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M i s halunk nincsen!
A nemzetközi faj védelem berkeibeu nagy
az ijedelem és a fölháborodás a néger veszedelem miatt. Haanibal
anle portás, a szerecsen portások után a néger művészet inváziója zudul rá a szerencsétlen Európára. Miről is van szó tulajdonképpen? Josepníne
!E\akcr kisasszony banánköntösben táncol Bécsben, ahová Párizsból jött, látott és győzött
£s most uton van, egyenesen Budapest l'elé.
(Már a viharágyukat föl. is vontatták ellene
a fővárosi közigazgatási bizottság ülésén.)
Húzd
rá Jonny
címen jazzoperettet játszanak a budapesti Városi Színházban. A darab
hőse néger muzsikus, aki a jazz hangjai mellett meghódítja az egész kontinenst Egy szép,
fiatal és kecses táncosnőről van tehát szó és
pgy ügyes, fiatal és vakmerő zenészről, akik
mind a ketten négerek és mind a ketfceu korunk érdeklődésének középpontjába kerültek.
Az egyik egy eleven ördög, a másik egy
képzeleti operahős.
Nagyon gyöngén állhat annak a kulturának
igazsága, amelyik halálos veszedelmét találja
rnuek a hölgynek és ennek a. férfiúnak térfoglalásában — a varietékben és a színpadokon.
Már pedig Josepbinc Baker ellen a harangokat is megkongatják és pedig nem csupán a
•sajtóban a hirharangokat, amelyek csak reklámul szolgálnak és az ö malmára hajtják
a vizet, hanem a valóságos harangokat is. íme
az Apokalipszis xx'ltenetes jelenése, a véres
fenevadon ülő nő, akinek homlokára egy név
vau irva, a Titok, a nagy Babilon. Jonny
rllen pedig a budapesti fajvédelem mezei haWát vonultatják föl a zavarosban halászó és
a háttérben meglapuló maradék ébredők és
p meglehetősen idegen nevezetű névtelenek
ráhúznak a békében járókelő polgártársakra és
a fekete veszedelem örve alatt a vörös veszedelemnek kinevezett munkás újság ablakait
tisztelik meg köveikkel.
Ez a mostani négergyülölet határozottan a
beteg Európa egyik lázas tünete gyanánt jelentkezik. Valamikor minden rokonszenv és
érdeklődés feléjük fordult, elnyomott és üldözött, rab és szenvedő fekete testvéreink felé,
akiknek sötét testében éppen olyan lélek él,
mint édesmindnyájunkban. A nemes Las Casas
atya óta a l'ehér. emberek társadalmának legjobbjai mindig szeretettel és rokonérzéssel ka.rblták föl fekete társaink ügyét. Az irodalom
történetéből k i ne ismerné Becher Stowe
Fíenriette szép könyvét,. amely több ennél,
hasznos és derék telt, kulturális és humánus
cselekedet. Mikor a Szerecsen Ira Aldridge
eljátszotta Shakespeare Üthellóját, ujjongó lelkesedéssel fogadta egész Anglia és egész Európa. Nálunk is járt, rendkívüli tetszéstől kiférve és az akkori Petrováczok közül nem
akadt egy sem (pedig Petrováczok mindig voltak és lesznek),' aki fölszólalt volna az akkori
fórumon és Egressy Gábor vagy Szigeti József kenyerét és jövőjét, avagy éppen a magyar kuliura biztonságát és boldogulását féltette volna etlol az idegen színjátszótól, akinek nem volt szüksége arra, hogy koromszinüre subickolja he az ábrázatát, amikor a
velencei mór hadvezéri öltönyében megjelent a
rivalda lámpái előtt Nagy erkölcsi gyöngeség
és szellemi szegénység jele az a jobb ügyhöz
méltó buzgalom és riadalom, amellyel mosta. nában a modern élet és világ jelenségeit biZOTIVOS k ö r ö k b e n IYH'SI'MÍ'V M i n t ahogv oktalan
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és céltalan szélmalomharc volna, ha valaki
a solti vallásos propagandamozi katasztrófája
miatt most egyszerre a film ellen indítana
elszánt és kitartó küzdelmet, vagy ha valaki
a közel múltban történt repülőgépbalccetek
miatt a repülés bftílíása mellett kezdene agitálni, éppen ilyen meddő és hiu vállalkozás
bizonyos -művészeti irányok vagy divatok erőszakos ési erőltetett megakadályozása.
Egy korszak erkölcsének és szellemének
csupán ki.ejezöje, de nem megteremtője és
alakítója egy bizouyos tánc vagy egy bizonyos

muzsika és ha azt a táncot le tudnák is tiltani az összes parkettekről és dobogókról és
ha azt a muzsikát ki tudnák is űzni az össze*
hangszerekből, vájjon az erkölcs és a szellőm
nem keresne más irányban cs más formában
kifejezést és kielégülést?
Persze a petrováczi
bölcseség nem hallgat
az ilyen eszokokra, a p&trováczi bölcseség uem
keres és nem kutat, ez a hölcseség mindjárt
a fején találta a szöget, jobban mondva a
szarva között a tögyit és nagyot üt gnmmibotjánál a néger
fejére.

A rendőrség erős készültséggé!!
akádolyozía meg a csütörtökre tervezett
színházi tüntetést
Egyetlen bfizbombáf dobiak a „Húzd rá Jonny'* második előadásán
(.Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
A Városi Színházban csütörtökön volt a Húzd
rá Jonny cimü jazzopera második előadása.
Miután a premier alkalmával a Városi Színház ós a Népszava
szerkesztősége ellen tüntetést rendeztek, a rendőrség széleskörű intézkedéseket tétt az ujabb tüntetések megakadályozása érdekében és az ucca rendjének
biztosítására.
Este hét órakor nagyszámú
gyoloyos, kerékpáros és louas rendőr szállta meg a Tisza Kálmán-teret cs a térre torkoló uccákat,
valamint
a Népszava szerkesztőségének
környékét is. A
rendőrséggel egyidejűleg a kíváncsiak hatalmas tömege is összeverődött a színház körül.

A színházba siető közönség érdeklődéssel,
de minden
izgalom nélkül szemlélte a különös fölvonulást. Az előadás hármonegyed R
órakor kezdődött meg háromnegyed
házzal.
Fél kilencig nem történt semmi. Akkor néhány,
fiatalember az Erger-Bergert
énekelte a színház előtt, de a rendőrség felszólítására csend^
ben eltávozott az éneklő csoport. Az előadás
nyugodtan folyt egészen a második rész elejéig, amikor az elsőemeleti erkélyről valaki,
büzbombát
dobott te a földszintre. A rendőrök
a büzbombás fiatalembert elvezették. Az elcW
adást ezután zavartalanul folytatták és be is
fejezték. Egyéb rendzavarás nem történt

R o m á n i a és Görög ország
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Genfből jelentik: Titulescu román külügyminiszter és Mihalakopulos
görög külügyminiszter Genfben csütörtökön délelőtt meg nem

közöíí

támadási,
egyeztető és döntőbírósági
szerződést irtak alá. A szerződés a locarnói szerződés hü másolata.

Véres Siafárincidens a trianoni határon
ü román granicsérok ftajtóvadászatot rendeztek a rüzseszedő magyarokra
Tűrök Zsigmondot agyonlőtték, Kása Gergelyt elhurcolták
Berettyóújfalu,

március 22. A MTI. jelenti:

Szilágyi
Zsigmond, Vig Lajos, Kósa.. Lajos,
Török
Zsigmond és Kósa Gergely beregböszórményi lakosok pár nap előtt kimentek
a halárvonalra, ahol kicsiny bokrokat vágtak
ki és. galyat gyűjtöttek. Három óra tájban
észrevették, hogy két román granicsár járőr
be akarja őket keríteni, az egyik délről, a
másik északkeleti irányból.
A dél felől közeledő járőr egyik embere
35—10 méternyi távolságból rájuk kiáltott,
közvetlenül ezután két riasztó lövést tett. A
galyat szedő emberek vissza akartak futni,
mert attól féltek, hogy mint már előfordult, a
román katonák megverik őket. A granicsár
iárőr egyik embere utánuk
szaladt
magyar
terűiéire.
A menekülők a bokrok leple alatt
visszafelé futottak, hogy elkerüljék a granicsárokat. A visszafelé futás alatt a granicsárok
hajtövedászatszerü üldözés közben

íöbb lövési ieiiek a menekülőkre
Török Zsigmondot, aki nős ember és két.
gyermek apja, a határtól mintegy harminc
méternyire egy golyó súlyosan megsebesítette.
Kósa Gergely 20 éves legényt pedig elfogták,
Mindkettőjüket beszállították
Nagyváradra,
ahol

Tőrök Zsigmond belehali sérüléseibe
A másik három ember a cserjéből kiérvá
tovább futott, a granicsárok
állandó
füzclésa
közben. A grauiesárok akkor is három-négylövést tettek Berekböszörmény irányába, ami
kor már mindnyájan magyar területen voltak.
Feltehető, hogy a galyat szedők közül három
ember vé e'lenül tuljulott a román batáron tiztizenöt méternyire; a. másik kettÓ azonban
a granicsár járőr bekerítő mozdulata következtében szorult román területre.

Dfctmmufmszíc

fl bukaresti magyar kb'vet jegyzéket nyújtott át a román kormánynak
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
hz egységes pártban csütörtökön este sokát
beszéltek erről a véres határincidensről és
Pelblen István miniszterelnök kijelentette,

hogy a
nyújtott
ügyben.
hogy a

bukaresti magyar követ jegyzéket
át a román kormánynak ebben az
Kijelentette a miniszterelnök azt is,
vizsgálat folyamatban van.

Lelkes ünnepléssel fogadták
a budapesti közgazdasági egyetemen
az előadó Móra Ferencet
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k telefon jeleur
t é s e . ) Móra Ferenc, mint azt a Délmagyarország
csütörtöki számában részletesen megírtuk, Ének a
búzamezőről elmü könyvének megjelenése után
levelet kapott dr. Steínccker Ferenc egyetemi tanártól, a budapesti közgazdasági egyetem kőzigazgatástani intézetének igazgatójától, aki arra
kérte fel, hogy a magyar parasztról tartson uébány előadást a közgazdasági egyetemen. Móra
Ferenc első előadását csütörtökön tartotta meg. í
Bár előadását nem publikálták, mégis többszázan""

jelenlek meg az egyetem előadótermében, hogy
meghallgassák a népszerű szegedi i r ó t
Az előadás megkezdése előtt Steinecker professzor üdvözölte Mórát, ekl ezután közel két
óráig beszélt a magyar paraszt csudálatos pszichéjéről és előadásával mindvégig
lebilincselte
lelkes hallgatóságát, amely szűnni nem ukarő tapssal és éljenzéssel ünnepelte előadásának végeztével.
Móra legközelebbi előadását egy hét
múlva
tartja meg,
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a pénzügyminiszter indokoiatlan félelme s í i t aí£
11 felsőház elfogadta a valorizációs javaslatot
Budapest, március 22. Wlassios Gyula elnök
pontosan 10 órakor nyitotta meg a felsőház mai
ülését.
Szőke Gyula volt a napirenden levő átértékelési törvényjavaslat első szónoka, aki hosszas elméleti fejtegetés után arra a konklúzióra jutott,
hogy a kormánynak a valorizáció problémáját
tnost már rövidesen meg kell oldania. Elsősorban az árvapénztárak valorizációját látja szükségesnek.
Nagy Ferenc, az átértékelési törvényjavaslatot
nem tartja célravezetőnek. Az a meggyőződése,
hogy a bíróságok, akiknek a jog szerint kell
itélkezniök, igen sok esetben kénytelenek lesznek
ítéletüket a törvény ellenére kimondani. Ezt a
¡avaslatot a pénzügyminiszter indokolatlan félelme
szülte. Hallatlan visszaélés volna a bizalommal,
ha a valorizáció alól kivonnák az álhrn magánjellegű üzemeit. A javaslatot csak kényszerhelyzetben fogadja el.
Balogh Elemér a valutaromlás okaival foglalkozik. A javaslatot elfogadja.
Bud János pénzügyminiszter szólal fel ezután:
örömmel töltött el — mondja — a háromnapós
vita, mivel, mint az elhangzott felszólalásokból
is kitűnik, a felsőház alaposan kivette részét a
vitából pro és kontra. Teleszky a takarékbetétek
valorizációjának kérdésével foglalkozott. Felsorolja
azokat az okokat, amelyek lehetetlenné tették a
takarékbetétek valorizációját.
— Lehetetlen azt állítani, hogy a takarékbetétek
valorizálható k, Azt sem tartom helyesnek, hogy

