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A színlapok margójára
A szegedi városi színház most már egészien
és igazán a városé lett, a kommunitás színházává avatták, többé nem »rablóéhségü
magánvállalkozók« kizsákmányoló területe, hanem a közösség intézménye. Éppen ezért ma
fokozottabb figyelemmel kell fordulni feléje
és éppen ezért ma a nyilvánosságnak nagyobb
és teljesebb ellenőrzését lehet gyakorolni vele
szemben. Kulturális és erkölcsi jelentőségében megnövekedett a város kezelésébe került
színház és illik, hogy a kritika követelései és
kifogásai is készen és vértezve találják.
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nyilvánosság mellett — szubvenció és mono- i
pólium kivételes kiváltságait élvezve, hivatva
lenne a szinházjáró közönség érdeklődését fölkelteni és tudásvágyát kielégíteni és amelyik
e helyett a ponyvairodalom mélypontján alul,
minden ízlés, tudás és szellem nélkül az öntudatlan mucsai humor magaslatán mételyezi,
vagy bosszantja azokat, akik véletlenül a kezükbe veszik ezt a megkergült elmeterméket?
A szegedi városi színháznak minden tekintetben adnia kell magára, a kulturális hivatás
felelősségének teljes tudatával kell példát mutatnia, nevelnie és tanitania. Nem szabad tehát
tudva valótlant állítania és azt állitania hivatalos kiadványában, hogy Madách halhatatlan remekmüvét Európa és Amerika minden
nagy színpadán állandóan műsoron tartják.
Az ember tragédiája, sajnos, ma nincsen műsoron — rajtunk kivül sehol a világon, adni
is csak Prágában és még néhány kevéssé je-

lentős külföldi színházban adták és nem mindig a hozzá méltó módon és sikerrel. Sajnos,
a Drégely Gábor jólszabott frakkja bejárta a
világot és mindenütt tetszett, a szegedi színház pedig jobb szolgálatot tesz Madáchunknak,
ha ilyen hangzatos és valótlan reklámok helyett valóban a » legjobbjaink « legjobb igyekezetével olyan előadásban tolmácsolja a magyar szellem legmélyebb és legmagasztosabb
alkotását, hogy a világ figyelmét egy kissé erre
a méltatlanul elhanyagolt kincsünkre terelheti!..
Mindezeket a mai magyar és a szegedi
városi kultura érdekében mondottuk, előzetesen és egyelőre, nem fölényesen, de komolyan véve azt a missziót, amelyet eddig inkább
csak tósztokban hallottunk és amelynek gyakorlását ettől a meginduló szezontól is várjuk, remélhetőleg nem olyan hiába, mint amilyen hiába vártuk a tavalyitól!

