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Erkölcsi Újjászületés
A gyufaadó-vitában valamelyik szónok a
húsosfazekat emlegette az ellenzéki padokról,
amire valaki azt kiáltotta a másik oldalról,
Jbogy »régi mese, elmúlt az már!«
Van benne valami igazság, hogy a húsosfazék, miut olyan, kiment divatból. Részben
a háztartásokban nem találkozni többé vele,
részben a vicclapokban. A karrikaturarajzolók
— Ők valószínűleg tudják, miért — nem kultiválják többé rajzaikbau a húsosfazekat, amiben valamikor minden benne rotyogott, amit
korrupciónak neveztek. A pártönkdnykedés,
az államhatalom lefoglalása a párt javára, a
zsíros üzlet, a jó állás, a szubvenció, a szeszkontingens, a körjegyzőség, a patika. Ez mind
benne főtt a husosiazékban, amit mindennap
a fejéhez vertek a hatvanhétnek a negyvennyolcasok, de amit a hatvanhét mindig letagadott. Mert abban az időben szégyenlős
volt a korrupció, mai szemmel nézve szinte
gyerekesen szégyenlős. Hiszen éppen szégyenI ősségből találták ki az inkompatibilitási tőrvényt is.
Most már ez is elmúlt és ásatag antikvilággá
fett a fazék-szimbolummal együtt Pedig valamikor pártkülönbség nélkül nagyon komolyan vették, úgyannyira, hogy mindenkit kizártak a képviselőségből, aki mint politikus
a privát üzlete érdekét szolgálhatta volna a
parlamentben. Közszállításoknál közreműködni kész leleplezés volt s minisztériumoknál
kijárni valamit, egyértelmű a mandátumvesztéssel. Bankdirektor nem leheteti képviselő,
mert föl lehetett róla tenni, hogy bankját
nem fogja föláldozni a függetlenségének, ellenben függetlenségét eladja a kormánynak a
bankjáért. Hogy mennyire érzékeny és kényes
volt ilyen dolgokban az a hirhedt korrupt
világ, arra még sokan emlékeznek. Egy nagyoii ¿epszerü kormánypárti képviselő tizenötezer forintos panamavád elől menekült az
öngyilkosságba Lukács Lászlót a legmagasabb
polcról ütötte
le a pártkassza,
tehát
nem is egyéni érdeket szolgáló botlás és Polónyi Gézának nyakát törte királyi parancs és
közéleti etika, "mert kiderült róla, hogy egy
rosszhírű asszony is tartozott az ügyvédi üzletfelei közé. Az öreg IJgron Gábor mennydörgő szavál hallatlan botrányok közt örökre
elnémította, hogy zabszállitója volt a katonaságnak. Ebben pedig olyan nagy elődje is
volt, mint Lotharingiai Ferenc, Mária Terézia
lerje, aki a hétéves háború alatt zabszállitója
volt a porosz királynak, a felesége halálos
ellenségének.
Mióta a kurzus ujjá szült bennünket, azóta
az inkompatibilitás is elmúlt és merőben más
lett az erkölcs. A vád erénnyé változott. A'
húsosfazék eltűnt a vicclapokból és a háztartásokból, de nyiltan rotyog a politika tűzhelyén és aki a hatalom táborába tartozik,
hangosan kiabál kanálért, mert az neki kijár.
Senki se szégyenli magát s nyiltan kimutatja
a duzzogását, ha kicsinyli a kanalat, vagy
henoegve kérkedik vele, ha neki nagyobb jutott, mint másnak. A politikai érdem ma követeli a jutalmat és a politikai hűség a bérfizetés szerint igazodik. A condottieri-mentalitás természetessé és magától értetődővé vált
Az inkompatibilitást pedig szinte érthetetlennek és minden esetre igazságtalannak tartja
a korszellem. A régi romlott liberalizmus idejében akármilyen érdekeltségi párt öószeférfeBtetlcasegct icj&ntett voln* Hogyan? A í ¿ege-

keltek országos hatalmai akarnák gyakorolni szélnek ierkölcsi újjászületésről, csak nálunk
az érdekeltségűk javára? Ez megfoghatatlan és sehol másutt nem akarják elhitetni az emgondolat volt akkor, ma az érdekeltég bevett, berekkel, hogy a régi, poshadt erkölcsöket
sőt szinte egyedül lehetséges alapja a politikai uj, nemesebb erkölcsökkel helyettesitették.
pártalakulásnak. Az összeomlás óta minden, Csak nálunk. Gpp azért sehol másutt nem
ami kormányra juthat, a maga érdeke szerint jogosult, de nálunk mindig napirenden tarintézi az egész ország dolgát. S ba koalició tandó a kérdés: hát ilyen az u j erkölcs?
van, annál rosszabb, mert akkor egyiknek a Uj-e, ha a régit elitéli? Erkölcs-e, ha az
száját azért kell betömni, hogy a másikat uj beéri vele?
enni engedje s tömni kell olyan érdekekkel,
Az emberek észre sem veszik, annyira a
amelyeknek részesei a politikában nem szá- vérükbe ment már át az erősebb jogának
mítanak.
és felelőtlenségének tudata az erkölcsi tudatMindennek meg van az oka-foka s éppen- tal szemben, amely éppen az erősebbet. kötné
séggel nem háborgunk rajta. Mindenütt a vi- a gyöngébb védelmére. Okoskodásban, érzéslágon a háború után osztályok és államok, ben az igazságot egészen magától értetődően
nemzetek és nemzetcsoportok szentségül irták .pótolja az érdek. Célszerűség. Az igazság pazászlajukra az érdeket, amely mindent ment rancsolna valamit s megszólal a fórum, nem
és mindenre feljogosít. Minden, amit tehetek, lehet, mert nekem károm lenne belőle, ha
jogos, mert tehetem: ez a mai erkölcsi vi- j az igazság megkapná a magáét. Ez az uj erlágrend alapja s ez háborús termék, amely el kölcs. Élni jő vele mindenkinek, akinek kednem maradhatott. De sehol másutt nem be- ' vez. De lelkesedni érte még annak is keserves.

A „Barátság átrepülte az Óceánt
Jlsz e l s ő

(Budapesti

tudósítónk

nöl repülő,

telefonjelentése.')

Londonból jelentik: A Barátság, Miss Erhard
repülőgépe greenwichi időszámítás szerint,
déli 12 óra 40 perek« Cardifftól 25 kilométernyire fekvő Barry

Port közelében

sze-

rencsésen leszállott. A repülőgépet motorcsónak vontatta ki a partra. Beható vizsgálat
alá vették ezután a repülőgépet, hogy megállapítsák, folvtathatja-e útját a gép Southampton felé.
A Barátság

benzinhiány
lott le-

miatt

szál-

de Miss Erhard el van tökélve arra, hogy
tovább folytatja útját Southampton felé.
A gép utasainak elbeszélése szerint
az Óceán átrepülése

a k i n e k

minden

különö-

siker»!/

sebb incidens

nélkül

ment

végbe.

Sokat repültek esőben és ködben, azonban A
gépnek semmi baja sem történt.
Az

utat 22 óra alatt

tették

meg.

Stulz pilóta a megérkezés után újságíróknak
kijelentette, hogy halálosan fáradt és a leszállás előtt már, csak 15 kilométer hosszú útra
elegendő benzinjük volt. Az időjárás elég kedvezőtlen volt és a sűrű köd miatt nem tudtak
tájékozódni. Miss Erhard nagyon bátran viselkedett
Boldog és büszke, hogy ő az első nő,
aki átrepülte az Óceánt.

A Miss Columbia pilótáját, Miss Belft rádió
utján értesítették a Barátságról, aki nyomban
üdvözlő táviratot küldött Miss Erhardnak.

Titulescu:
f f fl békeszerződések békés revíziója lehetetlen..
(Budapesti

tudósítónk

telefon jelentése.)

Bukarestből jelentik: Titulescu ma Bukarestbe érkezett és azt a véleményét fejezte ki az
újságírók előtt, hogy a küszöbön álló kisántánt konferenciának egészen rendkívüli je-

lentősége van. A Bothermere-akcióról
és a
magyar revíziós propagandáról
Titulesnu csak

annyit mondott, hogy szerinte a békeszerződések

békés

revíziója

teljességgel

lehetetleni

Mobilék látlak a menekülés ú t j á t , —
de a repülőgépek nem látták a Sark hőseit...
(Budapesti

tudósítónk

telefon jelentése.)

váratlanul

jelentkezett a két nap
néma
Nobile

óta

Kingsbayi jelentések szerint Larsen és Holm
vasárnap este 6 órakor a Braganza fedélze- és rádión jelentette, hogy látták a két repülőtéről négyórás felderítő útra indultak. A két gépet ,iazonban nem sikerült magúkat
észre,
repülőgép egy óra hosszáig keringett azon vétetniök, mert a gépek tőlük délkeletre revidék felett, ahol Nobile jelentései alapján pültek. A Citta di Milano azonnal továbbította
az Itália utasaic sejtették. A pilóták azonban az üzenetet a Braganza parancsnokának, mire
a tiszta idő ellenére sem akadtak az Itália Larsen és Holm hétfőn újból startolna^ ha
hajótöröttéinek nyomára. Miközben a Bra-sikerül adüig az egyik elromlott motort rendganza rádióállomása éppen közölni akarta a behozni.
Gitta di Milano rádióállomásával a két pilóta
Nobile szikratáviratban újból megadta a*
utjának siloerteleaségét,
Itália haiótörőtternek tartózkodási helyét. E í

DÉLMAGFAIWHSZAG
Bt mértföldnyire fekszik Foyn-szigetről keletre.
Nobile egyúttal orvosi tanácsot kért, hogy
hogyan kezelje Ciccloni szerelő eltört lábát.
Nobile közölte azt is, hogy a hajótöröttek tartózkodási helyéhez egészen közel sima jégíáv terül el, amely körülbelül 300 tnéler hoszszu és 250 méter szék*, és ez a jégsáv kiválóan allaalmas szántalpakkal ellátóit repülő,
gépek leszállására

A Braganza fedélzetén tartózkodó kutyaszán expedíció, amely egy alpini kapitányból,
kct norvég prémvadászból és kilenc kutyából
áll, készenlétben várja Larsen és Holm jeladását, hogy azután haladéktalanul útnak induljon az Itália utasainak megmentéséré. A
kutyaszán expedíció öt-hal nap alatt juthal
a hajótöröttek tartózkodási helyére.

Junius 26:
Kun Béla az osztrák birák előtt
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.')
Bécsből jelentik: Kun Béla bűnügyének junius
26-án kezdődő főtárgyalására 33 belépőjegyet
adtak ki A jegyek legnagyobb részét külföldi
követség és az osztrák kormányhatóságok megbízottai részére rezerválták. A főtárgyalás kö-

zönségét a tárgyalóterembe belépésükkor, tekintet nélkül .személyükre és társadalmi állásukra, meg fogják motozni. Amennyiben Kun
Béla és társai a főtárgyalást kommunista propagandára igyekeznének felhasználni, a törvényszék elnöke zárt tárgyalást fog elrendelni.