hangoztatják, hogy az állam teherbiróképességc
nagyobb, mint a magánosoké. Teleszky felvetette
a felelősség kérdését is. Éa azt állítom, hogy elsősorban az egyedeknek van kötelezettségo az állammal, Illetve a nemzettel szemtan és csak ezután következik az állam kötelezettsége az egyps
egyedekkel szemben. Ha van valorizációs kérdés,
akkor véleményem szerint ez elsősorban a tisztviselők fizetésénél kell, hogy legyen. Nekünk alá
kell támasztani a szövetkezeteket. Visszautasítok
minden vádat, hogy mi a szövetkezeli gondolatot
egyoldalúan kezeltük. Ki kell határozottan jelentenem, hogy a jövőben nem vagyok hajlandó támogatni a szövetkezeteket, amennyiben azok a
maguk céljainak nem tudnának megfelelni.
— Lehetnek felfogásbeli különbségek a felsőház tagjai között, hogy melyek a legsürgősebb
teendői a kormánynak és mik várhatnak elintézésre. A végeredmény mégis az, hogy szociális
intézkedések utján erősítsük meg a társadalmat.
Teleszky János azt mondta, hogy a kormány
túlságosan konzervatív, sőt szuperlativuszban fejezte kl magát és azt mondta, hogy reakciós.
Elismerem, hogy a magyar kormány igenis konzervatív, de tiltakozom az ellen, hogy reakciós
lenne. Kéri a törvényjávaslat elfogadását
Peslhy Pál igazságügyminiszter szólal fel ezután.
Ez a törvény őt sem elégíti ki teljesen, magánjogi szempontból neki sem tetszik. Tekintettel
azonban a gazdasági helyzetre, meg kell alkndni.
A Ház ezután a törvényjavaslatot az együttes
bízottság javaslataival egyetemben elfogadta.
A felsőház legközelebbi ülését holnap tartja,

»A kormány mai politikája
neníizeípiisztiíő, fajpusztitő, r o m b o l ó erő«
Gaól Gaszton éles &ir&laía o kormány adópo!iíik&f&r6!
Budapest, március 22. A képviselőház mai ülését, fél 11 órakor nyitotta meg. Zsilvay Tibor
elnök s nyomban folvtatták a költségvetés általános tárgyalását.
. Vargha Gábor volt az első szónok, kéri a pénzügyminisztert, hogy lehetőleg a minimumra redukálja a felesleget.
Berki Gyula: Ne játsza a pénzügyminiszter ur
hí amerikai nagybácsi szerepét és ne osztogassa
a pénzt jobbra-balra.
Vargha Gábor: Katasztrofálisnak tartja a mai
hitelfeltételeket, ezek mellett nem lehet termelni.
Határozati javaslatot nyújt be, utasitsa a képviselőház a közoktatásügyi és a földmivelésűgyi
minisztert, hogy a mezőgazdasági szakoktatás egytéges szervezésére még a jövő évi költségvetést
megelőzően terjesszenek törvényjavaslatot a Ház
"lé.
üési Géza szólalt most fel: Ezelőtt 23 évvel
Jtieszéltcm utóljára itt a Házban. Abban az időben Tisza István levelet irt nekem, Azt irta

Tisza <az országol szabadelvű és demokratikus
szellemben kell fejleszteni«, örök igazság ez. A
demokrácia és a liberalizmus jelszavával azonban
nagyon sok visszaélés történt. Ha a magyar nemzet
érdeke iiberálizmust követel, liberálisan kell eljárni, ha konzervativizmust követel, konzervatívon
kell eljárni,
Peidl Gyula: Szóval szilárd meggyőződés?
Désl Géza: A március 15-ét nemcsak hirdetni,
hanem követni is kell. A márciusi eszméknék
kell kitölteni az egész magyar közéletet, egyforma
jogokat kell adni mindenkinek.
Bolhenstein Mór: Miért nem mondta ezt a
numerus clausus vitájánál?
Malasits Géza: Micsoda gyönyörű pohárköszöntő!
Désl Géza: Az erkölcsi alap erősen repedezik
Romániában és ez Románia Összeomlását fogja
maga után vonni. A nagyváradi zsidóüldözés idején a zsidó rabbi beszédéből felolvassa ezt a
részt: »Ml magyarok voltunk, vagyunk és marabunk. Mi nem dobunk követ abba a kutbn. amely-

1928 március 23.
ből itíu'ik • (Elénk tetszés.) Büszke vagyoü arra,
hogy én is váradi ember vagyok. Mert könnyű a
hazafiság a^kor, amikor süt a nap, de nkkor kel!
hazafinak lenni, amikor szolgaságban, elnyomottSágban szenved valaki. Ezek a hittestvéreink szabad, igaz magyarok. Ezt ország-világ előtt hangoztatom. (Zajos taps az cgvségespártaiik)
Gaal GasZton emelkedett most szólásra. A földmives nép szomonj helyzetével foglalkozik, majd!
áttér a Balaton Irulturájáuak' hátramaraéottsá»
gára és különösen kifogásolja, hogy azt a gyönyö«
rü panorámát, amely a Balatont körülveszi, különösen a badacsonyi hegyvidéket, egyre jobbat)
elrontják.Megcmlékezik a nyugdijasok helyzetéről,
foglalkozik ezután a mezőgazdasági kamarákkal)
Rámutat ezután a vidéki telekkönyvekre. A szegényjogon való pörlés anomáliáin is sesriténi kell.
A Muukásbiztositó Pénztár régi nyugdíjasainak
sorsával foglalkozik ezután. Mikor u Munkásbiztositót átszervezték, kimondták, hogy ez a régi
pénztár terheitől mentes. Ennek az intézkedésnek
az a következménye, hogy a régi nyugdíjasok
nyugdiját beszüntették. Istmert egy nyolcvanéves
nyugalmazott orvost, akinek nyugdiját szintén beszüntették. Ez lehetetlen állapot, amin segíteni
kell.
Szünet után Gaal Gaszton folytatja beszédét.
Rálér az adópolitikára, amely mindennek nevezhető, csak annak az iránynak a támogatójának
nem, amelyet a kormány maga elé tűzött és amelyen a többségi párt programja nyugszik. A többségi párt keresztény, keresztény kisgazda, tehát
magában foglalja az elnevezést, hogy mely irányzatot kiván közgazdasági politikájával szolgálni.
Ezzel szemben kénytelen vagyok konstatálni, hogy
a többségi párt és a kormány adópolitikája sem
nem keresztény, .sem uem demokratikus, hanem
éppen ellenkezőleg, azoknak van szolgálatára, akik
ezekre a célokra egyáltalában nem alkalmasak.
A kormány mai politikája nemzotpusztitó,
fajpusztitó, romboló erő
és ma még csak az a felelősségérzet tartja vissza
az embereket a kirobbanástól, hogy nem tudják, ha létrejön, mi következhet be.
Bud János pénzügyminiszter ingerülten
szól
közb.c:
— Tönkremegy a pénz ériéke és elvész miádon. Ide vezet az Hyen beszéd.
Gaal Gaszton: A legmesszebbmenő tárgyilagossággal kívánom ezt a kérdést kezelni és rá fogok
mutatni pontról-pontra, hogy a mai adózási politika nem olyan, hogy akár keresztény, akár fajvédő, akár nemzeti szempontból bárki is helyesnek ismerhetné el. Ezt az adórendszert nem
lehet fentartani. Majd a javadalmazási rendszerről szólt, amely irigységet, árulkodást és a felfelé való törekvést fejleszti ki a tisztviselőkben,
Bud: Tessék már egyszer konkrét esettel jönni.
Gaal Gaszton: A miniszter ur maga mond a, hogy
a büntetespénzeket felosztja. Tegye a Ház asztalára azoknak a névsorát, akik Ilyen javadalmakat kapnak, nevezze meg a jogcímet, hogy
milyen alapon kapják.
Bud pénzügyminiszter: Holnapra Ideteszem.
Gaal Gaszton: Ezt a rendszert kénytelen megbélyegezni. örömnap lesz számára, amikor változtat a kormány ezen a helyzeten. A helyzet
tarthatatlan és ha a kormány nem hallgat a
figyelmeztetésre, a következményekért őt terhelt
a felelősség.
Gaal Gaszton hosszasan foglalkozott a vámtarifa
keletkezésével. Ezután a kartellek működését ostorozza. Meg kell állapítani, hogy Magvarország
mai állapotában a termelésnek bármiféle korlátozása hazaárulás. Felszólítja a pénzügyminisztert, hogy ennek vessen véget.
Bud János pénzügyminiszter Gaal Gaszton beszédének csupán dugsegélyek kérdését illető részére válaszol. Az adózás átszervezése a komplikált
rendszer miatt elkerülhetetlen volt. A tuhntmfcáért
a tisztviselők valóban kapnak külöu munkadijakat.
Végül Kuua P. András szólalt fel, aki a kisgazdák hitelinségére hivla fel a kormány figyelmét.
Az ülés egynegyed 7 órakor véget ért.

Tizenfeét holttest
Salzburg, március 22. Bilgeri alezredes vezetése alatt elindult csendőrosztag ma reggel fél fl
órakor szörnyű nehézségek leküzdése után arra 3
helyre ért, ahol tegnap a lavina eltemette a
13 bécsi sielőt. Körülbelül két órával később
egy tornászcsapat is odaérkezett Ternbachból. A j
órákhosszat tarló fáradozás után sikerült 12 holttestet napvilágra hozui. A tizenharmadik
még
hiányzik,

DftLMA GYARORSZAG
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szerkezete sok részlefében
mm egyezett a resiiieSkezéslitikre álló tervekkel"
H

msndia Berzenczey főtanácsos

II közúti tód h>te!tu!l6p6$$neK ügye a tanácsülésen is szóba került

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
*í)élmagyarország
csütörtöki számában közölt
hidósitás, amelybén a hidjavitás körül mutatkozó hiteltullépés
ügyéről számoltunk be, általános feltűnést kellett a városban. Mint megírtuk, a kérdés a tanácsot már régen foglalíkoztatja, de a nyilvános tanácsüléseken eddig
csak halvány célzások történtek rá, a kérdés
teljes részletességében sohasem került napirendre. Néhány nappal ezelőtt, amikor a tanács a kereskedelmi miniszternek az ujszejsedi villamosjáratok ügyére vonatkozó leiratát tárgyalta, a polgármester ezzel a váratlan
hiteltuílépéssel egészítette ki a tanács elutasító
javaslatának indokolását, mondván, hogy
a hid szerkezete
sokkal
gyengébb,
mint amilyennek
a szakértők
gondolták volna, mert v. javítási munka folyamán derült csak ki, hogy
pillérenkint tiz vagon vassal többet kell bele<•
építeni az
előirányzottnál.