A szinhá: mindnyájunké és ha eddig többékevésbbé felelőtlen üzletemberek vezették és
igazgatták, ma már felelős tényezők Ízlésének
és tudásának kell vezetnie és igazgatnia, öntudatos és céltudatos program alapján, a hagyomány és haladás tényezőinek harmónikus
fölhasználásával, a magyar kultura modern
erőinek és értékeinek birtokában.
Most, hogy egy nap múlva újra kaput nyit
ez a színház, nem lesz talán felesleges és
érdektelen egy előzetes kulturális követelmény
hangoztatása, amelynek eddig nagyon kevéssé
vagy egyáltalában nem tudtak és nem akarlak
gyalására, amelyet a főherceg bélyei birtokai
(Budapesti
tudósítónk
telefon jele...¿se.
eleget tenni. A. színház, legalább ahogy az
lefoglalása miatt terjesztett a döntőbíróság elé.
Belgrádból
jelentik:
A
Politika
értesülése
szeünnepi frázisok hirdetni szokták, nem csupán
A jugoszláv kormány álláspontja szerint a
mulató és szórakozó hely, hanem a kulturális rint a jugoszláv kormány ugy határozott* hogy
volt császári család birtokának lefoglalása
visszavonja
a
hágai
nemzetközi
döntőbíróságnevelésnek egyik népszerű és hatalmas eszügyében a trianoni és a sant-germainei békeba
kiküldött
jugoszláv
delegátusokat
és
a
biköze. De akkor ennek a kulturális nevelésszerződés rendelkezései mérvadók, amelyek
'
róság
jugoszláv
tagjait
is,
ha
a
döntőbíróság
nek minden vonalon és minden tekintetben
pedig minden tekintetben az utódállamok álmeg kell nyilatkoznia! És nem szabad semmi- j szeptember tizenötödikén illetékesnek nyilváláspontját igazolják.
j
nítja
magát
Frigyes
főherceg
panaszának
tárféle esztétikai hibának és csorbának rontania
e nevelés hatását és sikerét. A szinlapokra és
a kommünikékre gondolunk többek között,
amelyeket a színház hivatalosan megjelentet és
nyilvánosan terjeszt. Ezeknek a szelleme és
stílusa, tartalma és alakja nem ellenkezhetik
egy kulturális alapon nyugvó közintézmény
céljaival és jellegével. H a egy marhapaszEgymást ünnepelték a megjelentek
szustól meg lehet követelni, hogy a helyesírás
elemi szabályainak betartásán tul a magyar
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése) a vacsorán is természetesen a legfőbb téma
nyelv, a logika cs az izlés törvényeinek is j A várakozás feszült izgalma fűti a politikai annak találgatása volt,
eleget tegyen, akkor a hivatalos városi szín- { arénát. Senki sem tudja, hogy az elkövetkező
lesznek-e követő! Kállay Tiborházi közleményektől is elvárhatjuk, hogy az huszonnégy óra milyen ujabb eseményeket hoz,
nak?
irodalmi és művészeti követelmények minimális de mindenki kombinál és egymást követik az
igényeinek megfeleljenek.
Itteni
hirek
szerint
további kilépésektől nem
ellenőrizhetetlen hirek, amelyekből csak egy
kell
tartani,
más
forrásból
azonban ugy értekonkrét
tény
emelkedik
ki,
az,
hogy
Kállay
A színlap és a színházi kommüniké igenis
szintén teljesíthet bizonyos kulturmissziót, de Tibor kilépése az egységes pártból sokkal mé- sülünk, hogy lesznek, akik még a jövő heti érviszont izlést is ronthat és az általános mű- lyebb és nagyobb hatást keltett az egységes tekezlet előtt elhagyják a pártot. Ezek között emlegetik Bessenyey Zénót, Erdélyi Alaveletlenség terjesztését is elősegítheti. A da- párt tagjai között, semmint azt a párt vezérei
rabok cimét és szerzőjét például nem lehet gondolták volna. Az pedig kétségtelen, hogy dárt és másokat.
A vacsorán körülbelül harmincan vettek
Kállay kilépése és a kilépést megindokoló
találomra kitalálni. Csepreghy Ferenc A pirészt
és a legelsők között jelent meg Dési Géza.
nyilatkozata
a
közvéleményre
igen
nagy
haros bugyelláris cimü népszínművet irta és
nem irt Piros bugyellárist, valamint Szenes tást gyakorolt, amit igazol az is, hogy a kor- A miniszterek közül Klebelsberg Kunón kivül
Béla is A házibarát cimü darabot hagyta mányhoz közelálló helyről a lapokhoz jut- Scitovszky Béla, Bud János és Wekerle Sánhátra és nem Házibarátot, mint ahogy a sze- tatott igen terjedelmes közleményekkel igye- dor voltak ott.
gedi színlap jelzi őket. Azt is illenék tudni keztek azt ellensúlyozni, — minimális sikerrel.
A kisgazdák nem vettek részt a
színházunk irodájában, hogy Bakonyi Kál- Érezték ezt az egységes párt vezetői is, akik
vacsorán,
mán nevü diadalmas szerző nem létezett, el- most arra helyezik a fősúlyt, hogy a kormánypárt jövő heti értekezletéig tartsák a frontot, csak Szabó Sándor volt ott a kisgazdacsoport
lenben volt egy Bakonyi Károly nevü szegedi
részéről. Nem jelent meg Erdélyi Aladár, Ugmert
— talán nem minden alap nélkül —
származású érdemes iró és van egy Kálmán
rón Gábor, Bárczy István, Görgey István és
Imre nevü világhíres magyar komponista. Maabban
reménykednek,
hogy
BethUsetty Béla.
dách Imre pedig nem öt szakaszban irta meg
len
István
megjelenése
a
pártA vacsorán az első felköszöntőt Bessenyey
drámai költeményét és nem Hevesi Sándor
ban most is elég lesz arra, hogy
Zénó mondotta tréfás tónusban az uj pénzügyvitte azt színre, hanem Paulay Ede.
a kitörőben lévő palotaforradalminiszterre, Wekerle Sándorra, aki ugyanA színlap valamikor — remélhetőleg —
mal leszerelje.
ilyen tónusban válaszolt. Ezután Zielinszky
kultúrtörténeti dokumentum lesz és miért ne
A leszerelésnek előkészítője volt az a va- István Bud Jánost köszöntötte föl, aki válaszálenne az, miért legyen szegénységi bizonyít- csora, amelyet ma este a Margitszigeten renban kijelentette, hogy továbbra is optimista
vány?
dezett az egységes párt és abban a miniszter- marad, mert meggyőződése szerint meg van
És mit szól a nagyérdemű művezetés ahoz elnök megbízásából Klebelsberg kultuszminisz- az ut a boldogulás felé. Arra kérte a képvi*z úgynevezett szegedi színházi újsághoz, ter informálta a párt tagjait a miniszterelnök selőket, hogy a jövőben ne csak bizalmukkal,
amely — szerencsére a meglehetősen korlátolt álláspontjáról és legközelebbi terveiről. Ezen de türelmükkel is ajándékozzák meg.

