a mezőgazdasági fűunkások
kötelező betegségi, baleset- és rokkantsági bizsége vasárnap tartotta megalakulása óta első ortosításáról. Elmondotta, hogy ezt az egyezményt
szágos kongresszusit'a Munkásotthon nagyterménemcsak a gazdaérdekeltség,, hanem a hivatalos
ben Takács Ferenc, .országos titkár elnökletével.
A kongresszuson megjelent a szociáldemokrata párt ( hatalom is az országra rá kény szeri tett rendszabálynak tekinti.- még pedig olyan rendszabálynak,
parlamenti frakciójának több tagja, a földmivelésamelyet a mezőgazdasági termelés nem bir el.
ügvi minisztert Gahrovszky Miklós miniszteri taA munkásság, bár ezt' az egyezményt nem tartja
nácsos képviselte.
kielégítőnek, mégis érdeke, hogy elfogadtatásáért
A kongresszusi, amely
sikra szálljon, mert helyzetén mégis esak javítana
eró's rendőri asszisztencia
valamit.
— Ma már nem azt az időt éljük — mondotta
mellett a lehető legsimábban folyt le. reggel félSzeder Ferenc —, amikor azt hitték, liogv Isten
kilenc órakor nyitották meg. Takács Ferenc megaz egyik embert urnák, a másikat szolgának terem«
nyitó beszédében elmondotta, hogy a szövetség
tette. Ma mindenki elismeri, hogy a munka az,
hat és fél évvel ezelőtt alakult meg, de országos
amely ertft jelent és amely fen tartja a társadalmat.
kongresszust még nem tarthatott, pedig nagyon
A munkásoknak éppeu ugy joguk van az élet örösok lett volna a megbeszélni, az elpanaszolni
meihez és szépségeihez, mint másoknak és nem
való, hiszen nincs társadalmi osztály, amely kelehet elvitatni a munkásságnak azt . a jogát, hogy
serűbb, nyomorúságosabb helyzetben lenne, mint
ezeket a szépségeket és örömöket akarja elérni
a földmunkások hatalmas, ^le jognélküli társadalma.
Szeder Ferenc ezután ismertette a magyar földmunkásság szociális helyzetét egészségügyi szemKa hók Lajos országgyűlési képviselő a vasmunpontból. Statisztikai adatokkal mutatta ki, hogy
kások nevében, Gabriivszky Miklós miniszteri tanácsos pedig a fóldmivelésögyi miniszter nevében
üdvözölte a kongresszust. Kimondotta, hogy a
földmivelésügyi miniszter azért küldötte ki, hogy
közvetlenül meghallgassa a földmunkások panaszait, amelyek alapján a minisztérium kidolgozhatja majd a szükséges .törvényjavaslatokat.
Peycr Károly országgy űlési képviselő a Szakszervezeti Tanács üdvözletét tolmácsolta. Elmondotta,
hogy

Magyarország nép?sedési szempontból az
európai á'lamols között vezető helyen áll,
de a gyermekhalaadóság tokláteíében
a
legutolsó helyen,

mert a tűrhetetlen egészségügyi viszonyok teljes
mértékben lerontják a magyar nép lermékeuy ségé*
nek hatását; Az államhalalomnak, ha előrelátó,
értékelnie kellene az emberi űzémeröt^ -az egész»
séget is, mert a tőkét is ez hozza létre.
a földmunkások helyzete még az
ipari
— Huszonegy évvel ezelőtt házhatározat kóte»
munkásság helyzeténél is súlyosabb.
lezte a kormányt a földmunkások kötelező biztosítására vonatkozó törvényjavaslat beterjeszt©,
Ennek pedig az a magyarázata, hogy az ipari
sére. Huszonegy év óta nem történt ezen a téren
munkásság korábban megszervezkedhetett és szersemmi, mert az illetékesek mindig kibújtak e kövezettségének köszönheti azokat az eredményeket,
telezettség alól. Foglalkozott ezutáu a forradalom,
amelyeket gazdasági és szociális téren eddig elért.
utáni törvényhozás szociálpolitikai alkotásaival és
A földmunkások eredményt szintén csak akkor
megállapítja, hogy ezek jelentéktelenné zsugorodérhetnek el, ha kiverekszik maijuknak a szabad
nak össze a szükségletek mellett.
szervezkedés jogúi. Kijelentelte, hogy a Szakszervezeti Tanács minden erejével küzdeni fog
a
Határozati javaslatot terjeszt elő, hogy a kongföldmunkások érdekejért.
resszus kérje az egyezménytervezet
törvénybeiktatását és kérje fel a szociáldemokrata párt
Fárkas István a szociáldemokrata párt parlamenti frakciójának üdvözletét hozta el a kong- ! parlamenti frakcióját ennek a kisürget'ésére.
resszusra. Szintén a szervezkedés szükségességét *
Szeder Ferenc általános helyesléssel fogadott
és sürgősségét hangoztatta. Elmondotta, hogy a
előadását, amely teljes két óráig tartott, vita kömagyar földmunkásság helyzete évszázadok óta
vette.
nem javult. A feudáljs Magyarországon a földmunA küzségík földmunkás szervezete Itrefc Wkásnak még annyi joga sincs, mini az ipari munküldött?!
kásnak.
Ezutáu Kéthly Anna országgyűlési képviselőt'kívánta a kongresszus hallani. A képviselőnő, a
földmunkások asszonyainak keserves, állati sorsáról beszélt és
szociális, egészségügyi törvényekei, intézményeket
sürgetett az igazi tájvédelem érdekében, mert a
jelenlegi viszonyok mellett a magyar föld munkás
asszonyai nem nevelhetik fel á jövő egészséges
generációját.
Szeder Ferenc volt nemzetgyűlési képviselő, a
földmuukás szövetség titkára tartotta meg ezután
hatalmas előadását
a

magyar

földmunkások
zetéről.

szociális hely-

•ismertette azt az egyezménytervezetet, amelyet a

egymásután szólaltak fel és tárták fel panaszaikat.
Egyik-másik fiatal földmunkás felszólalása alaposságával, tárgyilagosságával és céltudatosságával általános meglepetést keltett.
Legfontosabb volt ezek között Kállai Sándor
felszólalása, aki azt fejtegette, hogy a magyar
földmunkássá« mindaddig nem is remélheti helyzetének lavilását, ami* sorsának intézése a főid.
mivelésügyi miniszter hatáskörébe tartozik, mert a
iöldmivc'ésügyi miniszter kezét a gjzdaérdíkelí.
ségek hatalmas befolyása ugy is megbénítja. Határozati javaslatot nyújt be, amelyben, kéri, hogy
a kongresszus indítson akciót ennek a helvzetnek
megváltoztatása érdekében, hogy
a földmunkások sorsának intézését a parlament utalja át a népjóléti miniszíer hatáskörébe.
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Érdekes volt Polányl Márton fiatal kubikosmunkás felszólalása is, aki a földmunkások életéről
tárt a kongresszus elé néhány megdöbbentő adatot
ás határozati javaslatban követelte az általános
titkos választójog, a gyülekezési, szervezkedési sza.
bndság törvényheBrtntását. az antiszociális törvé.
Oyek eltörlését, a földmunkások sztrájkjogának elInmerését és szoclálhigiéciiai intézményeket a földmunkások számára, valamint a kőtelező leventerendszer és a vele kapcsolatos bírságok megszűntetését.
Több hozzászólás után a kongresszus ugy Szeder Ferencét, mint ezeket a határozati jivaslato-

kat egyhangúlag elfogadta.
Takács Ferenc elnök tizenkét őrakor felfüggesztette a tanácskozást, amely délután félkettőkor
folytatódott.
A délutáni kongresszuson Takács Ferenc tartott
hosszú és tartalmas előadást a földmunkások szociális helyzetéről, bér- és munkaviszonyairól. Rámutatott azokra a tünetekre, amelyek a jobbágyság
korának itt felejtett csökevényei. Határozati javaslatát, amelyben a földmunkások helyzetének törvényekkel és intézményekkel való javítását sürgette, nívós vita után este nyolc órakor elfogadta
a kongresszus.

FARSANG
Mems&a-faál

HARMONIA

A szegedi tudományegyetem zsidóvallásu
hallgatói vasárnap este a Tisza-szálló összes
termeiben rendezték meg fényes sikerű báljukat, amelynek tiszta jövedelmét a rendezőség a menza javára fordítja. A farsang egyik
legsikerültebb bálján díszes közönség jelent
meg. A fiatalság a kora reggeli órákig a legvígabb hangulatban táncolt. A fényesen sikerült bál maradandó emléket hagyott mindenkiben, aki ott megjelent. A bál rendezősége
a megjelent hölgyekről a következő névsort
állította össze:

esáe 8 érákon*. Tisza.
Jegyek 1-50 pengöíől Belvárosi Mozinál.