— A hid szerkezete sok részletében.
jnem egyezett ti rendelkezésünkre
álló
tervekkel
és
számításokkal
— mondotta Berzenczey — és ezeket az elté-

>

hogy

tényleges költségeit
előre,
volna végét véngcsen határozni.
Különben is a hidjavitássul kapcsolatos szá-

Pénzben ez százötvenezer
pengőt jclent hozzávetőlegesen,
erről az őszszegről kell gondoskodnia
a városnak.
Értesülésünk szerint a tanács a márciusi
közgyűlés elé terjeszti a hiteltullépés ügyét
és kérni fogja a százötvenezer pengő pót-;
költség megszavazását. Valószínűleg
kölcsönt
kell erre is felvennie a városnak.

íJüifl $S Stefiül
a Márir-maloin magánegyezség«
i r a t o k a t

v i s s z a k u ü d i k

á H a p i t á s a k

A pótmunkák kimutatását alaposan át kell
vizsgálni, hátha törölhetjük, vagy redukálhatjuk egyes téte'eit.
— Az eredeti költségvetést
és a
renoválás
terveit keltett volna jobban megnézni
— mondotta dr. Tóth Béla főjegyző.
— Nem tehetünk róla, hogy így történi —
mondotta a polgármester —, csak a munka
megkezdése után derült ki, hogy rosszak a
vastartók is, azokat is ki kell cserélni.
A tanács ezzel napirendre is tért a kérdés fölött.
Felkerestük ebben az ügyben
Berzenczey
"Domokos műszaki főtanácsost, a mérnöki hivatal vezetőjét, aki a következőket mondotta:
— Szikszay Gerő miniszteri tanácsos annak idején ötféle alternatív költségvetést dolgozott ki a közúti hid javítására azoknak a
terveknek és számításoknak az alapján, amelyeknek egyrészét a mérnöki hivatal, másik
részét pedig a kereskedelmi minisztérum bocsájtotta a rendelkezésére. Az ilyen hidjavitási
munkálatokat, amelyekhez pontos költségelőirányzat sohasem állitható össze, az állam és
a vasút rendszerint ugy oldja meg, hogy a
munkálatok elvégzésével egészen tág keretű
felhatalmazással a Magyar Államvasutak Gépgyárát bízza meg, amely a munka folyamán
állapítja meg a tényleges szükségleteket. Prcriz előirányzatot csak akkor csinálhattunk
volna, ha egy megbízható ós kipróbált szakemberrel a közúti hidat teljes egészében a legapróbb részletekre is kiterjeszkedve felvétetjük és annak alapján készíttetjük el a szük.séges számításokat. Kétségtelen, hogy ezzel az
«eljárással is ugyanarra az eredményre jutottunk volna, amilyenre ihost, a javítási munka
alatt jutunk, ellenben a részletes felvétel és
a prcciz bzáinilások néhányszázmillió koronával bzaporitotlák volna az előkészítő munkálatok költségeit. Arról sző sincsen, hogy a
város megtakaríthatta volna azt az összeget,
amely most hiteltullépés formájában jelentkezik, legfeljebb annyi történhetett volna,

a hidjauitás
megtudtuk

Megkérdeztük Berzenczey
Domokostól, hogy
milyen előre nem látható rongálódások okozták a hiteltullépést.

A z

„ \ polgármester megjegyzése, amelyet semmi
'magyarázat
sem követett, akkor nem keltett
feltűnést, most azonban, hogy a hileltullépés
dolga teljes aráuvaiban nyilvánosságra került,
ez a megjegyzés is illusztrálja a helyzetei.
Yalószjnüleg a Délmagyarország
mai cikke
alapján a kérdés a csütörtöki tanácsülésen
is szóba került. Most is a polgármester átmenetnélküli megjegyzése alapján. A polgármester
két szürke akta közölt igy szólt:
— A híd javítana
százötvenezer
pengővel többe kerül, mint
amennyit
erre a célra
előirányoztunk.

mit ásóknak és a tulajdonképeni munka kivitelének a módját a kereskedelmi miniszter
állapítja meg és igy ebbe a városnak
alig
van valami
beleszólása.

réseket csak a hid aláállványozása után törtét
részletes felmérés alkalmával állapithattá,
csak meg. Precíz tervek és számítási
müve
letek ugyanis
nem álltak
rendelkezésünkre
A differencia azt jelenti, hogy a részletes tel
vétel alkalmával a híd 1,450.000 kilogramnyi
súlyának mintegy tizenöt százalékára emelkedett a bedolgozandó vasmennyiség, mig eredetileg csak kilenc és félszázalékról volt szó.

a

a
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(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Az
Országos Hitelvédő Egylet szegedi szerv-e csütörtökön reggel a kamara uagytermében folytatta a Márer-malom
ismeretes fizetésképtelenségi ügyében megkezdett magánegyezségi
tárgyalást. A mindvégig izgatott liangulatu tárgyalást, amelyen több rniut száz kishitelező
jelent meg, dr. Landesberg
Jenő kamarai ügyvezető titkár nyitotta meg.
Az uj módositott egyezségi ajánlat ismertetése előtt dr. Schu>arcz József Vagyonfelügyelő
bejelentette, hogy a fizetésképtelenség bejelentése előtt
Márer Gyuláné tizenötezer pengőt érő x
ékszereit az egyik bankba
helyezte
letétbe.
A bank azonban áz ékszereket lefoglalta, mivel a banknak is volt követelése Márerékkal
szemben. Véleménye szerint az ékszerek nem
képezhették
a cég
tulajdonát.
Ezután dr. Eisner Manó ügyvéd, az adós
cég képviselelébeu terjesztette elő

v; módosított egyezségi ajánlatéi.
Az ajánlat értelmében az adós cég kötelezi
magát arra, hogv ötszázalékos
kamatfal
ötvenszázalékos
kvótát fizet hitelezőinek
nyolc hónap alatt három egyenlő
részletben.
Az ajánlat szerint a rokoni hitelezők
csak
akkor nyerhetnek kielégítést, ha a többi hitelezők már megkapták
követeléseiket.
A 100
pengőn aluli tartozásokat a hitelezők
teljes
összegben
kapnák
meg.
Az adós cég beleegyezik abba. hogy adósságából 110.000 pengő maknára és annak
tartozékaira kebeleztessék be. Az utolsó részletért, 33.500 fwngőért dr. Herczka Gyula pozsonyi ügyvéd vállal készfizetői kezességet.
Ur. Schtmrcz
József vagyonfelügyelő szerint az u j egyezségi ajánlatnak

alaki hibája
van. Szükségesnek tartja, hogy bármely
részlet nem fizetése esetében az adós egy összegbon köteleztessék
kifizetni
egész
tartozását.
Ezért indítványozza, hogy a
magánegyezségi
tárgyalást
öl napra újból halasszák
el, mert
remény van arra, hogy a Márer-féle házat
rövid időn belül kedvező feltételek mellett
lehet értékesíteni.
Dr. Palócz Sándor az Angol-Magyar Bank
szegedi fiókjának képviseletében bejelentette,
hogy a fiókhoz dr. Herczka Gyula javára
35.000 pengő átutalás megérkezeti
azzal, hogy
a pénzösszeg 1928 julius 20-iki értékkel felhasználható.
Dr. Stiuessy
Lehel dr. Szekerke
Lajos a
rokonok névében bejelentették: a rokon-hi'.elezők beleegyeztek abba, hogy csak az egyéb
hitelezők kielégítése
után kavhassák
mea követeléseiket.
Dr. Eisner Manó az adöa cé2 nevében be-
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jelentette, hogy a cég módosított ajánlatába»

mindenben eleget tett a vagyon»
felügyelő kívánalmainak.
Beleegyezik abba is, hogy a részletek nem
fizetése esetén a teljes ősszeg legyen követel *i
liető. Kéri azonban az egyezkedési tárgyalás
rövid határidőre való elnapolását.
A felszólalások után dr. Landesberg
Jenő
bejelentette, hogy az Országos Hitelvédő Egy^
let szegedi szerve

a halasztási kérelemnek eleget
nem tehet.
kz eljárást befejezettnek
iratait

tekinti

és az ügyi

a következő Jelentéssel
terjeszti át a törvényszék elé:
— A hitelezői védőegylet kamarai szer-,
ve a magánegyezség megkísérlése céljából megindult

eljárást

megszünteti.

.— Megállapítást nyert ugyanis, hogy,"

az adós cég könyveléseit
meg nem engedett módon végezte és ez a szabálytalan
könyvelési mód alkalmas
volt arra, hogy a hitelezőket
félre lehessen vezetni.
A rokonok számlájára olyan elszámolások"
történtek, amely

összegeket a hitelezők elől
vonja el az adós cég.
A részvénybefizetések összege sem lett
pontosau elszámolva. 1925 óta forgó
tőkn
nélkül dolgozott a cég és ennek ellenére,
is olyan hiteleket vett igénybe, amelyek n.
hitelezők megkárosítását
szolgálta. 192(5—
27-ben ujabb beruházásokat eszközölt
nemcsak az üzemben, hanem a
lakóház*
ban is, holott erre nem volt szükség ét»
-a lakás amúgy is

csodálatos

fényűzéssel

volt berendezve. A nyereségszámla is szabálytalanul készült; el. Megállapítható,
hogy az adós cég

már

régen tudomással
btrt
tésképtel
enségéröl

fize-

és enuek ellenére őrleményeket eszközölt, előlegeket vett. fel, az őrleményeket
eladta és csak drága áron tudta újból
megvásárolni.
— Az adós cég 1914—15-ben cgyszet-,
már csődbe került, amikor is a csódbt
az anyagiak teljes hiányában meg kellett
szüntetni. A cég később a konjunktúrák'
szárnyán ismét kedvező helyzetbe került»
amikor azonban teljesen megfeledkezett
régi hitelezőiről

DELMAGYABOBSZÁÍJ
— Mindezeket egybevetve
az adós cég eljárása
rosszhiszemű
volt.
Eltitkolta fizetésképtelenségét, amivel súlyosan
megkárosította
hitelezőit,
— jelentette ki végül dr. Landcf.berg Jenő.
Ezután az értekezletet befejezettnek nyilvánította.
Az iratok ezek szerint visszakerülnek a törvényszékhez. A rendelet szerint a törvényszék
[lét féle intézkedést tehet, vagy átteszi az iratokat tt csődmegnyitás végett a csődbírósághoz, vagy pedig, ha ezt a hitelezők érdekében szükségesnek tartja s ha az Országos
Hilelvédő Egylet szegedi szervezetének megállapításait s a megállapításoknak jelentőségét
nem osztaná teljes mértékben, még egyszer
megkísérti az egyezség megkötését.
Az OHE szegedi szervezetének ez az intézkedése rendkívül feltűnést keltett s azt többíányu értelmezéssel kommentálták. Szóvá tet-

1928 március 23.

ték, hogy a hitelvédö egyletnek a hitelezők
érdekeinek védelme lenne a feladata; PZ az
intézkedés azonban, mely a megegyezés kilátásait a legnagyobb mértékben megnehezíti,
aligha tekinthető a hitelezők érdekében állónak. Mert a csőd megnyitása a követelés
egyik felének elvesztése után előreláthatólag
a követelés másik felének elvesztését is maga
után vonná. Olyan magyarázatot is lehet hallani, hogy ezzel a határozattal a Hilelvédő
Egylet — talán akaratlanul is — a közadősnak
kedvezett, mert a csődnyitás közelsége nemcsak az adós cégre, hanem a hitelezőkre is
eleven hatással lesz s ha a bíróság meg fogja
kisérteni az egyezséget, a hitelezők a csődnyitástól s ezzel követelésük másik felének
elvesztésétől is tartva, inkább el fogják fogadni az adós cég ajánlatát.
Az érdekeltek ilyen előzmények ufán rendkívüli érdeklődéssel várják a törvényszék határozatát.

