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A külvárosrészi
nagyMzoátság
és a Közgyűlés
kisajátított
hatásköre
. A vasárnapi esti "közigazgatási táborozás«
különös tanulságokat nyújt az elfogulatlan
szemlélőnek.
i A »kívülről való kormányzás« eredendő
bűne tekintetében az ex oafccfra-álláspont, ugv
látszik, lényegesen enyhült. A vasárnap esti
nagy, ökörsütises
városkormányzás
jelenségeiből legalább nem lehet, másra következtéim. A
közoktatásügyi miniszter ugyanis őt óvoda
.építését határozta el. Amennyire a precedensekből következtetni szabad, ennek az őt óvodának ajándékozása is ugy valósul majd meg,
hogy a város adja a telket, viseli a fentarlási
költségeket s fedezi az építési költségeknek
túlnyomó részét. Az óvoda viszont az államé
lesz, holott a kultuszminiszter a városnak
ajándékozza. Ezekkel az ajándékokkal kicsit
furcsán vágyunk: mi kapjuk, de. nem ¡esz a
mienk, ajándék,
de fizetni kell érte.
Nem lehet arra gondolni, hogy a városnak
ígért öt uj óvodával más fog történni. A város
adja majd a telket, a város viseli az épitési
költség nagyrészét, de a kültelki nemzeti
bizottmány koszorúzza meg vele saját nyugdíjazott homlokát s érdemei önelismeréseül a
város közgyűlésének jogkörét kérdi a maga
számára kisajátítani.
Mert jól figyeljük meg az eseményeket s
¡ól figyeljük meg azt. ami készül: a törvényh-a tó sági közgyűlés hatáskörét játszák most át
q Petrik-féle alakulásra.
A város vezetőinek
illusztris jelenlétében olyan határozatot hozott, olyan intézkedést tett ez a külyárosrészi
polgári felkelés, amire eddig csak az önkormányzat törvényes képviselete érezhette magái feljogosítva. Ct óvodát építenek fel a városi an, ismételjük: vagy az állam, vagy a
város fogja felépíteni, semmi cselre sem a gázgyár bécsi igazgatóságát távirattal üdvözlő alkalmi egyesülés s mégis a város polgármesterének nem volt egyetlen tiltakozó szava akkor, amikor a kivülről-kormányzás flagráns
megnyilvánulásaként ez az alakulat ragadta
magához a városi közgyűlés jogait. A vasárnapi határozat erre vonatkozó része igy hangzik: Ki kell jelölnünk az óvodák és napközi
otthonok helyet. A hely, ilietve környék végleges . kijelölése a városrészi
körök
együttes
választmányi
ülésén kell, hogy történjék, de
ugy, hogy legkésőbben február hó 28-ig a yíffleges jelentés az elnökség kezében legyen.« ,
A nágybizotlság ki is küldte az albizottságokat' azzal a feladattal, hogy tegyenek a
számára
javaslatot
az óvodák elhelyezésére
vonatkozólag. Nem kételkedünk abban, hogy
az ingatlanforgalmi
iroda'; működése, fel fog
lendülni,
annyi ajánla'
les: az óvodák elhelyezésére, de nem ké lelked hetünk abban is,
hogy ezzel az intézkedéssel, ezzel a kialakuló rendszerrel szemben a legkomolyabb aggodalom is jogosült. Eddig legalább a város
közgyűlése
állapította
meg a
közintézmények
elhelyezésének
módját s a város
közgyűlése
jelölte ki az iskolák és óvodák helyeit. Helyeselhető-e, hogy a város vezetői jelenlétében,
a város vezetőinek tiltakozása nélkül ez a külvárosrészi nagybizottság, mely alapszabályok
és hatósági ellenőrzés nélkül működik, olyan
kérdésekben
döntsön s olyan ügyekben
határozzon, melyekben
az intézkedés és a határozás jogát a törvény nem a
külvárosrészi
nagy bizottságnak,
dc a törvénuhaiósági
köz-

gyűlésnek hatáskörébe
utalja?
Eddig ind ex-re helyezték a kivűlről való
kormányzást s a kívülről kormányzókat. Most
a polgármester megtiszteli őket a megjelenésével s tekintélyével legalizálni igyekszik ezt
az alkotmányosság princípiumaival aligha
összeegyeztethető mozgalmai. Ezeknek szabad
kívülről kormányozni, de a legtöbb adót. fizetőknek nincs joguk belülről érvényesíteni akaratukat Abban a nagy kisajátítási lázban,
ami ebben a városban lobog, még a közgyűlés
hatáskörét is kisajátítják. A törvény értelmében azonban a kisajátítást szenvedőknek valódi és teljes kárta'anitás
jár. Mi lesz az a
valódi és teljes kártalanítás, amihez a szenvedő önkormányzat
jut?
Ma még az óvodák helyeit jelölik ki s gyakorolják
a felügyeleti jogot az egyes iskoiák
felettT — mert erre nézve is van adai a határozatban, — holnap majd foglalkozni fognak a színház kérdésével is s talán eldöntik
azt is, hogy milyen szenet rendeljen a város.
Holnapután az egyes városi üzemek irányítását is a kezükbe veszik. Mert csak két feladat nehéz: elindulni
és megállni
a lejtön.
S az elindulás már megtörtént.
A város hatósága szívesen nyújt segédkezet — mondotta vasárnap este a város polgármestere. Nem is vonjuk kétségbe. Nem
tudja a jobb kéz, hogy mit cselekszik a bal.
A bal tudniillik, megbélyegezte a kívülről való

kormányzást, a jobb pedig segédkezet nyújt:
neki. Mert az erély. a vitatkozó szék elszántsága csak a közgyűléssel szemben érvényesül. A közgyűlés akaratát elerötleníteni s
naggyá növelni a halbicska-horizont,
tarhonya-koncepció
és paprika-perspektiua
politikáját, — ez uia a hivatalos álláspont. A kritika belülről
sem szólalhat
mer/, a hódoLif
kormányozhat
kivűlről
is, -- ez a kívülről
va'ó kormányzás anatémájának igazi tartalma.
A közgyűlésen nem jelenhetnek meg azok
sem, akiknek a törvény adta meg a jogol,
de nagybizottságban dönthetnek, határozhatnak és intézkedhetnek a város ügyeiben, —
ez a mai önkormányzat igazi törekvése. Egyik
kézben tartani a közgyűlést, mert kilencvennyolc bizottsági tagot csak a polgármesteri akarat tart bent a közgyűlésben s a másik kézben tartani a külvárosrészek nagybizottsáeál, — ez az egyensúly politikájának
művészete. A közgyűlésből akkor vonul ki a
többség," amikor a polgármester akarja s a
közgyűlésbe akkor vonul be a uagybizottság,
amikor a polgármester akarja, — ez a hatalom, ez az erő, ez a szuverenitás, a mai
nyugalmi helyzet fundamentuma.
Ugyan lesz-e egyetlen bátor hang, egyetlen
független férfi a közgyűlésen, hogy legalább
tiltakozás nélkül ne ruházzák át a számban,
erőben, cselekvésben megfogyatkozó közgyűlés hatáskörét a számiban, erőben és cselekvésben >hatósági segédlettel« növekedő nagybizottságra? Vagy a polgármester egyetlen intésére ez a közgyűlés még a saját halálé?
Ítéletét is aláirja már?

Krantz Pált szabadlábra helyesfék
és autóiát virágokkal sxérta tel© ® föstieg
,

CSüntfoer

s o h a s e m

v o l t

Berlin, február 14. Mint tegnap m á r jeleztük,
ma bekövetkezett a meglepő fordulat a steglitzi
dráma totárgyalásán. A törvényszék megszüntette
8 vádlott vizsgálati fogságát, az ügyész elejtette
• gyilkossági vád dl és csupán a közös akarattal
végrehajlott emberölés vádját tartotta fenn Krantx
Pál ellen.
Mikor a tárgyalás megkezdődött, általános meglepetést keltett, hogv az u j tanuk közölt vaa e*y
kisleány. E z Seftellpr Elly,
Hildegard 8 éves kfs húga,
akiről a szombati tárgyalás folyamán szó eselt,
hogy születésnapja alkalmából jelmezes táncmulatság lesz a Scheller-háznál.
Az elnök megkérdezte a védőt, vájjon n e m
állana-e el a megidézett tanuk kihallgatásától. A
védő nem á l l el a tanuk kihallgatásától, mert a
szombati tárgyaláson egészen megváltozott a jogi
helyzet, elannyira, hogy forma szerint is indítványozza . védencének szabadlábra való helyezését. Nincs semmiféle bizonyíték amellett, hogy a
vádlott elkövette a gyilkosságot.
— Nem látom be, hogy a hátralevő két-három
nap miatt, amennyi még az ítélethirdetéstől elválaszt, miért kellene a vádlottat szabadlábra helyezni, — válaszolt az ügyész. — Efölött majd
akkor határozhat a törvényszék, h a ítéletét meghozta. Kijelenteni, hogy
nem tartom fean a gyilkossági vádat,
ellenben vádat emelek Krantz P á l ellen
akarattal elkövetet! emberölés miatt.
Az elnök kihirdeti a végzést, hogy