Bécsben letartóztatták Szegő vezérigazgatót
CBudapesti
tudósítónk
telefon jelentése) ' sikkasztás és okmány hamisítás címén a rendBécsből jelentik: A bécsi ügyészség megkere- őrség kőrözőlevelet adott ki Szegő ellen. Szegő
hangsúlyozta, hogy különböző ürügyekkel ki
ftsére a bécsi rendőrség letartóztatta Szegő
Rezsőt, a Magyar Légiforgalmi Rt. vezér- akarják túrni a vállalatból, amelynek hatvanigazgatóját, aki március 15-íke óta tartóz- százalékos réezvénytóbbséfte az ő birtokában,
kodik Bécsben A letartóztatásra a budapesti van.
törvényszék megkeresése adott okot, amelyben

,U polgármester ne szítsa a széthúzást", —
mondották a kisiparosság hétfői vacsoráján
J z eszme nem bukott e l l "

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szeged kisiparossága hétfőn este vacsorára gyűlt
ossae a Szécsi-vendéglő helyiségeiben. A vacsora célja az volt, hogy seregszemléi tartsanak a balpárti iparostábor felett, amelyről
a jobboldalon azt mondották, hogy felbomlott... Ennek a híresztelésnek csattanós bizonyítéka volt a hétfő esti vacsora, amelyen
több mint kétszázan jelentek meg a dolgozó
kisiparosok közül, azok kőzött is az elsővonalban küzdők teljes számban.
Berg János volt az első szónok, aki azt
fejtegette, hogy ha az elöljáróságban most
nem is, de a szakosztályokban annál inkább
lehet ¿fejteni eredményes munkát a kisiparosság javára.
Kis Géza és dr. Faj ka Lajos után Rubin
József, az ősz aranyjubiláns kárpitosmester
nagy tetszés közben beszélt arról, hogy azt
a sok derék iparosi, akik a vacsorán megjelentek, mennyi keserűség éri.
.
Gracza János a sajtára ürítette poharát.
. Vér György szavai után Kertész József a jövő
leladatairól beszélt. Dacsó Arnold
kijelentette, hogy az a néhány ellenzéki, aki mégis
bejutott az elöljáróságba, tndni fogja kötelessé-

gét. Nagy Pál a félrevezetett iparosság jobb
sorsára ürítette poharát.
Dobay József hosszabb beszédben Körmendy
Mátyással foglalkozott és rámutatott
arra,
hogy Körmendy számtalan esetekben nem
szolgálta az iparosság érdekeit.
Gombos István felszólalásában azt hangoztatta, hogy nem bukott meg az eszme; holnap
vagy holnapután győzni fog. Visszautasította
Somogyi polgármesternek a választások előtt
tett azon kijelentéséi, hogy »aki nem szavaz
Körmendyre, az nem hazafi-...*
— Ne szítsa a polgármester a széthúzást —
fejezte be szavait Gombos —, mert igy sohasem tudjuk visszanyerni a régi hazát.
Wimmer Fülöp volt az utolsó felszólaló, aki
további kUartásra buzdította a kisiparosságot
az iparosságért folytatott küzdelmében, amelyet Gombos tűzött zászlójára. Felhívta az iparosság figyelmét a községi választásokra, amelyeken bizza rá nxagát a kisiparosság jelenlegi vezetőire, fogjanak össze és az eredmény
nem fog elmaradni

—
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Ke!emcn-ucca Ha-Ha mellett

SZEMÜVEG
$ S KÜLÖNLEGESSÉGEK
k. és András Berta női k. 2. Horváth Erzsébet női
k., Fiónaí Borbála női к . Kopasz János g,. Székely László g„ Singer Irén női k., Perger István
k., Schorr Tibor k., Lendáczky Sándor k., Gyuris Árpád k., Nagy Zoltán k., Deák Sándor g.,
Weinberger Pál g., Komáromi László g., Mez^y
József k., Farkas Ferenc k., Kelemen Józscl k.,
Nagy Sándor k„ Vadász László k., Winkler Ist\án k., Vadász Klára női k., Dézsi Magda női k ,
Rosenberg József k., Kovács István k., Deutsrh
Andor k., Janota Ferenc k., Hajnal Endre
д.,
Csúcs Béla g., Varga Ferenc k., Becsei Endre k.,
Hessler József k., Faludi Viktor k., Oláh József
k., Szabó József k., Grossmann fiyörgy k., Frank
Tibor k. Jól dolgoztak még: Marer László g.,
Molnár Béla g., Moskovitz Magda női k., Berger Anna női k., Gáspár Lajos k., Zöldi Arnold
István k., Kardos István k., Annabring Sándor k.,
Fűleki János k., Bárányi Ernő k., Kovács István k.,
Mezei Dezső k., Klein László k., Maytinszky Endre k., Kibling Ernő k., Rosenzveig Rózsi női k ,
Ettl Emii k., Teleki Gizella női k., Horváth Ferenc k., Daubravszky Jenő k., Patik Lajos k.(
Bitz Oszkár k. Igen nagy számmal adtak be mép
ezen a fokon sikerült dolgozatot.
A verseny érdekessége az volt, hogy azon esek
яг I. ée П. éves gyorsírást tanulok vehettek részt.

Auer tanácselnök
tragikus halála
Budapest, iunius 18. Dr. Auer Kérőt у a
budapesti Ítélőtábla tanácselnöke hosszú ideig
tartó betegeskedés után 3zombatón este elhunyt. Körülbelül 5 évvel ezelőtt a villamoson
Kiszűrés érte. A vizsgálat megállapítása szerint hullaméreggel inficiált tűvel szúrták meg,
Betegségéből felépült, de tökéletesen többé
nem állt helyre egészsége. Vesebaja súlyosodon, később szívbajjal komplikálódott és
szombaton este utolérte a halál.

Fürdő idényre
trikó, rtrtia, köppeny. sapka és ctpA

óriása választékban

rendkívüli olcsó árakon.

Mindegyik felszólaló beszédét az egybegyűltek nagy tetszéssel és éljenzéssel fogadták.

Négyszáz pályamunkát adtak be a Szegedi Gyorsírók Egyesületének
intézetközi versenyén
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A" I Lőrinc k., Forgó József g., Kiss László g., Vinczc
Szegedi Gyorsírók Egyesülete tegnap rendezte • Sándor k. J6I dolgoztak még Haáz Jenő k., Márkus György k., Kertész Ernő k., Hessler József b.,
nagyszabású intézetközi versenyét a Dugonics
András-gimnáziumban A verseny iránt olyan i Breyer Béla k., Bárányi Ernő k.
A 90-«« fokon: 1. Haáz Jenő k., Ktes László k ,
érdeklődés nyilvánult meg, hogy azon körülBarta István g., Csaplak Andor g., Katona László
belül kétszázan vettek részt és közel négyszáz
g., Feldmarm Imre k., Szamek György g., Kirchpályamunkát adtak be a diákgyorsirók. A verlechner Margit női k., Nagy Lajos g. 2. Kerté«-/:
senyirást di'. Dukovics Lőrinc gimnáziumi taErnő, Bezdán László. Jól dolgoztak még: Kiss Jón á r vezette és azon a szegedi gyorsirási élet
zsef k.. Adter Dénes g., Kelemen József k., Vaszámos kitűnősége jelent meg.
dász László k., Kardos Imre k., Molnár Tihamér
A verseny részletes eredménye a következő:
k., Janota Ferenc k., Horváth Erzsébet női k.,Kiss
A 150 szótagos fokon: 1. Straub Ferenc kegyesFerenc g.,
Dékány Jenő g., Lendáczky Sánrendi g., 2. Ligeti Miklós főreál és Zselyonka Jódor k., Kliebert Endre k.. Zucker Irma női k., Pinzsef kegyesrendi g. tanulók. Jól dolgoztak
még
tér Jenő k., Nagy Zoltán k., Szabó József *.,
Breyer Béla k., Popják György g., Vinczc Sándor
Winkler István k„ Bónai Borbála női k., Dujnovics
k., Katona László g., Lengyel Lőrinc k. tanulók.
László k., Oláh József k., Moinár Béla g.
A 120 szóta&os tokon: 1. Kelemen Pál k., Stumpf
A 60 szótagos fokon: 1. Adler Dénes g., Vargyas
Ferenc rg., Popják György g., Regös Borbála női József k.. Wertheim István k., Szilágyi István k.,
k, 2. Bach Vera lg., Katona László c„ Lengv* Márkus Gvörsry k.. Kiss József k.. Kardos Imre

Amerikai trikók minden sztn és nagyságban
minden létező san és
Strand és dlval napernyők, úgyszintén
esőernyők gyért Arakon,
tri és női dlvalktllOnlegességek, nyakkendők, fi vek sfb. olcsó szabott érakon

Pollál Testvéreknél
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Meghaladják a tízmillió pengőt
a fövő költségvetési évben a város kiadásai
(A
üélniar/yarorszúg
munkatársától.)
A
város számvevősége junius elsején kezdte meg
az 1929. évi városi költségvetés összeállítását," miután az előkészítő munkálatok befejeződtek és a különböző hivatalok és intézmények előterjesztették a költségvetéssel kapcsolatos jövő évi igényeiket. A legújabb rendelkezések értelmében a városnak a kész költségvetést legkésőbb október tizenötödikéig fel
kell terjesztenie jóváhagyás végett a belügyminiszterhez és így a számvevőség meglehetősen kötött idővel dolgozik.
Scultét;/ Sándor föszámvevőtől nyert értesülésünk szerint a számvevőség julius végéig
elkészül a költségvetés összeállításával és igy
augusztus első felében azt letárgyalhatja a
pénzügyi bizottság és szeptemberben letár-

gyalhatja a közgyűlés is.
Elmondotta érdeklődésünkre a főszámvevő,
hogy az idei költségvetésben 8,784.000 pengős
bevétellel számoltak cs 9,706.000 pengő kiadást irányoztak ejő. A belügyminiszter a
községi póladó kulcsál negyvenhat százalékban állapította meg. A jövő évben a város
kiadásai előreláthatólag meghaladják a tízmillió pengőt, tehát nem valószínű, hogy a
negyven hatszázalékos pótadó elegendő lesz a
költségvetési hiány fedezésére.
A főszámvevő a kiadások várható emelkedését a városi szükségletek növekedésével indokolta meg, egyelőre azonban számszerű adatokat nem adhatott, mivel a költségvetés összeállításával a számvevőség még csak a kezdet
legkezdetén tart.

A Sieíegsegélyző hátralékos járulékaibői
fel lehetne épiieni az uj rendelő intézetet
Ötszázezer pengőre rug a pénztár kinnlevősége
( 4 Délmagyarország
munkatársától.)
Egyre
több és több panasz hangzik el a Munkásbiztosító Pénztár szük helyisége ellen. Ezek
a rendelő .termek" a hygienia elemi követelményeinek is alig felelnek meg és magának a pénztár uj vezetőségének sincs ma
égetőbb gondja, minthogy uj székházat építtessen és ott a modern egészségügyi viszonyoknak megfelelően rendezze b e a kezelő
szobákat.
Sajnos, azonban minden ellenkező hiresztelessel szemben a munkásbetegsegélyző
a
felen pillanaiban aligha valósithatja meg ezt
a tervét. Két év óta vár felépítésre az a]
székház, meg van a lelek, a régi ház el van
adva, amelynek eladási ára azonban korántsem fedezi az uj háromemeletes rendelő intézet költségeit. Szinte sziszifuszi erőlködést
fejt ki dr. Baár Jenő igazgató, hogy megvalósítsa a betegsegélyzőnek ezt az égetően
sürgős tervét. Hajsza a kölcsön után — cimmel regényt lehetne irni arról az óriási küzdelemről, amely abban az irányban folyik,
hogy végre tető alá hozzák az uj épületei.
Nagyon okos és nagyon élelrevaló terv volt
az, amikor Baár igazgató a várostól kérte az
építkezéshez szükséges összeget, még pedig
aképpen, hogy a kapott kölcsön a város állal fizetett járulékokkal amortizálódna. Ebből
BZ egészséges tervből nem lett semmi. Kétségtelen, hogy most már bizonytalan
időre
újból elódézódott a székház felépítése. Tele

van panasszal emiatt Baár igazgató és töri a
fejét, mint lehetne a szerinte tűrhetetlen állapotokon segíteni.
Talán az autonómia többet tehetne itt is —
vetettük k ö z b e
— Én hive vagyok az autonómiának
és
jónak tartom — felelte Baár igazgató — de
csak akkor, ha az egész vonalon rendbejöttünk, minden a rendes kerékvágásba terelődik.
Beszélgettünk m é g dr. Baár Jenővel arról
is, hogy milyen óriási járulék kinnlevőségei
vannak a pénztárnak.
500.000 pengőre rug ez az összeg, tehát
olyan mamut
nagysága,
amelyből
játszi
könnyűséggel fel lehetne épiteni az uj székházat.
A kinnlevőségek azonban alig folynak be.
A gazdasági depresszió feltűnő jelei mutatkoznak itten. Nem tudnak fizetni, a halasztást kérők kilincselnek egész nap az igazgató irodájában, a legprímább cégek találhatók közöttük.
A havi kéiszázalék késedelmi kamat sem
riasztja vissza az embereket, hogy ne fizessenek. Rendkivül súlyos ez, de Szegeden
nem tudnak ellene lenni semmit. Vass miniszter most megígérte a
kamatamnesztiát
és ezt várják sóvérgóan a cipészek, confektiósok, férfi- és női divatárusok, a kádárok,
mint akiknek mostanában nagyon
rosszul
megy az üzlet.
"• .••

Hogyan lett a kilenc esztendős Vazulból
Dandár János vámőr szakaszvezető,
akit elbocsájtanah