Budapesti vállalkozóval készítteti el a város
a fogadalmitemplomkőfaragó munkáit
f A Délmagyarország
munkatársától.)
Ismeretes, hogy a közgyűlés a tanács javaslalám hozzájárult a fogadalmi templom fokoroítabb továbbépítéséhez szükséges négyizé/negyvenezer pengő kölcsön felvéleléhez
a tarácsot utasította a kölcsön megszerzésére Eszel a négyszázneqyvenezer pengőre! együtt hatszázezer pengője lesz a lemplomalepnak, mért az idei költségvetésben
százhatvanezer pengőt engedélyezett a templom építésére a közgyűlés.
A mérnöki
hivatal moct öss7eáílHolfa a

hatszázezer pengő keretében
elvégezhető
munkálatok csoportokba oszfolt sorrendjét. A
kimutatásban három csoport van. Az első
csoporlba azok a munkák kerüllek, amelyek
a költségvetésben engedélyezett százhatvanezer pengőből végeztethető^ el. A második
csoportba tartozó munkálatokat mér a felveendő kölcsönből kell a városnak még ebben az évben kifizetnie, a harmadik csoport
munkálatainak számláit azonban csak a jövő
évben egyenlíti ki a város, bár ezeket a munkákát 1« kladféít még ebben az e^zfpndőben.

A mérnöki hivatal a munkaprogramot ugy
állította össze, hogy az árviz ötvenedik évfor«
dűlőién az emlékmisét a megyéspüspök már
a töhaió főoltáránál tarthassa meg és a templomon már csak a kisebb jelentőségű munká*
latok maradjanak hátra. Ezért az eredeti épi*
tési programba felvett munkálalokon kívül a
második csoportba soroita a szentély ősz•
szes szobor munkáit, a főkapu és a mellék«
kaouk teljes ktaolgozását, a terraszok kor«
Iáiéinak elkészítéséi, a kerítés befejezését, a
Szentháromság szobor áthelyezését, (a szobor a templom jobboldali tornya elé kerül
szimelriku«an az öreg toronnyal) az öreg*
toronv kiképzésé', a szentély és a főhajó
márvény és üvegmozaik munkáit, festését és
a toronvórák elkészítéséi. Ezekre a munkálatokra 202 804 pengő szükséges. A harmadik
csoporlba a szentély falainak szobormuntiói
kerülnek, de ezeknek az árát a város csak a
jövő évben fizeti kl.
Hosszabb vita volt a csülöriökl tanácsülésen, ahol a mérnöki hivatal munkaprogramját letárgyalták a szegedi kőfaragóipar foglalkoztatása körül, Eoerk Ernő, a templom
teivezőle és építője ugyanis egy butíaoesti
vállalatot ajánlott a városnak és ezt az álláspontot a mérnöki hivatal is támogatta azzal
az indokolással, hogy a szeged! kőfaragó
vállalkozók számára ez a munka
túlságosan
finom, komplikált és csak budapesti munkásokkal végeztethetnék el ők is. A tanács
hosszas vita után hozzá/árult
a budapesti
pátiall'nzó
meahizniásához.
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Egységes magyar race
Dr.

F a r k a s

B é l a

e g y e i e m H

í a n á r

n i n c s e n99

e l ő a d á s a

a

f a f

f o g a i «

homo monstuozust
(ez olyan tipus volt, amely
'(A
amikor annyit beszélnek fajról és fajvédelem- j csak ritkán fordult elő és az irók írtak le).
1758-ban kiadott munkájában már eltért ettől
röl, nagy aktualitása volt dr. Farkas
Béla
a beosztástól és az európai embernél már a
egyetemi tanár előadásának az Egyetem Baszépséget, a szépség struktúráját tekinti dönrátok Egyesületében a faj
fogalmáról.
tőnek.
— Sokat és gvakran beszélnek ma a fajról
— kezdte előadását Farkas professzor. —- Be— Annyi a faj, amennyit a Végtelen Lény
szélnek fajvédelemről
és ennek kapcsán matcrcmlett — mondotta Linné és ezen a vélegyar fajról,
zsidó fajról,
u fajok
harcáról. ményen alapszik azután a fajok
változhatniKialakult egy u j tudomány, a fajbiologia,
de lanságának
tana.
azt le kell szögezni, hogy az úgynevezett teoButién, Hunter, Kant, Couvier, Lamarck és
retikus
jajmagyarázók
nagyon
eltérnek
az
Blumenbach úttörő munkásságáról beszélt még
igazságtól.
Farkas professzor, utóbbiról megjegyezve, hogy
A race, a faj elnevezés alá olyan ember- ő a fajok kialakulását
a környezet
hatására
csoportokat vehetünk, amelyeknek egyforma vezeti vissza.
testi és lelki tulajdonságai'/ vannak és ezek
A fejlődés gondolatát Darwin előtt már
i>' is öröklődnek.
Lamarck vetette fel, mig Darwin, a fajokat egy
Azután foglalkozott az előadó a különböző közös eredelre vezeti vissza, a receokból és az
fajelméielekkel. A legegyszerűbb fajelméletet individumokból létrejött csoportokra.
epy angol tudó*, Okheru igy definiálta: az a
A sokféle elmélet és vélemény között igen
faj, ami csoportosul
és ami párosodik.
Egy érdekes Gobineauuak a megállapítása, aki
m á i k angol tudós már sokkal helyesebben
azt mondja:
írja körül a faj fogalmát, amikor azt mondja:
— A race elpusztul,
ha degenerálódik,
a
— Az eredetnek a közössége és az összetevő degenerálódás
pedig akkor jön létre, ha keindividuumok
hasonlósága:
a faj.
veredik. Tehát a népek nem azért pusztulnak
Linnével azután e téren is nagyot fordult el, mert rosszak, élvhajhászók, vallástalanok,
b világ, ö foglalta rendszerbe a fajokat. 4152 hanem mert keverednek.
a latfajt sorol fel és állatrendszcréuek legmaEzek után fel lehetne tenni a kérdést, hogy
gasabb pontjára az embert, a
homosapienst
hogyan is állunk tehát a magyar fajjal? Seállította.. (Ma már 120.000 állatfajt ismerünk, hogy. Ez a kérdés még nincsen feldolgozva.
a kihalt állatokéval együtt több, mint félmil- Egységes magyar
ra.ee nincsen.
Van
azonban
liót.) 1735-ben kiadott müvében meghatározza különböző
raceoknak
mozaikszerű
keveredései.
az őt emberfajt: a homo americanust (vörös,
Annak ellenére, hogy óriási módon kevert
:örü faj), homo europeus (fehér, vérmes
nép vagyunk, mindig lesz egy-egy olyan le» i z m o s ) , homo asiaticust (sárga, melachoszármazott az idők folyamán, akiből a legenlikus), homo afert (fekete, flegmatikus) és a
dás honfoglaló magyarok vére üt ki, aki, mint
eddig is, bámulatba ejti nemcsak Európát,
hanem az egész világot.
T i s z a
A rendkívül érdekes előadást a hallgatósáű
melegen megtapsolta.

Iglgefl m a

Kéíezei* főnyi íömeg
a SGM temetésen
Budapest, március 22. Ma délben temették f i
Solton a tüzkatasztrófa egyik áldozatát, dr. BerDél mag tjarors zúg munkatársától.)
Ma,
cifollo Pálnét, a temetésen 2000 főnyi tömeg vett
részt. Holnap temetik őzv. dr. Nagy Józsefnél^
ma délelőtt a Kerepesi-temetőben temették
el
Stromayer Mariska tanítónőt.
A katasztrófa ügyében folytiaK a Kihallgatások
és ezek befejezése után a sebesültek kihallgatását
kezdik meg a kórházakban, akiknek az állapotában m á r javulás állott be.
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nemcsak a főneveknek van neme a grammatikában, hanem az embereknek is az életben.
Negyedik és ötödik gimnazista koromban az
iskolatársaimtól soha egy illetlen vagy kétértelmű szót nem hallottam. Mi lehet ennek
az oka? Később »értünk mint a mai fiatalság? Nem, hanem talán jobban el voltunk
a legnagyobb magyar hegedűs
foglalva. Dolgoztunk; sokan már kenyeret is
kerestünk s ha időnk maradt: a Boszorkány-'
szigettől a gyevi vashidig kószáltunk, nyáron,
tp pénleken este (él 9 órakor a Tiszában.
egész nap fürödtünk, télen rengeteget olvastunk. Okos tanáraink óriási módon bofolyáJegyek 2 pengőtől a Belvárosi Mozi pénztáránál.
solták az egész életmódunkat anélkül, hogy
észrevettük volna. Ha valakinek hajlama volt
valami komoly munkára, azt rögtöu észrevették. Gvőry Gyulát (lehet hogy a keresztneve
téves) művésznek száuták, noha kefekötö volt
az apja a Londoni-köruton; észrevették, hogy
Győry kitűnő érzékkel rajzol, s ezért a latinnal kevésbbé zaklatták. Nálam :>firkálási hajlamot: vett észre magyar tanárom, Sáfrán
József és rengeteg »szorgalmi dolgozatot- írafA 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 )
szerint találmányát minden toagyobb házban eltott velem, viszont a latin tanárom, Hajnal
'A 6zegedi rendőrség csütörtökön délelőtt elfogta
akarta helyezni. A találmány lényege egy kiImre, aki tömérdek latin közmondással nemKende-Krausz József budapesti ügynököt, aki ellen
világított reklámszekrény, amelyben helyet fogcsak latin stílusra, de életfilozófiára is taním é g a m a i t év végén körőzólevelet adtak ki.
lalt volna a házirend, a 6zinházak és mozik
Kende-Krausz József Budapesten óvadéksikkaszműsora, továbbá a vonatok indalása. Elfogatása
tott bennünket, már a negyedikben jövőt
fásokat követett el. Nagy tömegben »vett fel«
éppen a legrosszabb időben tőrtént
Szegedre
jósolt nekem a filologia terén. A negyeügynököket nemlétezö
kereskedelmi
üzleteibe.
azért jött, hogy találmányát itt vezesse ba először.
dikben már bármely magyar szöveg latinra
Kende az ügynököktől 400—500 pengő óvadékokat
fordításában biztos voltam, de azért magam i*
Kendét
kihallgatása
után
pénteken
szállítják
Buvett fel. Mintegy nyolcezer pengő összeszedése után
meglepődtem, amikor Hajnal tanár ur hangodapestre.
Kende-Krausz nyomtalanul eltüut Budapestről. A
san
elolvastatott velem egy egész fejezetet
megkárosított ügynökök azonnal feljelentést tettek
Ugyancsak csütörtökön
szállították
Szegedi-e
Kende-Krausz ellen, akit azonban Budapesten nem
Liviusból,
s azután így szólt:
Bezdán Ferenc rovottmulíu, régóta körözött szetudtak elfogni. Kőrözőlevelet adtak k i ellene.
— No, most csukd be a könyvet és azt,
gedi betörőt, akit a z ellene kiadott körözőlevél
Csütörtökön délelőtt azután egyik detektív felalapján Szabadkán fogott el a szerb rendőrség.
hogy mit olvastál, ezép nyugodtan mondd
ismerte a korzón, amint Kende sietve a CsonBezdán Szegeden halrendbsü betörést követett el.
cl nekem — latinul!
grádi takarék felé vette útját. Kende szó nélkül
1922-ben azonban megszökött Szegedről és szerb
Micsoda öröm volt látni a tanár ur mosolykövette a detektívet a rendőrségre, ahol beismegszállott területre ment át. Hat éven á t bujkált
gását, mikor elmondtam neki az egész fejemerte, hogy elkövette a sikkasztásokat. Előadta,
Szabadkán, mig végre sikerült elfogni. A szabadkai
zetet, persze nem oly elegáns egyszerűséggel,
hogy a z óvadékokat szabadalmánek elkészítésére
rendőrség Bezdánt, aki Szabadkán állandóan szeakarta felhasználni. Kende szabadalma egy u j gedi uri barátaira hivatkozott, csütörtököu adták mint aminő a Livíusé, de azért igen tisztessé»házrendi szabályzatból« állott volna. Elképzelése
át a magvar hatóságoknak.
ges latinsággal! A mai tanár uraknak ajánlom,
hogy próbáljanak ilyen tréfákat csinálni a
mai diákokkal a negyedikben!