Háromszázhúsz pengő temetési segély
A hatvanöt évig szolgálatot teljesítő házmester halála és fel nem vett havi hat aranykoronája
(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 ó l )
A hétfői tanácsülésen szomorúan kedves beadvány
került a kietlen, tanácsi zőldasztalra. A beadvány tulajdonképen kérvény volt, t e m e t é s i seg é l y t kértek egy elhalt öregasszony számára
leszármazottjai. Az előzmények a következők:
T u k a c s Ferdinánd évtizedekkel ezelőtt a városra testálta Tisza Lajos-köruti házát egy alapítvány céljaira. Ebben a házban azóta a zeneiskola
nyert hajlékot. Az alapítványi házzal egyidejűleg került a városhoz a Tukacs-család öreg cselédje, M i h á l y f i Jánosné, született Papp Julianna, aki. mig fiatalabb volt, cselédmunkát végzett, dajkálta a gyerekeket, ellátta a ház környékét,
amikor pedig megöregedett, a házmesteri teendőket bízták rá. A város is, mint a Tukacs-ház házmesternőjét vette át az öreg özvegy asszonyt, aki
hatvanöt évig volt a Tukacs-család és a város
szolgálója. Fizetését nagyon régen, évtizedekkel
a háború kitörése előtt állapították meg h a v i
h a t a r a n y k o r o n á b a n . Ezt a hat koronát az
öregasszony egészen 1924 májusáig felvette minden
hónapban. Akkor azonban észre kellett vennie,
hogy a pénz már nem ér semmit, egyetlen doboz
gyufát sem vásárolhat azért, amelyért azelőtt legalább háromszáz dobozt adott a kereskedő. Nem
szólt semmit, nem panaszkodott, nem járt a városi
urak nyakára, csak nem jelentkezett többet járandóságáért. A város urai pedig nem gondoltak

arra, hogy felemeljék ezt a teljesen elértéktelenedett honoráriumot.
Most azután h a t v a n ö t é v i s z a k a d a t l a n
s z o l g á l á t u t á n meghalt őzv. Mihályfi Jánosné,
szül. Papp Julianna, örökösri kérvényt intéztek a
tanácshoz, elmondották az előzményeket, bejelentették, hogy nincs pénzük az öregasszony illendő
eltemettetésére. Azt kérték tehát a nagytekinletü
tanácstól, hogy u t a l j a k i a f e l n e m v e t t
h á z m e s t e r p é n z e k e t e g y ö s s z e g b e n és
v a l ó r i z á l t é r t é k b e n , ugy, hogy minden hat
korona helyett tíz pengőt kapjanak, harminckét hónapig nem vett fel az öreg cseléd semmit, tehát
ilyen kulcs szerint h á r o m s z á z h ú s z p e n g ő
járna.
A tanácsot igen meghatotta a történet, azonnal
elhatározta, hogy a méltányos kérelmet teljesiti,
a h á r o m s z á z h ú s z p e n g ő t k i u t a l j a , csak
a kiutalás formasága fölött támadt kis vita. A tanács ugyanis nem talált hirtelen formát és fedezetet erre a kiutalásra. A Tukacs-féle alapítványi
házának felügyelőnőjét ugyanis az alapítvány terhére fizették a múltban. Pénze nincs az alapítványnak, amiből kiutalhatnák ezt az összeget.
Végül is ugy határozott a tanács, hogy m a j d
k é s ő b b keresi meg a kiutalás elfogadható és
törvényes formáját, a pénzt azonban előre kiutalja.
így most tisztességesen eltemethetik az öregasszonyt, aki hatvanöt évig szolgált egy helyen.

A s s z o n y o k : Dr. Löbl Sándorué, dr. Singer
Istvánné, özv. Böhm Sándorné, dr. Barta Sándorné, Vajda Béláné, Gergely Miklósné, Varga
Endréné, dr. Varga Kálmánné, dr. Kis Menyhértné, dr. Reiter Oszkárné, dr. Bach Imréné, dr.
Bedő Imréné, Vellis Gézáné, Günsz Gáborné, dr.
Eisner Manóné, dr. Bach Lászlóné, Lindenfeld
Lajosné, Grosz Marcellné, dr. Pap Róbertné, Rosenstok Salamonné, Erdős Gézáné, dr. Cserő Edéné, Holtzer Jakabné, Budai Goldbergerné, Perl
Mórné, Holtzer Emiiné, dr. Holló Samuné, dr.
Biedl Adolfné.
L e á n y o k : László Erzsi, Pataki Lilly, Rochlitz
Böske, Gutfreund Nelli, Freund Magda (Budapest),
Blum Adél, Varga Piroska, Pataki Erzsi, Schorr
Lilly, Goldgruber Magda, Melcel Anci, Kohn
Böske, Hoffmann Ica, Flamm Ila, Grünvald Ilona,
Kertész Ica, Szepes Klári, Hahn Lilly (Szentes),
Farkas Elli, Vajda Lilly, Schwarcz Böske, Schwarcz
Iza, Böhm Erzsi, Biró Lilly, Hauer Magda, Gál
Edit, Rónai Jolán és Rózsi, Barabás Erzsi, Oblatt
Ripi, Schlisser Magda, Erdélyi Rózsi, Hartmann
Margit és Ella, Fogl Maca, Adler Rózsa, Vajda Edit,
Hesser Tessa, Singer Ella, Miskolczi Misi (Vásárhely), Szabó Rózsi, Farkas Magda, Koch Böske,
Márkus Ágnes, Szabó Aranka, Franki
Magda,
László Ily, Bárd Piroska, Dobó Anci, Havas Margit, Halász Éva, Goitein Lici, Schillinger Olga,
Glücksthal Panni, jhelyi Ella, Weisz Klári és
Ibi, Pollák Baba (Szentes), Steiner Klári, Kaufmann Pöszi, Bloch Margit, Horváth Klári, Grosz
Mária, Vajda Panni, Seelenfreund Matyó, Salamon Milcsi, Hoffmann Mica, Weisz Klári, Erdős
Erzsi, Kohn Ilus, Vcinberger Erzsi, Vágó Klári,
Popper Manci (Kistelek), Guttmann Csibe, Ruth
NelU.
A Magyar Nők Szentkorona Szövetsége február
21-én este 9 órai kezdettel saját helyiségében,
Kálvin-tér 6. szám alatt zártkörű tréfás farsangi
estélyt rendez.

a le nem
(A Dó> magyar ország
munkatársától.)
hám
kooics
Árpád Járásbíróság! alelnök hétfőn
tárgyalta Deér Imre táncmester pőrét, amelyet
a város ellen indított meg. Deér Imre keresetében előadta, hogy az elmúlt év nyarán
larnay
Ernő, a városi szinház igazgatója havi
hárommillió korona gázsival
balleimesternek
szerződtette le. A szerződési ajánlat értelmében egyidejűleg qörl-csoportot
!s szervezett.
A szintezezon megkezdése idején azonban
elejtették a dolgot. Előadta még, hogy szerződésének tudatában emiatt a nyári hónapok
alatt külön tánctanfolyamokai nem is rendezett és igy tekintélyes jövedelemtől esett el
Deér 30 millió koronát kövelelt a várostól
egyévi gázsija fejében.
A járásbíróságon egyizben már lartottak
lárcya^ást ebben 8Z ügyben, amikor a biró ág
elrendelte Tarnay Ernő és a város között
megkötőit szerződés hiteles másolatának beszerzését. A hétfői folytatólagos tárgyaláson
a Táros képviseletében dr. Simkó
Elemér
fötigyész bemutatta a szerződést, amely szerlnl Tarnay Ernő Igazgatónak a színészi szer-

NEIGER

dette e/, majd kihirdette ilélelét, amely szerint
Deér Imrét keresetével
elutasítja.
A bíróság
rövid indokolásában kimondotta, hogy Tarnaynak a lagok leszerződtelésénél csak áfánlali Joga van és igy 6 senkii sem szerződlelhet le a tanács jóváhagyása nélkül. Deér
Imrének szer/.ődése nem volt és így őt keresetével el kelleti utasitar.l.