állásából,

ha nem

(A D é l m a g y a r o r s z á g m n n ka t á r s á t ó 1)
Különös illetékességi, illetve állampolgársági ügyben érkezett hivatalos, szabályszerű megkeresés
a napokban a m. kir. szombathelyi vámőrkerület
I. számú szakaszparaucsnokságától Szeged sz. kir.
város polgármesteréhez. A juuius tizenharmadikáról keltezett átirat ezeket mondja:
»Dandár János vámőr szakaszvezető s vámőri g kötelekében szolgál 1922 junius 15. óta,
amelynek kötelékéből cl fog bocsáttatni, ha magyar állampolgárságát igazolni nem tudja- Megkeresem hivatalos tisztelettel megnevezett szakaszvezetőnek
1881». évi. XXIF. t.-c. 12. §.
alapján » település nélküli kötelékbe valö felvételére. azzal egyidejűleg illetőségének elismerésére Az eljárás lefolytatásához mellékelem Horváth János detektivnek Bárdoss Béla ny. főjegyzőhöz intézett levelét és Dandár János szaka szvezető jegyzőkönyvet, amelynek
f»!baszná!á«>
utáni szires visszaküldését kérem. Oívashaistlan aláírás, vamőralezrede^,
vámőrszaksszpa»»acsnok.'r
A hivatalos átirat mögött, amint az a mellékletekből kiderül, a háború* idők egyik legérdekesebb,

tudja

igazolni

állampolgárságát

legkedvesebb és legromantikusabb története hnzódik meg.
A jegyzőkönyv, amelyet B vámörkerület parancsnoksága Dandár János szakaszvezetővel illetőségének megállapítása végett vett fel a következőképen
szól:
— Születési helyemet nem hidom, sem apámnak, sem anyámnak nevét nem ismerem. Tudomásom szerint 1914. év telén a Kárpátokban, Tnra
nevű galíciai falu határában a szegedi 47. gyalogezred egy járőre talált meg a hóban. Bárdoss
Béla százados ur vett magához és nevelt tel. Megkeresztelve nem lettem, hogy illetőséget szerzett
volna nekem Bárdoss százakor ur, nem tudom.
Dandár János illetősége körül már évek óta folynak az eljárások, t igy latszik azonban, hogy eddig
nem találtak megfelelő tormát elintézéséhez. Bárdoss Béla, Szeged v4ro>s nyugalmazott főjegyzője,
aki, mint százados verekedte végig a háborút és
a nyugaimagyarország! fölkelem egyik
veaetője
volt, már két évvel ezelőtt megtette a szükséges
lépéseket, hogy nevelt fiának magyar állampolgárságát elismertesse. Levelet irt Horváth János detektív csoportvezetőnek Békéscsabára és
meg-

kérte, hogy közölje vele Dandár János üitetes történetét. A detektív csoportvezető 1926 május 1 fián válaszolt erre a levélre.
Kedves Komám —• irja főbbek között — szöl»eli felkérésedre bátor vagyok »102«-es Dandár
Jánoska történetét rövid háborús jegyzeteim alapján veled közölni. Ezt természetesen hivatalosan
is felhasználhatod. 1914 november 15. és 18-ika
között a galíciai Túrában láboroztunk, illetve itt
volt a 102-es gyalogdandár szállása. Előttünk hat
nyolc kilométernyire nagyban folyt a harc. Én
akkor halálos beteg voltam, de az egészségügyi
főnök nem engedett* haza, illetve a kórházba,mc rt
roppant nagy volt a tiszthiány. így lettem betegen, jártányi erő nélkül dandárparancsnok-helyettes és az ugyanakkor a tűzvonalból kivont
dicső 3-as huszárezred egyik töredékszázadának
parancsnoka, A tisztek mind megsebesültek, vagy
eltűntek. Mivel a hatvan huszárral megszaporodott dandárlegénység fedett helyen elhelyezhető
nem volt. a dermesztő hidegben az emberek a
szabad ég alatt tábortüzek mellett tartózkodtak.
Valamelyik este az egyik tábortűz mellett találtam a kis Vazult, a mostani Jánoskát mezítláb,
vékony szvetterbe, hajadonfővel. Megkérdeztem az
embereket, hogy honnan vették ezt a szép kis gyereket.
— Az Isten adta — mondották a kalqpák — egyszer csak itt volt, nem vette észre, senki sem. hogy
honnan jött. Nyelvét senki sem érti.
Aznap este rettenetes volt a hideg A hóméró harminc fokot mutatott a fagypout alatt. Nem volt
szivem hozzá, hogy elküldjem a didergő csóppségpt. Bevittem a lisztekhez. Mindenkinek nagyon
tetszett. Ott volt a katolikus, a román és a szerb
tábori lelkészünk, ott voltak a hadbirák, a gazdasági tisztek és a számtisztek. Valamennyien azt
mondották, hogy
lelketlenség volna elkergetni,
pusztulásnak engedni ezt a gyönyörű szép, okos arcú ártatlan gyereket. Az egyik lelkész a kis vadócból kivette, hogy Vazulnak hivják, anyja elmenekült, édesapja vagy katona vagy pedig Amerikában van. Ketten voltak testvérek, az idősebb volt
a leány, az is elment valahová, annak a keresésére indolt. Kis házikójnk ott van valahol a nagy
hegyeken tul, de nem tud oda visszamenni.
A kisfiút pártfogásomba vettem. Két hnszár vállalkozott rá, hogy éjjel az előttünk kiürített községből szerez neki ruhát, mert mi lisztek is, meg
a legénység is nagyon szegények voltunk ruh»
dolgában. A két huszár el is ment, azonban gyermekruhát nem talált, ellenben néhány női ruhadarabot és egy női cipőt hoztak magukkal. Másnap felöltöztettük a kis vendéget, összevarrtam
számára egy rossz honvédsapkát.
A gyermek nagyon csendes, nagyon jó kisfái
volt, velem hált. reggelen kint és esténkinl saját
anyanyelvén imádkozott, keresztet is vetett, amiből arra következtettem, hogy valamelyik keresztény felekezethez tartozik. Véghetetlenül hűséges
pajtásom lett. Később, amikor visszanyertem egészségemet, állandóan magammal hordtam. Az öreg
népfölkelöknek nem nagyon tetszett a dolog. Állandóan zsémbelődtek, hogy már árvát akarok
tartani, van odahaza, Magyarországon elég, minek hordom magammal és miért szeretem ezt a
m usz ka-gyereket.
1914 november 21-én a kis Vazult Turkán elkereszteltein »102-ös Dandár Jánoskának«, akkor
a fiu 9—10 esztendős lehetett. Amikor Turkáró!
ismét visszavonultunk Magyarország felé, a kis
ártatlan gondozása súlyos teher volt számomra.
Elküldtem a turkai városi hatósághoz, hogy helyezzék el valahol, vagy az árvaházban, vagy másutt. Dandár Jánost át is vették a legényemtől,
azonban alig két óra múlva a kis gyerek ott sírdogált már az ablakom alatt. Megszökött az árvaházból, visszajött hozzám és nekem nem voll szivem hozzá, hogy ismét elküldjem. Nem hagytam
el löbet soha, hanem hazahoztam magammal Szegedre, amikor tönkrement teljesen a 102-ős gyalogdandár és velem küldték haza a dandár tizennyolc vezérkari ládáját.
A többit te már jobban tudod, mert le vetted
pártfogásodba és te nevelted föl Dandár Jánoskát
Egyebet a gyermek származásáról nem tudok.
Eddig tart Horváth János detektiv-csoportvezető
levele.
Bárdoss Béla apai szeretettel nevelte föl a. háború elkallódott árváját, aki lassankint megtanult magyarul és elfelejtette tökéletesen az anyanyelvét. Hat éwel ezelőtt vették föl a vámőrséghez cs alig 18 éves legény két.
Nagyszerű magyar katona vált belőle, feljebbvalói nagyon megszerették, mindig sononkivül lépett elő és ma már
huszonnégy esztendős korában daliás szakaszrezetője a szombathelyi vámőrszaka*rriak
Most azonban veszedelemben forog a rangja A
szigorú törvények és rendelkezések értelmébe® a
vámőrsegnek csak magyar állampolgárok lehetnek
a tagjai. Dandár János szakaszvezetőnek nincs
államjKjlgársága és nincs illetősége. Ha uora tudja

fifi!
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Is helyezze kilátásba a község kötelékébe vak5 fölvételét.
A hivatal urai minden bizonnyal találnak majd
valamilyen formát arra, hogy a Dandár Jánossá
nevelt Vazul megmaradhasson Dandár Jánosnak.
m. I.

meirtm»» S»uM eBbocsájtják a vámőrL Pttrancsnotóá^i vette kézbe a dolgot és — mint a vámőralezredes átiratából kideTta — mindent elkövet, hogy az illetékes hatóságok eüsmerjék Dandár János szakaszvezetőt maáDampolgáiuak és hogy Saeged város addig

Jtfftttfs

Kérdezze m e g logorvosól, miért legfőbb a

FOGPÉP, SZÁJVÍZ, FOGPOR- m

eimfl világsikerű müvének filmváltozatát tűzte műsorára a Belvárosi Mozi. Régen láttunk egy ilyen tökéletes
lllmmllvel, mint a Szerelem, melynek főszerepéi Cllsabelh Bergner jáisza. Bergnert nem kell barnalatnunk a szegedleknek, meri neve nálunk is foga om. Annak!de|én az Asszony és a költő, majd a Flórenci
hegedűs címszerepében mozdilolt meg óriási közönséget s egy csapásra meghódította nagyszerű játékával a
sziveket. A rendkívül érdekes mOnek filmre való átültetése oly tökéletes, mintha az ember magát a könyvel
olvasná. Amit a filmgyártás fejlelt előrehaladottsága nyújthat, mesteri rendezési, a színjátszás legmagasabb
fokát, plasztikus fotográfiákét, mind fellaláihaló e remekműben. A pazar műsornak különös érdekessége lesz
KőM és Fltzmaorice, a Bremen repülőinek a Oreen lslandon való eredeti filmfelvételel, valamint Noblle
tábornok utolsó útjáról, Rómából Klngsbay-ig készült filmfelvételek bemutatása

A kormányzó születésnapja

Budapest, junius 18. A Vérmező környéke
ma reggel ünnepi zászlódiszt öltött. Kora reg*
gel kürtök és zenekarok hangjai hallatszottak
a Vérmezőhöz vezető uton és 7 órakor megkezdődött a különböző csapatok felvonulása.
Hatalmas tribünök voltak felállítva a katonai
és polgári előkelőségek részére, mely fél 9
órakor sziftfiltig megteltek. Ma délelőtt ünnepelték ugyanis nagybányai Horthy Miklós kormányzót 60. születésnapja alkalmából A kormány tagjai közfii elsőnek Vass József érkezeti meg, aki a miniszterelnököt képviselte,
ott volt Szcitooszky Béla belügyminiszter,
(A
Délmagyaron zág
munkatársától.)
A1 soproni polgármester (Sopron), KrisztinkoHermann Miksa kereskedelmi miniszter, Watkó
nyugdíjas tisztviselők vasárnap délután a vá- vich Béla műszaki főtanácsos (Budapest); Lajos külügyminiszter és gróf Rlebetsberg
rosháza közgyűlési nagytermében nagygyűlést jegyzők: Helmberger György ny. zentai he- Knnó kultuszminiszter, valamennyien diszraatartottak. A gyűlésen képviseltették magukat lyettes polgármester és Lendvay Ágoston ny. gyarban. Nemsokkal később a kormányzó
ez ország összes nyugdijas egyesületei. Sze- máv. főintéző.
felesége jött nyitott aatón a Vérmezőre. Éles
gedről 7—800 nyugdíjas jelent meg.
Helmberger György jegyző terjesztette elő kürtszó jelezte a kormányzó érkezését, aki a
A nagygyűlést dr. Ba/ló István ny. tanfel- ezután a határozati javaslat huszonhét pont- Vár felől kíséretével együtt lóháton vágtatott
ügyelő nyitotta meg, üdvözölte a megjelen- ját, amely magában foglalja a nyugdijasok, a Vérmezőre. A kormányzó kíséretével együtt
teket, majd ismertette az előkészitő bizottság özvegyek és árvák, nyugbéresek és kegydl- elvonult a Himnusz hangjai mellett a felállíjasok összes sérelmeit. A határozati javaslat tott oszlopok előtt, majd megkezdődött a csaeddigi ténykedését.
nem ismer különbséget nyugdijas
és nyugpatok elvonulása. Az elvonulás alatt a csapaBenedek Zoltán ny. rendőrfőfelűgyelő Sop- díjas közölt. Kéri a személyenkinti havi 60 tok a zászlóikat meghajtva tisztelegtek a korronból, mint korelnök foglalta el az elnöki szé- pengő létminimum megállapítását
és a sok mányzó előtt.
ket és az ő elnöklete alatt választották meg tekintetben sérelmes lakbérek rendezését. A
Ssegeden
a tagok egyhangúan az országos gyűlés tiszti nyugdijjogosullság kiterjesztését kéri a nyugkarát. Elnök lett dr. Balló István ny. tanfel- díj ideje alatt nősülő nyugdijasok nejeire is, a kormányzó születésnapja alkalmával hétfő
ügyelő, alelnökök: Polczner Zoltán ny. vá-ha azok legalább is három évig egyűit éltek, reggel 8 órakor a helyőrség összes csapalai
rosi közgyám, Relch Manó ny. állami felső- valamint támogatást kér a szűlőtlen árvák diszfelvonulást tartottak. Délelőtt 10 órakor
kereskedelmi iskola igazgató, Valihora István részére is. A határozati Javaslatot a nagy- az összes felekezetek templomaiban ünnepi
ny. telekkönywezető, dr. Töpler Kálmán ny. gyűlés egyhangúan magáévá tette.
istentisztelet volt.