HARMONIA

MA,

II szegedi korzón fogták el
M e - t a s z Józsefet, aki a körözSievéi szerint
évaiéksikkasztásekat kivetett el
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Hátha mégis lesz belőlem valami?
. Azzal, hógy átköltöztünk a Brüsszeli-körüfra, »idegen házba«, egyszersmind más társaságba is kerültem. A kószálásra azonban
most már egyre kevesebb időm maradt, mert'
egyre több volt a tanítványom. A nyolcvanas
évek vegéről azonban már csak kettőre emlékezem ; az egyik Vadász adófelügyelőnek a
fia volt a Pusztaszeri-utcában, a másik Czíuner Vilmos, gondolom, egy péknek a fia a
Margit- vagy Polgár-utcában. Czinner velem
egy osztályba járt, de a latinból gyenge volt;
az alsóbb osztályokba nem velem járt s nem
tanították meg a nyelv elemeire.
Az u j környezetben legjobb barátom volt
Mihalovits Béla, szintén a Pusztaszeri-utcában.
Ennek az apja városi irodatiszt volt és csodálatosan szépen tudott irai. Az öreg Mihalovits testvére jegyző volt Majsán; ennek is
volt két fia, Ernő és Zollán. Ernő ma címzetes kanonok és plébános Lajos-Mizsén. Kis
tömzsi fiu volt, sajátságos, eredeti filozoíáIási hajlammal. Zollán csak hegedülni szereiéit, tanulni nem; minden tanár azt. mondta
rá, hogy -nem lesz belőle semmi«. Tábornok
lelt belőle. A három fia közül Béla volt a legforgalmasabb. Piarista lett, de felszentelése
előtt kilépett, megnősült és elment Perzsiába
nevelőnek báró Eperjessy teheráni követ házához. Egykori tanítványa, báró Eperjessy
'Árpád, ma osztálytanácsos a külügyminisztériumban. Perzsiából tüdőbajjal jött haza Mihalovits Béla és nemsokára meg is halt. Fivére, Dezső, a mi diákkorunkban már segédtelekkönyv-vezető volt és csak látásból ismertem. De imponált nekem, hogy őrökké vizsgázóit, elvégezte a jogot is, hadbíró lett, s
ma, mint hallom, élénk részt vesz Szeged
város közügyeiben. Beletartozott a bandánkba
egy Biacsg-fiu, aki vasutas lett s egy Zimanyi- i
gyerek, akinek postatiszt volt az apja; ennek
hirél nem halloltam vagy 38 év óta. Lehettek,
sőt bizonyosan voltak még mások is, akikkel
együtt tettünk nagy kirándulásokat a ka-

nyargó Tisza partján Algyőig, — ami csak
négy-öt óra járás volt, ellenben az országúton
két óra alatt haza értünk. Négy-öt krajcár
volt egy-egy ilyen kirándulás költsége. Nagy
mulatságunk volf, hógy a városból, a hetivásárról Algyőre haza igyekvő kocsikat megállítottuk s tücsköt-bogarat összebeszéltünk —
latinul. .Azt, hogy hány óra, latinul kérdeztük;
— Quota hóra est, domine?
S ha elfogyott a tudományunk, Titus Líviust
Citáltuk vagy Ovidiust:
Dum subit illias tristissimac
noclis
imagd...
Az algyeviek káromkodtak, hogy honnan
a pokolból kerültek ide ezek a »németek«,
akik egy szót sem tudnak magyarul, beszéltek, mutogattak az ostornyéllel a város felé és
végül is ott hagytak bennünket.
Másik szórakozásunk a színház volt. Hacsak lehetett, elmentünk a »diák-helyre •, a
földszinti állóhelyre Amint az ajtót kinyitották félhétkor, mi már berohantunk, mert
aki az első sorba jutott, kabátját feltehétte
a vaskorlátra és rákönyökölhetett. A világon
mindenki és minden tetszett nekünk, s bömbőlésünkkel többnyire mi csináltuk a vastapsokat. A művésznők közül azonban egyetlenegynek a nevére sem emlékszem.
Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy bár
már tizenöt-tizenhat évesek voltunk, abban
a korban sohasem jutott az eszünkbe, hogy

BELVÁROSI

Német tanárommal a negyedikben — elég«-,
detlen voltam. Szinger Kornél ur akkor elsőéves tanár volt, de akárhogyan feleltem is
neki, nem akart jelest adni! Bizonyos, hogy
nem is érdemeltem, de kissé deprimált, hogy.
snem érvényesültem.« Néhány év múlva vi*
szont abból támadt kellemetlenségem, hogy
Szinger tanár urnák velem szemben tanúsítóit nagy jóindulatát egyáltalán nem tudtam
méltányolni. De mentségemül hivatkozhatom
arra, hogy ez a tanár ur mindnyájunknak
egy nagy rébusz volt. Alig huszonkét éves
gyermekarcu ifjú, oly szelid és finom, mint
egy gyermekarcu leány, s mégis hallatlan
fegyelem és síri csönd a tantermében! Ezeu
elgondolkodva, ma ugy látom az ő szerepét,
hogy miután nemcsak az írásbeli dolgozatainkat,
hanem a modorunk kisebb-nagyobb hibáit is
gyöngéden korrigálta, megéreztük, hogy uevelő hatást gyakorol reánk s volt bennünk
annyi tisztesség, hogy ezért a hálánkat azzal
fejeztük ki iránta, hogy nagyon nagyrabecsültük és szerettük.
A negyediktől kezdve a magyar nyelvet
Sáfrúníői tanultuk, akinek pedagógiai egyénisége megérdemelné, hogy külön kötetben
méltassák. A szerzetesnek, a tanárnak, a magyarnak, az uri embernek s egy derűs világnézetű filozófusnak összes tipikus vonásai egy
emberben soha nem egyesültek még annyira,
mint ebbeu a remete-piaristában.
A matematikát a IV. és V-ben Lauehlól tanultuk; fáztunk tőle, de kitűnően tanított
bennünket. A természetrajzot mindkét osztályban Zvér Endre tanította, rendkívül liberálisan, azaz mindenből csak a lényeget követelve. — holott abban az időben a lermészet-
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rajzban még uem a biológiai felfogás érvényesült, hanem egyedül a lélek nélküli szisztematika.'"
"
Nagyon eredeti egyéniség volt az V-ikben
a német nyelvtanárunk is: Buöaváry József.
A görög n\r,Iv tanításának páratlan mestere
volt, de elvállalta az V-ikben a német nyelv
tanítását, valószínűleg azért, mert erre nem
volt más vállalkozó. Budaváry tót származású
volt s mindig tótos akcentussal beszélt, de
tökéletes korrektséggel, mint aliugyan tökéletes és pedáns volt mindenben. Mindig komor
volt. ''Amikor csengettek, obbau a pillanatban
lépett be .1 tanterembe. Egyetlen durva szóval
sem bántott meg .soha M'uldt s komorsága
rllenére sohasem volt szigorú. Egy-két éretlen
tiu azt rebesgette róla, hogy »pánszláv«. Ez
nem volt igaz. Nagyon sokat foglalkozott a
pzláv nyelvekkel, kiilönöseu az orosz Írókkal
és mivel akkor Szegeden senki más nem tudott oroszul, mint Jevrics, a szerb plébános:
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Budaváry megbarátkozott és sokszor (együtt
volt vele. Ezt a szerb esperes-plébános azzal
viszonozta, hogy gyakran eljárt a katolikus
templomba, térdet hajtott az oltár előtt s az
egész misét végigtérdepelve ott imádkozott köztünk, a diákok között. Mi régibb» diákok, a
szegedi piaristák gimnáziumában szerb iskolatársainkat sohasem hívtuk >vad rác-c-nak, mi
testvéreinknek tartottuk őket, s nemcsak a
legjobb barátságban voltunk velük, hanem
az ö vallási különállásukat is inkább egy »történelmi félreértésnek; tekintettük, s nem válaszfalnak.
Az V. osztályban egy csodálatos dolog történt velem: megszerettem a tornát, amit azelőtt utáltam. Igen j ó tornázó lett belőlem,
s nemcsak jelest kaptam, hanem ; csapatvezető , azaz elötornázó lettem. Nagyságra nézve
6(( diák között a ll'ik voltam- de soványságra
nézve a legelső.
*. i

S z i g e t i
A

?A D é 1 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 múlt év julius havában törtóut, hogy a szöregi
országúton Dalra János wifför a városi aulóbuszszal elütötte Kumisz József né ujszentiváui tejesasszonyt. A soffőr és ifj. Piatér András kalauz
ellen gondatlanságból okozott emberölés cinién
indult, meg az eljárás. A törvényszék Vild-tauácsa
csütörtökön vonta felelősségre a vádlottakat.
A vád szerint az autóbusz éppen befutott a
szöregi állomásra, Az utasok közölt volt Rumisz
Józsefné is. Az autó ŰZ országúton megakart
fordulni. Orral a házak felé fordult. Az asszony
o kerítés mellett állt. Amikor az autó felé fordult,
az asszony ijedtében kifutott az úttestre. A soffőr
fekezett. Jobbra-balra fordult, az asszony az autó

f
előtt táncolt. A soffőr ajööbau már nem tudta
megakadályozni, hogy kocsijával f l ue. gázolja
a szerencsétlen asszonyt, aki az autó kerekei alá
került. A szerencsétlen asszonyt holtan húzták
ki a z autó kerekei alól, A reodöri nyomozás
adatai szerint a sofíort nem terheli felelősség
a szerencsétlenségért. A csütörtöki fotárgyalásou a vádlottak tagadták
bűnösségüket. A ¡soffőr előadta, hogy az rlgázolás előtt fékezett, d e a c asszony valósággal az
autó elé ugrott. A törvényszék ezután több tanút
hallgatott ki, akik egybehangzóan igazolták, hogy
az autót vezető sofíort gondatlanság nem terheli.
A vád előterjesztésére a bíróság ezután u j tanuk
kihallgatását rendelte el és. a tárgyalást elnapolta.