Jugoszlávia kivonul
a hágai döntőbiró^ágból ?

A kisgazdák nem vettek részt
az egységes párt vacsoráién

DÉLMAG Y

Héjj Imre felszólalása után Scitovszky Béla
belügyminiszter beszélt, aki azt hangoztatta,
hogy a közigazgatási reformot meg kell csinálni, mert
ü jó közigazgatás még az alkotmánynál is fontosabb.
Később azután az egységes párt tagjai egymást éljenezték és ünnepelték olyan hangsúlyozottan kedélyes hangulatban,
mintha ezzel is dokumentálni
akarnák, hogy az egységes pártot semmiféle komoly veszély nem fenyegeti.

Kállay Tibor Nagykanizsán
(Budapesti
ludósilónk
telefonjelentése.')
Nagykanizsáról jelentik: Kállay Tibor m a este
Nagykanizsára érkezett. A vasúti állomáson
h iveinek és választóinak igen nagy tömege
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várta és üdvözölte a kerület lemondott képviselőjét, aki holnap Nagykanizsán, szombaton
pedig Kiskanizsán fog népgyűlés keretében választóinak beszámolni lemondásának körülményeiről és elhatározásának
indokairól. Kállay
Tibor nagykanizsai tartózkodása során természetesen tárgyalni fog az u j választás eshetőségeiről is. Az eddigi hirek valószínűvé teszik, hogy Nagykanizsán, amely mindig erősen ellenzéki érzelmű város volt és amelyet
csak Kállay Tibor hódított el a
kormánypárt
számára, erős választási küzdelem lesz abban
az esetben, ha a kormány Kállaynak ellenjelöltet állit. Nagykanizsán is olyan hírek vannak elterjedve, hogy Kállayval szemben dr.
Wekerle Sándor, az uj pénzügyminiszter
fog
jellépni, de beszélnek arról is, hogy egy ismert nagykanizsai előkelőség is jelöltséget vállal. Ebben az esetben igen kemény, választási
harcra van kilátás.