ződések perfektuálásánál csak ajánlati
joga
van és a házi kezelésben levő színházhoz
csak az szerződhet le, akinek szerződését
a
város tanácsa
jóváhagvia
Dr. Simkó Elemér
főügyész felszólalása során előadta, hogy
Deér Imre legfeljebb csak Ígéreteket
kaphalott arra, hogy leszerződtetik, Vele szerződést
nem kötött Tarnay, akinek nem ís állót! ez
mód.iában,
Dr. Kormányos
Benő Deér Imre képviseletében ezt vitatta, hogy a való-ágban Tarnay
szerződteli le a színészeket Ő a művészeti
igazgató és igy munkájába a város nem szc »
hat bele. Elmondotta, hogy a balletmesteri
állás betöltése körül erős harcok voltak. Egy
csoport Révész
Bélát akarta balleimesternek,
amikor azonban — mondotta az ügyvéd —
a csoport látta, hogy Deérnek vannak sán*
szai, sikerült elérniök, hoqy a balleimesteri
állást nem töltötték be. Annak igazolására,
hogy Deér tényleg görl-csoportot szervezett,
kéri Szőnyi Manci, Dedinszky 0 ! g a , Spór
Erzsike és Pókay Irma kihallgatását.
A biróság a tanuk kihallgatását nem ren•

A Szeged-Felsővárosi Ifjúsági Egyosülel február
16-én, farsang vasárnapján este 8 órai kezdettel
a Kass-szálloda összes termeiben reggelig tartó
nagyszabású farsangi jelmezes bálát rendez. A
legszebb és legcsunyább jelmezesek értékes tárgyban részesülnek.

Kóser ettermei Budapest, Teréz &örut 4. j
S z e g e d i e k
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DELLY FERENC SZEGEDEI
A szegedi közönség kedvence, Jelenleg n Budapesti Színház befutót! elsőrendű művésze,
Delly Ferenc szerdán és csütörtökön vendége lesz a Korzó Mozinak Gárdonyi Géza humorlől
duzzadó színjátékában, az „Adi Isten Biri"-ben lép fel, melynek egyik főszerepéi jáfsza.
Melletle Kompéthy Gyula és Gárdonyi Vilma viszik a magyar filmet a ¡61 megérdemelt siker
felé. Delly Ferencet őszinle szeretettel várjuk s hisszük, hogy filmen éppoly nagy sikerei
lesznek, mint a színpadon voltak, mikor a szegedi színháznak volt egyik oszlopos fagjg.

Ssénné égett a Jfrárom
gyermek,
egy §ónapra
iíéltéR a gondatlan
anyút
(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 ó l )
A szegedi tőrvényszék Vild-tanácsa hétfőn tárgyalta Vörös Gergelyné csongrádi lakos három,
rendbeli gondatlanságból elkövetett
emberölési
bűnügyét. Vörös Gergelynének ugyanis az elmúlt
év februárjában három gyermeke bennégett A lakószobában. Vőrősné a déli főzésre készült, begyújtott a tűzhelybe, majd feltette az ebédet. A konyhának is szolgáló lakószobában játszadozott Vörösné három kis gyermeke. Főzés közben Vőrősné
azután átment a szomszédba és bezárta a szoba
ajtaját. A gyermekek szalmafeklielye nemsokára
hirtelen lángralobbant.
A tüz pillanatok alatt elterjedt az egész szobában. Amikor a kétségbeesett anya visszaérke-

ION CHANEY
n a g y filmje
Budapestlel |
cqyldőben !

zett, gyermekeit megszenvedve húzta ki a romok
alól. A kivonult tűzoltóság teljesen tehetetlen volt
a tűzzel szemben. A mentési kísérletek is hiábavalóknak bizonyultak. A három kis gyermeket nem
lehetett élve kihúzni a romok közül.
A hétfői főtárgyaláson Vörös Gergelyné tagadta
bűnösségét. Elmondotta, hogy gyufa nem is volt
bent a szobában és a borzalmas szerencsétlenség
csak ugy történhetett, hogy a nyitott tűzhelyből
kipattanó szikra gyújtotta fel a fekhelyeket.
A bíróság a bizonyítási eljárás után bűnösnek
mondotta ki Vörös Gergelynél és egyhónapi fogházra ítélte. Az ítélet végrehajtását azonban a
bíróság, tekintettel a nyomatékos enyhítő körülményekre, felfüggesztette. Az ítélet jogerős.

KELET
LÁNGOKBAN
csütörtöktől a

Belvárosiban.

A démon

Kinos interjú a tizenötéves Scheüer Hildával,
a sfegiiizi dráma hdsnőjével
Berlin, február hó. A wedekindi alvilág sápadt
penészvilága, Lulu, az életben nagyon csinos, pirosképű, élénk-fekete szemű kislány, tizenőt esztendős és a száján nincs pirosító. Az arca sincs
kisminkelve. Szeme alatt nincsenek lila karikák.
Kedves, rokonszenves, könnyelmű kis jószág, olyan
ártatlanul és mulatságosan locsog iskoláról, moziról, barátnőiről, mintha háromig (— három szere
tőig —) sem tudna számolni; alig lehet elhinni,
hogy ennek a bájos kölyöknek a romlottsága követeit áldozatul két fiatal életet a steglitzi hatszobás
lakásban. Tudja, hogy miért keresheti fel egy
újságíró, de ez a legkevésbé sem hozza zavarba,
fesztelenül, nyugodtan, minden szégyenkezés nélkül
várja, hogy rátérjek a kényes tárgyra.
— Mi tőrtént magával azóta — hozom szóba
a kényes témát —, hogy viselkedtek a szülei, tanárnői, iskolatársai?
Nem ül tragikus árnyék az arcára.
— Kicsaptak az iskolából — mondta objektíven
más nem tőrtént.
— A szülei . . . ?
— Képzelheti. De mit értek volna vele, ha
megvernek?
— A barátnői nem hagyták el?
— Egy sem. Valamennyivel jóba vagyunk továbbra is. Egy-két volt tanárnőm nem fogadta a
köszönésemet, de közülük sem hagytak cl a legtöbben. Éppen egy tanárnőm ajánlott be egy kurfürstendammi könyvkereskedésbe, ott dolgoztam
egy ideig, de híre ment, hogy ki vagyok és

Ismeretlenül megkérte a kezemet,
azt irta, hogy öt is kitaszította a családja, meg
lud érleai engem, a tenyerén fog hord-sní. Állítólag gazdag ember, de husz évvel öregebb nálam.
Harmincöt. Ez azért nem megy . . .
— Felelt neki?
— Hogyne. Nagyon barátságosan irtunk neki.
— Legyen szives, Hilda, adja ide annak az urnák
a levelét.
Előveszi, de rövid habozás után mégsem adja át.
— Nem szolgáltathatom ki a nyilvánosságnak
— mondja —, elvégre csak jót akart.
— Milyen tanuló volt az iskolában? — kérdezem
tovább.
Nevet:
— Na, nem az első. Mondjuk közepes. Nem
strapáitam magam túlságosan a tanulással.
Olvasni ellenben szeret. Könnyüfajsulyu regényeket. A tavasz ébredésé-t nem ismeri.
— Most mondja el szépen, Hilda, hogy m i
tőrtént azon a napon'?
Kelletlenül felel, nem mintha szégyenkezne, hanem mert már unja az ügyet. A vizsgálóbíró tizenkétszer hallgatta ki. De azért beszél . . .
— A dolog juniusban történt, kint laktunk a
mahlowi nyaralónkbau. Ezen az estén beutaztam
Berlinbe, mert egy barátommal megbeszéltük, hogy
színházba megyünk. Otthon bejelentettem, hogy
nem jövök éjjelre haza, hanem a barátnőmnél,
Ellynél alszom. Tudja. Elly a szomszéd házban
lakik Steglitzben, pont mellettünk. A színházból
azonban nem lett semmi, a barátom ugyanis nem
ért rá, el kellett mennie egy rokonukhoz, hogy
onnan hazakísérje az anyját.
— Hány éves ez a barátja ?
— Tizenhét. Szóval ö nem ért rá. Nem volt
kedvem visszafordulni és kiutazni Mahlowba, hát.
felhívtam Hansot, hogy tölj^ük együtt az estét.
Ez a Hans: az egyik áldozat, Stephan János.
Tizenkilenc éves szakács.
— Hans ráért? — fnggatom tovább a kislányt.