Havi 60 pengff létminimumot követeltek a nyugdijasok
a vasárnapi szegedi nagygyűlésen

Nobile

tábornok ő j u , ,

Szereleni

Sä»«,

csütörtöktől a Belvárosi M o z i b a n .

A rögzitö törvényről

Irta: W l m m e r Fülöp
A miniszterelnök a csütörtök esti pártértekezleten újból bejelentette, hogy még a nyári
szünet, előtt, tehát még e hő folyamán a Ház
elé terjesztik a tőrvényhatósági bizottságok
mandátumának meghosszabbításáról
szóló
törvényjavaslatot, amelyet a belügyminiszter
rrr egy korábbi nyilatkozatában röviden megrögzjtési törvénynek nevezeti.
Felvetem most mér azt a kérdést, hogy
müven helyzetben találja ez a törvényjavaslat
.» mai Magyarországon lévő tiz városi törvényhatósági bizottságot:
1. Szeged és Miskolc

a z 1886 évi törvény-

ben elrendelt pótválaszt ásókat, sem a virilisták éwenkintí kiigazítását a háború befeje7A«VO óta nem eszközölte, úgyhogy rzea két
kóíN'rvrnyhatósági bizottságból a több mint
tiz ( V óta elhalt és elköltözött tagok száma
— Szegeden több mint 50 — hiányzik, a virilisták mandátumát illetően az a helyzet Szegi déli, hogy az adóhivatal utolsó évi hivatalos
kimutatása szerint 97 legtöbb adót fizető joggal követeli a köztörvényhatósági bizottságba
való behívását, a régi virilisták közül mintegy ötvenen elhaltak, úgyhogy a 142 virilista
köziil tulajdonképen csak nagyon kevesen foglalják el jogosan helyüket a törvényhatósági
bizottságban.
,

2. Pécsett és Kecskeméten

pótválasztásokai

nem tartottak, a virilisták listáját azonban
¡rendszeresen évről-évre kiigazítják.
3. Székesfehérvárt

vegéig

és Sopronban

1926. év

a pótválasztásokat megtartották, azóta
Beiri, a virilisták jegyzékéi azonban évrőlifivrr kiigazítják, végül
Debrecen,

Baja,

Győr,

NEIGER

Hód mező vásár-

n BREMEN

Oreen lslandon

I

hely városokban az egész Időn át megtartották ;
a pótválasztásokat s kiigazítják évente a virilisták jegyzékét így az a kép tárul elénk,
hogy még Szeged és Miskolc az 1886. évi
törvény betartását teljesen megtagadta,
Pécs és Kecskemét 50 százalékban hajtja
végre a törvényt,
Székesfehérvár

és Sopron a tőrvénynek egy-

Ízben iegészen eleget tett, 1926. óta azonban
itt is csak félig teljesitik a törvényt és csak
Debrecen,

Baja,

Győr

és Hódmezővásár-

hely teljesiti egész időn át a törvény által reá
parancsolt kötelezettséget
Mindezt pedig a belügyminiszter ur kétségtelenül politikai okokból, vagy falán egyes
polgármesterek iránti jóindulatból tűrte és
túri évek óta, annak dacára, hogy a kőzigazgatási bíróság, mint legilletékesebb fórum
ezt az állapotot törvényellenesnek
mondotta

ki és a törvényhatósági bizottságok egyes tagjai e közigazgatási bírósági döntés alapján a
törvényellenes helyzet miatt nem egy felebbezést intéztek hozzá.
Kérdem most már, hogy a miniszterelnök
ur által emiitett javaslat szerint mily mandátumokat

fog a tőrvény

meghosszabbítani,

il-

letve a belügyminiszter ur szerint mily mandátumokat

fognak

egy

évre

megrögzíteni?

Azokban a városokban, amelyek az 1886. évi
törvény rendelkezését évek óta, sőt több mint
egy évtized óta teljesen figyelmen kivül hagyják, avagy azokban, amelyek a törvényt 50
százalékig betartják, vagy talán azokban a
városokban, amelyek egyszer teljes törvénytisztelőknek
mutatkoztak,
azután
azonban visszaestek az 50 százalékosok közé, vagy
végül — ami pedig egyedül helyes volna —
azokat a mandátumokat kívánja a kormány

Kóser éttermei Budapest, Teréz kőrút 4.
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egy évre meghosszabbítani, amelyek az 1886.
évi törvény rendelkezései szerint törvény»
alapon nyugodnak.
Van ugyan még egy eshetőség, amelyre
azonban komolyan gondolni sem merek, az,
hogy a belügyminiszter ur a megrögzitést ugy
akarná keresztülvinni, hogy a fent ismertetett törvényeilenes helyzetet akarja megrögzíteni, azt, amely szerint a hazánkban létező
tiz városi törvényhatósági bizottság mindegyike más-más összetételben és ehez képest
állítva és igy tehát a tíz törvényhatóság mindegyike más-más összetételben és ebez kéepst
más-más irányban működik.
Szerény véleményem szerint — ha ezt az
egy évi meghosszabbítást keresztül akarják
vinni, ami ellen végre súlyosabb kifogás nem
emelhető, akkor a megrögzitést feltétlenül meg
kell előznie a belügyminiszternek már eddig
is indokolatlanul késlekedő ama rendelete,
amely szerint azon hat törvényhatóságban,
amelyben a közigazgatási bíróság által is egyedül törvényesnek kimondott helyzet még nem
következett be, az 1886. év törvény által megkövetelt állapot helyreáll ittassék.
.Vájjon a szegedi polgármester ur eddig tapasztalt nagy befolyásának fog-e sikerülni ennek a törvényes kívánságnak megvalósulását
ezúttal is megakadályozni, csak azért, hogy a
kívánsága szerint formált csonka és a polgárság valódi akaratát egyáltalában nem kifejező közgyűléssel oly óriási és a messze
jövőre kiható határozatokat hozathasson, mint
a lapok szerint most a közgyűlés elé kerüld
gázgyári kérdés, — erre igazán kíváncsi va
gyok, de ezt feltételezni még sem akarom

Kerékpárokban
a Styrta és Trlumph
vezelő márka. Egyedül kaphaló

SzánfcLSándorfK
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pet, mert az agrárindexben oly árak is foglaltatnak, melyeket importálunk, mint pl. rizs, kávé,
tea, sfb. E cikkek kikapcsolása után az agrérindex 120-ra csőkken és 140-es ipari indexe! szemben, ami nagyon érzékeoy differencia, amelyen
a mezőgazdaságunk, ha azon nem segítünk, elvérzik.
— Az agrárollót ki kell küszöbölnünk és ez természetszerűleg csak ugy történhetik, ha egyrészről az agrárindexet emeljük, másrészről az ipari
indexet mérsékeljük. A föterméngünk a gabona,
melynek ára után igazodnak a többi agrártermények árai, ha tehát sikerülne a gabonaárakat
emelni, azzal emelkedne természetszerűleg az agrárindex is.
— Agrárterményeink árai a világpiac áraitól
függnek, melyekre azonban semmiféle ingerenciát
nem gyakorolhatunk. Módunkban van azonban
a szállítási költségeket az értékesítés helyéig és
a gabona összegyűjtésévé, felmerülő költségeket
egész lényegesen csökkenteni.
— A szanálási akció folyamán a népszövetség
kiküldöttje részéről az a kívánság merült fel,
hogy a vasutat egy hasznothajtó üzemmé kell
fejleszteni, melynek önmagát kell fentartani. Ahelyett azonban, hogy az államvasutak üzemét racionalizáltuk volna — amint ez Németországban
mintaszerűen és példásan keresztülvitetett — a
kétségtelenül egyszerűbb eszközt alkalmaztuk és