Letartóztatták a Rothe Fahne szerkesztőjét
A kommunista lap fegyveres felvonulásra szóliiolia fel a proletárokai
(Budapesti t u d ó s í t ó n k telefonjelentése.) Bécsből jelentik: Ma délután két detektív
jelent meg a kommunista Rothe Fahne szerkesztőségében és
íróasztala mellett letartóztatták n lap (ch
lelős szerkesztőjét, Ervin Zukkert.

központok végrehajtó bizottságának kiáltványát közölte.
A kiáltvány október hetedikére felvonulásra bivja* fel a felfegyverzett proletárokat

Wieneraeustadtba és ebben a felhívásban az államügyészség hazaárulás bűntettét látja, miután az
Az államügyészség letartóztatási végzése a kommunista lap szerkesztőjének előállítását hazaárulás i polgárháborúra izgat. A Rothe Fahne mai példábüntette miatt rendeli el. A szenzációs letartóz- 1 nyait az államügyészség rendeletére már a kora
reggeli órákban elkobozták.
tatás a Rollte Fahne ma reggeli számának egyik
cikke miatt történt amely a kommunista párt- [
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Tizenkilenc kocsit sikerült még idejében lekapcsolni és megmenteni. A tüz következtében, melynek messze lobogó fénye Bukarestből ezrekre menő
kíváncsi tömeget csalt ki, 200 méternél nagyobb
területen megrongálódott a pálya.

Pápai enciklika
a szakadárok visszatérítéséről
Róma, szeptember 13. A pápa Rerum Orientalium címmel encíkljkát bocsátott ki a püspökökhöz. Az enciklikában méltatja többi elődjének tevékenységét amely arra irányult, hogy a papságinak a Kelettel kapcsolatos Ismereteit emelje, hogy
ezáltal elháritsák azokat az akadályokat, amelyek
megnehezítik a szakadár egyházak közeledését a
római katolikus egyházhoz, majd saját tevékenységének ismertetésére tért át s annak a reményének ad kifejezést, hogy a diákság mind nagyobb
számban keresi fel a jövőben Rómát, amire azért
is szükség van. mert soha sincs elég védelmezője
az egyháznak. Hangoztatja, hogy az egyház tanítóit
a mai téves tanokkal szemben meg kell edzeni^
hogy igy azok akik kikerülnek a szemináriumokból
meg tudják cáfolni az újítás téves .tanait.
Az enciklika végén a pápa felhívja a püspököket. hogy továbbra is segítsék őt abban, hogy a
disszidousek visszatérjenek a római egyházba.

350 katonai repülőgép
Páris fölött
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.*)
Párisból jelentik: M a reggel kezdődött meg a
Le Bourget-i repülőtéren a két n a p r a tervezett
légi hadgyakorlat, amelyen háromszázötven
katonai repülőgép vesz részt. Hivatalos helyen

^szögezik, hogy éjszakai támadás Páris ellen
| n i n c s e n l e r v b e v é v e & a repülőgyakorlatok
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e 1 e n- megállapította, hogy Hirsch Leó állandó össze- ' csak Páris közvetlen környékére terjednek ki*
köttetésben állott a Stinnes-üggyel kapcsolatban
tése.) Berlinből jelentik: A Stinnes-üggyel kapletartóztatott személyekkel és Gross Bélával együtt
csolatban ma ujabb szenzáció történt. A berlini
ő intézte a Magyarországból. Ausztriából és Rorendőrség deteküvjei ma délelőtt őrizetbe vették
a berlini német—osztrák menetjegyiroda vezetőjét, mániából becsempészett német hadikölcsőnök to- j
(Késő éjjel Jelenti budapesti tudósítónk.) A gyilvábbítását Németországba. Hirsch Leó letartóztaIlirsch Leó budapesti születésű volt bécsi tőzsdekos
pincért csütörtökön este egyik budapesti batása Berlinben паду szenzációt kitett.
ügynököt aki ellen erős a gyanú, hogy részese
rátjának lakásán a detektívek megtalálták és lea SUnnes-féle hadíkölcsön-panamának. A vizsgálat
tartóztatták. Fején szúrt és vágott seb van. Azzal
védekezik, hogy a verekedést Glatt József kezdte
és ő csak önvédelemből lőtt a késsel támadói
Glattra akinek a felesége is segített a verekedésben.
roncs annyira elázott, hogy minden bizonycBudapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
nyál hónapok óta hánykolódott m á r a tengeLondonból jelentik: Tromső közelében ismét
ren. A Strassburg francia cirkáló lisztjei Tronx.
elázott repülőgéprészeket halásztak ki a tensőbe érkeztek, hogy, megvizsgálják a repülőgerből, amelyek valószínűleg Amundsenék gépének maradványai. A kihalászott két szárny- géproncsokat.