ettől kezdve annyira molesztáltak a férfiak, hogy ott kellett hagynom 3z állásomat.
Most a papám irodájában vagyok, de ha vége
lesz a pörnek és elfelejtenek kissé, visszamegyek
a könyvkereskedéshez.
— Kapott sok levelet?
— A szüleim. Névtelen leveleket. Én csak egy
levelet kaptam Romániából, valami Mihalovics nevű űrtől. Nagyon szép levél,
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— Rá. Hétkor találkoztunk itt a lakás előtt.
— Hogy tudtak bemenni?
— Nálam volt a lakáskulcs. Sa'aos, a kapukulcs
nem. Ez okozta az egészet.
— Miért?
— Mert nyolckor bezárják a kapukat. Elbeszélgettük az időt és késő lett, nem tudtam Hansot
kiengedni. Félkilenckor váratlanul beállított a bátyám és Krantz. A bátyám legalább egy hónapji
nem aludt bent a városban, éppen ezen az éjszakán kellelt bejönnie. A sors akarta ezt a tra»
gédiát?
Mi tőrlént ezutáu? Hilda eldugta a szakácsot a
hálószobában és kiment a két fiúhoz. Ittak hár.
masban. Később átjött Elly is és négyesben folytatták az ivást. A szakácsot nem lehetett e'.Őhivni,
mert haragban volt mind a két fiatalemberrel,
Scheller Günther, a kislány bátyja ugyanis rend.
ellenes hajlamú volt és a szakács mindenkinek
elmesélte róla, hogy egyszer Párisba utazott egy
idősebb úrral. Günther emiatt gyűlölte a húga szeretőjét. Krantzot pedig, aki szerelmes volt Hildába, a féltékenység uszította Stephan János ellen.
— Sajnáltam szegény Hansot — folytatta Hilda
— hogy unatkozik bent és tizenegykor, amikor
Elly hazament, elbúcsúztam a fiuktól azzal, hogy
nagyon fáj a fejem. Bementem a hálószobába, ők
meg ittak tovább.
— Mi tőrtént a hálószobában?
Hilda megütközve néz rám. Hogy lehet ilyen
ostobaságot kérdezni?
— Csókolóztunk, — mondja azután magától,
értetődően.
Kint az ebédlőben Krantz itatta Scheller Günthert. Ez a leányos, gyengeakaralu, könnyen befolyásolható fiu betegesen vonzódott Krantzhoz, aki
verseket irt, bohém volt, lumpolt, soha nem vett
egy Iskolakőnyvet a kezébe és mégis legjobb ta.
nulófa volt a nyolcadiknak, biztos prematurus.
Krantz rávette barátját, hogy lőjje le »huga csábítóját«. Schellerben valószínűleg nem az erkölcsi
felháborodás dolgozott, hanem a bor és saját
gyűlölete Stephan ellen, — ráállt.
A pár a hálószobában nem sejtett semmit.
— Reggel hatkor — mondja Hilda —, eldugtam
Hansot a függöny mögé és átmentem Ellyhez,
hogy jöjjön át hozzánk és foglalja le a két fiút
addig, amig Stephant kicsempészem a lakásból.
EHy öltözködni kezdett, én előre mentem.
A lépcsökön hallottam a lövéseket és a
hálószobában már csak a kél holttestei
találtam.
Krantz azzal fogadott, hogy « csőben még három
golyó van számunkra, de eldugtam a revolvert a
kályhába.
Amikor az interjúban idáig értünk, hazajön
Hilda apja, egy ötven év körüli mérnők, fiatalos
külsejű, elegáns ur. Rögtön kijelenti, hogy nem
szereti, hogy leánya a lapok számára nyilatkozik
erről a szomoru esetről.
— Mit szólt Krantzhoz — kérdeztem Hildától
—, amikor a biróság előtt találkozott vele? Irt neki
azóta?
A kisleány, aki idáig csaknem egykedvűen mesélte el a tragédia lefolyását, a Krantzzal való taláKozás gondolatára elkezd könnyezni és nem
felel.
Az apja rámfőrmed:
— Mit gondol, hogy a leányom szereti a fiam
gyilkosát?
Zavartan azt felelem, hogy állítólag szerelmes
volt bele.
— Nem igaz — mondja az apa —, Krantz udvarolt neki és el akarta csábítani, de Hilda elutasította.
A leány dacosan felkapta a fejét:
— Nem utas Kottám el.
Szipogva törölgeti a szemét és az orrát. De amikor a búcsúzásnál megigérem neki, hogy másnap
este elviszem színházba, gyerekesen elneveti magát:
— Nagyszerű. Melyik darabhoz magyüuk?
. . . Ki tud tisztába jönni egy ilyen gyerekkel?
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bajnoki versenyének hétfői fordulóján Szárrtaij nyert Becker ellen, dr. Burger Bihari ellen és Szülik Vitéz ellen. A Bosenberg—Zwiekl
parti remis lett, a Lőwinger—Bauer és a
Soóky—Görög-parti függőben maradt.
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— Halálozás. W e i s z b e r g e r Marcell, régi sze«
gedí fakereskedő vasárnap 55 éves korában hirtelen
henoeou'n 6j Wéter na^yakerü koratd;i|a bíelv-bi.p. (Azonkívül: fej elhunyt. Weiszberger Marcell a szegedi kereskedőG Y E R M E K G Y I L K O S O K
| világban előzékeny modoráról és jótékony szívé,
D.-iaa n.pjairkbó 7 fe'.v.-btn Fiszerep'ő: NATA1U US5ENKÓ. | ről volt ismert és népszerű. Az elhunytat kiterjedt
rokonság, közöttük dr. Vas Ignác orvos, gyár»
Előadások kezdete tél 5. fél 7 és él 9, vasár- és üanepcsp B
szólják. Weiszberger Maroellt hétfőn délután te
léi 3, tél 5, tél 7 ( t léi 9 érakor.
_ B
mették el nagy részvét mellett,

Csaljunk,

mindi a keiíen.
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ÚJBÓL FELLÁNGOLT II SÁRGA FORRADALOM

nagy részvénytársaság
keres kitűnő összeköttetéssel rendelkező
olyan

Lángban áll Kelet

A távol és misztikus keletnek mindig megvolt a maga nyugtalanító szenzációja. Hosszú
ideje larl a mennyei birodalomban a polgárháború. Váltakozó szerencsével folyik a harc s az
újságolvasó mindennap ezeket a híreket bulja. Ez a viszály, amely az európai terjeszkedés
ellen irányul, a háttere annak a hallatlanul izgalmas Fanamet-filmnek, melyet Budapesttel egy
Időben csütörtöktől mutat be a Belvárosi Mozi. A .Kelet lángokban" cimü Faramet világfilm
egyike ezon különleges filmremekeknek, melyek mUvészi értéküknél fogva különös nagy sikereket értek el eddig is ez egész vilégon. Nálunk szintén nagy érdeklődéssel várják ezt a
hatalmas filmremekef, melynek a rendkívül értékes mesén és miliőn kivül rendkívüli értéke,
hogy a főszerepet Con C&aney (a Notre-Damei toronyőr) alakítja. Partnere Eleanor
Boardmann, jó ismerőse a film barátainak. Ebben a szerepében a szerelméért szenvedő
asszonyt a legnagyobb művészi qualitásokkal alakítja.

Bárányi Lili hangversenyére legyek kizárólag
a Délmagyarország jegyirodáiéban.

flfirek
» f
Kedd. Róm. kath. Pálint vl. ProMM
testáns Bálint. Nap kél 7 óra 10
perckor, nyugszik 5 óra '20 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nvítva mindennap délelölt
10-1-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárul 61.
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel
1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep.

— Előadás a Monl-BIaneróI. Vásárnap délelőtt
a Belvárosi Moiiban ismeretterjesztő előadás volt,
amelynek keretében dr. F i r b á s Oszkár reáliskolai tanár érdekes magyarázatokkal kísérte a
három bemutatott filmet: Kaliforniáról, a világ
közlekedési eszközeiről és a Mont-Blancról, amely
utóbbi különösen nagy tetszést kellett. Az előadás
után a közönség sürü tapsokkal köszöntötte Firbás Oszkárt.