közös

a vizsgálati fogságot feloldja,
annál is inkább, mert szökés veszedelmétől nem
lehet tartani.
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Amint meghallja ezt Krantz Pál, Mugrifc, boldogan mosolyog és néhány ugrással az aj/ónál
terem. Már-már kint rali a teremből a vádlott^
mikor utána kiált Dust elnök.
— Maradjon a vádlottak p a d j á a ! Az »étet bélyegez meg és nem az a h«ly, ahol az ember ü l j
Ezután a vádlott anyjának kihallgatása következett.
Az elaük: Krantzné asszony, eddig ö n n i g y o a
hősiesen viselkedett, valahányszor
meglátogatta
fiát, remélhelőleg most is összeszedi magát.
Kraiitzné: Fiam érdekében uralkodtam magamon és erős leszek most is.
Elbeszéli az elnök kérdésere, hogy fia a legjobb
gyermek volt. Mikor aztán a gimnázium felső osztályába lépeti, egyszerre megváltozott a jelleme.
Megtörtént, hogy szeszt ivott és haacegiit, hogy
sok italt bir el.
— Észrevettem, hogy valami rossz befolyás alü
jutott, tudakozódtam s igy értesültem, hogy barátságba került Scheller fjünterrel.
Az elnök: Tud arról, hogy fia gyakran kirnaradozott éjszaka és hogy mi volt ennek az oka?
Az aiiva nem válaszol s az elnök ujabb kérdá.
sére engedelmet kér, hogy ne kelljen felelnie,
de az elnök figyelmezteti, hogy miután egyszer
m á r lemondott "arról a jogáról, hogy a vallomást
megtagadhassa, nem válogathatja meg a k é r .
déseket, hogy melyekre fog válaszolni és melyekre nem, de KraflSzué megmarad amellett, hogy
nem akar tovább vailaai. Az elnök azonban ragaszkodik hozzá, hogy a kérdésekre feleljen. Végre Krantzné beszélni kezd:
— Férjem a leghatározottabban eliene volt, hogy
Pál Mahlortvbo menjen s mikor m á r ott volt, mindennap vissza akarta- hívni. Én- erre kérleltem:
Hagyjuk méf? ott szombati« s a^tau visszahívjuk.
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Férjem igy felelt: Meglátod, még nagy szerencsétlenség lesz ebből. Hétfőn, azon a szerencsétlen
hétfőn haza kellett volna jönnie, hogy többé el
ne menjen tőlünk . . .
Ezután Hildegard apját hallgatták ki, aki vallomásában részletesen elmondotta, hogyan ismerkedett meg Krantz Pállal, aki később gyakran Irta
meg Hilde iskolai dolgozitait és kissé fellengős
verseivel még az ő feleségét is megnyerte. Elmondotta ezután, hogy a szerencsétlenség előtt
nyugodtan utazott el felesége után Koppenhágába
*s a tragédiáról csak hazaérkezésekor értesült.
Az e'nök: Olyan nagyon megbízott a fiatalokban,
hogy magukra hagyta őket?
Scheller: Nem is sejtettem, hogy valami baj
lesz, nem tételeztem fel Güntherről, hogy valami
meg nem engedeti dolgot fog csinálni.
Az e'nök: Súlyos felelősséget vett magára.
Scheller: Nem volt okom, hogy valami különösebb óvóintézkedéseket tegyek.
A tanú ezután fiának párisi autókirándulásáról,
majd mulatozásairól beszélt.
A következő tanú Karovszki Frigyes, Krantz
Pál és Scheller Günther iskolapajtása. Alig hogy a
biróság elé áll, éles szóvita támad az elnök és
a védő között, mert az elnök előre jelzi a védőnek, hogy bizonyos kérdéseket nem enged feltenni. A fiatal
gimnazista
az
elővizsgálatkor
azt mondta, hogy Krantz Pál neki becsmérlőiig
beszélt Ilüdeval való viszonyáról.
Minthogy az elnök ezt a viszonyt nem engedi
tovább tárgyalni, a védő hozzájárulásával
dr.
Spangen tanár és orvosszakértő fogja a kérdéseket feltenni.
A 18 éves gimnazista az orvosszakértő kérdésére igy válaszolt: Nekem ugv tűnt föl, hogy
Krantz Pál első izben irónlkusan beszélt a viszonyról. Talán később meggondolta és másképpen gondolkodott fölötte.
Most Mugnus Ilirsehleld szakértő intéz kérdést
a fiatal tanúhoz:
— ö n volt az egyetlen, aki emiitette a fiatalok
öngyilkossági klubját. Ilút mi is van azzal az
öngyilkos-klubbal?
— Ezt a klubot Scheller Giinter alapította s elnevezte FEHU-oak. Úgyis hívják, hogy a bosszú
k ubja. Günter beszélte nekem egyszer, hogy a
klub tagjai kötelezték magukat, hogy ha valamelyiknek barátját vagy barátnőjét elhódítja a vetélytárs, akkor meg kell Icrolul r.ijta a sérelmet.
A védő: Krantz Pál könnyen mámoros lett?
— Ha együtt ittunk, Ő lett a leghamarabb részeg
és Scheller Günther a legkésőbb.
Az elnök: Krantz megfordítva állitja,
— Mert henceg, — feleli a tanu. (Erre a megjegyzésre a vádlottak padján ülő Krantz Pál hangosan felnevel, amiért az elnök szigorúan rendreutasítja.)
A védő: Volt Günthernek komoly oka arra, hogy
megunja az éleiét?
— Sohasem volt megelégedve az életéve), rosszlábon állott az apjával, az iskolát elkerülte, mindnyájan tudtuk, hegy
ebből még katasztrófa lesz
és éreztük, hogy ezt a tanárok is tudják.
A védő: Beszélt arról, hogy öngyilkos lesz?
A tanu: Igen, gyakran mondotta, hogy
leissza nngát és mámorában öngyilkosságot fog elkövetni.
A délelőtti tárgyalás utolsó tanuja Müller János
19 éves diák volt, Günter és Krantz osztálytársa.
Müller elmondotta, hogy Günter igen szenvedélyes
fiu volt, aki rengeteg verekedésben vett részt.
Egyszer elmondotta neki, hogy
leszúrt egy diákot, aki a baloldali birodalmi lobogó egyesület tagja volt.
Günter nagyon sajnálta, hogy nem volt nála revolver, inert ebbeu az esetben agyonlőtte volua
ellenfelét. A lanu elmondta, hogy szülei végül
is megtiltották, hogy Günterrel szóbaálljon.
A délutáni tárgyalás
jelentékeny késéssel kezdődött, mert Krantz Pál,
aki a délelőtti szünet után szüleivel együtt érkezett a törvényszékre,
csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudott
a törvényszék körül összegyűlt hatalmas
tömegen
keresztülvergődni.
Az
aulól,
amelyben ült, elhalmozták virágokkal és
a fiimeg extázis» egyszerre csak nagy é!jenzésbe tört ki.
A rendőrség nyitott végül is utat, ugy, hogy Krantz
nagy késéssel végre is bejuthatott a törvényszék
épületébe.
Azután Krantz néhány osztálytársát és azok szüleit hallgatták még ki, akik valamennyien kedves
és jószivű fiúnak mondo'.lák Krantzot. Azután
ScheiJer Günther és Schclier Hüde anyjának kihallgatását kezdte meg a biróság.
A taDu elmondja, hogy ó k o r á n világosította fel
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gyermekeit, kijelenő, hogy fia igen j ő viszonyban
volt Stephannal. Leányára vonatkozólag azt mondja, hogy Hilde impulsiv, nyiltszivü és fius természetű. Sokat forgott fiuk között, de mindig nylitan elmondott mindent.
Védő: Elmondotta önnek Hilde élményeit a két
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fiúval?
Tanu: Igen.
/
Védő: Elmondotta a részleteket is?
Tanu: Igen.
Ezzel Schellerné kihallgatását bc is fejezték és a
tárgyalást holnapra napolták el.

H kormányválság!
ism ét akuttá vált Jugoszláviában
Megfaiusult a radikális-demokrata k©a5Sciő terve

(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.) j radikális párt véleménye szerint ez a feltétel
Belgrádból jelentik: A kormányválság ismét . súlyos sértést tartalmaz, amennyiben burkolakuttá vált. A radikális párt délutáni kon- tan azzal vádolja Vukicsevics volt miniszterferenciája ugyanis elvetette a demokrata párt elnököt, hogy kormányzása idején nem tudta
feltételeit, amelyekhez a demokra'ák a régi biztosítani a jogrend uralmát.
koalícióban való részvételüket fűzték. A raA demokrata párt holnapi ülésén dönt todikális párt főleg azt sérelmezte, hogy a de-, vábbi magatartása felöl A helyzet teljesen
mokraták
maguknak
követelték a belügyi tár- kaotikus és még csak ióslásokba sem lehet
cát, arra hivatkozva, hogy vissza akarják bocsájtkozni.
Jugoszláviában állítani a jogrend uralmát.
A

Seypel nem teös&vetit
Buáapest és Prága leásott
osztrák

kancellár

látogatása

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenfése.)
Prágából jelentik: Seyvel kancellár ma délben Massaryk köztársasági elnök vendége volt.
A dezsönén jelen volt még Benes külügyminiszter, a prágai osztrák és a bécsi cseh
követ. A dezsöné után Massaryk Seypellel,
Benes Marék prágai osztrák követtel bizalmas tanácskozásra vonult vissza.
Seypel a Prager Presse tudósítója előtt részletesen nyilatkozott a politikai helyzetről. Az
újságíró kérdésére kijelentette, hogy nem közvetít Prága és Budapest
között, mert eddig
még senki sem kínálta fel neki ezt a szerepet.
Különben is az a meggyőződése, hogy Prágának és Budapestnek
nincsen szüksége köz-

a cse&s&lovák.

elnöknél

vetítőre. Arra a kérdésre, hogy Ausztriának
milyen szerepe lesz a szentgotthárdi kérdés
népszövetségi
megvitatásánál,
a
kancellár azt mondotta, hogy nem más, mint őszintén és hiven válaszolni az esetleg felteendő
kérdésekre. Arra azonban semmiféle oka sincsen Ausztriának, hogy vádlóként
lépjen fel,
aminthogy attól sem kell tartani, hogy vádlőttként kelljen szerepelnie.
Végül a Népszövetség székhelyének Bécsba
való helyezésére vonatkozóan intézett kérdést
az újságíró Seypelhez, aki kijelentette, hogy
az egész ügy nem lehet más. mint tréfacsinálók
misztifikációja.

fl kormánypárt szfinoka anumsreis eSniisiisről beszéit:
a kultuszminiszter idegesen távozott...
Egységespárti képviselők állási foglallak a numerus clausus ellen, de a javaslatot megszavazták
Jánossv Gábor azzal kezdi beszédét, hogy nem
Buidapes!, február 14. Zsitvay Tibor elnök fél [
ért egyet Turi Béla konklúziójával. Álláspontomat
11 után néhány perccel nyitotta meg a képviselőa numerus cláususssal szemben tanítómesteremtől,
ház ülését. Bejelenti, hogy Pesthy Pál" igazsága magyar nép atyjától, Kossuth Lajostól mertíera.
ügyin Jniszter és Scitovszky Béta belügyminiszter
kétheti szabadságot kérnek, amely idő alatt Pesthy
Ha én Kossuth Lajos örök igazságai szePált Vass József népjóléti miniszter, Scitovszkyt
rint akarnék cselekedni, akkor a numerus
pedig Klebelsberg kultuszminiszter fogja helyetcla'.tsus hiiézménye ellen kellene szavatesíteni. Ezután a magánjogi pénztartozások átmat felemelnem.
értékeléséről szóló törvényjavaslatot harmadszori
olvasásában is elfogadja a Ház.
— Elismerem, hogy a zsidóság felekezet,
Ezután folytatták a numerus clausus módosímindig is az volt. Állítom, hogy a magyar
tásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
nemzet nem antiszemita, nem is volt és nem
Szabó Sándor kisgazdapárti nem talál semmi
is lesz soha, mert az antiszemitizmus a maösszefüggést az ellenforradalmi szellem és a nugyar lélektől idegen fogalom. Amikor mi fiamerus clausus között. Az életben diploma nélkül
talok voltunk, nem az egyetem falain
belül
is lehet boldogulni. Felmerül tehát a kérdés, hogy
minek

akkor a

sok

egyetem?