j Elfogták a gyilkos pincéri

Kihalásztak Amundsenék repülőgépét ?

Mussolini uj direktóriummal
ellenőrizteti a fasiszta szervezetek vezetőit

Harminchat bombát és tizezer kilogram dinamitot
találtak egy portugál községben
Páris, szeptember 13. A lapok jelentik Liszszabonból, hogy Brazvienak,
a hírszolgálati
iroda igazgatójának kijelentése szerint a titokban lefolytatott nyomozás forradalmi összees-

Л gaszdasági
a ¿zsirdlrágaságról
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k te l e fo n j e 1 e nfése.) Biid János gazdasági miniszter,' Wekerle
Sándor pénzügyminiszter és Mayer János földmivelésügyi miniszter ma tanácskoztak a zslrdrágaságról. A tanácskozásba bevonták a minisztériumok szakreferenseit is. Az értekezlet délután öt

küvést leplezett le az Alemtejo kerülethez tartozó Bejaban. Harminchat
bombát és tizezer
kilogram dinamitot fedeztek fel és tizepegy
személyt tartóztatták le.
' ' N

minisszierelc
ianácsRosíaU
órától este tíz óráig tartott és annak eredményeként elhatározták, hogy a legközelebbi minisztertanácsnak a gazdasági miniszterek javaslatot
terjesztenek elő és azt indítványozzák, hogy a
sertéshizlalóknak nyújtandó olcsó kölcsön által
tegyék lehetővé a sertéshizlalást.

Felrobbant 13 vagon benzin és petróleum
Bukarest, szeptember 13. Mogossuaía állomás ' kipattanó szikráktól meggyulladt. A tehervonat öszközielében kisiklott egy tehervonat mozdonya és
szesen az Astra Romana társaság 32 tele petróleumszerkocsija, valamint az utána következő petrótartálykocsijából állott, amelyek közül 13 egymásleum-tartálykocsi. A tartálykocsi felborult, össze- után felrobbant és a kiömlő petróleum és benzin
tört és a benne lévő petróleum a mozdonyból
hatalmas lánggal és foftó füstöt árasztva elégett-

Milánó, szeptember 13. A fasiszta párt eddigi direktóriumát Mussolini miniszterelnök
hat politikai hívével cserélte föl, akiket a
rendelet politikai ellenőröknek nevez és az a
feladatuk, hogy tartományonként és kerületenként ellenőrizzék a fasiszta párt vezetőségének, úgyszintén minden egyes tagjának tevékenységét Az indította erre Mussolinit, hogy
akárhány vidéki kerületből panaszok érkeztek,
hogy a fasiszta pártfegyelem meglazult és a
vidéki pártvezetőségek működése nem felel
meg a fasiszta szellemnek. A politikai ellenőrök kőzött három képviselő van, olyanok,
akik résztvettek a párt megalapításában. Magának a párttitkárnak is ellenőre akad Greco
képviselő személyében, aki Mussolini teljes
bizalmát élvezi.