— Enyhe idő — éjjeli faggyal. A MeteoroIogiai
Intézet jelentése: Hazánkban az idő változékony
volt. A hőmérséklet sülyedésc dacára azonban
cnvhe yilegét megtartotta. Eső csak kevés helyen
¿s inkább kismt-nnyiségben esett. Jóslai: Változékony enyhe idő, .gyenge éjjeli feggyal.
— A polgármester Budapestre utazott. Dr. Som o g y i Szilveszter polgármester hétfőn délután
Budapeslre utazott, hogy a pénzügy- és belügyminisztériumokban megsürgesse a város 3 millió
pengős uj kötcsönének engedélyezéséi. A polgármester valószínűleg szerdán érkezik vissza a fővárosból.

ucca 14.

s Báli frnkkiiigek és nyakkendők Lampel és
Hegyinél.
536
— A belügyminiszter is megfoszt«!la állásától
n gyulai polgármestert. Gyulai jelentés szerint a
belügyminiszter megerősítette Békés vármegye törvényhatósága fegyelmi választmányának azon Ítéletéi, amellyel dr. C s e t e József gyulai polgármestert állásvesztésre ítélte. A belügyminiszteri
véghatározat kimondja, hogy Csetct az elkövefrll súlyos fegyelmi vétsége miatt nyugdíjjogosultságától is megfosztja. Az indokolás megállapítja, hogy a polgármester a visszaélések egész
sorozatát követte el.

kik nagy gyári vállalatoknál vagy hatóságoknál ruházati cikkek csoportos terjesztésére alkalmasak.
Előnyben részesülnek oly jó társadalmi
posiciot elfoglaló egyének, akik nagyobb
gyárvállalatok vagy hatóságoknál jelenleg
is á'lanHó alkalmazásban vannak Ajánlatok „Üaye«; megbizolt 350" lelioére
BLOCKNER J . hirdető irodájába, BUDAPEST, IV,, Semmelweis ucca 4.
B.19

Szenvedő nőknél a természetes .Ferenc
József" keserűvíz könnyű, erSlködés nélkül
való bélkiürülési idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg
szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom több alapvető megalkotója
írja, hogy a Ferenc József víz kitűnő hatásáról a salát kísérletei alapján is alkalma volt
meggyőződést szerezni. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. B.I

és

x G. B. L. báli selyemharisnynk minden színben
Lampel és Hegyinél.
536
x Szeged város élénk feltűnést keltő szenzációja:
Del-Ka—Hungária Rl. látványos tavaszi eipökirakatai. Saját érdekében ne halassza a vásárlást,
mert a horribilisán felszökött bőrárak a cipőárak
arányos emelését vonja maga után. Fiók. Kárász-
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— A magyar országgyü'és történ?!«. Dr. B a l l á
Antal, az ismert történetíró és publicista, aki
a közelmúltban igen nagy sikert aratott a »Liberalizmus története« cimü könyvével, most ujabb
történeti munkával jelentkezik, amelyben a magyar országgyűlés történetét ismerteti. A terjedelmes mű történeti távlatból tárja az olvasó elé
a kiegyezéstől kezdve a tegnap és a ma eseményeit és megvilágítja az elmúlt 60 esztendő képét. A könyv írói a legkitűnőbb magyar újságírók: Balassa Imre, Balla Antal, Boros László,
Csetényi József, Hoitsy Pál.' K'émeckey László,
Kun Andor, Lengyel Ernő, Pető Sándor, Perényi
József, Szudy Elemér.
x Baeh. Tűzifa száraz, olcsó és jó.

29

— Előadás a Munkásotthonban. Dr. H e 11 e r
Erkk egyetemi tauár kedden este hét órakor a
»Büntetőjog múltja és jövője« címmel előadást tart
a Munkásotthonban. Belépődíj nincsen.

Művészeti-*
MM—BB—PBBBWBBW' ÍM—
Ma esáe 8-kor BAHRÉ
Jeanne Marie francia zongoraművésznő bemutat,
kozó hangversenye a Tiszában. Harmónia V. bérlet. Jegy 1.50-től.

A színházi iroda híre!
Diadalmas asszony. Csajkovszkv remek muzsikáju operettjének harmadik előadásán is lelkesen
ünnepelte a közönség a kiváló főszereplők:', é i
a gyönyörű előadást. A D i a d a l m a s a s s z o n y
ma ismét műsoron szerepel.
A tempíom egere. Fodor László páratlan sikerű
vígjátéka ezen a héten ismét kétszer, és pedig
szerdán és vasárnap szerepel a színház műsorán.
Szép Heléna. Csütörtökön ismét műsorára tűzte
a színház Offenbach halhatatlan remekmüvét, a
S z é p II e l é n á-t.
A krétakör. Az uj bérleti periódus pénteken
veszi kezdetét, amikor is Klaubund kinaí leve.
gőjü szinjátéka, A k r é t a k ö r kerül bemutatásra.
Á vezetőszerepeket Pártos Klári, Uti Giza, Egyed
Lenke, Ozsváth Eta, Jávor, Főidényi, Bilicsi, Her.
czeg, Rónai és Tasnády játszák.

x Ezüst koronáért 40 fillért fizet Tóth órás.
x Bosszuságmegvátlás havi 50 fillérért. Aligha
él ember a világon, akinek ne lett volna már kelp ó t o l j a a p o r o s z
szenei.»
lemetlensége egy rosszul járó óra miatt. Az, hogy
\ Baranvl Lili hangversenye március tí-án a
az ebéd nem készül el idejében, mert az otthoni
Rendeljen orébára J 7 é i * Í C S í i é i fe'eton 9 - 58
Tiszában, legyek a Délmagyarország jegyirodáóra elmarad a középeurópai időtől, csak az apjában.
róbb bosszúságok közé tartozik, komolyabb baj
azonban az, ha az ember a vonatot kési le, vagy
működő mosószer.
— Tervpályázatot irnak ki a gőzfürdő kibővítéegy fontos tárgyalást mulaszt el, mert az óra
Megrendelhető
sére. A hétfői tanácsülésen szóbakerült a városi
rosszul mutatja az időt. Ezen az évszázados bajon
üzemek központi igazgatóságának az az előterPeSerneliv
József
akar segiteni Kun Dezső Mikszáth Kálmán-ucca
jesztése. amelyben a városi gőzfürdő épületének
cégnél
380
6.
szám
alatti
órás,
amikor
arra
vállalkozik,
hogy
Szeged.
Telefon
15-10
megfelelő átalakítását cs kibővítését kérte. A tacsekély 50 fillérért havonta rendben tartja az
nács elhatározta, hogy egyelőre nem dönt ebben
órákat és hetenkint kiküldi alkalmazottját, aki az
n kérdésben, előbb tisztázni kívánja, hogy üzleti
(
szempontból érdemes-e négyszázezer pengős át- | órát felhúzza, szabályozza és hibáit megigazítja.
Varrógép,
kerékpár,
gramofonok,
Ennyit mindenesetre megér, ha sok bosszúságaink
alakítási elrendelni, de rövidesen egy fürdőszakgyermekkocsik, g-urni és szerelékek részközül egytől megvált bennünket.
580
értő is eljön Szegedre, aki esetleg jobb megletre is. Nagy javiiómü&ely
1 59
oldást javasol majd.
x Az arany, ezüst a legjobb tőkebefektetés! KapSZANTQ SÁNDOR gépraktára Kiss Dávidx Tűzifa legolcsóbb Braun fatelepén, Rigó-u. 4.
hatja mindenki résztetre is Tóth órásnál.
507
palota, Kiss ucca. Gépltirozéstanitás ingven.

Tatai

tofásbrikeíí
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Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában
elővételi dij nélkül válthatók.

Sport
Vízipóló jelenetektől — a nyolc gólig
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Vasárnap megelevenedett Újszeged. Az elolvadt hótömeg, a szombat éjszakai zuhogó eső feneketlen sárral fenyegetett, de mit törődtek ezzel
azok, akik már valósággal lázban égtek egy kis
rugdalódzás után.
Jött a törzspublikum, hűségesen. Ugyanaz,
amelyik a ködös novemberi napon elbúcsúzott a Bástyától. Ugyanaz a fanatikus drukkerhad, amely piros-fekete szinben látja még
a mosolygós tavaszi kék eget is. Lidércnyomás
alól szabadultak fel ezek. Semmi baj sincs
már:

megkezdődön a íulballszezon.
A beígért uj csillagok közül az egyik a tribünről méregette végig leendő bajtársait (szászerint tessék értelmezni baj-társ),
a másik
még mindig a szomszédban üdülve olvassa a
szerződtetéséről szóló hircket, a harmadik végül, akit nem is szántak annak, merész lendülettel, mondjuk felszabadító rúgással előre
küldte magát a csatársorba és a nyolc gólból
egymaga hárommal örvendeztette meg a benne
bizókat.
Tehát szépen indult meg minden. A publikum jókedvében volt. Nagy derültséggel fogadták a pécsiek balhátvédjét, aki megkell adni,
tagbaszakadt bácsi volt. Nagyokat nevettek
akkor is, amikor az outsider csatár, Bcck láthatólag igyekezett beilleszkedni a csatársorba.