nem

fektetett

súlyt,

mert h a csak a formákon fordulnak meg kérdések, akkor gyenge lábon állunk o közerkölcsökkel,
— mondotta. — Hamis színe* kel valótlan tényp,ket állított Miilasovszky, ez érj liéletct és kártérítést kér.
Dr. Nagy Vince a vádlott védelmében mondott ezutáu beszédet. Csodálja a fó'magánvádlő
eljárását — mondotta —, mert itt
^
végre

meg

keJlett volna
vádakai,

kosstruálul

a

ezzel szemben Bikádi valóságos naivsággal prő<
balta mentegetni eljárását, ö megvau ma is győződve ' arról, hogy eljárása teljesen jogos volt.
Szinte tárgytalan a védelem szerepe ebben a
helyzetben, mert nem lehet vitás, hogy
ez

Kit terhe! a felelősség, hogy a városi autóbusz
halálragázolt egy szűregi asszonyt

formákra

Tisza

a « 59

m

ítélőtábla erkölcsi felfogása
más, mint Bikádíé.

egészen

'

Nagy Vince ezután pőnlonkint kíterjeszkeie'l:
Bikádi érveléseire és leszögezte azt, hogy- Bikádi
képviselőtestületi tagsága összeütközött ügyvédi t;ze«
repével. Konstatálja, hogy
a fómagáovádlóva?
szemben bizonyos részvét jogosult lehet hosszú'
közszereplése után, dc ez nem lehet o k arra,
hogy a vádlottat, aki igazat Irt, elítéljék. Kérte
a fölmentő ítélet helybenhagyását.
A tábla ezután rövid tanácskozás után kihirdette a z ítéletet, amely szerint
helybenhagyta dr. Miilasovszky János fölmentéiét o törvényszéki ítélet indokolásával együtt.
A tábla a z indokoláshoz hozzáfűzte még azt/
hogy a főmagánvádló által előadott álláspont egyáltalán nem helytálló, a tények értelme teljesen
az, hogy
dr. Bikádi

Antal községi
képviselőséget
pénzre váltotta fel.

A fölmentő ítélet ellen Bikádi Antal semmiségi
panaszt jelentett be a Kúriához.
M

Dr. Bikád! Aulai községi képviselőségét
pénzre váltotta fel"

Érdekes sajiópör a szegedi üéloiáblán — Dr. Miilasovszky Jánosi a tábla is
íelmenieiie
(A 13é I 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 )
Rendkívül érdekes rágalmazás) port tárgyúit, csütörtökön délelőtt a szegedi ítélőtábla Ürosz-laná< sa. A vádlottak padján dr. Miilasovszky János, az
fíroshazl Friss I jság felelős szerkesztője ült, akit
cr. Bikádi Antal volt országgyűlési képviselő, az
orosházai képviselőtestület egyik sokat szereplő
tagja jelentett fel sajtó utjáu elkövetett rágalmazás. miatt, mert a szerkesztő, aki ugyancsak
lúgja a képviselőtestületnek, lapjában azzal vádolta meg, hocy képviselőtestületi
raandáf'imat
pénzre valtolla fel. A védői emelvényed dr. Nagy
Vince volt belügy miniszter foglalt helyet, akit a legutolsó képviselőválasztások alkalmával Orosházán
buktatott pieg a nyílt választás.
Dr. Hubav László előadó biró ismertette az
ügy' iratait. Két évvel ezelőtt Mitlasovszlsy szerkesztő nagyobb cikket irt lapjában arról, hogy
dr. Bikadi

Aulai pénzre váltotta
rosi képviselőségét.

fel vá-

A cikk közöllc Millasűvszkynak azt a beadványát,
amelyet .a községi bíróhoz intézett és amelyben
megállapította, hogy Bikádi anyagi haszon szerzésére használta te! mandátuma!. Ezért azt indítványozta, hogy u községi képviselőtestület bélyeiifZJf- meg Bikadil. Bikádi eljárása — irta tovább
Mitíasovszky — a j ó erkölcsökbe ütközik és a
l.iiisegí képviselők tisztességét ássa alá. Ezek uláu
í ikádinak le kell mondani mandátumáról.
Az előadó biró ezután ismertette a gyulai törvényszék tépymégallupatásait. A S3.jtópörben az
elsöbirósag közérdek címén elrendelte a valóság
bizonyítását. A bizonyítási eljárást lefolytatták és
Kinek alapján
lelmeatet'.ék * síerktsztu-képvisrlöleslüleli tagol, mert igazat irt.
Az egész ügy onnan indult ki, hogy az orosházai
munkásszakszervezetek munfcasoCbort akartak épileni és erre a célra ingvru telket kértek a községtől. A képviselőtestület ki is jelölte a telket,
•< kijelölést azonban tob'cr.u sérelmezték, mert
ezáltal saját házuk étieké i cszitett volna. Ezért
közös beadványt intéztek a képviselőtestülethez
i< határozat megváltó? 1 ^'íjáért', de a közgyűlés
« kérést elutnsiiot'a.

A hat háztulajdouus ezután felkereste dr. Bikádit, aki sokat szerepelt a képviselőtestület ülésein. Megállapodtak vele abbau, hogy eljár a
képviselőtestületi határozat megváltoztatása érdekében és
•
-••••.
La eljárása sikerrel jár. harminc
burával honorálják.

mázsa

jFAnö

szegedi óra l ó k o r b o n í a r t ö
M l k u ú l h K A I m á o u c c o 6. s z 6 m .

völlnlat
923

Nagybefolyásu
széles ismeretkörü urnák

havi 400 pengő
jövedelmet nyújtunk.

A megállapodás megkötése után Bikádi arra kérte
a feleket, hogy ezt a megállapodást tartsák !ilokbau.
»'
Az előadó további szavaiból az derült ki, hogy
dr. Bikádi ezután a képviselőtestületben indítványt tett a kérdéses határozat megváltoztatására,
amikor is gyakorlati és szépészeti szempontokból
kifogásolta a munkásotthonnak azon a helyen való
fölépítését. A közgyűlés helyt adott Bikádi indítványának és máshová helyezte á t a munkásotthont. Bikádi ezután követelte a harminc mázsa
búzát, amikor azonban ezt nem kapta meg, n
járásbíróságnál pört indított a hat háztulajdonos
ellen. A gyulai törvéuyszck véleménye
szerint
Bikádinak, a k i ügyvéd és képviselőtestületi tag,
ez az eljárása a j ó erkölcsökbe

Óra j t a f r a f a r f á s rml 50 fiüér

ütközik.

A pört Bikádi elvesztette mindkét fórumon, a
harminc mázsa búzát netu kapta meg. Ezutáu
következett Mítlasoyszkyuak az az iuditványa, majd
cikke, amely súlyos megállapításokat tartalmaz
Bikádi ellen és amely miatt sajtópört indított
ellene.
A gyulai törvényszéken megtartott főtárgyaláson
Mitlasovszkyt azzal az indokolással mentették föl
Bikádi vád'ja alól, hogy

„
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l
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Megkeresések
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n
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jeligére a kiadóhivatalba köreinek.
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Budapest legelsőrendü,
modern családi szállója az

István Király-szálloda

VI., P o d m a n t c z k y u c c a 8.
Mérsékelt árak, figyelmes
klsztlgálás,
modem berendezés, központi fűtés,
melegvlzszal^áltatás,
lift.

Napi teljes

pensló

8

pengőtől.

A nyugati pályaudvar közelében.
mm

állításait sikerült bizonyítania,
amikor ugyanis Bikádi kikötötte a harminc ttiázsa
buza honoráriumot, szembekerült képviselőtestületi tagságával és. ez az eljárása beleütközött a j ő
erkölcsökbe.
Az iratok ismertetése utau dr. Bikádi állott föl
és egyórás, terjedelmes betzédébeu kérte a törvényszék
fölmentő ítéletének
megsenlmisil/ését.
Fejtegetései során azt igyekezett bizonyítani, hogy
«4 szigorúan különválasztotta ügyvédi és képviselői tevékenységét, és cselekménye egyáltalán nem
volt a j ó erkölcsökbe ütköző,

havi fix-fizetéssel és külön jutalékkal
alkalmazunk feltétlen jó megjelenésű
urakat, esetleg hölgyeket, akik felek
látogatására rátermettek. Elecírolux
Részvénytársaság, Kálvin tér 2. »»
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B á s t y a

ériceheit
v a s á r n a p

VWJ ^ T f
Péntek. Róm, katb. Viktórián. Proi
» testáns Frumenc. Nap kél 5 óra
5S perckor, nyugszik 6 óra 16 perckor.
A Somogy i-ttönyWár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nvjtva mindennap délelőtt
lft-1-ig.
Egyetem] könyvlár (központi egyelem I . emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (Tel.
225.), Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel.
777.) Lipsitz József, Ketemeu ucca 11. (TeU 391.)
Moldvány L. Újszege 3, Ved - úrra 1. (Tel. 846.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Török Márton, Cson.
grádi sugárút 14. (Tel. 361.)
^ — Hűvös idő esővel. A Meteorológiai Intézet
.jelentése: Az idő Magyarországon megenyhült és
részben esőre hajló lett Jóslat: NyugtSaa és még
aránylag hűvös idő, helyenként csapadékkal.
— A márciusi közgyűlés elé kerül a tüdővé»szabályrendelet. Dr. P á l f y József tanácsnok bejplentette a csütörtöki tanácsülésen, hogy a tüdővész elleni szabályrendelet-tervezetet a közgyűlés
legutóbbi határozata értelmében egy nagyobb bizottsággal letárgyaltatja és a bizottság javaslatával
együtt beterjeszti majd a márciasi közgyűlésre.
A tanács felhatalmazta Pálfy tanácsnokot a bizottság összeállítására és összehívására.
— Magántisztviselők nyilvános mgygyüléss vasárnap délelőtt tíz órakor lesz a Kass nagytermében a nyugdíjtörvény és a jogviszonyok szabályozása ügyében. A Magántisztviselők Szövetsége
felkéri a város összes magántisztviselőit, hogy a
gyűlésen, melyen életbevágó fontosságú kérdésekről lesz sző, jelenjenek meg.
— A rák: népbetegség . . . Bécsből Jeléntik:
A rákbetegség ellen küzdő társaság tegnapi közgyűlésén szóvátették, hogy a rákbetegség különösen Tirolban és Stájerországban mindjobban térjed. Már-már azzal a veszéllyel fenyegét, hogy
népbetegséggé fajul el. A gyűlésen felmerült az az
indítvány, hogy rendeljenek el Ausztriában egy
egészségügyi hetet. Az ilyen héten végezzenek töínegés vizsgálatot, ugy, hogy a baj korai megállapításával, vagy esetleg korai műtéttel vegyék
elejét a betegség elhatalmasodásának.
— Előadás a Munkásotthonban. Dr. G e l e y
József egyetemi tanár pénteken este hét órakor
»Vérmirigyek az emberi szervezet igazgatásában«
rímmel tart előadást. Belépti dij nincseu.
v SsigclI József világhírű nagy magyar hegedűs
mai hangversenye a legkiválóbb művészi élmény.
Kevés jegy Mozinál.
— Egységesen kél pengő hatvan fillér lesz a
miijég ára. A tanács csütörtökön ismét foglalkozott a városi inüjéggyár árkalkulációjával és kimondotta, hogy a müjég árát egységesen két peügő
hatvan fillérben állapítja meg. Ennyiért kapják a
tejcsarnokok, a husiparosok és a viszontelárusitók is. A tanács egyelőre a jég fogyasztói árát nem
állapította meg, de kimondotta, hogy azt állandóan
ellenőrzi és túlkapások esetén maximális árakat
állapit meg.
pénteken

Aradról

S z o m b a t h e l y e n

CsülSrtókön reggel megérkezett ŰZ az af
aradi csatár, akiről a Délmagyarország
szerdai száma hirt adott Schwartz
Pálnak hívják ezt a futballistát, aki a jónevü AMTE
sokszoros vá'ogatott játékosa volt. Délután már
könnyű tréninget is vett.
A Bástya vasárnapi mérkőzését sikerült perfektuálni Szombathellyel.
A Sabária eleinte
vonakodott kiállani a Vidéki Kupa meccsre
azzal az indokolással, hegy Stofián a B) vá-

— Istenlisztelet a zsinagógában
f> órakor.