Földbirtokokra:

kölcsönt folyósltatloir teljes 100°/o-os kifizetéssel
7Ví°/o évi knmattal, 35 évi törlesztésre, garantáltan
8 nap alatt a föld forgalmi értékének 5;,% ig. (Váltó
vagy kezes nem kell 1 l Földbirtok-vételeket pénzintézetem az érték 50°/o-ig finanszíroz. Házakra 10
évig terjedő kölcsönök 9«/o évi kamattal 1 Építkezési
kölcsönöket 16 évt törlesztésre 8V«°/o-os kamatalapon folyósillatunk. Váltó hitelek kereskedőknek,
iparosoknak 8 % évi kamattal folyóslttatnak. örökségekre, követelésekre, kölcsönt, előleaei folyósiltalunk magánoénzből. (Válaszbélyeg beküldendő!)
Radó Mihály, bankblzományos, Budapest, VI.,
Szondy ucca 11. (Alepitva 1893.)
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Ni van
a hidburkolási munkálatok körül!

Aggályok merültek fel a burkolás kérdésében — A technológiát intézetben vizsgáltatják meg a vállalkozó anyagát
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
polgármester a napokban fölküldötte Mihályffy László műszaki tanácsost, a mérnöki
hivatal városrendezési osztályának vezetőjét
és dr. Turóczy Mihály tiszti főügyészt Budapestre. Ennek a különös összetételű kiküldetés,
ruek igen érdekes, egyelőre azonban még teljesen tisztázatlan háttere van. A két városi
tisztviselő

mintát vitt fel magával abból a
fenyőfaanyagból, amelyet a város
budapesti vállalkozója a közüli
hid burkolására használ fel,
a fenyőfaanyag pácolószeréből. Ugy a fát,
mint ezt az impregnáló szert megvizsgáltatják
a budapesti technológiai intézet anyagvizsgáló és vegyelemző osztályával és

a vizsgálat eredménye dönti el,
vájjon a város íelbon!;a~e a vállalkozóval kötött szerződését.
Már napok óta az a hir kering a városban,
hogy a közúti hid burkolásánál felhasznált
anyag minőségét illetőleg a szakértők körében bizonyos aggályok merültek fel. Ezeket
az aggályokat a város törvényhatósági bizottságának egyik tekintélyes szakértő tagja szóbelileg közölte a polgármesterrel, aki azonnal
utasította a kérdés tisztázására a mérnöki
hivatalt. Az a gyanú merült ugyanis fel, hogy
a vállalkozó, aki munkájának nagyobbik részét már elvégezte,

nem a szerződésileg megállapított anyagot használja a hid burkolásához.
Ezt a kérdést fogják most tisztázni.
A Délmagyarország munkatársa érdeklődött
csütörtökön ebben az ügyben Berzenczey Domokos műszaki főtanácsosnál, af mérnöki hivatal vezetőjénél, aki a következőket mondotta:
— Nem a burkolóanyag minősége ellen van
kifogás, mert az kétségtelenül megállapithatólag vörösfenyő, tehát a szerződésnek megfelel,
hanem más súlyos kifogások vannak a hid
körül. A polgármester éppen ezeknek a kifogásoknak az elintézése végett küldötte Budapestre Turóczy főügyészt és Mihályffy László
műszaki tanácsost.
Arra a kérdésünkre, hogy

mik azok a súlyosabb bajok,
Berzenczey

Domokos

nem adott felvilágosítást.
Megkérdeztük ezekután a polgármestert is,
akitől a következőket tudtuk meg:
— A főügyészt és Mihályffy tanácsost a
technológiai intézet anyagvizsgáló hivatalába
küldtem fel, hogy ott megvizsgáltassák a hid
burkoló anyagának impregnálásához használt
pácolóanyagot. Az a minta ugyanis, amelyet
a vállalkozó bemutatott, nem felelt meg a követelményeknek, a szakértők tul gyöngének találták, mire a vállalkozó azt mondotta, hogy
az anyag kifogástalan, csak a mintát vették
rossz helyről. A folyadék, állítása szerint nem
keveredik tökéletesen, a sürübb pácolóanyag a hordó fenekére ülepedik le, a mintát pedig a pácolóanyagot tartalmazó hordó
felső részéből vették. A kérdést az anyagvizsgálat eredménye fogja eldönteni. Azért ment
fel Mihályffyval együtt Turóczy főügyész is,
hogy közvetlenül értesülhessen a vizsgálat min.
tien mozzanatáról, mert