Vízipóló jelenettel
kezdődött a kupameccs. Höss elkezdett futni,
egyszerre nagyot cuppogott a labda, elmerült
a vizben, éppen csak a teteje látszott ki.
— Rossz omen, — mondotta egy rosszmájú
alak.
. — Maga a rossz — intette le az udvarlőj át
az imádott sportladv. aki nélkül nincs meccs
Szegeden.
Az optimisták győztek. rA' Bástya bekerítette a PVSK-t és a szegény vasutasok, hiába
erőlködött a kövér bácsijuk, hiába robinzonádozott kapusuk, kaptak nyolcat a dugókból. Persze, hogy egetverő őröm járt a nyolc
gól nyomában. A Bástya egyik »fővezére« a
meccs után nyomban lefogadta, hogy a 33-asokat legalább négy góllal,
Újpestet legalább
három
góllal fogják megverni.
Achtnak
volt a legjobb dolga. Felcsapott
nézőnek,
igy hát először történt meg a futballmeccsek históriájában, hogy egy néző a
pálya belsejéből gyönyörködhetett végig egy
meccset.
Wéberről szóljon a krónika, ugy, hogy ideges volt. Látszott rajta, hogy eladó sorba
lépett, természetesen igy minden lépésére vigyázott, nehogy a rossz nyelvek pletykálkodjanak róla. Nem is történt semmi baja, de
ellenfeleinek se.
Beck

szívderítő felenelekkel
fészkelte be magát a nép kegyeibe. Kissé
lihegett persze, de állandóan ott kotnyeleskedett a gól előtt. És jól spekulált. Háromszor
vágta be a labdát, sőt Höss tizenegyesét is
neki lehet köszönni. Ugyanis a negyedik gól
előtt ujabb alkalma nyílott arra, hogy ezt szintén ő szerezze meg. De ugy lecsücsültették
a sárba, hogy egészen beleragadt.
Meg is kérte, legfrissebb pécsi barátját, ha már ilyen
akkurátosan letette, legalább segítse
felkelni.
Az udvarias ellenfél ennek sietett eleget tenni
és Höss utána beküldte a tizenegyest. Ez is
nagyon humorosan hatott. A labda alig látszott k i a tócsából, Höss rárohant, no most
bomba repül a pécsi kapus hálójába, aki
meg sem moccanva várja az elkerülhetetlent.

A labda pedig nagy kényelmesen bekocogott
a kapuba.
Mindent összevéve fürge volt az egész társaság, friss és eleven. Nekik is jól esett futballozni, a közönségnek meg jól esett nézni
őket.
Beckien kívül Solti két góllal,
'Ábrahám,
Höss, Varya egy-egy góllal járultak hozzá a
nyolc-nullás eredmény kialakulásához.
(9- u.)

Bellák hármas győzelme a SzAK
országos pmg-pongversenyén
(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 ó l )
A SzAK két napig tartó országos ping-pongversenj'ének vasárnapi döntői már nagy közönség
előtt zajlottak le. A fokozott érdeklődés teljesen
indokolt volt. Ilyen nagyszabású ping-pougverseny
még nem volt Szegeden, amellett pedig a verseny sportbéli értéke igen magas nivóju volt.
A verseny hőse Bellák, a Stockholmban lezajlott
világbajnokság második helyezettje volt, aki három
számban lett első. Szemkápráztatóan ügyes játékos, akinek azonban az ifjúsági versenyzők már
egészen a nyomában vannak. Braunnál és Szaba.
dósnál jobb piag-pongozók még nem járlak Szegeden. Nagy tetszést arattak a hölgyek közül
Zádor Ica, Sípos Annus és Gál Magda. A szegediek
közül dr. Kárpáthy KEAC és Singer SzAK szerepeltek sikerrel.
Mintaszerűen rendezte meg a versenyt Schwel(jer Andor, a SzAK ping-pong osztályának a vezetője.
Részletes eredmények:
Férfi egyes: 1. Bellák NSC. 2. Gyarmati MTK.
3. Holtversenyben dr. Kárpáthy KEAC és Singer
SzAK.
Női egyes: 1. Zádor Ica MTK. 2. Sipos Annus
NSC. 3. Gál Magda KEAC.
Férfi páros: 1. Bellák—dr. Kárpáthy. 2. Dorner
BSE—Gyarmati. 3. Csányi KEAC—Singer SzAK.
Vegyes páros: 1. Bellák—Sipos, 2. Gyarmati—
Zádor. 3. Dorner—dr. Rosenbergné MTK.
Ifjúsági egyes: 1. Braun KISOK. 2. Szabados
KISOK. 3. Nyitrai KISOK.
Ifjúsági páros: 1. Braun—Nyitrai. 2. Klein—Réty.
3. Szabados—Vermes KISOK.

Értéktőzsde:
'JL_
A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamalt
Valuták! f
r
Tage! (Mit
348-3153
27.85-28 00 Ш
'el0t I r.
79.5079.80
UvH r
Caeli Kor,
3030-30J50
16.90 -16.98 Ltrfl
DÜH kor,
136.15 136.65
152.90-15350
Márk"«
DinSr
80.40-80.75
9.95 Ю.С6
Ostr. leBL
Uoltír
569.35-571.35
Norr. kor, 152.00 152.60
Fr. trank
1C9 90 110.30
22.70-22.90
ST. hank
Holl, foriat ?29.85—23085
153.30 153.90
Svéd kar,
Ода
64 10 - 64 40
Dcvizákt f
% ,
ímrteras 230 02 5 230 72 5
Pária
22.45 • 22 55
Beígrsa
10.04 10 07
Prága ""
16.93 16.98
BírJtn
13<5 25 13665 SMi*
4.11'|, 4.14
Bok. a«v. S»S
Stockholm
153.40-'5380
Brttizel
73.55 79.80
Vartó
64126432%
Kopenhása 15300 15340
B tat
8?.477.-8072'|,
OE!Ő
112.10 112 50
ZürieK
1C995 110 25
Loadoo
27 85 27.93
Szab. kait. loi 3 48'|, 3.58 IMilán'
30 25 - 30.35 Madrid
97.05-97.55
Nnry.org
571 40- 573.C0
Irányzat:
Az irányzat ma barátságos volt, a forgalom magasabb
árfolyamokkal ícdutf, a ipgiöbb papír nyitás után 2 - 3
százalékos árnyereséget ért e!. A sziiá'dság kiinduló
pnnta a binyaptac volt, melynek értékeit a spekuláció
élénken vííáro'ta. A hangulat zárlatig barátságon maradt, habár álmsnsüleg realizációs eladások is tör'én*
fek. A papírok legnsgyobíirészj 1 - 2 százalékos
árnyereséggel zárt. A forgalom afeeűvazftbbhangulatnak megfelelőin pengőbb volt. Az itt-ott elíforduló
jelentéktelen áfiemorzfo'ójánok a pifc kedvező hirgulatát nem befolyásolták. A fix papírok piacán csendet
lizletmenit mellett tartóit volt az irányzat. A valuta- é i
dtvizapiac szintén változatlun,
Zürich:
Páris
London .
Newyork
Brüsszel
Milánó
Amsterdam
Berlin
Bécs k
Szófia
Prága ;
Varsó '

Budapcw%1 .
Belgrád
Bukarest <

-

.' n

>';

cyltáí
20-43
25.33'/,
5.19.87.50
72.39
27.53
219.30
123.95
0.0073.20
3.75
15.41
58 30

P 9085

91325
3,18.50
1 i
Лгу
Gabonatőzsde:

йгЫ
20 43
25.331/,
5.19 87 50
7237.50
27.52.50
20927.50
123 92
0.0073.20
3.74.S0
15.41
58 30
P 90.85
9.13J50
3,19

Az irányzat busában tartott, árpa tengeri barátságot,
8

forgalom csendes. Az össres Haztárak váltoialianoV.