Székelési zavarok, bélgörcs, puffadtság,

este

x A szállodák királya a budapesti Royal. A
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni. Központi fekvés. Közel az összes színházakhoz.
531

f ó t s ^ l k

logatottban játszik. Erre felmerült a miskolci
Bástya—Attila kupameecs terve, ez azonban
mára elesett, mert a Sabáriában mégis ugy
döntöttek, hogy lajátszák
a Bástyával
a vasárnapra
kisorsolt
mérkőzést.
Teljesen fix a Bástya két húsvéti mérkőzése Svájcban azzal a bővítéssel, hogy vagy
nagycsütörtökön, vagy nagypénteken Milánóban is játszik egy mérkőzést az FC Internarioinűfe-vsá.

— A Szegedi Gyorsírók Egyesülete emlékünnepélye és díszközgyűlése március 25-én, vasárnap
délután 4 órakor lesz a kereskedelmi és iparkamara dísztermében. As emlékünnepélyt az egyesület a szegedi gyorsirási élet megteremtője, néhai B ó d o g h János halála tizedik fordulója alkalmából rendezi és nagyszabású emlékezést tart
ez alkalommal dr. T r a e g e r Ernő gyorsirási
kormánybiztos, dr. S z a b ó László egyetemi tanár, Bódogh egyik legkitűnőbb tanítványa, dr.
T é g l á s Géza, a jeles gyorsirási történetíró és
dr. T ó t h Imre. A gyűlést dr. S z é l i Gyula
egyesületi elnök nyitja mea és dr P a p Róbert
alelnök adja át az egyesület művészi becsű vándordiját az első évi győztes iskolának, a budapesti
református főgimnázium gyorsirókörének. A vándordíj az Apponyi Albertet, Neuiflyben gyorsíró
Fabro Henriket mutatja be és Szolesányi Gyula
szobrászművész alkotása. Vendégeket szívesen lát
az egyesület.
Szardínia jó minőség. 200 gr. dob.—.$0. Glückué!
— A iSzépbalonK szubvenciót kér a várostólA S z é p h a l o m cimü egyetemi irodalmi és tudományos folyóirat szerkesztősége
beadvánnyal
fordult a város tanácsához. Hivatkozással arra,
hogy Debrecen város ötezer pengő szubvencióval
támogatja az ottani egyetem lapját és hogy a
S z é p h a l o m súlyos anyagi nehézségekkel küzd,
ötezer pengő szubvenciót kért a várostól. A tanács
elhatározta, hogy megkísérli a kérelem teljesítését a jövő é\i költségvetés keretében.
x A Turul cipőáruház az alanti sorok közlésére
felkérte lapunkat: Igen kérjük a nagyérdemű vásárló közönséget, szíveskedjenek vásárlásaik eszközlése végett a délelőtti órákban felkeresni bennünket, mert a délutáni órákban a tömeges vásárlás miatt nem tudjuk a cégünk által megkövetelt
szakszerű, nyugodt kiszolgálást nyújtani. Turul Cipőgyár R t fiókja Szeged, Széchenyi tér 16.
— Mosőkonyhalüz a Rókn-uceábao. Csütörtökön
délelőtt, a Ró ka-ucca 32. szárny ház tnosőkonyhája
kigyulladt, A kivonult tűzoltóság a tüzet azonnal
lokalizálta. A kár jelentéktelen.
x Budapestre és vissza folyó h ó 23-tól 29-ig
féláru vasútjeggyel lehet utazni. Igazolványok kap.
hatók: Nagytrafik, Kárász-ucca 5.
074
— Amerikai leveleket bántott fe! egy posta,
felügyelő. Budapestről jelentik: Tegnap déluláu
a főváros legnagyobb postahivatalában, a 72. szám ú hivatalban detektívek jelentek meg és a hivatal egyik régi tisztviselőjét, S i m o n y i Zoltán
postafelügyelőt tettenérték, amikor egy Amerikából érkező levelet felbontott és abból dollárbankjegyet lopott el. Simonyi több mint 33 éve
postafőtiszt és 10 év óta e hivatalnál a levél- és
csomagéiosztó osztálynak a vezetője. A mec(!évedt
postafőtiszt bevallotta, hogy hosszú idő óta folytatta visszaéléseit. A házi vizsgálat szerint több
mint 2000 pengőt tesz ki az az ősszeg, amelynek
eltulajdonítása rábizonyítható. Ma délelőtt kihirdették előtte az előzetes letartóztatásról szóló határozatot.
x Tavaszi gyenge csemege liptói Kocsisnál. 307
— Munkakörv t 'és. A szegedi hatósági munkaközvetítő hivátal közli: Á l l á s t k a p h a t : 17
biztosítási üzletszerző fix és jutalék; 2 hintó
tüzikovács; 1 karosszéria lemezelő; 1 kosárfonó,
. darabszám^ l faeszlergályos; 1 fasarok gépmunkás 40 pengő heti; 3 kocsifényező 60 fillér—1
pengő órabér. Á l l á s t k e r e s : Minden
ipari
szákmában, kereskedelmi,
irodai
alkalmazott,
gyári munkás, szolgák, Őrök, háztartási alka'mazották vasalónők, napszámosnők, munkásnők. Tanóriöók: Takács, nyomdász, cipész, szabó, géplakatos, esztérgályos, faszóbrász, órás, ^ ^
, ^

gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szivldegesség, félelemérzés, bódultság és általános roszszuliét eselén a természetes »Ferenc József*
keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát
gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozditla s tartós megkönnyebbülést
okoz. AZ évszázad legkiválóbb orvosai a Ferenc J ő z s e ! vizet ugy férfiaknál, mint nőknél
és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazlak. Kapható gyógyszertárakban, drogériákben és füszerüzletekben.
B.l

fi Déímasv3?8íS2ág e!őfize!őá!jez l
Felkérjük a Delmagyarország minden előfizetőiét azokat is, akik havoakint és azokat is, akik
iiitonhint fizetnek, hogy előfizetési dijalk.it csak
nyugt* ellenében adjuk út a hpkihordófcnak, vagy
psnzbesredöknek.
«— Előadás :« Tisza-hidról. A szegedi méruM:egylet felkérésére dr. H u b e r t Pál miniszteri
főmérnök március 23-áu, pénteken délután 6 órakor a varosháza közgyűlési termében nyilvános
előadást tart »A szegedi Tisza-híd épiíéséuek ismertetése« címen. A tárgy közérdekű voltára és
fontosságára való tekintettel a mérnök-egylet ezúton is felhívja Szeged szakembereinek és közönségének figyelmét az előadásra.
x Elegánsan öltöző hölgy, jó izlésü férfi DolKa-cipőt visel. Del-Ka-H ungárp Rt., Kárász u. 14.
— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete uj kezdő és haladó gyorsirási
tanfolyamokat kíván nyitni. Jelentkezni lehet uz
egyesületnél (Honvéd-tér 4., Földváry-ucca 2., telefon Í3-19.).
~ A kö iniat miniszter, mint tőpincér, mint
szerkesztő, mint villamoskalauz, mint hordár, mint
botelportás, mint karmester, mint
méruök
a
S z í n h á z i É l e t uj számában szenzációs képekbeu. Incze Sándor néoszerü hetilapjának uj szám*
hallatlanul érdekes képeket közöl Báuky Vilmáról
és Rod la Rocqueról: a világhírű müvészpár
a »Színházi £let< munkatársával végigjárta Budapestet és gyönyörű képek örökítik meg a legújabb számban amint Rod és Vilma megkoszor
ruzzák a Kossuth-szobrot, konflisba szállnak és
perecet esznek, résztvesznek a tiszteletükre reudezett ünnepélyeken és banketteken. A DoHy Sis-"
terek elmondják, hogy örökre visszavonulnak a
színpadtól, mert olyan nagy vagyonuk van, hogy
az egész életükre gondtalan jólétet biztosit számukra.
x Feltámadás- és Pacsirta-ucca körzetében Cgy
kis szoba-konyhás lakást keresek. Ajánlatot »Csendes lakót jeligére a D é l m a g y a r o r s z á g kiadóhivatalába.
b HB^KVfc'^w-.rr: TWIMIÍ y rTBT?awi73sniwysm

Cudar idő!
Dyenkor támadja meg ez emberi
a reuma, csuz és zsába. Ne
felejtse el, hogy az

tabletták

fly bántalmak esetén biztosan
megsegítik.

Kérjen mindenütt eredeti csomagolása Aspírín-töbletták at és
utasítson vissza ugy
„pótszereket", mini
egyes tablettákat.
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A nagyobb

3 MlmaBtarorsíáe kSlcsönkSnvvtfrálJa a kivetfc«Tíü uj kíinwek érkeztek:
S'riniízlor: CasauovRj
Fonr.hardicr» és C'ulvaJ: Mikor Őnagysága vezet.
Wallaee: Az elyoszott millió.
Vaui Moraud: ö0°/o szcrolem.
Joseph f o n r a d : A »Narrisszus* négere,
Mórir?; Zsigmond: Árvalányok.
Tcrtfá^szky Jouö: A röpülő család.
Kassái Lajos: Misílló királyság.
7d. Roí-ny J. H . : A tiiz meghódítása,
Bródy Sándor; Az ezüst kecsko.
Előfizetési díj havonkfnt 1'E<1. a DélnssgyarorszáB
előtlzelőinsk 1 peng?.