Azokat a túlzásokat, amelyek azt követelik, hogy
a numerus clausust örökké fent kell tartani, aláírni nem tudnám. Hiszem, hogy el fogjuk törülni
ezt a törvényt. Ezt a javaslatot haladásnak kell
tekintenem afelé a végcél felé, amely a Corpus
Jurisból örökre fogja eltüntetni a numerus clausus intézményét. Remélem, hogy rövidesen véget
fognak érni ezek a minden ősszel meginduló szomorú karavánok a külföld felé, amikor a karavánok tagjai, a tanulni vágyó zsidó il'jak, kiüldözölteknek, prostituáltaknak érzik magukat. Miután
a javaslatban haladást látok, azt elfogadom.
Turi Béla (kereszténypárti) a következő felszólaló :
— A numerus clausus tőr vénjét én sem tartom
örök intézménynek. Ezután hosszasan magyarázza
a trianoni békeszerződésnek a kisebbségi jogok
védelmére vonatkozó szakaszait. Megállapítja, hogy
ezek a paragrafusok biztositják az összes vallásfelekezetek egyenlőségét. A kormány szerint nem
j ó a régi szövegezés, mert a zsidóság sárga foltot
érez a tőrvényen. A fajra való hivatkozás tényleg nóvum volt a magyar
jud&aturáhan,

verekedtünk,
nem mentünk
neki
ötvenen-hatvanan kettő-háromnak,
hanem ez a kettőhárom is velünk érzett, velünk tüntetett az uccán a véderőj avaslat ellen.
Klebelsberg kultuszminiszter feláll
helyéről
és látható idegességgel kisiet a teremből.
Jánossy Gábor: Beszédem hefejeztekor még
üzenetet akarok küldeni az egyetemi ifjúsághoz. Fiuk, én azt üzenem, ne
nyugtalankodjatok, ne rendetlenkedjetek.
Tartsatok össze,
legyetek méltók a negyvennyolcas márciusi
ifjakhoz. Ne teremtsetek
válaszfalakat
egymás . között, hanem közős erővel
igyekezzetek
visszaállítani
a történelmi
Magyarországot.
(Altalános helyeslés a Ház minden oldalán.))
'.A javaslatot
elfogadja.
Az ülés pontban két órakor ért véget.
A Délmagyarországot. Szeged egyetlen liberális napilapját támogatja, aki nyomtatványszükségletét a Délmagyarország-nyomdában (Lőw Lipót,
ucea 19.) szerzi be. Telefon 16—3L
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Teljes nyugalomban kezdődött meg
a szegedi »bajtársak« tüntető sztrájkja

i w w u m n

tripie-sec,
cfterrv-brandy,
m^rasquíno
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Egy lanór sem tarloll eJőadésl — Igazoltatás sehol sem fordult elő
(A Délmagyarors zág munkatársától.)
A
sregtedi egyelem összes fakultásán a »néma
tüntetés első napján a legteljesebb, csend és
nyugalom
uralkodott.
A bajtársak tájékára
sem meuiek az egyetemi épületeknek, amelyeknek kapuiban csak az ifjúság bizalmi kiküldöttei várták az esetleges érkezőket, hogy
»felvilágosítással szolgáljanak . Rendzavarás,
vagy igazoltatás sehol sem történt.
A bajtársak a déli órákban nagyszámban
vonultak végig a korzón, majd végig járták
a fakultások épületeit és igy győződtek meg
arról, hogy előadásokat sehol sem tartoltak. A

A csanád

néma sztrájk a jelek szerint hosszabb életűnek Ígérkezik, az egyetemi tanárok közül többen öt-hatnapos szabadságra utaztak el. A
tanárokat egyébként a rektor értesítette a
bajtársak határozatáról és igy a reggeli órákban alig egy-kettő jelent meg szokásos tantermében, előadást azonban senki sem tartott.
A zsidóvallásu hallgatók egy-egy kisebb csoportja különösen az orvosi fakultáson megjelent a kitűzött előadásokra, de látva a
helyzetet, nyomban eltávozott. A figyelő bizalmi kiküldöttek sehol sem kísérelték meg
a régi rendszer szerinti igazoltatást.

hatvan lakójának

Az egyházmegye nem ajánl fel más
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Mint
ismeretes, az eredeti tervektől eltérően a püspöki palota az Iskola-ucca és a Zrinyi-ucca
által határolt telektömbre kerül. A csanádi
egyházmegye a város utján tárgyalásokat kezdett azokkal a háztulajdonosokkal, akiknek
háza a püspöki palota céljára kijelölt telken
fekszik. E tárgyalások részben már eredményre is vezettek és a csanádi egyházmegye
ugy a Templom-téren, mint a Zrinyi-uccában
több házat megszerzett tulajdonul.
Ismeretes az is, hogy a kultuszminisztérium
eszmei tervpályázatot is hirdetett már a Templom-tér kiképzésére, miután elhatározása szerint a legrövidebb időn belül le fogják bontani azokat az épületeket, melyek a létesítendő püspöki palota helyét elfoglalják. Az épületek lebontása természetesen a házak bérlőit kiköltözködésre kényszerítik. A házak lakói biztak abban, hogy éppen ugy, mint ahogyan a lebontott palánki házak lakóit elhelyezte a város, őróluk is gondoskodni
fog a
csanádi
egyházmegye
és nem fogja őket a
lakásnélküliség
nyomasztó gondjaiba
taszítani.
A lakóknak ez a kétségtelenül jogos vára-

kozása azonban nem vált be. A püspöki egyházmegye által megvásárolt háznak hatvan
lakója a tegnapi nap folyamán levelet kapott
az egyházmegye jogtanácsosától, aki közölte,
velük, hogy az egyházmegye
május hó első
napjára más lakás felajánlása
nélkül
felmond
és közölte velük azt is, hogy ha ezt a felmondást nem veszik tudomásul, az egyházmegye
megindítja
ellenük a bírói
eljárást.
A felmondó levél arra hivatkozik, hogy az
egyházmegyének egyházi
intézmények
elhelyezésére van szüksége a hatvan lakásra, a
lakók ezzel szemben azt állítják, hogy ez a
felmondási ok a tényleges áVapotna':
aligha
felel meg, mert hiszen ezeket a házakat le
akarják
bontani.
Ha azonban uj épületek
emelése cimén történnék a felmondás, akkor
más megfelelő lakást kellene a lakóknak felajánlani.
A lakók már statisztikát is készítettek azokról, akik eddig a felmondást megkapták. A
hatvan lakó közül 58 római katolikus és van
köztük olyan is, aki hat kiskorú gyermekével
lakik együtt. A felmondási pörök nemsokára
a járásbíróság elé kerülnek.

Debrecenbe» az idén 27.000 négyzetméter kockakő
és 55 J 0 0 négyzetméter aszfaltburkolatot készítenek
Szegeden a költségvetés csak száznegyvenhatezer pengői engedélyez uj városrendezési
munkálatokra
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Debrecen város tanácsa most tette közzé a város
belterületén az 1928. évben létesítendő uccaburkolási munkálatokra vonatkozó versenytárgyalási hirdetményét, amelynek adtait mi,
szegediek csak szomorú
irigykedéssel
olvashatjuk. A hirdetmény szerint Debrecen az
idén a következő munkálatokat végezteti el:
1. Mintegy 21.000 négyzetméter trahit fejkőburkolat,
2. 6500 négyzetméter trahit sorosciklópsz
kocsiut-burkolat,
a. 22.000 méter sétányszegély,
4. . 34.000
négyzetméter hengerelt aszfalt ko- j
. . . .
csíut-burkolat,
5. 20.700 négyzetméter bitumac kocsiut-burkolat,
6. 14 000 méter sétányszegély,
7. 8300 téglajárda,
8. 4600 coulé aszfaltjárda,
9. 300 méter uccai gyűjtőcsatorna.
Ezeken kívül még számos apróbb városrendezési munka is szerepel a versenytárgyalási
hirdetménybenEzzel a debreceni hirrel kapcsolatban ösz
szehasonlitó kimutatást szerettünk volna ki'
sziteni arról, hogy mi készül ezen a téréi
Szegeden, hogy mi van a Város idei városren '
dezési programjában. Ellátogattunk a városi
mérnöki hivatal városrendezési osztályába.

ahol a kérdést az osztályvezető
Mihályffy
László műszaki tanácsos előtt tettük fel. Mihályffy tanácsos elmondotta, hogy rövidesen
megteszi ebben az ügyben előterjesztését a
tanácshoz.
— Sajnos,

Szeged ezen a féren sokkal kevesebbel procSüifcé'haí, m-.nl Debrecen
— mondotta Mihályffy László —, inert alig
van valami fedezetünk a városrendezési
mun

balokra.
Ha_ a. költségvetésnek
ezen
a címen
^ T p r í M i l n tételéből
iplí>lr>hm levonom
d v n n n m azt
fi'/l a
o százhúszezer
c7Q7hns7j7Pi*
szereplö
pengőt, amely a meglévő kövezetek és aszfaltburkolatok fentariására, javítására szükséges és azt az összeget, amellyel a városnak
a nagykörút kövezési költségeit kell törlesztenie,

mindössze

száznegyvenhalezer
pengőm

marad az uj kövezésekre. Ilyeu szük keretek
között természetesen nagyon nehéz a kövezési
u-ogram összeállítása. Mi még megközelithetőleg sem végezhetünk annyit, mint
amennyit

Debrecen végez. Debrecen versenytárgyalási
hirdetményét én is olvastam és tudom, hogy
Debrecenben körülbelül huszonnyolcezer négy-

zetméler kocsiut-burkolalot készitenek az idén
terméskőből, több mint ötvenezer négyzetméter aszfaltburkolatot és még nagyon sok más
uj munkát is. Hogy Debreceu mit költ az
idén városrendezésre, uccaburkolásra, azt még
nem számitoltam ki, de az első pillanatra
is megállapítható, hogy sokszorosan
többet,
mint amennyit
a költségve'és keretében Szeged költhet az idén.
A kövezési program nagyou fájó pontja és
megoldatlan problémája a mai várospolitikának. Araikor a pénzügyi bizottság a költségvetést letárgyalta és sor került a városrendezési tételre, a polgármester bejelentene, hogv
ezt a kérdést egyelőre leveszi a
napirendről,.
majd ha a bizottság letárgyalt minden tételt,
kerül sor ennek a letárgyalására azzal, hogy
amennyi marad a várhaló bevételekből, anvnyil fordítanak városrendezési célokra. A debreceni példa ezzel szemben azt mutatja, hogy
ott megfordítva csinálják a dolgol. ott súlya
van a városrendezés kérdésének, ott nem kortcscélokra használják fel a világítást, a kövezést, a csatornázást, pedig Debrecen is éppen
ugy két ellenzéki
képviselőt
küldött a parlamentbe. mint Szeged.

Ass o l v a & ó r o v a t a
Színházlátogatás — betegséggel
Tekintetes Szerkesztőség!
Háromnapos betegségemből felépülve, sorstársaim — a szegedi városi szinház II. rendű körszék látogatóinak — érdekében kérem fel ezúttal a
tekintetes Szerkesztőséget, nyilvánosságra hozni olyan anomáliákat, amelyeken segíteni
mindeddig hiába kértem az illetékeseket.
A szinház gőzfűtését olyan értelmetlenül
kezelik, vagy mondjuk, oly impraktikus módon szerelték fel, hogy a II. rendű körezékeken ülő közönség félájultan élvezheti (?) csak
a szinház előadásait. Három napig betegen fekszik utána, mintahogy az én esetemben megtörtént. A jegyszedőnö elbeszélése szerint egy
másik esetben ájultan kellett, egy hölgyet a
színházból kivezetni a jéghideg garderobeba,
akit negyedórai élesztgetés után kénytelen
volt az előhívott autóba a lépcsőkön karjaiban
levinni előadás közben. Ilyen módon a közönség élvezete .is deficites, nagy tekintetű városi kezelés! Kevesebb gőzzel tehát, városi
urak. Hevülhet a közönség célirányosabb módon — az előadások művészi nívóján lelkesedésből. A lek. Szerkesztőségnek megköszönva
e sorok közlését, maradtam tiszteletlel: Színházlátogató.