Hivatalos árfolyamok»
,
Buza
77 kg.
78 kg.
79 kg,
80 ke.
Tiszav. 31.35 31.60 3165-31.90 31.95-32.10 32 05-3220
F..ti8z«i 31 ?5 31 50 31,55 31,80 31.85-32.00 31 95-32.10
Fm.
31.05 31,20 31.30 31.55 31 55-31.75 31.80-31.95
Pv.
31.50-31.45 31 50-31.70 31.70 31.85 31 80 31 °5
A Bástya u j csatára még nem érkezett meg.
Bácskai 31.20 31 45 31.50-31.70 31.70-31.8i 31.85 31.95
Amíg a legújabb Bástya-akvizíció, Franz L u d- Dunántnli 30,30-30.50 30.85 31.10 31.10 31.33 3130-31.45
29.25-29.35 egyéb
29 15-29.21
w í g még szombaton megérkezett, addig a z u j Rozs, pestvld.
Aroa takarmány I. 28.00-28.50 Sörárpa 33 00 34.01
c s a t á r , akinek a nevét azért nem közlik a nyilÁrpa takarmány U. 27.03-27.50
egyéb 30.00-31.50
Buiakorpa
21.75 22.00 Zab I.
27.50-27.70
vánossággal, mert jelenleg még megszállott terüRepca
50.—52.közép 27.50 27.60
leten tartózkodik, hétfő estig nem jelentkezett a
Teneeri
24.60 24 75 Köles
22.50-23.55
Bástya vezetőségénél és senki sem tudja, hogy a
ejyéb
24.25 24 50
Lóhere nagy
Lóhore napv
játékossal e pillanatban mi van.
arankamentei? 125.C0-150.00 arankái 105.00.120.00
clpőszalonlAt az uj Csőn*
Luccrna, magyat 2C0.00-225.0a
grádl-palctábo, Horváth
Tf!s
Ferencvárosi sertésvásár:
Mihály uccn helyezte A4.

ItVÉRTESI

SIMQNYI S f f i Fényképek

MQlerme: Korzó Mozival szemben.
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Különleges amerikai rendszerű

IRODABÚTOROK
készítését vállaljuk, ezekből raktárt tartunk

WIRTH

<és

RENGEY

írógép szaküzlet
Szeged, Horváth Mihály u c c a 7. sz. Telefon

254
12-21.

NARANCS
mézédes, pirossal

keveri, kilónként

1 P .

CITROM
darabja 4 é s © f .

Felhaitás 3572 drb Arak - könnvü 1.84-1.33 nahéz
1,52-1 56, UÖiép 1 50-1 52 pengő. Az irányzat vontatott.

540

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagvarorszáí
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnjx>uidájában.

Külföldi képviseletek:
AUSZTRIA: Bécsi szerkesztőség: Wien, lt., Taborstrass
7. (Wr. Auslandskorrespondent). Telefon: 40—3—22. Bt.
esi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet
Ausztria részére: Wien, /., Wildpretmarkt 1. (österr,
Anzeigen A.-G.). Telefon: Serie 62-5-95. JUGOSZLÁVIA: lnterreklam d. d. Zagreb, 1.-78, Marovska-ulica 28,
Telefon: 21—65. NÉMETORSZÁG: Ala .\jueigen A.-G..
Berlin NW6, Am Zirkus 9. Telefon: Norden 7607/13.
SVÁJC: OrellFüssli-Annonccn A.G., Zürich, Sonnen'
quai 10. Telefon: Hott. 6700.

Óra ^karbantartás! vállalat

S c h ö p f l l n n É , Attila ucca 7. MiKssáíJd

Kálmán

ucca 6.3

8
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Ha felrobban — felrobban. De ha nem robban fel, Hans vagy Fritz óvatosan visszatér
és megvizsgálja az esetet. Néha a zsiuor nedves, néha ideges kéz dobta a bombát, mielőtt
a zsinór jól meggyulladt volna. Erre Hans
vagy Fritz újra meggyújtja és szeretettel
visszairányítja hozzánk a bombái. Mert saját
bombájávjd megpörkölni az angolt: pokoli
melatság a németeknek. De most jön a katonai
géniusz. Az egyik emberünk lopott egy csomó
gvujtózsinort a gyorsabbik fajtából és egész
napi türelmes munkával kiszedte belőle azt
a piros szálat, amely lassanégő testvérétől
megkülönbözteti. Az igy átdolgozott gyújtózsinórral felszerelt egy kézigránátot és átdob! a a németekhez, anélkül, hegy megyújtotta volna. Feszült várakozás. Ezalatt Hans
vagy Fritz jól megnézte a fel nem robbant
bombát és készülődött a visszaküldésére. A
következő pillanatban óriási robbanás hallatszolt a német árokból, jelezve, hogy gyanútlanul megyujtották az angol zsinórt és Hans
vagy Fritz már bucsut mondott ennek a tréfás világnak... A cselszövő angol baka azután
^ r t addig, amíg odaát leváltották a német
csapatol és a tapasztalatlan uj emberekkel
megint megcsinálta a tréfát, llymódon Hans
és Fritz után Kurt, Kari, Michel és Wílhelm
is átköltözött a másvilágra. Nálunk meg olyan
mulatság volt, mintha ökörsütés lett volna.
— És még azt mondod, apám, hogy a
modern háborúban csak gépeknek és gépembereknek van szerepe. Van ilt még tér a
leleményességre is...
XI.
Hugli nem találta a frontot mindig ilyen
mulatságosnak. Jöltek más levelek, amelyekben megint az unalom miatt panaszkodott. De
a kritikája megenyhült. A vezetés javull és
sok visszás dolog lassanként rendbejött.
— Kezdem becsülni a kapitányomat, — irta
Hugh. — Most közel az ellenséghez, ö is
összeszedte magái, sőt már tájékozódni is tud.
— Ha már háború van, jobb itt, mint otthon. itt legalább nem érzi az ember azt,
mintha a háború valami kellemetlen hallucináció volna. Otthon rösteltem uniformisban
.járni, itt az a rendes ruha. De az idő roppant lassan múlik. Várni, várni, várni: ez
a kalona fükölelesscgc.
— Azt hiszem, nem ártok vele senkinek, ha
leirom a helyet, ahol most élek. Félig elpusztított a falu ez. Német nem járt benne még
soha, de megközelítette két mértföldnyire és
hónapokon ál állandóan lőtte. A házak még
állnak, de egyetlen ép ablakot se találni. Ittotl egy-egy ház teljesen leégett, némely ház
meg <;supa rom, mintha valami őrült óriás
darabokra zúzta volna. Kis csoportokban alszunk az ép házakban. Tartalékban vagyunk.
Az idevaló lakosság elmenekült, de a korcsma
ínég nyitva van. Egyetlen ócska billiárdasztalán egész nap folyik a játék. Ortheris mester
benne és megfogadta, hogy a háború után felcsap billiárd-markőrnek. A táj lapos és sivár.
Epedek hegyek után, még az essexi sárdombokkal is beérném. A nyárfákkal övezett
komisz országút a front felé vezet. Öszvérek
és triciklik szállítják a mindenféle szükséges
holmit az állásokba. Órákon át figyelgetem,
hogyan viszik a muuiciót és az élelmiszert
szüntelenül. Egész nap ágyudörgést hallani,
mintha a gyomra korogna az embernek. Hébehóba feltűnik egy repülőgép az égen, olyan
magasan, hogy alig látszik. Az egyik ház előtt
néhány jegenyét csúnyán helybenhagytak a
német srapnelek. Ugy össze-vissza vannak
hasogatva, mint egy szétcsavart, kettétört nádpálca. A szórakozás abból áll, hogy néha
futballozunk vagy billiárdozunk vagy csak
illünk, ácsorgunk, levc]gt írunk haza.
— Igaz is, olvasni is'Hiét. De nincs mit.
Még ha valóságos kölesónköuyvtár volna itt,