szükség esetén esetleg sor kerül
a vállalkozóval kötött szerződés
felbontására és a kártérítési pör
megindítására is.
A hidburkolat faanyaga egyébként megfelel a
szerződés feltételeinek: vörösfenyőkockákat
b
asztnál a vállalkozó.
Véleményt kértünk erre az ügyre vonatkozólag attól a szakértőtől* aki felhivta a (dor

logra a polgármester figyelmét. Ez a szakértői vélemény a következőkben foglalható
össze:
— Kétségtelen, hogy a vállalkozó vörös-

fenyőt használ a hid burkolásához, tehát ebből
a szempontból nem kifogásolható szállítása.
A város a faanyag pácolási módját kifogásolja
és a pácolóanyag minőségét. Ehez nem értek.
Véleményem szerint a szerződés felbontására
csakis akkor kerülhet a sor, ha a városon kívül a vállalkozó is fel akarja azt bontani.
Ez a három nyilatkozat — ha lehetséges —
még bizonytalanabbá teszi ezt a kérdést, amely
valószínűleg csak a technológiai vizsgálat eredménye alapján tisztázódik majd

A szegedi felsőipariskolában
a kultuszminiszter rendelete ellenére
egy tanár árusítja a tanszereket

Az összes papirkereskedők szolidárisán leszállították az árakat, veszteséggel áru*
sitanak és igy küzdenek az iskolai tanszerkiszolgálás ellen
A szegedi könyvkereskedők, amikor tudo(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
mult tanévben, mint emlékezetes, igen súlyos másukra jutott a felsőipariskolában folytatott
sérelem érte a szegdi könyvkereskedőket a tan. i üzleti tevékenység, küldöttségileg akartak tilkönyvmonopólium bevezetése miatt- A szegedi
takozni a miniszteri rendelet megszegése ellen
tanfelügyelőség például elrendelte tavaly, hogy
Czizmazia igazgatónál, de hiába próbálkoztak,
kerületében az iskolák csakis a Kalász által
nem juthattak sohasem eléje. így elhatározták,
kiadott könyveket használhatják, aminek az hogy a tanszerek árának leszállításával felvet
lett a következménye, hogy a könyvkereske- szik a versenyt Sikorszky tanárral és erről m a
kedők, akik más kiadású tankönyvekkel is a következő röpiratot adták ki:
fölszerelték raktárukat, súlyos veszteségek ér>A felsőipar iskolai tanulók (¡gyeimébe! A
ték. Ezek a mul(esztendei bonyodalmak az
felsőipariskolában dnló Illetéktelen verseny elidén elsimultak, sőt a kultuszminiszter egy
len kénytelenek az összes szegedi papir- és
ujabb keletű rendelete alapján ugy alakult a
irószerkeresketfők az ott használt cikkeket az
helyzet, hogy a könyvkereskedők végre megalábbi árakon, veszteséggel árusitani.
szabadultak az illetéktelen és az illegitim konAi Oasxe*
Slkorsiky
tanár nr el- paplrkeretkurrenciától is. A háború óta az a furcsa szodflk irai
adási árai
kás honosodott meg különösen a középisko1 üveg Pelikán tus, kicsi
P —.80 P —.60
lákban, hogy a tanterv szerint szükséges köny1 üveg Pelikán tus, nagy
P 1.60 P 1.20
veket és tanszereket az iskola szerezte be és
1 darab egész ives rajztábla P 12.— P 9,—
árusította. Ez természetesen súlyos mértékMonopol rajzpapir
P 1.— P —.75
ben sértette a súlyos adókkal megterhelt ke40 lapos kemény füzet
P 1.— P —.75
60 lapos kemény füzet
P 1.30 P 1,—
reskedők érdekeit, mert hiszen az iskola nem
80 lapos kemény füzet
P 1.60 P 1.20
Mrt üzlethelyiséget, azért nem fizet házbért
100 lapos kemény füzet
P 1.80 P 1.35
és kereskedői működését sem terhelte semmiTovábbá minden a felsőipariskolában hasznáféle adófajta.
latos cikkek (pl. fejesvonalzók, háromszögek,
A könyvkereskedők kérésére a kultuszmimérő- és logarléoek. valamint rajzeszközök,
niszter nemrégen szigorú rendeletet adott ki,
stb.) mélyen leszállított árakon kaphatók az
összes szegedi könyv-, papir- és irószerkeresamelyben eltiltotta az iskolában való könyvkedésekben.«
és tinszerárusítást és kimondotta, hogy a diákok abbém a könyvesboltban szerezhetik be
Talán a Legérdekesebb a dologban az,
szükségletüket, amelyikben akarják.
hogy a felsőipariskola miért nem törődik a
A kultuszminiszter rendelete értelmében az
kultuszminiszter rendeletével. Ez az iskola nem
összes szegedi iskolák beszüntették a régi rend- tartozik a kultuszminiszter hatáskörébe, haszert és a diákság igy minden akár valódi, nem a kereskedelmi minisztérium a felettes
akár látszólagos presszió nélkül a legitim ke- hatósága. A kérdéses rendeletet, amely eltiltja
reskedelem l t j á n szerezte be tankönyv- és
az iskolában való tanszerárusitást, Klebelstanszerszükségletét. Egyetlen iskola van csak
berg Kunó kultuszminiszter irta alá. A szeSzegeden, amely nem tartja be ezt a miniszteri
gedi felsőipariskola álláspontja szerint pedig
rendeletet: a szegedi felsőipariskola, ahol Si- ez a rendelet csak akkor kötelezné a felsőiparkorszky tanár ur továbbra is foglalkozik tan- iskolát is, ha azt a kereskedelmi miniszter, is
szer-, rajzszer- és irószerárusitással.
aláirta
volna...