Kegyetlenség a kutyákkal
Mélyentisztelt
Szerkesztő Ur! Az állatvédő
egyesület ülésén jelentették, hogy derék rendőreink szigorú figyelmeztetése folytán nagymértékben enyhültek a baromfikinzás eddig
sűrűn látott esetei. Sajnos azonban, az ebek
összefogdosása körül nem tapasztalható semmiféle kíméletessé«. A mult héten szemtanúja
voltam egy kis kutya «Irogatásának. A gyepmester í pribékek szinte kivetkőzve minden
emberi érzésből, a drótot a kutya nyakára
csavarva szinte kéjjel lóbázták percekig a levegőben. Az ártatlan kis állal — mely talán
nagyon hűséges barátja és kedvence lehetett
valakinek, aki súlyos adót is fizet utána —
olyan fájdalmasan sikoltozott, hogy mindenki
megbotránkozott e kegyetlenség láttára. Felhívjuk többek között erre az cselre is az
állatvédő egyesület és Buócz főtanácsos ur
figyelmét, hogy a rendőrség, amelynek egy
lagja mindig jelen szokott lenni, a legszigorúbban ügyeljen az ilyen kegyetlenségek megakadályozására és megtorlására. Tisztelettel:
Egy előfizető.
;
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Jönnek a SZIBÉRIAI
Méq nincs Ш a tavasz,
de a kerékpáros-veszedelem
már fenyegel
Tisztelt Szerkesztő
Ur! Elmúlt а nagy hideg, de alig jöttünk ki ebből a veszedelemből,
máris benne vagyunk a másikban. A kerékpárosok megint nem ismernek sem irgalmat,
sem kegyelmet. Vadul karikáznak a városon
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FARKASOK

Hármas szerencsés szerencsét lenség
a dorozsmai fáviróoszEop előtt

(A Déimagvarország
munkatársától.)
Vasárnap délelőtt Dorozsmán az Arpád-ueca és
Petőfi ucca sarkán elszakadt a távfróhuzal.
A dorozsmai posta telefonon azonnal műszaki
keresztül-kasul és nincsen egy teremtett lélek
embereket kért Szegedről, hogy a huzalt
sem, aki ebben a versenyben megakadályozná i helyreállítsák. Szegedről Krizsán
Mihály műőket. Rendellenességet tür meg a rendőrség szaki kezelő utazott kl Dorozsmára, aki Csata
a Kiss-uccában is, ahol minden áldott nap
Ferenc dorozsmai lakos segítségével hozzá
tudvalevőleg piac van és állandóan vásárló is látott a munkához. A táviróhuzalok alatt
közönséggel van lele. Ennek ellenére tessék azonban egy árammal telitett huzal vonult végig.
csak megnézni, hogy m i megy ott végbe. A
A szerelők felkúsztak a távirópóznára, amikerékpárosok egyáltalában nem respektálva kor Krizsán
hirtelen
kieitette
kezéből
a
a közönség testi épségét, egyszerűen belero- táviróhuzalt,
amely így érintkezésbe jutott
hannak a szük uccába és csak a különös a világitóárammal telitett huzallal, amelynek
véletlennek lehet tulajdonítani, hogy komo- egyik végét Csala Ferenc fogta a kezében.
lyabb baleset még nem fordult elő, mert könyCsalát
az áram
ledobta a földre,
eszméletnvebb már volt garmadával! Igen ajánlatos lenül vágódott
el.
volna itt a. rendcsinálás munkája. Tisztelettel:
Едч
figyeffi.
— TQiidnprst — öngyilkosok városa. Londonból
Jelentik: A D a i l y M a i i b a n Sir Róbert Donald
statisztikát közöl és kiemeli, hogy a világ egyetlen
városában nem játszódik le aránylag annyi öngyilkosáig, mint Budapesten. Az áldozatok jórészt megszállott területről elűzött volt magyar
tisztviselők, jobb napokat látott emberek, akik
kenyerüktől és vagyonuktól megfosztva, nem tudnak újra elhelyezkedni és túlságosan büszkék ahoz,
hogy t á m ^ a l á s t fogadjanak el. Még a halálnemben
is a legolcsóbbat választják, mint például a kötelet, vagy" a vizbeugrást. A cikk azután megindító képelt fest a budapesti intellektuális osztályok nyomoráról.

KEREKPAROK
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minden létező szinben

Fóliák Testvéreknél
Széchenyi tér és Csekonics ucca.

2. A tanitói
kiskertekből
kihasított házhelyek négyszögölenkinti egységárát 3,
3. az ujszegedi
Bobalics-féle telek egységárát 2,
4. a Szentháromság-ucca
43. számú telekét 40,
5. a Kossuth Lajos-sugár ut 4Í—I3 számú
telekét 40,
6. a huszárlaktanya
előtti térét 10,
7. az ujszegedi Hoffmann-féle bérletét 1.60,
8. a Mars-tér 6. számú telekét 45, illetve 33,
9. Hoffmann
János és neje Béke-ucca 5.
számú telekét 37,
10. özv. Répás Józsefné Mérey-ucca 9. számú telekét 95 pengőre becsülte Tóbiás László
épitési szakértő.
Az érdekeltek február huszonötödikéig felebbezhetik meg ezeket az értékmegállapitásokat az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz intézendő beadványukban. Értesülésünk szerint ezek az uj árak lényegesen magasabbak a Vásárhelyi Béla által megállapított áraknál.

emberi g y ó g y i t o l í a m mecj
a csodakővel!"
Í t é l t é k

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Prunk
Ferenc kisteleki lakos kedden délelőtt egészségügyi kihágás címén került dr. Gaál István
járásbiró elé. Prunk Kisteleken ismert kuruzsló hírében állott. Éviek óta szinte hivatásszerűen foglalkozott a kuruzslással. A hatóságok már régóta megfigyelés alatt tartották,
anélkül azonban, hogy rajta vesztett volna a
kuruzsláson.
Prunk Ferenc bevallása szerint eddig már
36 ezer embert »gyógyított«
meg. Gyógyszere,
amelyet maga állit elő, mindenféle
betegséget
»meggyógyít«. Évekkel ezelőtt kiinn járt Svájcban. Valamikor gyógyíthatatlan betegségben
szenvedett. Amint mondotta a bíróság előtt,
vérbaja volt. Kórházról-kórházra járt, de sehol sem tudtak rajta segíteni. Teste tele volt
fekélyekkel, amikor elhatározta, hogy külföldre utazik. Pénzé tette földecskéjét és kiutazott Berlinbe, onnan pedig egyik svájci
szanatóriumba. Súlyos baja azonban nem javult. Már az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, amikor a svájci hegyek között kóborolva egy Dcsodakőre«
bukkant, amelynek

óriási választékban

sszafooít

(A Délmagyarország
munkatársától.')
Megírta a Délmagyarország,
hogy az Országos
Földbirtokrendező Bíróság határozata alapján
uj szakértői szemlét tartanak a szegedi házhelyigénylők számára megváltott ingatlanok
fölött és építési szakértő bevonásával ismét
megállapítják ezeknek az ingatlanoknak a
becsértékét. Vásárhelyi
Béla lárgyalóbiró értékmegállapitásaival ugyanis az érdekeltek
nem voltak megelégedve és elsőfokú határozatát megfelebbezték az OFB-hez, amely
helyt adott a felebbezésnek és elrendelte az
uj becslést.
A kiküldöttek az érdekeltek hozzájárulásával Tóbiás
László építészt, felsőipariskolai
tanárt kérték fel épitési szakértőnek, aki eddig a következő ingatlanok értékét becsülte meg:
1. A magkisérlcti
állomás kísérleti telepén
kijelölt házhelyek négyszögölenkinti egységárát 3 pengőben állapította meg. Az országút melletti lelkek egységárát 6, a körtöltés és
a vámház felé eső telkekét pedig 5, 4, 3 pengőre redukálta.

Tlzenhatnapl fogházra

csipkék, szalagok, gyöngyök,
csattok, tíillök és virágok

Krizsán nem tudta elképzelni, hogy mi
történt, mire 6 is hozzányúlt
a huzalhoz,
de
az áram a vastag kabátján keresztül nem
érinthette testét, Az elszakadt huzal egyébként leért a földre, amikor éppen arra ment
el az uton Patzauer
Ede dorozsmai kereskedő kocsija. A huzalhoz hozzáért az egyik
ló, amely azonnal
kiszenvedett.
A kocsis
csak szerencfés véletlen folytán menekült
meg. Amikor a huzal megérintette a lovat, a
kocsis ostorét feltartotta és igy a huzalt
kivédte.
A szerencsés kimenetelű balesetek ügyében a dorozsmai csendőrség meginditotta a
nyomozást annak megállapítására, hogy a mulasztás kinek a hanyagsága folytán következett be.

flz épitési szakérte a megváltott házhelyek egységárát
magasabbra becsülte, mint a tárgyalábiró

w

gallérok, nyakkendők,
harisnyák, mindenféle uri
divatcikkek

péntektől a Korzóba.

e l a

n o l ó r l u s

kuruzsló!

gyógyító hatású híre volt. A követ porrá
törte és bekente vele sebekkel borított testét.
A sebek néhány nap múlva eltűntek. Később a
port be is vette, amelytől megfiatalodott
és
teljesen egészséges lett. Amikor Prunk felgyógyult, hazatért Kistelekre. Svájcból nagymenynyiségü »csodakövet« hozott magával és azzal gyógyítani kezdett.
— Harminchatezer
embert
gyógyítottam
meg! — mondotta Prunk a bíróság előtt —
Pénzt sohasem fogadtam el. Ezrek és ezrek
hálalevelei vannak nálam és ha az a vétkem,
hogy segítettem eleseit embertársaimon, ugy
hát ítéljenek e l . . .
A bíróság azonban bebizonyitottnak vette
Prunk bűnösségét és egészségügyi
kihágás címén 16 napi fogházra
ítélte. A bíróság elrendelte Prunk birtokában lévő »csodakő« elkobzását.
Az ítélet kihirdetése után Prunk a következőket jelentette ki:
— Az ítélet ellen felebbezést jelentek be. A!
törvények szerint ugyan bűnösnek érzem magamat, de ű lelkiismeretem
szerint nem.

mielőtt beszerzi,
tekintse meg vétel kényszer nélkül
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Ax 50 éves nő bori ivott és beleugrott a Tiszába
Egy fiatal munkáslány a rókusi tóba veleíte magái — Mindkét öngyilkosjelöltet
kimentették
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kedden délelőtt Jelentetfék a rendőrségnek, hogy
az Alsótiszeparton Gazdi Méria 50 éves háztartásbeli n5 a Tiszába
ugrott, A porton tartózkodók közül egy halász csónakon utána
indult és sikerfiit a fuldoklót behúzni csónakjába. Amikor Gazdi Márlát beszállitotfák a
közkórházbs, megállapították, hogy a szerencsétlen nő tettének elkövetése elolt nagymennyiségű szeszesitalt
fogvosztott
el. Kihallgatása alkalmával minden felvilágosítást

ION CUMWF
n a g y
fillmje

a

megtegadott arra vonatkozólag, hogy mi készlelte az öngyilkosságra.
Ugyancsak az öngyilkosságnak ezt a módját
választotta Novakoo
Teréz 17 éves gyári
munkásnő, aki a rókusi tóba ugrott bele. Az
életunt fiatal leányi még idején kihúzták a
vízből és beszállitotfák a közkórhózb8, ahol
azonban kihallgatni még nem lehetett Novakov Teréz a Jelek szerint szerelmi
bánat
mfatt akart megválni az élettől.