M i i v é t s s i e t t ^
Szigeti .József csütörtök esti pesti hangverse
pyén a legelőkelőbb közönség ünnepelte a világszerte dicsőitett nagy magyar hegedűművészt, ki
n ma élő legnagyobb hegedűsök kőzött is a legklasszikusabb stílus képviselőié*

SZIGETI MA TISZA
Szigeti mai
kezdődik.

hangversenye

pontosan

fél

0 kor

i

Budapest 557.3. 0.30,. 12 és l ő : Hírek, közgazdaság. 1.7: Urav Margit ruagyar nótákat zongorázik.
10.15: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult kamarazenekar hangversenye. Vezényel Komor Vilmos
karnagy. JJ1.13: A Britannia-nagyszálló étterméből
Perl is Jenő és cígáuyzenekarának hangversenye.
— Bécs 517.2, 577. 11: Hangverseny. 16.15: Zenékari
hangverseny. 20.30: Hangverseny. — Berlin 183.9,
17: Szórakoztató zene. 20.30: Schubert-hangverseny. 21: Hangverseny élő zeneszerzők müveiből.
22.30: Szórakoztató zene. — Brünn 441.2. 12.13: Zenekari hangverseny. 18: Német leadás. Rádiótechnika. 20.20: Cigánymelódiák. 21: Fuvószenc. —
Frankfurt428.«. 13: Gramofonhangverseny. — Hamburg 394.7. IS: A házizeqekari hangverseny. 20:
Átvitel Frankfurt a. M.-ból. Beethoven-hangverseny. — Kaüovitr. 422. 17.13: Hangverseny. 19.35:
Zenetörténeti előadás. 20.15: Filharmonikus hangverseny. — Königaberg 3 » , 7 . 11.30: Hangverseny.
20.30: W i l l i Prager slágerdalokat énekel. 21: Zenekari hangverseny. 22.30. Elli Zímmermann-Bebni
hangversenye. — Langeuberg !W.J, 13.05: Hannverseny. 18: Kamarazene. 20.13: Tarka est. — Mi.
Íano-Vigeniino 52S-3. 12.30: Kamarazene. 17.03:Jazz
band. 20.50: A szimfonikus zepekar hangversenye
Zi: Jazx-baud. — Prága 34S.9. 10.30: Gramofonhingverseny. 12: Zenekari hangverseny. 13: Gramofonhangverseny. 16.30: Hangverseny. 20: Enekhangverseny. 20.50: Smctana.' Wallenstein tábora, szimfonikus költemény. — Bóma <47.8. 13.30: Kamarazene. 17.50: Zenekari hangverseny. 20: Angol lecke. 20.45: Zenekari hangverseny. T tana Dc Flaviis
egyfelvonásos vjgjátéka. — Zürich 588. 12.30: Zenekari hangverseny., 16: Kamarahangverseny. 17
óra 10 perc: Tánczene. 20.35: Brahms-őra; hangverseny. 21.20: Bécsi práter-zenc

A színházi iroda hírei

órakkaT: Kossuth.
Vasárnap délután mérsékelt bel várakkal: Mesék
írógépről.
János vlléz. A legszebb magyar operettet parádés szereposztásban eleveníti fel vasárnap este.
n színház. A címszerepet Tolnay, lluskál Ncmcnyi
1 ilí, a királykisasszonyt Sz. Patkós Irma, Ba<jót
Páger Antal, a gonosz mostohát Egyed Lenke,
a francia királyt Herczeg játszák. A J á n o s V j l c z
előadását hétfőn megismétli a színház.

te

< Szíabázje&ek a Délniu^arország
c'övrteü díj nélkül válthalók.

jegv iroda já-

Az- o l v a s ó r o v a t a
m a k ó i

u i a s é s a

szeged!

Eladó Boldogasszony sug,1
.'¡3., Kécsi körut 1. sz. hfej
Pövebbet Szabó István kertésznél, Főfasor 35., Ujsz»
Red. 't elefon 1S-S0.

Két-három siobfis tatást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.

8 látnpésns elsőrendű <ja-'

OszőEáilikü

mellékhelyiségekkel átadó.
Ciroct „Uri tokás* Jeligére
kiadóhivatalba kérek. 96}

TraflUnatz
portáJos helyiség átadij. Olcsó hazbi'rrel. Dugonics tér
I , Kötött áruház.

Valuták:
«ngül fon!
2788 28C3
Be]«« | r.
7960 79.90
CMh kar,
1690 16 08
Dán kor,
15315 13375
OinSr
Dottlr
56990 571 90
Fr. trtali
22 50 2270
Hot!, tsrifi! 22990 230 91
Z(»1*
64,10—64 43

Lrf
L6r» ,

3,52 3 57

Kifutó leány, ügyes meghízható felvetetik. Klauzál
tér .3., II. cm. 17.

Irányzat:
A mai értéktőzsdén >az irányzat csendes és
üzletteleu, a fískamatozásu papírok irányzata szintéu üzletlelcn, a valutapiac tartott.
Gabonatőzsde:

v á m h á z

Tekbtetes Szerkesztőség! Meglehetős
gyairau
kell Makóról Szegedre autóznom és ilyenkor mindig bosszúságot okoz az az észsz^rülleu jegykezelés, a m i a szegedi vámuál divatos és ami oktalan
feltartóztatása és késleltetése a síelő utasuak. t.'gy
látszik azonban, hogy az eddigi
maceía« még
nem volt elég, a publikum még nem pukkadt
meg egészen dühében, azért most még egy ujabb
vekraturával toldották m c j a régit. Most ¡ucui
hozzák ki a jegyeket ide-oda való szaladgálás
nláu a c utasnak, hanem a sorompónál álló őr felszólítására b t utasnak inauáoa» kell a vámházba
iMcnoi cs a vámot megfizetni. Ebez a művelethez
a város három embert tart a vámháznál. Valószínűleg ke\cs a három ember, azcrl végeztetnek
mindent magával az utassal.
Saeged érdemes polgármestere persze nem cl\f2i végig u& ilyen szekatúrákat, mert', szegedi,
meg polgármester is cs mint ilyet fel sem lartózlatiák. Próbálja mog azonban inkognitóban kik o c d k á í n i , badd legyen egyszer neki is ö r ö n v .
Tisztelettel: » r . l> S.

felvétetik a Ilazai biztosító intézetnél, t i kereskedelmi érettségivel bír, —
gyors- és gépírásban jártas

és p o n l o ^ i n

í v o Síi».

Oroszlán u

(>.

Levelezhet
jából a
Délmammrorszáj
apróhirdetései utján.
Gáláns uri fiu fiatal leány
tartós barátságát keresi szn
rakozás céljából Leveleket'
Itt a tavasz.- Jeligérc a ki-'
adóban.
'

• rff T/I

Tiszaparti GVtardfl v t a -

ayófjylatéseíc

ípriiis

r e|4nra-envilik — F-i«6iecd0
híaeaayAaylcftx^iaií és.
kisxelönöli" jaentVcnwlr
í 64
lelvéie're.

2 fülke

atonnalia kiadó Megvételre keresek haazná't, futú'ésí» f»«IfVilyiiit és fajenc moídóktgyj^
Kiimsster,' ugonlcs tér 13.
Az

Al!8Iü

legnagyt>bb

tábiaüveg
Eladó
modern

9
sx&bás
uri csu-

Jddt
f)dx
korttel, uj
ogyutoju, B o í d o f l c s ^ *

s s o n y suyárut

kö-

zclében,

kcloti fokvés,
alkalmi vétel. Vevőkkel
tárgyal Méxer,
Horthy
Miklós ucca 2. CKnltuipalotánál.
Í'TB

raktára

Körösi Géza

]

üveger.ési vállalata Wlérey.
ucca a Telefon 9—57. 16',
Hirdetmény. A gázgyárj
mellől elveszett egy kopott
zöld vaskerekü tragacs. .V
nyoiru'a vezető Jutalombau
részesül. Szatymazi u. 3. •

VMGR MHMLT gjércEcálSZEGED
Aradi ucca 4.

Teleion 469.

Mindennemű
kötélftru.
zsineg,
ponyva, lótakaró, holósziCSlennb hdio,
g>erme!i hlnl^U, íomnszerek
1
g y A r l
á r o n
K a p h a t ó

Hivatalos árfolyamok:
79 kg.
80 kp.
77 Irg.
78 te.
Buza
Tis«v. 3375 34.00 34 15 24.35 34.50 3465 24 65 34 S"1
40-246* 3455 34 70
F.-tiszai .'i3 6 33 90 34 05 34 25
33 10 3 3 ' 5 31.30 31.55 a1 55-^1.75 31.80- 31.95
Fm.
33.50 33 75 ^385 34 № 3425-34 40 32 05 3215
Pv.
*ác«Val 33 50 33 75 33 85-34 05 34 23 34.40 32.15-32.25
Dunántuli 30.30-30.50 31.7131.95 32.05 32.15 3215 32.2 í
31 60 31 70
Foze. pentrld.
31-80 31 90 rnéb
3500 3750
Árpi takarmány I. 30.50-31.ro Sörárpa
egyéb 2985 3000
Árpa takarmány 11, ?930 29 80
•Ti. 75 3125
Buta korpa
22.75 23 00 Zab l.
3050 3075
Repce
52
54.—"
közép
26.50- 27,Í0
ren2*ri
2770-2790, Köles
eiyéb
27.15 27.40
Lóhere nagy
Lóhere oaav
arsnkamenías
arankás 115.00.130.00
I35Xi0 145.00
18000 m a i

(ládés áru) 1 kiló 1 p e n g ő .
973
S c H ö p I l l n n é , Altlla ucca 7. sz. telefon 3 25.

Felelős szerkesztő: I ' A S Z I O K J o Z s L t .
Nyomatott a kiadótulajdonos
Bélmagyarország
Uirlap-és NyomdaváHalai K?. könyvnyomdájában.

az EMKE-kóvéhéz mellet».156
Érdeklődni: Kígyó ucca 2. sz. Házmesternél.

Mézédes vérnarancs
— U j könyvek «
Delmagvarország
kölcsönkönyvtárában: Kodolányi Janus: Szakadékok, Pásztor Árpád: Unt élet rabszolgáii.^^.

Üzlethelyiség
bérbeadó

Felhívom 9 Italvásárló éttermek, v e n d é g l ő k
és a köi@n$é@ figyelmét,
hogy az e!§# fissal fíalászfoárkáw mindenféle fajtájú és mindenféle nagyságú é l é l i a l a k f e é l állandóan nagy készletem van. Ezen készletet
Ugy a
a
W M
téri
halniaran* mint az
l l É r k É l f l minden nap minden mennyiségben, bármely időszakban, a legolcsóbb
napiár mellett árusítom, Hal vásárlók becses pártfogását kérve, maradok teljes tisztelettel
071

djorsen

kéz a'alt e'.adó. - Ház-!
mester. Dugonics tér 12.

Vásiresamokban

hint

2035 —3ű'f>5
MárU
136f0 13710
Oitr. «BE.
8 n 31 «n 65
Norr. kor. 152 50 15310
8r. frSDK
10995 11035
Svéd kor,
153 35 15395

E l a d ó
Szegei I város Monográfiái*
1 P-ért Petőfi Sándor sug.1
77. szám.

Szerény feltételek mellett Halló, itt a Tavaszt eíy>j
jn megjelenésű, magas, argép- és gyorsírók ajánlkozleány ugy.anoI.yau férfi
nak egy 30 filléres apróismeretséget keresi, aki mf»i
hirdetésre.
ó és séta partnere lenne.j
»Csak párosan szép
azi
VaiTodába tanuló lányok
étetf Jeligéro a kadóban.j
fel vétetnek. Szűcs Erzsi, Ti
n i Lajos kórut 72.

Gyafíornolc

. Irányzat kenyérmagvakban jól tartott, tengeriben
csendes, forgalom élénk.

A

Magányos, ir-Tyes, Srorgal
n\gs, Lúpcsübázi bejárntlat. Művész, Keleti sziipseg. Mámor, Lola, (>yöugyviráü, Mapyar német, —
Könyvvitel, Niues rizikó,
I., Szerény, Szerény fizetés, Hűség jeligére levet
vall a kiadóban.

Manikűröző nő felvétetik.
Talpay fodráiznál
Kigyóés Fekotesas u. sarok.

.. Pillangó kisasszony. Puccini világbirü operája
K á r m á n Gizivel, a Városi Színház kiváló művésznőjével a címszerepben ina
premierbérlétbeu,
szombaton A, bérletben kerül szinre. Az előadást
ftcck Miklós vezényli.
Szombaton délután rendkívül mérsékelt h e l y -

23

Aprótitfdetétek

ó

leadóállomások
mtisora

mai
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i928 március

1Lí*1S*íí% t e l e f o n :

15

1 Üt.

h a l é i ' a t l

ü i f ó
líérlö

H s t v ^ n
!».«iHcrcskcd<f.