(A Délmaggaroszág munkatársától.)
Scitov- ! Az örökös tagok száma nem lehet több az
szky Béla belügyminiszter a közigazgatás reösszlétszáma öt százalékkal, Szegeden tehát kiformjáról szóló javaslatának tervezetét nem- lencnél.
régen küldötte meg a vármegyéknek vélemés z a k s z e r ű s é g elmén
nyezés végett. A Városok Kongresszusának
hivatalos lapja a tervezetet a vármegyék szertagja lesz a közgyűlésnek az államrendőrség
vezetétől szerezte meg és most részletesen
kerületi főkapitánya, a pénzügyigazgatóság veismerteti. A Városok Kongresszusának vezezetője, az államépitészeti hivatal főnöke, a
tősége bevezetőképen szemrehányást tesz a
gazdasági felügyelőség vezetője, a tankerületi
miniszternek, amiért a fontos törvénytervezefőigazgató, a tanfelügyelő ás a törvényhatósági
tet nem juttatta el a kongresszus választmáállatorvos.
nyához is, pedig ez a törvény legalább anyÉrdekképviselet címén
nyira érdekli és érinti a városokat mint a
tagja lesz a tőr vény hatósági bizottságnak az
vármegyéket.
ügyvédi kamara, a közjegyzői kamara, a mérA tervezet szerint az u j tőrvény életbelépnöki kamara, az orvosi kamara
(egyelőre
tetése után
csak az orvosegyesület) kiküldöttei, valamint a
a városok polgármestereit továbbra
kerületi munkásbiztositó pénztár választmáaz államvasút díjtételeit felemeltük,
nyának a biztosítottak sorából kijelölt tagjai.
i s hat évre választaná a közgyűlés,
főleg a legnagyobb tömegcikkre,
a v á r a s többi tisztviselőit azonban
a
gabonára
és ezáltal ahelyett, hogy az államAz örökös tagokat
vasutat a mezőgazdasági termelés szolgálatába
életfogytiglan.
a főispán előterjesztésére a közélet terén ered. állítottuk volna, emeltük a vasútnak a jövedelA törvény életbeléptetése után hat hónapon
ményeket szerzett polgárok közül a törvénymezőségét a mezőgazdaság érdekeinek hátrányára.
belül meg kell ejteni az u j általános tiszhatóság hivja meg.
{
— Ezzel szemben a cukor díjtételeit nagyobb
njitást. A tisztviselők minősítése tekintetében
távolságra lényegesen mérsékelték a békebeli díjflllásnknál fogva
is változtatásokat tervez a miniszter, a fogaltételekkel szemben és kivitelesetén még azonfelül
mazói kar tagjaitól a jogi képesítésen, illetve
pedig tagja lesz a közgyűlésnek a polgármesa határig ezen olcsó díjtételeknek csak 33 százaa doktori edmen kivül három esztendei gya- ter, a polgármester helyettes, a főjegyző, a
lékát hozzák számításba. Nem remonstrálok ezen
korlatot és közigazgatási vizsgát is kiván.
olcsó díjtétel ellen épenugy, mint teljesen helyestanácsnokok, az árvaszéki elnök, a tiszti főlem az olcsó tűzifa díjtételét is, éppúgy mint a
A tervezet szerint a törvényhatósági bizottorvos, a mérnöki hivatal vezetője, a főszámbarnaszénnek
a díjtételét, mely
a békebeli
ságnak lesznek választott tagjai, szakszerüségvevő és az erdészeti hivatal vezetője.
díjtételnek csak 110 százaléka és végül a deszés érdekképviseleti tagjai, örökös tagjai és hiKözségi választójoga annak van, aki a képkának 124 százalékos díjtételét, csak azt kérdezem,
vatali állás alapján bekerülő tagjai.
viselőválasztók névjegyzékében szerepel és aki
hogy miért kellett éppen a gabonának díjtételét
legalább hat éve iakik a törvényhatóság te138 százalékra emelni?
Szegeden száznyolcvan lesz a városrületén.
— Miért juthat az amerikai bora Hamburgból
atyák száma, ennek egyharmada a
A belügyminiszter törvénytervezete értelméRosenheimig 167 fillérrel, ha a maggar bam
legtöbb adót fizető polgárok közöl
ben a tanács teljes hatáskörét a polgármester
ugyanilyen távolságra 429 fittért fizet? Miért fikerfll hl, egyharmadát választiák é s
kapja meg, amennyiben a polgármester in- zetünk lisztért Budapesttől Triesztig 388 fülért
mázsánként, ha az amerikai buza Trieszttől Wienig
tézkedik mindazokban az ügyekben, amelyekegyharmadát
a z érdekképviseletek
csak 244 fülért fizet? és Pozsonyig csak 208
ben
eddig
a
tanács
határozott
delegáltjai alkotiák.
fillért? Az amerikai buza Hamburgból Salzburgig
218 fillért, a magyar buza Budapesttől Salzburgig
412 fillért fizet vagy ha még kirívóbban akarom
ezt kifejezni, az északamerikai kikötőkből Hamburgon át Salzburgig az amerikai buza 382 fillért fizet, mig mi Budapesttől Salzburgig 412-t,
tehát 30 fillérrel többet. A tarifadisparitAs miatt
mi kb. 2 pengővel hátrányban oaggunk az amerikai búzával szemben. Vagy ha pl. Salzburgba.
Rosenheimbe, Münchenbe vagy Innsbruckba adónk
el bnzát, nekünk hrlyt Budapest 2 pengővel keveA termelést hftitségeK emelKed&tfDefc e£u№ ténuezöle az aűáíertiek nwisí»* sebb marad métermázsánkéot, mint az amerikai
sflfjn" - mondóit* Szénén feiMIWzi KepUseMWe
búzának ára ah Trieszt, vagy ab Hamburg. Ha
nekünk is olyan díjtételek állanának rendelkezéhiányossága megakadályoz abban, hogy tiszta kéNemcsak a politikai, de gazdasági körökben
sűnkre, mint a tengerentúli gabonának, vagy ahogy
pet
nyerjünk.
Statisztikánk,
sajnos,
semmi
adaií. élénken kommentálják azt a beszédet, amit
mi magunk szállítunk fimorikai gabonát az átmetot
nem
tartalmaz
a
jövedelmek
nagyságára
és
hegavári Back Bernát mondott legutóbb a
neti forgalomban Csehszlovákiába, akkor 2 penazok eloszlására vonatkozólag, úgyhogy gazdasági
felsőházban A Délmagyarország vasárnap kögővel lehetne, a gabona árszínvonalát emelni
életünk fennállását biztosító azon legfontosabb
zölte Szeged felsőházi képviselője beszédének
kérdést, hogy t. i. szükségleteinket a jövedelmünk— Természetesen ezen tarifákat a hamburgi és
azt a részét, amelyben az ipari termelésről,
ből vagy részben tőkénkből fedezhetjük-e? tőkén k
a trieszti kikötők érdekében léptették életbe, ránk
a szövetkezetekről és a kivitelről fejtette ki
nővekszik-e? vagy esőkken, kénytelenek vagyunk
nézve azonban nem az ok közömbös, csak a hatás
válasz nélkül hagyni. A 13 nagy bankintézetben
álláspontját. Az alábbiakban adjuk a beszéd
érezhető és ez abban áfl h o g y ezek
kezelt betéteknek kimutatott emelkedése 1927-ben
azon részét, amelyben a vasúti díjtételekkel,
a tarifák guhnnaáramkra erős nyomást
a termelési költségekkel szemben jelölte meg — a külföldi betétektől eltekintve — 227 millió
pengőre
rúgott,
de
ez
könnyen
téves,
következteté«»'fakornfnaK.
álláspontját.
sekhez veaet, miután e tőkegyarapodás a mező\mit pedig másutt egg kikötő erdekében tesznek,
— Az 1928/29. évi költségvetési előirányzat — mon- gazdaság adósságainak növekedésével kiegyenlítőezt nekünk is az egész mezőgazdaságunk érdekédotta beszédében Back Bernát — az előző évhez
dik.
ben meg kell tennünk, legalább oly mértékben,
viszonyítva 114,380.700 pengő tőbbkiadást mutál,
— A havonként közzétett
hogy ezen olcsó trieszti és hamburgi díjtételeknek
ami azt Jelenti, hogy a lakosság az 1927—28. évi
hatását egyensúlyozzak. Azt az ellenvetést, hogy
amúgy Is Dehéz megterhelésekkel szemben
indexszámokbél
a mi mezőgazdásági terményeink a határig tulfejenként 13-65 pengővel több terhet
rövid utat futnak be, azzal cáfolom meg, hogy a
kitűnik, hogy 1927-beu a mezőgazdasági termények
kényfelen viselni, ami egy t5°/o-os
mi nyugati határaink a gabona feladóállomásaitól
árindexe 126, az ipari index 136 volt. Ezen adatokmint pl. Debrecentől, Csabától, Orosházától stb.
emelkedésnek felel meg.
szembeállítása azonban semmiesetre iem tükrözi
sokkal távolabb fekszenek, mint az olasz határ
vissza a tényleges helyzetet, mert a termés legAzon esetben, ha kb. tOO millió több-bevétatíel
Trieszttől és mégis a Triesztből induló küldenagyobb része az év második felében lesz értészámolunk, minden egyes lakosra mindennemű
mények élvezik az olcsó tarifákat.
kesítve és igy a mezőgazdák helyzetének megbiadókból 113.76 pengő esik, ami a béketeherviserálásáná! a második félév indexszámai az iránylést messze felülmúlja.
— A gabonaexportunk azonban nagyrészben nem
adók. Viszont a második félévben az agráriudes
vasúton bonyolódik te, hanem a viziutak, a Tisza
— Ha felvetjük a kérdést, hogy ez a megter125, az ipari index 140 volt.
és Duna kihasználása ntján, aminél mi azt az
helés nem haladja-e tul erőinket, határozott vá— De még ezek a számok sem adnak helyes kéelőnyt élvezzük, hogy magyar hajókkal Passauig
laszt nem adhatunk, mert a statisztikai adatok

Bach Bernát a vasúti
és hajózási díjtételek igazságtalanságairól
és a termelési költségek emelkedéséről

P A U L V E G E N E R R E L ^ u & r £ t>Nfelvonás
ászéiszaka akadályokkal
_ kedden és szerdán n
felvonásban
Kurtizánok tündöklése (Nem reprizD
nelvörosibau
ban és
Hurrá cowboy fikedden
a Korzóban

DÉLMAGYAR0RSZ4G

SUNBEAM
mehetünk és a szállítási költségeket pengőcrlékb«n fizethetjük. Sajnos, a viszonyok itt 'époly
vigasztalanok, mint a vasúti szállításoknál. Mi
magas szubvenciókat fizetünk a MFTB-nek, helyesebben a hajózási trösztnek anélkül, hogy a
tarifapolitikára a legcsekélyebb befolyást gyakorolnánk. Innen származik, hogy mig pl. a külföldi gabona n rotlcrdam—monnhrimi útvonalon

A &afóxási

a magas

a világ elismerten legjobb gépe leszállított árban
Csongrád, Csanád, Békés megyék részére kizárólag

Record Autótechnikai Vállalatnál feíKL'ítttt

570 km. távolságra 51 pengőfillérí fizet 100 kg-ként,
a mi gabonánbért az ugyaolyan hosszú gönyú—
regensburgi utvonalot) 162 pengöfiJIért fizetünk.
A hamburg—berlini nívónál 67.5 fillérbe kerül,
ugyanolyan távolságra Baja és Pozsony kőzött
182 fillérbe és amíg a hamburg— tescheni vonalon
az amerikai buza 85 fillért fizet, mi ugyanolyan
távolságra a Dnnán 188 fillért fizetünk.

díjtételek
mérséklése
intésekedni.

de azzal kapcsolatosan a vasúti íuvardijtétr.leket
a dunai és tiszai átrakó állomásokhoz is mérsékelni
kellene és megfelelő berendezésekkel az átrakodás
dás költségeit is lényegesen csökken Illetnénk, mert
uiinden szállítási kedvezmény emeli a gabona árszintjét és ezáltal javítunk a mezőgazdaságunk
helyzetén.
— Országszerte igen költségesen történik a gabona összegyűjtése. A lánc, amely ma a termelőtől
a faluban levő kiskereskedőn át a nagykereskedőhöz vezet és onnan bel-vagy külföldi fogyasztóhoz,
a lehetőséghez ké.pest rövid cs olcsó legyen. Ez
természetesen a Fntura dolga volna,

Kamatláb,
as

1328 junjqs 19.

iránt

Kellene

a Futura azonban — éppen ugy. mist
a többi értékesíts szövetkezet - sajnos nem tölti be a rá váró feladatot,
mert az összegyűjtést és értékesítést
épolv drágán eszközli. mint a normális kereskedelem.
— Áttérek arra, amit láthatatlan agrárollónak
neveznek, ami alatt azt értem, hogy eltekintve az
ipari cikkek drágulásától, a termelési költségek is
az agrárindex. fölé emlkedtek és ezáltal rgy olló
keletkezett. Ezt a termelési költségemelkedést lényegében három tényező eredményezi és pedig

as adó és más
emelkedése,

fer&eknek

is felmondja ezen a téren a szolgálatot, mert
tőkehiányban szenved. Ha az OKH fiókjai kénytelenek vidéki intézeteknél hitelt igénybe venni,
ez a láncnak a meghosszabbítását jelenti
a
pénznek a további drágulását. Az OKH-t bővMfcben kellene tőkével és hitellel ellátni. A2onban
az OKH ellen két irányban hangzanak el panaszok. Az egyik, hogy kényszeritik a hitelkeresőt
üzletrészek jegyzésére, másik az, hogy a zőldhitel
nyújtásánál egyáltalában nem járnak el altruisztikns szellemben. Tudomásomra jutott egy eset,
ahol a zöldhitel évi 35 százalékba került és
azonfelül az illetőt még üzletrész jegyzésére kény«
szeritették, úgyhogy a szegény gazda, akinek pénzre van szüksége és nem üzletrészekre 35 százalékos
pénzből egy 5 százalékot hozó papirt vásárolt. Az
OKH-nak szigorúan meg kellene tiltani az ilyen
módon való tőkegyűjtést és azonfelül a gazdáknak
felszámított kamatlábat szigorúan kellene ellenőrizni.