KELET
LÁNGOKBAN
csütörtöktől a

I

Budaprsltel I
enyid íben ! J

A kamarák ugy határoztak, hogy a módosító
Javaslatot nem külön-külön, hanem együttesen bírálják el és véleményüket is közösen alkgtiák meg
róla, mert ezzel is dokumentálni kivánják a kamarák egységes álláspontját. Éppen ezért az öszszes kamarák egyetemes gyü'ést tartottak Budapesten, pedig az egyetemes gyűlés összehívására vonatkozó jogukkal csak a leflkivételesebb esetekben
élnek, olyankor, amikor vagy az egész ország
egye'emes közgazdasági helyzete, vagy a kamarai
intézmény létérdeke kívánja meg az ország nyilvánossága előtt való együttes állásfoglalást.

Kz egyetemes gyűlésen elhatározták, hogy közös
memorandumot intéznek a kormányhoz. Ez, az
aránylag rövid memorandum többek között a következőket tartalmazza:
Teljesen megnyugtató módon a kereskedelmi
iparkamarák felsőházi képviseletének kérdése
csak ugy rendezhető, ha az ország három főfoglalkozási ágazata: a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem, amelyek közül a kereskedelmi és iparkamarákban kettő van képviselve, törvényes intézményeik utján egyenk.nl, egyenlő számú képviseletet nyernek a felsőházban.
Ennek az általános megnyugvásra egyedül alkalmas elvnek megvalósítását az 1926. évi XXII.
tc. nem hozta meg, sőt éppen ez a törvénycikk •
és ennek végrehajtási rendelete volt kiindulási '
pontja azoknak a bonyodalmaknak, amelyek a
kereskedelmi és iparkamarák első felsőházi tagválasztásának megtámadására, e választásnak megsemmisítésére és a most szóbanforgó törvény-
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Belvárosiban.

módosítás-tervezet megalkotásához vezettek.
A kereskedelmi és iparkamarák a legnagyobb
aggodalommal látják, hogy a mostan tervezeti lörvénymódosilás a kamaráknak jogi helyzetét gyökerében támadja meg. mert megbontja a kötelékébe
tartozó ipar egységét, a két gyáriparos tag megválasztásának jogát elvonja a kereskedelmi és iparkamaráktól és lehetetlenné teszi, hogy mint az
iparnak egyetemes érdekképviseletei szerepelhessenek. Ez a7. intézkedés szerzett jogok elkobzását jelenti és méltán keltheti azt a látszatot az
ország közvéleményében, mintha a kereskedelmi
és iparkamarák nem volnának egyúttal a gyáriparnak is törvényes és megfelelő érdekképviseleti
szervei.
Külön rá kell azonban mulatniok a kereskedelmi
és iparkamaráknak arra is, hogy a jelenleg tervezett módosítás külön sérelme a vidéknek, mert
a tervezet elvileg nem biztosítja, a gyakorlatban
pedig el is ejti a vidéki gyáripar képviseletét az
országgyűlés felsőházában.
Rá kell mutatnunk arra az erkölcsi szempontra
is, hogy a kereskedelmi és iparkamarák, amelyek
háromnegyed századon keresztül mindig teljesítették az állammal és a közgazdasági élettel szemben a kötelességüket, jogsérelmet
szenvednek
egy bennük megfelelően képviselt érdekcsoport
igényeinek kielégítése érdekében.
Mindezek alapján a magyar kereskedelmi és
iparkamarák azt a tiszteletteljes kérdést intézik
a minisztériumhoz, hogy a felsorolt érvek figyelembevétele és méltánylása mellett a kereskedelmi
és iparkamarák bevonásával megoldásul olyan módozatot válasszon, amely a kereskedelmi és iparkamarák részéről 1922-ben lefektetett elveken épül
fel ez a kamarák felsőházi helyeinek megfelelő
felemelése által az összes igények arányos és méltányos kielégítését biztosithatja.

7ÜF
Szerda. Rom. kath. Fausztin. Promm.
Fausztin. Nap kél 7 óra
testáns
8 perckor, nyugszik 5 óra 21 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyílva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nvjtva mindennap délelőtt
10-1-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 8—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61.
(Tel. 998.) 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.

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
A népjóléti miniszter a munkásbiztosiló orvosi
létszámába kinevezte dr. Szlávik
Pétert a
szegedi pénztárhoz főorvossá, dr. Pogány
Islvánt helyettes főorvossá, dr. Naay
Dezsőt
pedig Hódmezővásárhelyen ellenőrző orvosnak.
— Továbbra is enyhe idő. A Meteoroiogiai Intézet jelentése: Középeurópában másodlagos minimum alakult. Ma reggel ez Magyarország felett
van és az ország túlnyomó részében lecsapódásokat, esőt, sőt havazást okoz. A hőmérséklet nem
változott lényegesen és a normálisnál magasabb
maradt. Jóslat: Változékony, nyugtalan és enyhe
idő várható kisebb lecsapódásokkal.
— Dr. Schreiber Fülöp: betegpénztári orvos.
Megbízható helyről kapott értesülésünk szerint a
közeli napokban kinevezik a szegedi kerületi munkásbizfositó pénztár körzetorvosává dr. S c h r e i ber Fülöpöt, akinek az általános kinevezések
alkalmával történt mellőzése visszatetszést keltett.
Schreiber Fülöp három évtizeden keresztül volt
orvosa a szegedi munkásbiztiositónak és működésével a legteljesebb elismerést érdemelte ki. Hír
szerint a szegedi kerületben uj körzetet alkotnak
és Schreiber az egyik belvárosi körzetnek lesz
az orvosa.
— Dr. Szele Róbsrí meghall. Dr. S z e l e Róbert
volt szegedi tankerületi főigazgató, aki a legutolsó
években Budapestre költözött, tegnap
meghalt.
Szele Róbert váratlan halála általános részvétet
keltett Szegeden, ahol több mint egy évtizedet
töltött el, mint tankerületi főigazgató.
x G. B. L. báü selyemharisayák minden színben
Lampel és Hegyinél.
536
— Eiöadás a bölcsészeti szakosztályban. A szakosztály 15-én, szerdán délután 6 órakor (a vasárnapi közleményekben tévedésből 5 óra volt) az
egyetemi archaeologiai intézet tantermében (Lcszámoló-palota, III. 37.) szakülést tart, amelyen
dr. S e b e s t y é n Károly tanár: Szeged középkori váráról értekezik. Belépés díjtalan, érdeklődőket szivesen lát az elnökség.

— Tisziujitás a felsőtanyai mezőgazdasági egyesületben. A Szeged-Felsőtanyai Központi Mezőgazdasági Egyesület most tartotta meg tisztújító
közgyűlését Felsőtanya közigazgatási központján
lévő egyesületi helyiségében. K o r d á s József elAmennyiben ez a jelen pillanatban nem volna
nök bejelentette a tisztikar lemondását. Dr. Faj ka
lehetséges, mindenesetre kérnünk klel. hogy az 19213.
évi XXII. tc.-nek rendelkezései, amelyek a keres- ügyész ismertette az egyesület jövő évi programját és indítványára a távozó ügyvezető-elnöknek,
kedelmi és iparkamarákra nézve szerzett jogot
Balogh Sándornak jegyzőkönyvi köszönetet szajelentenek, meghagyassanak és csupán egy ujabb
vazott a közgyűlés. Ezután a következőkben ejválasztási rendelet bocsáttassák ki, atnely a közigazgatási bíróság Ítéletének alapjául szolgált bi- tették meg egyhangúlag a tisztújítást: Elnök lett
Kordás József, alelnökök Széli Imre és Kordás
zonytalanságok kiküszöbölésére alkalmas.
Pál, ügyész dr. Fajka Lajos, ügyvezető-alelnök
Nyári György, jegyzők Kosztra Lajos és Német
József, pénztáros Benkő József, ellenőr Nagy MiK O R Z Ó
M O Z I
hály Ferenc, gazda Lippai Antal, zászlótartók ifj.
Február 15., 16-án, szerdán és csfliSrtflkön
Hegedűs János, Pöltl Boldizsár és Gémes János.
Gárdonyi G é z i reeényfnek
Választottak még 25 lagu választmányt és 3 tagu
lllmváltozata 8 felvonásban
számvizsgáló bizottságot.
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1 kereskedelmi és iparkamarák
közös snemerasitüismlsaii tiltakoznak afelsSSiázi törvény
tervezett móifositása ellen
(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 )
Ismeretes, hogy a kormány elhatározta a felsőházi törvény egyes rendelkezéseinek módosítását,
nevezetesen azokat a szakaszokat kívánja megváltoztatni és kiegészíteni, amelyek a kereskedelmi és iparkamarák felsőházi tagválasztásaira
vonatkoznak. Erre a módosításra okot az adott,
hogy a közigazgatási bíróság megsemmisítette a
kamarák választásait. A kormány a módosító törvényjavaslatot megküldte véleményezés végett az
összes kereskedelmi és iparkamaráknak azzal, hogy
észrevételeiket és esetleges javaslataikat öt napon
belül terjesszék fel hozzá.

leggon-

Előadások Kezdete tél 5, fél 7 és é' 9. vasár- és tlnnepr2p K3
fél 3. fél 5. léi 7 ' s téi 9 órakor.
Jg ;

— Halálozás. Fodor Ferenc fakereskedő rövid
szenvedés után 65 éves korában kedden elhunyt.
Fodor Ferenc még szombaton agyvérzést kapott,
elvesztette eszméletét és kedden meghalt. Kiterjedt rokonság gyászolja. Ma dá'.uláo 3 órakor
temetik a Zerge-ucca 6. szám alatti gyászházból.

1928 február 14.
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ÚJBÓL FELLÁNGOLT A SÁRGA FORRADALOM
Lángban áll Kelet
A távol és misztikus keletnek mindig megvolt a maga nyugtalanító szenzációja. Hosszú
Ideje tart a mennyei birodalomban a polgárháború. Váltakozó szerencsével folyik a harc s az
újságolvasó mindennap ezeket a híreket bulja. Ez a viszály, amely az európai ter|eszkedés
ellen irányul, a háttere annak a hallatlanul izgalmas FanameMilmnek, melyet Budapesttel egy
id5ben csütörtöktől mutat be a Belvárosi Mozi. A .Kelet lángokban* cimü Fanamet világfilm
egyike azon különleges filmremekeknek, melyek művészi értéküknél fogva különös nagy sikereket értek el eddig is az egész világon. Nálunk szintén nagy érdeklődéssel várják ezt a
hatalmas filmremeket, melynek a rendkivül értékes mesén és miliőn kívül rendkívüli értéke,
hogy a főszerepet Con Cfianey (a Notre-Damei toronyőr) alakitja. Partnere Eleanor
Boardmann, Jó ismerőse a iilm barátainak. Ebben a szerepében a szerelméért szenvedő
asszonyt a legnagyobb művészi qualitásokkal alakitja.