azt is kiolvasnók egy-kellőre. Elolvasunk mindent, ami csak a kezünkbe kerül, de nem
hiszem, hogy a közönséges szenzációs könyveknek volna nálunk a legnagyobb sikere.
Sokan jobban szeretik itt a komolyabb olvasmányokat. Park mindig olyan könyvet keres,
amin rágódni lehet. Utoljára a » Fajok ere-,
eleiem népszerű kiadását olvasta. Pedig azelőlt
Florence Warden és William 1c Queux volt
a kedvenc irója. Küldhetnél neki egy Metclínikoffot vagy »A szabadgondolat etikáját,«
Pearsontől. liadd művelődjék. Nálam viszont
egészen másként áll a dolog. Nekem most
irodalmi ópium kell.' Üde tisztásokou táncoló
faunokról és nimfákról szeretnék olvasni.
Spenser ;>Tündérkirálynő«-je is jó lenne.
Olyan könyv, amelyben sárkányok, lovagok,
varázslók, tündérek mozognak iapétaszerü
prerafaelita szinen. Joseph Conrad is megtenné vagy Heine Flórenzi Estéi. Az a fő,
hogy elfelejtsem az árkokat és a drótkerítéseket. Görög isteneket szeretnék látni, elefántcsont-színü kőtemplomokat, bíbor tengert,
villogó ékszereket, a napon sütkérező gyíkokat. Most olvastam a Thais-t, bárcsak volna
még egy ilyen könyvem. Az emberek többnyire a Times regénymellékletét falják. De
nem elég. Mire az ember belejön, már vége
is van. Azelőtt azt hittem, hogy az olvasmány
stimulálószer. most pedig olyant keresek, ami
érzéktele nit.
— A háború olyan játék, amihez nem volt
kedvem soha. Néha izgató, nagyritkán érdekes, de a többi! A többi piszok, sár, unalom
és rombadőlt házak és sivár táj és unalom és
készletek szállítása előre és sebesültek szállítása vissza és egyhangúság és unalom és
örökös találgatás, hogy hová megyünk, meddig
maradunk, mi lesz velünk és időlopás és büz
és megint unalom! Csak azért, mert ezek az
átkozott poroszok dölyfösen provokálták a
világot! Gott stafe Deutschland! Küld cl a
könyveket, apuskám, álomkönyveket, Kínáról,
Indiáról, Tündérországról, az Aranykorról.
Küldd őket minél előbb és cimezd meg a
csomagot gondosan...
(Folyt, köv.)
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Budapest 557.5. 9.30, 12 és 15: Hírek, körgazdaság. 17.30: Zene a Dimapalotfl-nagyszállóból. 18
óra 50 perc: Rádió amatőrposta. 20.30: Hangverseny. Közreműködnek a m. kir. Oj>eraház tagjaiból alakult kamarazenekar és Lábass Juci. 22
óra 40 perc: Pontos időjelzés. Utána: Kurina Simi
és cigányzenekarinak hatigversenve. — Barcelona
344.8. 21.10: Rádiókvintett. 22.05: »El Ama De
Case« cimü hangjáték közvetítése. — Bécs 577,
517.2. 16.15: Hangverseny. 20.10: Prof. Fritz Lángé,
vidám
farsangi visszaemlékezései; Blanka
Glony, Richárd Waldemar és a Tautenhayn kamara-kvartett közreműködésével. — Berlin 483 9. 17:
Hangversenyátvitel a Hotel Esplanadból. 20.30:
Hangverseny. 21: Vidám est. — Bsrn 441. 20:
Paula Nesweta dal- és ária-estje. 22: Hangversenyközvetítés a »Kursaab-ból. — Breslau 322 8 16
óra 30 . perc: Olasz hangverseny. Werner Horstein közreműködésével. 20.20: Katonazene. 22.30:
Hangverseny és tánczene. — Frankfurt 428.6. 12
óra 30 perc: Hangverseny közvetítés Kasselből
16.30: A házi zenekar Wagner-hangversenye. 20
óra 15 perc: Kamarazene-hangverseny közvetítése Stuttgartból. 21.15: Gramofonhangverseny. —
Kttnigsberg 329.7. 16.45: A házi zenekar hangversenye. 22: Rádiótáncóra. Utána tánczen«;. — Leipzig 680. 12: Fonolahangverseny. 16: Szórakoztató
zene. 19: Operaelőadásátvitel a weimari Nemzeti
Színházból. »Aidas 23.15: Tánczene. — Milano
54«. 17.05: Kamarazene. 17.50: Gyermekkarének.
21.05: Zenekari hangverseny, Anna Fiore (szoprán),
Giuseppc Costa (tenór) énekesek közreműködésével. 23: Jazz-band. — Prága 448.». 19: Hangverseny. 21.30: Szórakoztató zene. 22.20: Hang versenyátvitel a Narodni dum i m Vinochradiból. —
Róma 450. 17.30: Tánczene. 20.45: Könnyű zene.
22.40: Tánczene. — Stuttgart 379.7. 12.30: Gramofonzene. 16.15: Hangverseny. 20.15: Kamarazene.
22.15: Hangverseny előre bejelentett kívánságok
szerint. — Zürich 588. 12.32: Gramofonhangverseny.
15: A házi zenekar hangversenye. 16: Hangversenyközvetités a > Hotel Bauer an L a o b ó l .

1928 február 14.

Apróhirdetések
Borbélysegéd-nő, ki
szabadult alkalmazást
¡izonnnli belépésre.
Mikszáth K. u. 24.,
bélüzlet.

{Xm

5EZÍOH

Belvárosban elegánsan butorozo.tt szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.

Intelligens leány gyermek
melle nappalra elmenne.
Szorgalmas« jeligérc a ki«
ndóbn.

Csinosan bútorozott szoba
fürdőszoba, esetleg konyha
használattal kiarló. Maros
u.. 38. szám.
i

Perfekt szakácsné jó bizonyitváaybkkalfebr 15-re
felvétetik. — Tisza Lajos
körút 61.

Kis szoba bútorozva kiadó 15-re. Aradi ucca 5,
JT. 7.
Kevesek azonnali beköltözésre csinosan bútorozott,
különbejáratu szobát, fürdöszobahasználaltal. — Árajánlatokat havi 70 peugőig Állandó« jeligére a
kiadóba.

Eladó házak között válogathat telszés szerint egy.
apróhirdetés utján.
8 magyar hold szántótőid
lányival és fákkal, Felsőtanyán az állomás mellett
eladó. Bővebbet Lengyel u.
16., Szeged.

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

Príma száraz fa
porosz

Fodor

András

Fiatal valódi dupla-farkas
kutya eladó. Somogyitelep,
117. szám.
Bőrgarnitúra, alig használt
eladó. Csányi, Bercsényi u,
17. szám.

B u í o r e l a d á s

Keresek két- vagy háromszobás modern lakást. —
Erdős, Szent István tér 14.

Margit ucca 12. szám alatt

frálósscoba

búto-

r o k b a n
különösen
nagy választék!
569

Több üzlethelyiség azonnal kiadó Oroszlán és Iskola ucca sarok, 2 bejárattal, 4 kirakattal, száraz
mellékhelyiségekkel. Mectudható a házfelügyelőnél.

ügy borbély üzlet, forgalmas helyen eladó. Érdeklődni: Dosztig köszörűsnél,
Hajlított

№!6

bútorok,

konyhaberendszések
alkalmi
á r o n eladók Heiminn mfiasxlalcsná', Horthy Miklós ucca 2,
Kultúrpalotánál.
449

Szerény feltétetek meltctl
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.

ilJM ffclll
Levelezhet szórakozás céljából a Délmacrirarország
apróhirdetései utján.

Suche deutsche Erzichcrin
zu zwei Kinder (7 und
5 Ialire alt). — Seidcn,
Polgár ucca 24.

Leveleznék szórakozás céljából oly jobbérzésü leánynyal, ki a házasság gon«
dolatálól nem riad vissza,
teljes cimü leveleket Ónálló szőke' jeligére.

Intelligens nő bejáró főzőnőnek fiatal párhoz elmenne. »Ügyes jeligére.

javítási,

Jobb polgári családok ismeretségével rendelkező és
diszkrét úrinő ismeretségét
keresem házasság létreho«
zás céljából, kimerítő leve.
lek: »önálló 30-^ jeligére.

át&uxást

jutányosán végez Sietne*
Jtózsélné, Kölcsey ucca
12, Tisza Lajos körút és
Feketesas ucea sarok. 474

pengőt
l

KÜLÖNFÉLÉK
Az Alüöid legnagyobb

könnyen eladható olcsó képek eladásával szorgalmas
fiatal emberek. Képzettség,
gyakorlat nem szükséges.
Jelentkezés 8—10-ig igazolványokkal. Feketesas ucca
13., Vadász-kürt szálloda,
23. szoba.

narancs,
és

koksz

fáspincéiében
523
Csekonlcs ucca 3. Telefon 18- 00

Üres udyari szoba 1-ére
kiadó. U. ott egy uj gyormelcvaságy eladó. Kossuth
Lajos sugárut 21. Vendéglő.

\ a p i 8—ÍO
keresgetnek

szén,

jutányos ároa beszerelhető

Nagyállomásnál tágas uccai szoba-konyhás lakás
azonnal kiadó. Érdeklődni
Farkas röviHáruiizlet, Mérey ucca 6/b.

Ernyő

inosl
keres
Cim t
bor«

táblaüveg raktára
Körösi Géza
üvesszéai vállzlaia Mérey
ucca 8. Telefon 9-57. 61

Friss nemesédes veres

füge,
mandarin
berber-datolya

érkezett. — C i t r o m darabja 5 — 7 — 9
Gól,
Attila ucca 8. szám.
Jobb tesz, mint az u),

*

fillér.
532

iobti ¡ESZ. mini az ui,

LUSIEIKER megcsinálja. Korona ucca 15. Telefon 19—73.
»•wwMMmiww i
f:.'.y№Mnnmy.M»«»

G l l f u m

F e r e n c

angol uri szabóságát
Tisza Lajos körül 37. szám alatt, a r e f o r I tnátas palotában ufSiól megkezdte. 83í