B termelési költségek emelkedésének
másik fényezője az adóterhek manassága.
Az Országos Magyar (Gazdasági Egyesület erre
vonatkozólag adatokat bocsájtott rendelkezésemre.
Ezen adatok birtokokra vonatkoznak, amelyek Békés, Nógrád, Veszprém és Somogyban fekszenek.
Ezekből kitűnik, hogy az adó átlagban holdanként 30 kg. búzával emelkedett és most holdanként
kb. 40—65 kg. búzának felel meg. Az adó a tiszta
jövedelemnek körülbelül 40—50 százaléka, ami egy
horribilis arány, amely az adók leépítését indokolttá teszi. Azonfelül sok helyen az ármentesitő
társaságok az általuk szedett dijakat szintén abnormisan és teljesen indokolatlanul emelték és
azzal is hozzájárultak a mezőgazdaság sirnlmrrt
helyzetének kimélgitéséhr.z.

tárgyalás alá kerülő törvényjavaslatra utalni, mely
valamint a munkabéreknek az emelkedése. A munegy mezőgazdasági banknak az alakítását célozza,
kabérekről csak annyit óhajtok megjegyezni, hogy
amely hivatva lesz a záloglevelek elhelyezését biza férfi munkabér az agrárindexnek megfelelően
tosítani, amely bankot az angol kormány szubemelkedett, a gyermek- és női munkabérek pedig
vencióval és egy 60 éves kamatmentes kölcsönJő^al ezen arány felett vanuak.
nel fog támogatni.
— A miniszterelnök ur debreceni beszédeben a
— Ha olcsó rövidlejáratú hitelt akarunk a kiskamatláb magasságával is foglalkozott, amit annak
körülménynek tulajdonított, hogy főleg a vidé- I gazdáknak juttatni, akkor azt a láncot, amelyről
az imént beszéltem meg kell rövidítenünk, ami
te.n tulxok a pénzintézet, melyeknek a rájuk eső
az OKH-nak a feladata volna, de sajnos, az OKH
tevés tranzakciónál annyit kell keresníök, hogy
a drága kezelési költségek fedezve legyenek.
— Az a megállapítás, hogy lulsok a pénzintézet,
• r Wr « •
*ut
Wjesen helytálló, sajnos, azonban a tulmagas
bmüeköltségeknek sokkal mélyebben fekvő rnagyaráaata van és ezen pénzintézetek összevonásával
még nem lehet a kamatláb lényeges csökkentéséi
WJW | Q Kedd. Kőm. kath. Gyárfás Pr. Pro— A magyar állam földbirtokot adott az ajságelérni. Megállapítható, hogy a költscgkulcs, mely• testáns. Gyárfás. Nap kél 4 óra
íyet 1013-ban a nagy budapesti bankok és számotirói jóléti intézménynek. Budapestről jelentik: A
tevő vidéki bankok dolgoztak, kb. íél százaléka
perckor, nyugszik 8 órakor.
Magyar Hirlapirók Nyugdíj intézete vasárnap
volt a bankban elhelyezett saját és idegen tökéA Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél- délelőtt nevezetes közgyűlést tartott Budapesnek. Ezzel szemben a fővárosi és igen sok vidéki
után 4 7-ig. A miizeum nyitva mindennap déielott felL
y O S 5 J ó z s e f n é p j ó l c t i miniszter elnökölt
bank mérlegéből azt is megállapítottam, hogy 192710—l-ig.
az
iilcsen,
aki nagy beszédben cmlékezelt meg
bew a költségkulcs általában 2 és ö százalék köEgyetemi könyvtár (központi egyetem I. emea kormányzó születésnapjáról. Gróf Bethlen
zött mozgott. Ezen általános jelenség magyarázata
let) nyitva d. e, 8—l-ig, d. u. 3~7-ig.
István miniszterelnök állott ezután szólásra
pedig tisztán és kizárólag nagy szegénységünkSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarés bejelentette, hogy a kormányzó felhatalben rejlik.
tanak: Baresay Kát-olv. Széchenyi tor 12. (Tel.
mazta annak a közlésére, hogy a magyar
270.)
Franki
Antal,
Szent
György
tér
6.
(Tel.
118.)
— A gazdasági clel ma sokkal kisebb összegekállam felajánlja a visegrádi Latinovieh-félc
Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 21. (Tel. 62.)
ben mozog, mint 1913-ban és ebben uyilvánui
Löbl Imre dr., Gizella tér .">.(.Te'. i>19.) Moldvány
ingatlant az újságírók jóléli intézményei és
meg nagy szegénységünk és ez is mutatja, menyLajos, Újszeged. Vedres ucca 1. (Tel. SIS.) Selpedig elsősorban az Újságírók Kórház és Szanyit vesztettünk a háború cs az infláció által.
meczy Béla. Somogyi-telep.
Ha növeltük volna az inflációt akár építkezések,
natórium Egyesülele és a Magyar Hirlapirók
-akár beruházások céljából, ahogy ezt a múltkor
Nyugdíjintézete számára. A közgyűlés nagy,
a valorizációs vita folyamán Hadik János gróf
— ősz — juniusban. A meteorológiai intézet je- lelkesedéssel vette tudomásul az adományt,
fcivánta, akkor még kisi-bb tételekben dolgoznánk
lentése: Hazánkban a hőmérséklet maximuma amelyért Vass József mondott köszönetet
ma és még nagyobb volna szegénységülik, mert
15—20, minimuma 5—9 fok között változik.
(gaza van Teleszky őexcellcnciájának, hogy papírx A szállodák királya a budapesti Royal. A
Mint különösség megemlíthető, hogy Budaból nem lehetett és soha nem lehet aranyal
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni. Közpesten
junius
17-hez
hasonló
alacsony
hőcsinálni, csak anélkül, hogy észrevesszük, mások
ponti fekvés. Közel az összes színházakhoz.
531
mérséklet nem volt 1884 óta. Esők is vol.vagyonából.
—
Érettségi
a
felsőkereskedelmiben.
Az
állami
tak az ország deli és nyugati részein, egyes
— Csak vagyonosodásunk, a gazdasági élei crőshelyieken 10—20 mm-t meghaladó mennyiség- felsőkereskedelmi iskolában dr. T o n e l l i Sánbödése fogja a magas költségeket és a magas
ben. Békéscsabán 30 mm. esőt mértek. Jóslat: dor miniszteri biztos elnöklete alatt 14-én és 15kamatlábakat leszállítani. Ezt a kérdést törvénnyel
én tartották meg a szóbeli érettségi vizsgálatot. JeEgyelőre
még nyugtalan PS főleg éjjel igen lesen feleltek meg: Beck Mátyás és Kocsis István;
szabályozni veszedelmes vállalkozásnak tartom.
bűvös idő, keletről kevés esővel, később lassú jól feleltek meg: Bonyhay Gyula, Katona György
— A magas bankköltségek természetesen óriási
javulás valószínű.
és Leipnik György; megfeleltek: Almási Férnie,
ttiódou drágítják a hitelt, mert a Nemzeti Bank
Balogh Lajos, Bender János, Ben ke Imre, Bleyex
— Kinevezések és áthelyeredek a r*n«förség»n
tói 6 százalék mellett kölcsönkapott pénzt mái'
Zoltán, Dietrieh Jenő, Horváth Pál, Kardos Im\ belügyminiszter Kovács Bnna Károlyt a szegea nagybankok csak 8—9 százalék mellett tudják
iii rendőrséghez beoSztotl dijnokot rendőr segéd - re, Kádár GynJa. Komlóssy László, Komis Antovábbadni és ha a hitclkcrc.sfi gazda és a Nemtal, Lantos Ferenc. László László, Medveczky Árfogalmazóvá nevezte ki. A belügyminiszter dr.
zeti Ránk közé csak három láncszem beékelődik,
pád, N«u László, Peták János, Poőr József, SoóR
a na«0' budapesti bank, a nagy vidéki bank és
o k o r Miklós rendőrkapitányt Makóra helyezte
István. Szirovicaa István Tóth Béla és Vajda
a kis vidéki takarékpénztár, a kamatláb ezen költ- I át. mig helyébe. H a l á s z Károly rendőrkapitányt
György.
ségek által 14—15 százalékra, tehát 8—9 száz-i- i Lökösházáról Szegedre helyezte át.
lékkai emelkedik, amely láncnak a költségei békében legfeljebb 2 százalékot tettek ki. Ezt a
kamatlábat mezógazdaságuuk nem képes megfizetni. A pénzügyminiszter ur képviselőházi felszólalásában arról beszélt, hogy a földreform financirozása utján a mezőgazdaság tőkeforráshoz
j o i De ez csak a nagybirtokokra vonatkozik, ameA {¿képviselet közvetít é l e t b l a e t o » i t á » o k a i , t i l z - , b e i ö r é * - , S z á l l í t m á n y « és
i í v e g b l z í o s l f é s o h a t , V é g « , b a l e s e l - cs s z a v a l o s s á g l b l z t o s i t á s o k a t .
lyeknek földjeit az Országos Földreform Bíróság
igénybe vette,! a kisgazdákon ez a forrás nem segit.
K e d s e x ő feHé/elelc é s o l c s O
úJfaH.
— A mezőgazdaságunknak nyujtandö hosszúlejáratú kölcsönöknek a kérdése a záloglevelek
A ítfképviselet i r o d á l a : S z e g e d . Zrínyi u c c a 5.
elhelyezhetőségétől függ. A kormány egy zálogT e l e i o n : 13—«O.
levelet kiborsájtató központ felállítását tervezi,
Mielőtt nyaralni megy. érdeklődjék főképviseletflnknét egyesi tett háztartási tüz- és betöréabizto
csak félős, hogy egv uj szerv közbeiktatása, a
Mlási kész V«t»ények iránt.
p e n g ő é r t S í e g e d e n l a k á s á t OOOO p e n g ő r e
záloglevelek kamatlábára drágitóau fog hatni. Erre
b l z t o s l t h a i f a t ü z é s b c M í r é » e l l e n . 969 M e g b í z h a t ó fiatal üzletszerzőket felveszünk.
-wspatlaMrólag legyen szabad egy Angolországban
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DÉLMAGYARORSZáG
M e g h ű l é s n é l , náthaláznál, torokgyulladásnál, idegfájdalmaknál, inszaggatásnál naponta
fél pohár természetes «Ferenc József" keserűvíz rendes gyomor- és bélműködést biztosit.
Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a
Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és
megbízható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűzletekben.
B.I

Előadás a kamarában
az általános forgalmi adó átalányozás
oi rendszerérdi
Vasárnap délután a kereskedelmi és iparkamara nagytermében Török József adóügyi
referens előadást tartott az általános forgalmi
adó átalányozásának uf rendszeréről. Ismertette a forgalmi adó átalányok ujabb szabályozása tárgyóban kiadott pénzügyminiszteri
rendeletet, amelynek lényege, hogy az érdekeltségek kérelmének figyelembevételével a
pénzügyminiszter elrendelte, hogy az eddigi
havi ellenőrzéssel szemben, talajdonképen
évente csak egyszer történik az átalányok
jelülvizsgálata és ennek eredményéhez kép.est történik a következő évre az átalányok
meghosszabbítása, illetve, amennyiben a forgalomban 25 százaléknál magasabb emelkedés mutatkozna, az ujabb kivetés foganatosítása.
Fontos a rendeletnek az az intézkedése,
amely végre határozottan kimondja, hogy az
átaiányozott adózókat semmiféle könyvek és
feljegyzések vezetésére kötelezni nem lehet,
sőt még a leltárkészítés sem az adózók kö
telezettsége, hanem az évente egyszer a felülvizsgálat alkalmával hivatalból készítendő el,
— Zászlószentelés Somogyi-telepen. Vasárnap
délelőtt szentelték fel Somogyi-tetepeo a polgári
kaszinó zászlóját. A zászlószentelés! Szén Gyrfta
lelkész végezte. Utána a kaszinó díszközgyűlést
tartott. B u t t l e r Ignác és dr. B e r t a l a n József tanár felszólalása után dr. S o m o g y i Szüveszterné a felszentelt zászlót átadta a kaszinónak Az egyesület díszoklevelet nyújtott át KóLÜI> Istvánnak és virágcsokrot a zászlóanyáknak,
dr. Aigner Rárolyoénak, dr. Somogyi Szilvesaierncnek, dr. Kószó Istvánnénak és ár. Dofcoy Gynlánénak.
— Rupert bevonult a Markéba. Budapestről jelentik: Rupert Rezső ügyvédet, volt országgyűlési
képviselőt az egyik törvényszéki Scbadl-táigy«Jás megzavarása cimén — mint ismeretes — nyolc
napi elzárásra Ítélték. Ax itélet jogerőre emelkedett és Rupert ma a büntetés kitöltésére bevonult
a Markó-uccai foghárfw.
x Hadirokkantak, hadiözvegyek gytiuietol részére a Hadröa Csoport f. évi julius hó 1-töl
augusztus hó végéig nyaraltatási akciót bonyolít le Újszegeden. Jelentkezni tehet a Hadröa
irodájában. Minden 5—14 év közötti gyermek
felvétetik. Hadröa Vezetősége.
14
— A VOGE szegedi csoportjának dtszfrözgyffiáse.

A Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületének szegedi csoportja vasárnap délelőtt díszközgyűlés keretében adta át díszoklevélét
Kozma István ny. Máv. felügyelőnek, a VOGE
szegedi elnökének. A díszközgyűlésen a budapesti központ képviseletében Grenczer Mihály
ügyvezető-elnök és Pillich Nándor központi
titkár vettek részt. Az ünnepeltet elsőnek
Grenczer Mihály üdvözölte, méltatva Kozma
Istvánnak az egyesület megalakítása körül
szerzett érdemeit. A vasúti munkások üdvözletét Tóth József géplakatos tolmácsolta, a
Szegedi Tisztviselő Otthon nevében Rauser
Rezső szólalt fel. Pillich Nándor ezután a
vasutasság helyzetét ismertette. A vasutasságra
sérelmes a tisztviselők B-csoportja és sérelmes az is, hogy a vasúti munkások nem kapnak rendes családi pótlékot. A közgyűlés végén
Kozma István meghatott hangon mondott köszönetet az ünneplésért
— A szegedi revtzVW nagybfzotfság Ölese. A
szegedi revíziós nagybizottság ma délután 5 órakor ülést tart a városháza tanácstermében.
— Szerelmi bánat miatt zsirszódát ivoU egy 15
tanyai leány. Vasárnap reggel jelentették a
rendőrségnek, hogy Felsőtanyán Kun Szabó Matild 15 éves jómódú nagygazda leánya szerelmi
bánatában zsirszódát ivott. Az életunt kisleányt
azonnal beszállították a kőzkórházba.
Állapota
¡Életveszélyes.

У

S p o r f
Gyenge volt a Somogy —
а

ВÁStyet

s e m

B á s l y a - S o m o g y

(A Délmagyarország

munkatársától.)

Nem

sok áldás van az ilyen mérkőzéseken. Most
még az idő is ellene esküdött, küldvén vasárnapra novemberi esőt. Esélyei nem voltak
Somogynak, ennek ellenére fejlett összjátéka,
jó védelme, több mint félóráig tehermentesíteni tudta hálóiát a góltól. Néhány
súlyos
birói tévedés azután fokozatosan visszavetette
őket a második félidő elejéig, amikor ismét
feléledtek. — későn. Öt gól volt benn, szép
is, csúnya is, igazságos, meg igazságtalan is.
Somogy pedig attrakció lett volna, ha nem
veszik el kedvét. Csúnyán elgáncsolták és
tizenegyest kapott egy olyan faultért, amit
nem is ő követett el. Nyilvánvaló birói tévedés volt.
Sokat támadott a Bástya, de ugyanannyit a
Somogy. A Bástya támadások elevenebbek
voltak, Somogyéi gyámoltalanabbak, gól előtt
tehetetlenek. A sok gól, korner, tizenegyes és
miegymás ellenére nem sok élvezetet nyújtott a meccs. A Bástya védelem pompás
munkát végzett, Uj ember Szabó kapus, akiről jobbat nem mondhatunk, mintha azt Írjuk,
hogy méltó partnere

Boumgartnernek.

Weigl-

hoffer és Emmerling brillíroztak. Jó Horváth,
Simóke, Varga, Fröhlich, Solti. A Somogyban
szintén a védelem volt fó, azonkívül az
öhredy—Rába balszárny.

Németh Márta hangversenyének epilógusa. Németh Mária szombati hangversenye alkalmával az
anyagi differenciák miatti késés a közönség körében erős visszatetszést szült. A Belvárosi Mozi
igazgatósága, valamint a szegedi Harmónia kijelentette, hogy a hangverseny adminisztratív rendezésében nekik semmi vonatkozásban részük nem
volt, a hangversenyt K ó h Ferenc soproni lakos menedzselte, aki Németh Máriát két hangversenyre 1000 dollár honorárium mellett lekötötte.
Az egyik hangverseny 14-án lett volna Debrecenben, de ez a debreceni lapok híradása szerint érd e k l ő d é s h i á n y a m i a t t elhalasztatottvolna vasárnapra, a másik a szegedi hangverseny,
szombaton zajlott le. Németh Mária férje előadása szerint Kóh Ferenc, aki kötelezettséget vállalt az 1000 dollár előzetes lefizetésére. — csűrte-csavarta a fizetési kötelezettség idejét és amikor különböző ígéretek után a szombati hangverseny előtt, sem tudott fizetni — a saját érdekük
megvédésére kénytelenek voltak ragaszkodni a honorárium előzetes kifizetéséhez. Miveel az impreszszárió erre nem volt képes, a Belvárosi Mozi igazgatósága, hogy a szegedi közönség iránti nagyrabecsülését bizonyítsa, átvette az anyagi kötelezettséget és kifizette a honoráriumot. Németh Mária az egy órás késés és a vele járó izgalmak miatt
indisponáltan énekelt, csak hosszas kérésre tudta megtartani a hangversenyt és kimerülve az idegizgalmaktól, még éjjel autón Wienbe utazott.
x Fürdőruha, fürdőcipó nagy választékban legolcsóbb Lampel és Hegyinél.
825
x Elveszett egy ezüst rtdikűl a Széchenyi tértől a korzón át a Korona uccáig. Megtalálója kéretik. hogy a Szegedi Kenderfonógyár irodájában
adja le.
— A Nyugdijasok Országos Egyesülete felhívja
a bizottsági tagoka^ hogy ma 19-én. délután 6 órakor a Stefánia kioszkban megjelenni szíveskedjenek.
x Firestone pnenmatie legolcsóbban beszerezhető az Alföldi Gépkereskedelmi Rtn-ál, Feketesas-ucca 22.
600
x Rendkívüli közgyűlés a chevránál. A szegedi
szentegylet f. hó 2t-én, csütörtökön d. u. 5 órakor a chívra nagytermében rendkívüli közgyülésL
tart, amelyre *z egyesület lagjai ezúton meg: Ingjatlau eladása,
15
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5 : 1

( 2 : 0 )

A gólokat Fröhlich (5), Solfi
lőtték, Somogyéi Sztrakovich.

és Varga

A szegedi reálgimnázium csapata
— a vidék legjobb KISOK csapala
A szegedi reálgimnázium futballcsapata,
amely a szegedi bajnokségot megnyerte, részt
vett az országos elődöntőkben és vasárnap
a debreceni tanítóképző csapatát 7:1 (3:1)
arányban megverte, A kiváló szegedi csapat
most már mint а „ vidék legfőbb KISOK csa-

pata" bekerült а döntőbe, ahol ellenfele valamelyik budapesti iskola csapata lesz,

Donogánf legyőzte Morvaüfs
Az FTC versenyen Morvalits legyőzte Поnogánt, a kiváló szegedi diszkoszvetői, aki
4371-ef dobott.

Szeged atlétikai bajnokságai elmaradtak a nagy esőzések miatt.

&z Attila diadala
Magyar Кора elődöntők;
Aitita—Hangána
2:1, Ferencváros—Újpest 2 : 1 . f. liga: Sabária—Nemzeti 0 : 0, Osziábozó:
Bocskay—
Turul 1:1.

— A mentőknek minden közlekedési jármű M-

íeies kitérni. Az utóbbi időben gyakran fordul eíő,
hogy a közutakon közlekedő jármüvek az útügyi törvény, valamint az idevonatkozó egyéb
rendeletek rendelkezései ellenére a mentőjár.
müveknek nem térnek ki és igy azokat a
tőlük megkívánt gyors közlekedésben akadályozzák. Az útügyi törvény értelmében a
mentőjármüveknek minden más, akár szembejövő, akár azokkal egyirányban haladó jármű
feltétlenül kitérni tartózik. E szabályok kiterjednek a vizijárómüvekre is.' A rendőrkapitányság ezúton is felhívja ugy a szárazföldi
mint a vizijárómüveken közlekedők figyelmét,
hogy a mentőjármüveknek minden esetben
pontosan térjenek ki, mert az ide vonatkozó
rendelkezések megtartását a jövőben a legszigorúbban íogja ellenőrizni és a mulasztókkal
szemben a kihágási eljárást haladéktalanul
meginditja.
— A külvárosi húztulajdoao ok figyelmébe.
Polczner Zoltán ny. városi közgyám ezúton
értesíti mindazon külvárosi háztulajdonosokat,
akik a most folyamatba tett tömeges munkálatokkal házaikba — a kedvezményes fizetési
feltélelek mellett — a villanyvilágítást bevezettetni óhajtják, hogy azoknak összeírása
és a munkálatok eszközöltetése, házról-házra
járva, a Vásárhelyi-sugárut, Brüsszeli- és Párisi-körut és a Kossuth Lajos-sugárut által
határolt városrészben, továbbá folytatólag városrészenkint egészen az Alsóliszapartig megkezdődtek. Felkéri az összes külvárosi háztulajdonosokat, hogy lakásaikon a bizottságot
várják be, szándékaikat közölni és a megfelelő
adatokat rendelkezésre bocsájtani szíveskedjenek. A 2 évre terjedő részletfizetési kedvezményes feltételeket a helyszínen közölni
fogják.
A Délmagyarországot, Szeged egyeden liberális napilapját támogatja, aki nyomtatványszükségletét a Délmagyarország-nyotndéban (Lflw Upét.
noea IS.) szerzi be. Telefon

*

DÉLMAr.YARORSZAG

Mtivé&szef**
Cmmmn- A szezon Utolsó operaelőadása volt «
(armCD. ezrei azután az opcraensemblo le is vizs#úott. A sok sikertelen kísérletezésnek ez az operaelőadás tette fel a koronáját. A szervezkedésnél
történt minden bün és mulasztás most bosszulta
vn«g iflavíán magát Bizet hallhatatlan melódiáinak
b a b j a i .mellett. Szinti; lehetetlen komoly és objektív bírálatot mondani egy előadásról, amelynél senki sem volt a helyén, .seuki sem tudta feltornázni magát :«z operát megillető szellemi és
technikai nívó magaslatára, szinte a vcletlcu szálam függött minden és ez a véletlen ezúttal igen
kegyetlen volt. Az operával szemben ezidéu megnyilvánult színházi politikát a jövőbeu végleg ki
k«ll küszöbölnie az igazgatóságnak, ha komoly kultúra megvalósítása lesz a szándéka, mert ellenkező esetben elriasztja a színháztól a hozzáértőket,
futásnak erednek a tanulni vágyók, u művészet elparlagfcsodáPa pedig igazi destrukcióhoz fog vezetni. A hdtfői Carmen előadásában kifogásoltuk a gyenge hangbeli Felkészültséget, a hibás és
művészietlen felfogást, az opcretluüanszirozást, az
egésznek, mondhatni, műkedvelői nívóját és ké•mletterjségét. És mégis csak bünbakkot sem ta1 álunk, lévén részese, a sikertelenségnek mindenki,
aki ezen az estén létezett és lélckzett az előadáson. C a i z l e r Lola Carmenje operett hősnő nagyság, erő. tragikus árnyalat, sűrű és fojtott hevü
drámai játék, azonfelül megfelelő hangbeli fekvés nélkül. S z ó r á d hangja bizonytalanul csuszkáit a résnére tulnehéz partiturában, a gyönyörű
virágáriáben hamisan intonált cs végig elvesztette
kontaktusát a zenekarral. L a m b e r g Hózsi sem
találta f«I rajagát. A n t a l mint Escamilló kivágta
a rezet, holott cz " szerep aranyat ér. dc a többi
résztvevő sem dicsekedhetett nagyobb
sikerrel,
sőt a zenekar som, amely átvette u színpad labiIth tulajdon »«ágát. A közönség egy része már Hőadás közben eltávozott, másik része hallgatagságba
temette mc*$»»tránkozását.
Növendekhangverwnyrk.tía r a ny i János zeneiskolájának ezidei utolsó nyilvános növendékhangversenyének eredményéről ismét a méltánylás hangján emlékezhetünk meg. Ügyesen játszottak zongorán Baranyai Baba, Csiky János, Endre Sári,
Gravátz Baba, Erdélyi Kató Bárányi tanítványai,
Cntttreund Magda, Tólh Akos. Macliánszky Erzsébet Leitner Margit. BartI Odönnó tanítványai,
Bója Julianna. Heím Rózsi, hAtkay Rózsi, Grünberger Klári, Borza Gabriella, Baross Magda, Kerléaz Lajosné növendékei. Saépen haladnak" a hegedűsök kQZül Lugosics Hona, Kálay Bcla, Komáromy Pálma Gábor Aruoldné tanítványai és
Kovács Endre cellista, Szaj-ka László növendéke.
Sok tapsot kapott egy hegedü-oello-zongora trio
Strell István, Bácz István Ketter Ernő produkciója, amelynek betanítását Gábomé végezte hivalott•aggal. Ugyancsak a Kass nagytermében tartotta
meg vasárnap dr. H o r v á t h Dezső zongoratanai növendékhangversenyét. Az uj zuiigoratanár,
a jetek szerint szántén erőssége lesz a Szegedeu
számban képviselt zenepedagógus gárdának.
Legtehetségesebb növendékeit élvezettel hallgatta
a . kfoonspfl, körülük ki kell emelni dr. Hutkay
Margitot, Pálffy Budinszky Endrénét, Horváth A.
Noémit, Krausz Zitát, és a kis Pongrácz Pankát.
Szépen játszottak Horváth Ildikó, Szlovák Edit,
Némedy Bella, Pongrácz Róbert, Ilerke
Ila,
Schlamadinger Sári, Havass Géza, Pctkóczy Editb,
Krausz Dudi, Borhola Dutidv, Petkóczy Pista,
Szcgszárdy Annuska, Borbola Pubi, Némedy Annuska Schlamadinger Magda.