— Keílös öngyilkosság. Bécsből jelentik: Egy
albérleti lakásban ma délelőtt egy 22 éves diák
és egy 20 éves ipái-művészeti iskolai ballgntónö
közös akarattal öngyilkosságot követtek el. A flo
felvágta a leány ereit és jobb alsókarján mély
vágást ejtett beretvával, azután saját ereit nyitotta meg. A szerelmeseket kórházba szállították
és még van remény az életben maradásukhoz.

x Príma minőségű széna és szalma minden menynyiségben kapható a Szenesi Ferenc telepén, a
Damjanich ucca végén.
330
x Olcsó f ü r d ő k á d a k , takaréktúzhelvek Fogel

Edénél, Szeged, Takaréktár ucca 8.
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A sxinészetl felügyelő
meg van elégedve

x Szeged város élénk feltűnést keltő szenzációja:
Del-Ka—Hungária Rt. látványos tavaszi ripó'kirakatal. Saját érdekében ne halassza a vásárlást,
mert a horribilisán felszökött bőrárak a cipőárak
A szinészeti felügyelő megint Szegeden járt.
Itteni hivatalos teendőiről mára sok minden ki- arányos emelését vonja inaga után. Fiók: Kárászucca 14.
579
derült és nyilvánosságra került a házikezeléses
rendszerről meg a szegedi színház előadásairól
— Ctőidás * textilipar fejlődéséről. »A textilalkotott véleménye is. A szegedi házikezeléses
ipar fejlődése, különös tekintettel a hazai viszorendszer apaságát magának vitatja a szinészeti
nyokra- címen 19-én, vasárnap délelőtt 11 óraA mai modern francia pianista-frontról edfelügyelő. A diadalmas asszony előadásáról pedig
kor tartja meg Szem már y László, a budapesti
dig
három postagalamb hozott hirl. Lucie
azt jelentette ki. hogy vidéken régen látott olyan
textilipari szakiskola lanára előadását a Magyar
Caffarét,
a páthoszt kedvelő, hangszerén föelőadási, mint aminő a szegedi volt. Nem ku- Textiltechnológusok szegedi fiókja felolvasó ülétatjuk, hogy szerzői joRőilorlás cimén hányan
lényes gráciával uralkodó zongoraművésznő,
sén a kereskedelmi és iparkamara előadótermében.
ágálnának a szinészeti felügyelőnek az ellen a kiDenisc Mollié,
a szerencsétlen sorsú I.indBelépés díjtalan.
jelentése ellen, hogy ez a rendszer az ő ideája
berg zongorakisérőnője, aki érzésben és felvolt, ha komolyan döntésre kellene vinni a dol- \
fogásban a kifinomodott, dekadens Franciagot. Bizonyos: a vidéki színészet évek óta vál- j
országot képviselte és végül a kedden koncersággal küzd és a nyilvánosságnak nem volt mód- j
tező Jeanne Marié Darré. A három művésznőt
jában se a szinészeti felügyelőtől, se senki más
nemcsak névleg, dc ténylegesen is a francia
faktortól egyetlen mentő-, segítő gondolatot, vagv
zenekultura leljesjogu reprezentánsának kell
eszmél hallani. Most íme kiderül, hogy ezek a
tekintenünk, amennyiben rajtuk kiviil evek
hatóságok példaadóan szerények, nagyszerű ideáik
óta sem hegedű-, sem zongoraszakban más
vannak, megvalósíttatják azokat és a szerzőségükkel csak ugv mellékesen dicsekszenek. Milyen jó
művészről nem futott be a hir Magvarországis a magyar színészetnek. Sokkal érdekesebb azonj ra eső pályaközébe. Igv tehát a három női
ban és talán jellemzőbb is, hogy a szinészeti felpianistát egymás mellé állitva, belekinthetünk
ügyelő lejön Szegedre egy napra, megnéz itt egy
a Franciaországban uralkodó zenei mentalitáselőadást és mindjárt kéímarokkal szórja az eli ha. Játékuk szinte megkülönböztethetctlenül
ismerés babérjait. Az egésznek olyan látszata van,
azonos sajátosságokat árul el; könnyedséget,
mint mikor magasállásu urak, lerándulván köamelyet csak kicsi nűansz választ el a felüzénk, egyszerű, szerény és szegény polgárok közé,
. letességtől, a formának és a szerkezetnek
inagas megelégedésüknek adnak minden egyes eset1
mindenek fölött való tiszteletét, az árnyékoláben kifejezést, mondván és írván: »Nagyon szép
soknak és kontúrozásoknak szinte, a francia
volt, nagyon jó volt, nagyon köszönöm.« Mi is
megköszönjük a szinészeti felügyelőnek a részfestőkre emlékeztető mesteri alkalmazását. Dc
letekbe való ezl az elmélyedését, alaposságát és
a három zongoristának a legfontosabb, egyéhozzáértéséi. Kitűnő szeme lehet. Neki nem kell
nien francia'karakterisztikuma a gall tempeÉS EGYÉB NYQM
ismerni az itteni műsort, nem kell tudnia, milyen
ramentum kissé szeszélyesen kényeskedő, a
TATVflMYSI
RENDELÉSÉNÉL
darabok uralják a játékrendel, nem kell tisztában
technikával piperkőcködő virtuozitása. MinKÉRJ» BRflJÉNLKTOT
lennie a tagok képességeivel, ő elmegy a szinden elmélyedésük ezeken a zsilipeken tör maházbii. odapillant a színpadra és már megvan
gának utal, itt azonban tüneményesen ragyogó
QÉLMSGYfinORSZÉG HIRLAP-tS MYÜMDflVELLSLSI RT.-IÓL
a csalhatatlan véleménye, ainelvet lenyomtathat
játékot
produkál. Jeanne Marié Darré, aki a
cs gomblyukába tűzve viselhet az igazgató. Hilegtehetségesebb a három között, igy voltakészen a szinészeti felügyelő mondta. És ő csak
x Bárányi Lili hangversenye március fiún a
jien nem hozolt meglepetést számunkra, de
éri hozzá
Tiszában. Jegyek a Délmagyarország jegyirodaelsőrendű zenei »látványosságban részesítette
jában.
hallgatóit. Törékeny, vékony kicsi leány, aki
x Varrógép javításokat szakszerűen, gyorsan és
a bravúr legfelsőbb fokáig tudja fokozni kéx Baeh. I~.idenburg dipkoksz legjobb.
29b
olcsón eszközöl a Singer-varrógép részv.-társ. Szepességeit,
a technikája egyszerűen démoni.
ged, Kárász ucca 1. sz. 'Kék csillag mellett.) 9
— Kétszeres gyilkosság a tartásdíj miatl. NezsiAz
erő
és
a
gyengédség, a puha simogató, szinderböl
jelentik:
Mosoribánfalván
egy
29
éves
pa— \ kétéves kisleány lepsett az ágyról és megte
leheletszerűen
elhaló finomság ugy váltarasztleányt felakasztva találtak, 11 éves törvényhall. Varga Bozál kétéves kisleány Domaszéken
koznak játékában, ahogyan az ötletei diktelen gyermekét a kútban találták megfulladva.
szülei lakásán leesett az ágyról és hátgerincét
Kiderült, hogy mindketten gyilkosság áldozatai,
tálják. Ötletek, pillanatok művészete az övé,
eltörte. A szerencsétlen kisleány azonnal megmelyet H o r v á t h István Mátyás követett el, a érzések, amelyek elsuhannak, vágyak, amehall. A nyomozás megindult annak megállapítámezőgazdasági tejszövetkezet alkalmazottja. A letsára, hogy a szerencsétlenségért terhel-e valalyek elbujnak. Darré, a kis francia nő sem
tes, aki nős ember és kél gyermek apja. azért
kit a felelősség.
tudja magát kivonni faji adottságai alól. Játkövette el a gyilkosságot, hogy így szabaduljon
x Báli frakktngek és nyakkendők Lampel és
szotta Beethoveni,
a C-dur szonátát, dc ott,
a tartásdíj fizetésétől.
Hegyinél.
53G
ahol Beethovenben a megnyíló lélek mélységei
— U j könyvek a >D5lnugvcr»rszágí kölesön— Bo>*z bizonyítvány . . . tiécsböl jelentik: A
kincseket rejtegetnek, a művésznő játékában
könyvtárában. DrasehcLázár Alfréd: 2222, Duse:
,1'ndörség jelentése szerint 7 bécsi tanuló eltűnécsak a tátongó, ásítozó űrt éreztük meg.
ilr. Smirno naplója, Lakatos László: A jövő hásét jelentették be. Az illetők rossz félévi bizoDarré tehetségének antagonisztikus csillaga
zassága,
Arnold
Bennclt:
Lord
Raingo.
nyítványt kaptak.

Bárányi János február 25.

Jeanne Nan@ Darré
zongoraestje

ÜZLETI

ONYVEfl

Ö z v . Fodor F e r e n c n é szül. Epsteiu Netti felesége, ugy a maga, mint gyermekei, menyéi, unokái és az elköltözött; testvérei nevében a legnagyobb fajdalomtól porbasujtva
tudatja, hoory a legszeretőbb férj, apa, nagyapa, testvér és rokou

FODOR FERENC

f. hó 13-án este életének 65-ik, holdog házasságának 42-ik évében rövid szenvedés után elhunyt.
A temetés f. lió 15-6n délután o órakor lesz a Zerge ucca 6. száiu alatti gyászházból.
Fodor
Fodor
Fodor
Fodor
Fodor

Mi k l ó »
Gyula
A r a d re«
László
B.)/»l
v

Külön villamos délután 3 órakor indul a Dugonics térről.
Fodor M l e l
HlrscSl Manón*
Fodor Mlklósné
Fodor Gyulónó
Fodor Andrásne

Fodor Á g i

Fodor L A s z I ó d ó

uaokíi.

«üt. Frled Pepi
Frlcd Rermann
Fricd Samu
Frled Zsigmond

testvéri'.

gv»rir- t>.

S z e r e t e t ü n k örökké ő r z i

emlékedet

T.9
>• •-, . v i ., -' •.

Beethoven, Scarlattil
ellenben fordulatosán,
nagy hatással adta elő, úgyszintén Schumann
Contrabandist-jét és elragadó finomsággal, tökéletes tudással Weber Perpetuum mobile-jét,
Chopin,

Ravel,

Saint-Saens,

Dolmántji,

MotZ-

kovszky egy-egy virtuóz darabjában ismertük meg Darré igazi művészi arculatját: •
tiszta formalitás uralmát, az érzések feltartóztathatatlan kitörései, a fantázia csapongó játéka nélkül — és mégis eredeti hangulatot
tudott felidézni a melodikus vonalaknak franciásan kedveyen, finom Ízlésre valló koncentrációjával. A hangversenye
Mendelssohn—Liszt:
Szentivánéji álommal fejeződött bc, a művésznőt pedig sokat és melegen tapsolta hallgatósága.
I o<

Rulsiiisfein Erna március 1.
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S p o r f

V i l á g h í r ű

Ganz-

Franss Ludwig mégis
fo9 iiftszani a Bástyában, rmft Wébert —
e i a d i i k a Hungáriának

motor
szegedi
vezérképviselete
f

Fonyó

Soma
421

villamossági szaküzletében

Szeged, Kölcsey ucca 4.
Sanr-féle villamossági részv. tár».

Állandó

móior

raktár

crcd'tl gyári árak"n M ó l o r o k , d i n a m ó k bármely
á'amnenue. eröá'viteli és viláel'ási berendez sek í p í t ^ ? .

A színházi

iroda

hirei

A templom egere. Fodor László nagysikerű vígjátéka ezen a héten még ma és vasárnap szerepel
a színház műsorán. A főszerepeket minden előadáson Kormos Margit, Beke Aliz, Főidényi, Páger, Jávor, Oláh és Rónai játszák.
Szép Heléna. Offenbach nemrégiben páratlan
Sikerrel felújított remekmüve csütörtökön a felújítás elsőrendű szereposztásában ismét szinrekerül.
A krétakör. Klaubund egy évezredes kínai népmesét dolgozott fel ebben a Budapesten most
bemutatott színjátékában, amely a szezon .legértékesebb és legnagyobb sikerét aratta. A kinai
néplélek rejtelmei, csodái, furcsa örömei és furcsa bánatai, amelyek európai gondolkozással
sem képzelhetők, képezik a keretét ennek a bűbájos kinai történetnek.
Színházjegyet a Délmagvarorsyág jegyirodája kívánságra házhoz küld.

Ora lőkarbantartási vállalat
ucca 6. a

Miksszát® Kálmán
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B I J I O R
részleire fs VIKTÓRIA Gizella tér 3

Háramarosi H a r a i Thea
kapható Gergely

Rrkus

qy(5g7S7<?rtérébfn.

Jenő
dobozonkénl 70 (lllér.

SZEGED

Horthy Miklós ucca 4.

Küönfcle mérelii
Carablner, norvégiai halészhorog, bambusz-nád,

KUNTZE-féle
halászati

piac
és

par ált
Ifjúsági

eszköz

szolid árban l i ^ ü i l P & l t P B szegsiSl vasbeszerezhelő f E I I U £ . H D £ l l kErsskedŐr.él,
Fefcelesas ucca 13. * Telefon: 12-05. 5.6

Beavatott helyről szerzett információnk szerinl a
Bástya vasárnap a kővetkező csapatát küldi liganyitányra:
Acht lesz a kapus, Weiglhoffer és Kronenberger
a két hátvéd, Ludwlg, Tólh, Simóka összeállítású
a halfsor (Steinert még pihentetni kell, amig inhuzódása teljesen rendbe nem jön), a csatársor
igy áll fel: Ábrahám, Beck, Varga, Höss, Solti.
Beck vasárnapi játéka ugylátszik kielégítette az
illetékeseket és szereplésétől további gólokat várnak.
Azt már vasárnap megállapíthattuk, hogy d Bástya együttese csupa tüz, csupa bizalom. A keddi
tréningen ugyanezt tapasztalhattuk. Ezen már résztvett Franz Ludwig is, akinek mozgása a vérbeli
futballistát azonnal elárulta. A 33-asok elleni mérkőzésen Hlavay tréner Ludwigot rövid ideig ki
fogja próbálni a cenlerhalí posztján is, mert lehetséges, hogy régi helyén esetleg még többet
is tudna produkálni, mintha jobb fedezetet játszana.

Évtisseáek óta
a veszető
világmárka
"Bunlop

bizottság

csaknem teljes számban együtt van. Ez a fényes
eredmény arra készteti a Bástyát, hogy a bizottság létszámát kétszáz főre emeli fel, hogy a Bástya és a nagyközönség közötti viszony minél
jobban kimélyüljön.

A magyal*!»

leaúódll&mdsohi
Hitiisora

mai

27«

A Bástya tárgyalásokat folytat egyébként egy a
II. osztályban vezető klub játékosával és egy,
ugyancsak megszállott területen tartózkodó futballistával, akiket szintén szeretnének megnyerni.
A fentiek figyelembevételével Bástya-körökben
máris erős vita tárgyát képezi
•

Dr. KOVÁCS és BITTERA
uri szeMk

miilégy,
rokka,
selyemsslneg

a 100-as propaganda

Budapest 557.5 9.30, 12 és 15: Hirek, közgazdaság. 16.45: Szimfónikus zenekari hangverseny. 18:
Az Operaház »Tristán és Isolde* előadása. 22.15:
Pertis Jenő és cigányzenekarinak hangversenye. —
Bécs 577, 517.2. 11: Zene. 16: Hangverseny. 20.35:
Fúvós kamarazene. — BeríH 483.9. 19.20: Goethe
hatása a zeneirodalomra. 20.30: Rajna—wesztfáliai
népzene. 22.30: Tánczene. — Brcs'au 322.6. 1630:
Hangverseny. 20.10: Henri Marteau hegedühang«
versenye. — Frankfurt 428.6. 13.30: Déli szerenád,
16: Michael Glinka emlékhangversenye.
19.30:
Hangversenv. — Hamburg 394.7. 17: Keringő k.
20: Zene. 21.10: Vidám tánc- és dalest. 23.30:
Tánczene. — Langenberg 488.8. 13.05: Hangverseny*
Wéber kedden végleg elhagyta Szegedet.
18: Hangverseny. 21.10: Dalok, gitárkisérettel. —
Nem történt egyoldalú szerződésfelbontás, nem
Leipzig 365.8. 12: Gramofonzene. 20.15: Operettment a Bocskayba, de elmegy egy sokkal jobb
hangverseny. 22.15: Kabaré. — Milano 549 17.05:
helyre,
Hangverseny. 21: Egy operett közvetítése a Teatrr»
Liricóból. — München. 12.35: Citerahangverseny*
elmegy a Hungáriába.
16: Hangverseny. Í7: A Rosenberger-kvartett hangNem csere utján, hanem a Bástya annak rendjeversenye. 21: Scháfflertanz. Hangverseny. — Námódja szerint eladja. így tehát Wéber Lajos vapoly 333.3. 17: Hangverseny. 20.50: Egy komikussárnap már kék-fehér dresszt öltve rúgja majd
opera közvetítése. — Prága 448.9. 11: Gramofona labdát.
zene. 12.05: Hangverseny, 16.30: Hangverseny. —
Meglepetés volt Franz Ludwlgnak, a Vienna
Róma 459. 13.30: Rádió-trió. 17.30: Hangverseny,
játékosának a megvétele. A Bástya vele, miután ; 20.45: Zenekari hangverseny. — Zürich 588. 12.32:
a Viennában ujabban csatárt játszott, a jobb- | Hangverseny. 16: Hangversenyközvetités a »Hotel
összekötő kérdést akarta megoldani. Miután azonBauer an Lac«-ból. 19.32: Svájci gyermekdalok.
ban Wéber elmegy, a terv az, hogy
21: A házizenekar hangversenye.

a vasárnapi összeállítás.

371

A Bástya-hírekhez tartozik az is, hogy

Franz Ludvrig Wéber helyét fogja elfoglalni, mint jobb fedezet.

K ö h ö g é s , rekediség, h u r u t e l l e n
bevált szer a
27

Szent

(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 )
Talán egyetlen magyar proficsapat játékosváltozásairól nem esett az utóbbi hetekben annyi szó,
mint a Bástyával kapcsolatban. A legkülönbözőbb hirek láttak napvilágot a csapat reorganizációjáról és ezek a hirek mind tudni vélték,
hogy a Bástyában gyökeres reformokat, játékoscserét készítenek elő a most kezdődő tavaszi futballkampányra.
A felröppent hirek közül a legérdekesebb kétségkívül az volt, amelyet Weiglhoffer távozásáról kolportáltak. Egyik fővárosi lap híradása nyomán az is kipattant, hogy Weiglhofferre a Hungária vetette a szeméi és szívesen adná érte cserébe Kvaszt, a fiatal csabai centerhalfot.
A »titokzatos csatár» meséje az utóbbi időben
már kissé komikusan hatott, mert az illetőről
kiderült, hogy igazolása szabályszerűen beadatott
ugyan a PLSz-hez, de egyáltalában nem az a
»nagy krekk«, mint akinek híresztelték egyesek.
A Wéber-ügyben régóta arról szóltak a híradások, hogy még nincsen döntés. Az bizonyos,
hogy Wéber még mindig volt olyan jó futballista, hogy egyoldalú szerződés felbontásával helytelen lett volna elbocsájtani, amikor szinte önként kínálkozott eladása. Az ajánlatok be is futottak a vezetőséghez. Ma azután biztos helyről szerzett információnk szerint megtörtént a
döntés, amennyiben

gummihu
Javító

Alkatrészeit.
müöely.

Egyedüü vezérképviselóség:

Kii mm

489

Márton

aranyozási, nikkelezésí,
ezösíözésf, rezezésl, az
összes fémek színezéséi,
cipők, ruhaneműk galvanizálását,
emléktárgyak megörökilésél vállalja

F. M o l n á r
a r a n y és ezüstműves,

Bélóné

Kölcsey ucca 7. sz.

Különleges amerikai rendszerű

IRODABÚTOROK
készítését vállaljuk, ezekből raktári tartunk

W I R T 1

é s

R E N G E Y

írógép szaküzlet
254
Szeged, KorvSSh Mífiáiv ucca 7. sz. Teleion 12—21.

Varrógép,
kerékpár
gyermekkocsi
C g r a m O Í O n

részletfizetésre is

géptírii^dzban
S z e g e d , Kis ucca, Kelefi-palola
Nagy tavi tó milQcly.
,

LemezujdonsAgok

érkeztek!!!

írógépek. Poriakéi Írógépek
Kedvező
részletfizetés.
Szeged, Kárász ucca i s .
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Apróhirdetések
> értéktőzsde:
4

rtlula- <s devlxaforgalem

záróárfolramal:

Valuták:
I n j a i Utol
27.86-2800 U l
3.49 3 54
Brigi I Г .
79.5(1 - 79.8(1
Léva
CMh tor. 16.90 -16.98
Llrt ,
3030-30Í50
Dinker
15290 15350
Márki
136.10 136.60
VIbíi
—.—
Oilr, |юЯ!
80 35 80.70
Drili«
56935 571.35
Nerv, kor 15195 152.55
Fr. frank
22 65 22 85
ST. frank
109.85 110.25
Boll, f«rüil 229 80 - 230 80
Svéd k»r,
15325 103.85
Btfz
64 10-64 40

Devizák i
Kurtára*?
229.95-230.65
B e f g r » ' 10.03 1,-10.06 |.
Berlii
138.22*1,-J36 62 |,
Bak. de». i«t
_
8rfi*Ml
79.55 79.80
Kopenhág 152-97-5.153 37 5
Ottó
1P2.05 152.45
LondM
27 841 27.92M,
Milánó
3&26»L- 3036''.
Havzark
571 30 "572.90

Párfc
22 43*l4 22 53'|,
-rí?*
16.921,-16.974«
SztfM
4,114.- 4.14*1.
StocUwla
153.35' 553,75
Varrt
64.10 6430
86«
80.45 80 70
ZOrfel
109.90 110 20
Szab. kftlL lei 3 49'|, 3.53 I
Madrid
97.00-97.50

Irányzat:
A mai írféklŐTídén az irányzat kis'é elgyengült.
Nyitáskor az áralibulá? egyen!ói!«ni volt, később azokban OsxtOmés hijjá-i árlemor»o!(Sdisi folyamat indult
eieg amely egész zárlatig eltartott. Néhány speciális
értéktől eltekintve, amelyek naeyobb árnyereségei é tek
el, csaknem az Összes papitok 1 százalékig terjedő
Irve stcséget szenvedtek. A vaspiac vezető éitékri
írnél kisebb mértékbe estek vissza. A fix rapirok
pisxán az Irányzat csendes flzlatmzn'.t niel'ett lanyhulásra bai'ő. A valuta- éí devizapiac említésre méltó
árváltozás rétkai egy árnyalattal gyencébb voli az irányra». A dinár jegyztaét az áijtgvző bizotMg bizonytalan időre felfüggesztette, mivel a szerb r^nztigvminiszérium rendelete folytán az etfeki» dinír bankjegy
ifl főidőn fizető eszifőz gyanánt nem szereoelh ,1.
Zürichi
nyitás
Párti
London
Newyork
Brüsszel f
Milánó 7
Amsterdam
Berlin
Bécs Szófia
Prfga l
Varsó \
Budapeti
Belgrád >
U u tar e t

20.43
25 34
5.19Ä)
7Z38
2754
209.27 50
123.95
0ДО732О
374ДП
15.41
58 30
P 90.85
9.13.50
3,19

».irt."
2043.50
25 34.25
519 95
72.40
27.54
209 27.50
123.97.50
00073.20
3.75.25
15.41
5&32.50
P 90.85
9.13.25
320

Gabonatőzsde:
Az irinyzat barátságos, a forgalom csekély. Ai öszBies Hsztárak váHoiarlanok.
Hivatalos árfolyamok:
Buza
77 kg.
78 kg.
Tiszav. 31.35-31.60 31.65-31.95
F.-tlszai 31 25-31.50 31.55-31.85
Fm.
31.05 31.20 31.30-31.55
Py.
31.«0-31.45 31 50 31.75
Bácskai 31.20-31 45 31.S0-31.75
Ounántoli 30.30-30,50 30.85 31.10
Fozs, pestvid.
29.50-29.65
Árpa takarmány I. 28.00-28.50
Árpa takarmány II, 27.03-27.50
Burakorpa
21.75 22.00
Repce
50,— 52.—
Tengeri
24 85-25.00
ecyéb
24 35 24 60
Lóhere nagy
arankamentes
125-00-150.00
Lucerna. magyar 200.00-225.00.