A színházi iroda hírei
A Gyurkovícs fiuk- Ebben a szezonban ma esLc
kejrűl utoljára színre ez a színpadra békebeli hangulatot varázsoló operett, mely rövid idő alatt
szjípszámu előadássorozatot ért meg és hangulatos témájával, kedves és fülbemászó melódiáival,
derűs mókáival cs táncaival a közönség osztatlan
szeretetét nyerte, meg. A főszerepeket a mai utolsó előadásán is. Sz. Patkós Irma, Neracnyí Lili,
. Beké. Aliz. Tolnay. Páger, llti Giza, Bilirsi, Rull,
. Mészöly, Keleti Herczea. Egyed Lenke cs Jávor
iütszák.
C a r m e n . — S z a b ó Zoltán vrndéglclléptévot Szer-

dán A) bérletben kerül sziure Bizet operája, ami
kor is Escamilló szerepében Szabó Zoltán, a kolozsvári román Operaház baritonistája fon vendégszerepelni.
Mének az irogeprol — csiilörlökün utoljára. Az
idei szezon kimagasló sikerű opcretl újdonsága ebben a p r o l i b a n csütörtökön kcrul utoljára színre a bemutató elsőrendű szereposztásban.
/eiwtxma — pfuteklél kezdodotrjí minden esti».
Az első jazz-operctt bemutató lesz Szegeden pénteken este amikor is a végtelenül mulatságos, öt-
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letes és látványos Zenebona fog szinrekeerülni.
A Zenebona muzsikája ma már annyira népszerű,
hogy a közönség meglepetéssel fog ráismerni a
kedves melódiákra, melyeket már mindenütt önkéntelenül is dúdolnak. A Zenebona péntektől
kezdődőkig megszakítás nclkül uralja a színház
műsorát és összes előadásain a női főszerepet Fcj c s Teri fogja játszani. A többi főszerepekbeu Neményi Lili, Beké Aliz. Egyed Lenke, Tolnay, Páger, Bilicsi, Herczeg nyújtanak pompásuá! lámpásabb és mulatságosnál mulatságosabb alakításokat.
Vasárnap délután mérsékelt belyárakkal: A legkisebbik Horváth lány-

agai tani

Bílg» i r.
Cich' k o r

Valuták:
27.98 28 13 tat
79.95 80.25
L*v»
1694 17,02
Líra
153 50 154.10 Márk*

Dia kar.
Dinár
Dollár
570 65 572.65
Fr. fránK
22.65 22^5
Holl. forint 23a85 231.85
Zlaty
6-110-6440

3.49 3 54

30.15 —3035
136.75 137.25
80.5580.95
Oítr, aeUI
Varr. kor. 153 35 153 95
11040 11080
5v. franc
153.65 154 25
Sréd kar.

- l
Irányzat:
A mai éj-teKtőzsdén az irányzat tovább gyen
gü|t. A forgalom és a kedvetlen külföldi irányzat
jelentések és az itteni pézpíac feszültsége miatt
vontatottau és valamivel alacsonyabb árfolyamokkal indult. A tőzsdeidő második felében a kissé
jobb berlini jelentések következtében néhány éltekre javult a hangulat, a j irányzat azonban a
spekuláció tartózkodása miatt továbbra is kedvetlen maradt, úgyhogy a zárlati 1—2 százalékos
árlemorzsolódások állottak elő. Kivétel a Szikra,
amely elénk spekulációs vásárlások következtében
13 pengős árnyereségre tett szert. A forgalom a
kedvetlen hangulat mellett végig csekély volt. A
fixkamatozásu papjrok piacán csekély üzletmenet
mellett kissé tartott volt a hanguloat. A valuta és
devizapiacon Bukarest, Madrid és Konstantinápoly
gyengült, egyébként jól tartott volt az irányzat.
Gubonalozt.de:
Az irányzat tartott, zsab barátságos, a forgalom
csekély. A lisztárak változatlanok.
H Irata les árfolyamok;
78 kC
79 kff.
77 Irg.
Tisuv. 3400-34.20 3430-34.50 34.70- 34.85 35 01.35.15
F.-t(8zS' 33.90 34 05 34.15 34 35 34.45-34.60 34 85-35.C0
Pm.
32.75-33.00 33.05-33.a5 33 40 '3.60 33.75-34.75
Fv.
33.60 33.75 33 85-34.05 34.55 34.70 34 50 34.70
Bácskai 33.60 33.75 33.85-34.05 34.55-34.70 34.50-34.70
Búza

76 kg.

üunántuh

.—

Rois, pestvid.
Árpa takarmány i.
Árpa takarmány II.
Butakorpa
Repce
Tengeri
coyéb

30.25-30.5U
29.50-30.00
2900 29.20
23.90 24 10
52
54.30 25-30.90
2930 29.50

egyéb
íörirpa
egyéb
Zab 1.
közép
Köle*

30.25 30Í50
32.50-33'50
31.00-32.00
33.25-33.70
32.50 3300
30 00-3100

Al nagyobb

Apróhirdetések
ilJiW"1
Külónbejáratu
csinosan
bútorozott szoba kiadó. Korona u. 10. 4.
Külónbejáratu bútorozott
szoba kiadó. Kólesey-ucoa
10., ajtó 2.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Dóljnagyarország
tt'rlap-és Nyomd,ivallalat Rt. könyvnyomdájában.
rm I I A w> j f i f w i lizszer annvi ideig eltarlaU U I I C I I U I , , , ! , , ha nálank Hsztittatie.
bpecziális uj kezelcsi módszer I Tessék meggyőződni!
Mindennemű niha festését és vegyi tisztításét a .legjobb

Elegánsan bútorozott külónbejáratu szoba kiadó. —
»Tiszta« .jeligére.

légszekrények

Egy vagy két bntorozott
szoba lépcsőházi bejárattal
azonnal kiadó. Attila-ucca
3., emelet.
Kntorozott szoba konyhahasználattal kiadó. — Br.
Jósika ucca 33.

SEEBSE3S1

12.

Háziurak figyelmébe
Feleslege» a hlrdetéi í s a fira(ioiís I Mától kezdve a háziúr«k
által az irodám reizére átadott
út a város bármely részén levő
lilsebb és nagyobb lakások»t
d t l t a l a n u l közvetítem. 97!)

Központi lakásközvetítő
iroda Dugonics tér 1.
Szüts. Telefon 14-63.
Üzlethelyiség üresen vagy
berendezve kiadó. Szatócsüzletnek. Érdeklődni Iskolaucca 4.

• ¿ w e i i T m «

044

Tanuló leányt felvesz Ballánc női szabó, Pusztaszeri u. 8.

keresünk megvételre egy kerles

Főzéshez való ügyes mindenes kéttagú családhoz felvétetik. Alt iGzella, SzéMhnyi tér 7., II. 28.

k

^bC8necszkázfonk8n,°'

Moskovics Testvérek

M o r o i u c c a 1. é s l ö > v L I p o l u c c a 7. » z .

A belvárosban vagy annak közelében

Biztosítékkal rendelkező és
CS egy 1
emeletes

l
T
e
h
e5
B MT a » Hé
bérházai
'
*
lakással

Pontosan körüliről! csa vételár megjelölésével ellátóit zárt
ajánlatokat .Székesfehérvár* iclígével a kiadó továbbit.

Amerikai rendszerű, jö ál.
lapotban tevő kottatartót
keresek. „Kottatartó* jel. a
kiadóba.

Csinosan bútorozott szoba
kiadó. Kőlesey-ncca }0., I.
emelet 10.

átvehető.
Ugyanott 1 vásárcsarnok
fülke kiadó. Dugonics tér

S/egrdi Gépkocíive/etók. Nagyon köszönjük elismerő soraikat, de más lapban megjelent közleményekkel polémiát nem kezdhetünk. Kérjenek
attól a laptól helyreigazítást, amelyben a valótlan tartalmú közlemény megjelent. Polgár. Sokban
igaza vau, dc a mai napok alkalmatlanok arra,
hogy sérelmeit szóvátegyük. A. B. Nem közölhetjük, próbálkozzék talán kisebb igényű lappal.

¡IHSBBB3

Eladók keveset
használt,
modern világos és sötét hálószobák, ebédlő
krede.DC,
konyha kredenc, szekrény,
ágy, asztalok, ágybetét, éjjeli szekrény, Íróasztal, etazsér, Mrszék. Jókai u. 3,

Négy kisebb szobás, fürdőszobás lakás 3zonnalra

SserHessKiöitíssenei

leaétóanomósolí

irtai
mUsora
Budapest. 17: A ni. kir. I. honvédgyalogczred
hangversenye. 18.15: C.allaí-fíaibrl Sáudor előadása: Cervantes: Don Quijote.
Bee». 16: Zenekari
hangverseny. 17.30: Schumann, a dalköltő. 20.05:
A Wiener Mandolínorchester hangversenye. —
Berlin. 17: Zenekari hangverseny. 20.10: »Éva,
operett három felvonásban. — Breslau. 16 30: Kamarazene. 18.30: Francia lecke. 20.15: Lehár: W o
die Lerche singt cimii operettje. — Brüsszel. 18
óra 30 perc: A házi zenekar hangversenye. 20: Kerti
hangverseny. — Daventrv. 21: Hegedű- és zou*
gorahangverseny. 21.25: Pillangókisasszony második felvonása. — Kopculiága. 21.45: Kamarazene.
— Langenberg. Köln. 16.15: Hangverseny a fiatal,
ságnak. 18: Kamarazene. 17: Rossini: Szevillái borbély. opera. — Lausanne. 20. Zenekari hangverseny. Operarészletek. — Lundon. 19.45: Zsidó komédiások. 20: Zongorahangversey. 21.40: Balládahangverseny. 22.35: Balladahangverseny. — Leipzig. 21.15: Tarka est. — München. 18.20: Harmóuiumhangverseny. 19.30: Énekhangwrseny. — Milano-Vigenlinw 16.30: Zenekari haugverseny. 20
óra 45 perc: Zenekari hangverseny. 22: Zenekari
hangverseny. 23: Jazz-band. — Nápoly. 17: Zenekari hangverseny. 20.50: Zenekari hangverseny.—^
Prága. 19.15: Vidám-est. 21.15: Hegedühangverseny.
— Zürich. 19.45: Hans Mergenthalról.-20.15: Hegedű- és zongorahangverseny.

ügyes üzletszerzőt (ügynö.
köt keres Nagy
Mihály,
könyv- és papírkereskedés,
ugyanott egy ügyes kifutó
is felvétetik.

utóiéi hetetlen híre» gyár mány'
rl&nyOs Hzetíssel ZomíneárniiB
.nératlanoK. SténlO zománc- én
Irmániháia városi bérpalotában.
24'i
Z.UogcéJuldl, fehérneműt a
legmagasabb áron vesz —
Friedmanné, Attila u. Z

UuíoroH

mélyen leszállított árban
Kertésznél,
rcketaaai-u. Flgyalje a oég nnvat

m

m

s

m

Csinos urüány megismerkedne
igazi
úriemberre'
szórakozás céljából. »Csak
párosan szép az életi jeli-

gére.

Ferjhezmenne
szépnek
moudott 27 éves, barna izr.
elvált
asszony,
akinek
komplett kétszobás berendezett lakása, biztos állasa,
szabad lakás fűtés én világításon kivül havonta 350
pengő jövedelme vaji, olyan
komoly hozzáillő úriemberhez, akinek lehetőleg nyugdíjas állasa van.
Vallás
nem határoz, lehel elvált
vagy özvegy is.
Komoly;
választ »Unalmas az egyedüllét" jeligére kérek.

KÜLÖNFÉLÉK
Az

AltSId

táblaüveg

legnagyobb

raktára

Körösi Géza

üvegezési vállalata. Méret
ucca 8. Telefon 9—57. 150
lüves/et a Kistisza uccaj
óvodából egy tehér angóra
macska. A nyomr»»raetS
iutalomban i c;zes<U.