79 kg
32.00-3Z20
31.90-32.10
31 55-31.75
31.75 31.95
31.75-31.95
31.10 31.35
egyéb
Sörárp*
egyéb
Zab I.
közép
Köles

80 k * .
32 10-32 30
32.00-32.20
31.80-31.95
31.85-32 05
31.85 32.05
31.30-31.45
29.40 29.50
33 00 34.0)
30.00-31 50
27.90-2a 20
27.75-27.90
22 50-23.55

Lóbere пле»
arankás1105.00-120.00

FrWtfs szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délinagyarország
ll'rlap-és Nyomda vállalat Rl. könyvnyomdájában.

Nyugdíjas hivatalnok, .Tó
otthon, Iparos 25, Kereskedő 3, Jó megjelenés, Állandó, Nem bánja meg, —
Azonnal, Megfelelő, Boldogság 02R. 6000 pengő jövedelem. Arany ember. Mozi
partner. Fehér sirály je.
1 igére levél van a kiadó,
hivatalban.

BÚTOROZOTT -

terménykereskedő. FőQzlet: Püspök- bazár, telefon: 566.
Fióküzlet: Sziliért sugárul 28, tel. 16—45. 559
100 kg. P 10"—.

CsenderiíS

Imre

582

Tisztességes leány mindenes helyet keres. Retndest jeligére a kiadóban.

Keresek világos bútorozott
szobát teljes ellátással, fürdőszobával. »Uri leány« jeligére a kiadóban
Butorozott tiszta kis udvari szoba kiadó. Dugonics
tér 11., I. 5.
Elegánsan butorozott szoba egy vagy két fiatal embernek esetleg házaspárnak
kiadó. Ugyanott nagyon jó
házi koszt kapható kihordásra is. Dugonics ucca 18,
kapualatti feljárat.
Butorozott szoba
kiadó,
esetleg konyha használattal azonnalra. Hétvezér u.
57. szám.

Lakás - Üzleti
Két-három szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.
Keresek két- vagy háromszobás modern lakást —
Erdős, Szent István tér 14.
Egy uccai szoba kiadó. Halász u. 11., Fclsőváros.
Cres udvari
adó. U. ott
mek vaságy
L. sugárut

Garzon
vagy

szoba 1-re kiegy uj gyereladó. Kossuth
21., vendéglő.

lakásnak
irodának

alkalmas uccai szoba és
előszobából álló lakás —•
azonnalra vagy május l-re
kindó. Takaréktár ucca 6.,
emelet, ajtó 5.
585

4, esetleg3
modern

szobás
lakást

keresek Belvárosban. „4
szobás" jeligéro a kiadóhivatal bii.
584

Portálos
üzlethelyiség, berendezésijei
átadó. Dugonics tér, Kötött áruház.

Ernyő
ái&uzást

javítást,

jutányosán végez Sfelner
Jözsefné, Kölcsey ucea
12, Tisza Lajos körút és
Feketesas uccS, sarok. 474

1 pengőért

leves, hus, főzelék, tészta
ég kompót. Zárda ucca 7.
Telefon 7—20.
375
S000 pengő készpénzzel tár

sülnék.

Vlfrin

Belvárosban elegánsan bit- CásxM
Sjeged, Deák Ferenc
ucca 2. Nagyobb javításoknál
iorozott szobát kaphat olkedveeó fizetési feltételek. 19
csó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Keresünk értelmes fa üzletben vagy gép kezelésben
Különbejarátu bútorozott
jártas középkorú megbízszoba két férfi részére kiható munkaerőt állandó al
adó. Korona u. 10., házkalmazásra. Továbbá kömesternél.
zépiskolát végzett 15—16
éves fiatal embert gyakorKülönbejáratn bútorozott
noknak. Jelentkezés Mars
szoba kiadó. Berzsenyi u.
tér 2. szám.
Ib., Г. 6.
Elegáns uccai bútorozott
szoba külön bejárattal, elő-,
szobával és egy udvari bútorozott azonnal kiadó. —
Boldogasszony sugárut 36.

8 magyar hold szántóföld
tanyával és fákkal, Felsőtanyán az állomás mellett
eladó. Bővebbet Lengyel u.
16., Szeged.

Zongorahangolásokat, javítást szaksze
iflea és olcsón vállal
Tónié

Külföldi képviseletek:
'ÁVSZTRIA: Ricsi szerkesztőség: Wien, II., F
Taborstrassc
oglalkozás
7. (Wr. Anslandikorrespondenz). Telefon: íO—3—22. BéSzerény feltételek mellett
esi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet
gép- és gyorsírók ajánlkoz.\nsztria részére: Wien, /., Wildpretmarkt I. (ósterr.nak egy 30 filléres apróAnzeigen A. G). Telefon: Serie «2—5—95. JUGOSZLA hirdetésre.
VIA: Interreklam d. d. Zagreb, 1. 78, Marovska-ulica 28.
Teleion: 31—65. NÉMETORSZÁG: Ala Anzeigen A. C.,Kereskedelmi érettségivel és
Berlin NIVff,Am Zirkus 0. Telefon: Norden 7607/12.irodai gyakorlattal rendelkező leány állást keres. —
SVÁJC: Orelt-I iissli Annoncen A.G., Zürich, Sonnen•Gyakorlott« jeligére a kiquai 10. Telefon: Hott. 6700.
adóban.

Válogatott étkezési burgonya

Mérlegképes
könyvelést,
perfekt német-francia levelezést vállalok délelőttre,
esetleg egész napra. „79"
jeligén a kiadóhivatalban.

Alkalmi
vételek : Fiuk, ki volna hajlandó
к<4 kis leánynak sétapnrtbérházakban, családi hánere lenni, az irjon Szőzak&sn. házteitektan, gyiike és barna jeligérc a kimülcsSsSSSen; legelőnyöadóba.
sebben közvetíti M é & e r
ingatlanforgalmi irodája,
Horthy Miklós ucca 2.
(Kultúrpalotával szemben)
50

és többfélo Bitiennayer
buiorok eladók. Széchenyi
tér 5, II. em. bal. 586

»Tőke és hozam

biztosítással* jeligére a kiadóban.

Elveszett' Egy bocibőr rjdikül vasárnap este. a színháztól az Iskola és Szentháromság uccáu a körútig.
Levelezhet szórakozás cél- A b. megtaláló szíveskedjek
jából a Délmatiuarorszőg
leadni Mening cipésznél, Isapróhirdetései utján.
kola ucca 23.

Ttizlfáf, szemel,2 kokszol,
lisztes, korpái
HttENER,

Párisi körút 44. sz. Telofou 480 és 1700.

F p f C H S a n- közönséget, hogy megrendeléseiМ 1 Б Ф 1 1 С Ш ket. ezentúl telefonon is eszközölheti.
Telefonszámom 19-73. Munkáért elküldök, a késnhunkát

Й Я В Т Lusfesner öezső Ä
bó- és sárcipő favií6, Korona ucca 15. sz.

ЕШ6
házak között válogathat tetszés ezerint egy
apróhirdetés n t j á n .

Két villany lámpa réz rúddal. egy plafon égő, egy
tulipán égő zsinórral,. egy
konyha kredenc, • két asztal. Takaréktár ucca 2.

a tavaszi
szövetekből, valamint
idény oWt ssa
mérsékelt áron készítek férfi
öffünyeket átmeneti kabátokat.

Téli szezonból kimaradt

Gombos

Isi

vein

Vendéglő, szálloda teljes
felszereléssel, jog folytonos
sággíil azonnal átvehető. —
Szüls lakásközvetitőnél Du
gonics tér 1.
Széchenyi tér közelében,
Kossuth ucca 18. számú
teljesen modern jóépitésü

SIMölEíS
varrógépek

melyben 2 nagy, különálló
koníortos lakás van, száraz
pincékkel,szép nagy fákkal
parkírozott kerttel 56 ezer
pangóért eladó. Megvehető a tulajdonostól vagy
Dávid ingatlaniroda által,
Kossuth Lajos sugárut 9,
telefonon 10—42. 470

eéq b e v á l t j ó m i n ő s é g b e n

Kedve г Л
fizetési
feltételek
•RÓG¿P

5 klg réz tányéros mérlegek és madár kalitka eladó. Dugonics tér 1., Kötött áruház.

Bélyeggyűjteményeket Valéria tér 1. sz. bérházban egy
állandóan veszek. Telefon
7—20. Zárda ucca 7.

375

2 darab bullagitói föld eladó. Tud. Szántó u. 5., Alsóváros.

BÚTOK"
kiárusítás

»9

üzlethelyiség

május hó l-re kiadó, szükség esetén
583

azonnal átvehető.

Felvilágosítást ad a háztulajdonos.

Margit ucca 12. szám alatt

pálósxobákban

különösen nagy választéki
Sürgősen eladó barokk háló. ülő fürdő kád, íróasztal, fali óra, varrógép, dohányzó asztal, külön fcf»
konyha felszerelések átadó 3 szobás lakás. Szentgyörgy ucca 1., I. em.
Két hálószoba bútor eladó.
Birn fcstéküzlet, Szt Istváu
tér 6.
Menyasszonyi ajándéknak

zománcedények,
alpacca evőeszközök,

konyhafelszerelicek, dísztárgyak

negy választékban
Tisztességes, megbízható
K o h n J e n e edénvüzletéjobb nő bizonyítványokkal
ben, Tisza Lajos k<Vut 53. 509
kai, gyermekekhez ajánlEladók: Szép márványmoskozik, háztartásban segil,
dó 25p., 40-cs magasszáru
esetleg házaspárhoz vidékre is. »Megbízható« jeligére t uj női cipő t3 p. Kálvária
ucca 11., fdw.
a kiadóban.

üEPOUU—GEPZSUU
stieden gépbei megtelelő legjobb
minőségben.
Legolcsóbb
beszerzési forrás i

Huj&

Vilmos

gépolajo* gyári lerakats
szeged, Mikszólh K á l m á n ucca 9.
tPaprikapiac sarok.)
is

„ V I C T O R I A "
K a p t a f a

és Falpari
üzemét

Rt.

Ktsti^za ucca 6.
(Felsőváros)

a l á ő e l y e x i e á i .
Klein Gyula fatelep« Tisza Lajos

körút

87.