Egyemeletes székházat épit az Ipartestület
a Horváth Mihály~uccai háza helyén
Elöljáróság! ülés az ipartestületben
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) | nokon harcoltak, naiv, gyerekes, közönséges nem
A nyári szünet óta csütörtökön délután ült össze kamarai főtitkárhoz méltó, hanem a »hátul gomelőször az ipartestület elöljárósága rendes ülésre bos» gyerkőcökből illő háborúsdi volt.«
Körmcndy Mátyás elnöklete alatt. A szünetben sok
(Megjegyzendő, hogy Takács kétebelei a gomboügy halmozódott fel és az előljárósági ülés prog- sokról e jelvényt viselő kamaraeHmes«kre vonatramján 38 pont szerepelt. Nem ígérkezett semmi kozik.)
különösebb a tárgysorozat letárgyalásánál. azonTakács kitételeit Körmendy Mátyás felszólítában napirend előtt Takács Béla beszámolót tartott sára enyhítette. Közben Kis Géza áDt fel szóa szolnoki kongresszusról és bevezetőben megemlé- lásra. Többen állandóan éltetik a kézmüveskamakezett a kézmüveskamarák ügyéről. Az erről szóló rát. Balogh Péter, a zajongás vezetője, aki most
sorokat szórói-szóra a következőképen olvasta fel: az ellenzéknélküli elöljáróságban virgonc tevékeny»A szolnoki kongresszuson akarták ugylátszik séget fejt ki a közbeszólásokban.
döntő ütközetre vinni a közös kamarák s kézmüAnnyi a tárgy, hogy a jegyzőkönyveket fel sem
veskamara ellen azokat, akiket magukhoz lán- akarják olvasni és csak ugy akarják látatlanba
colni. vagy félrevezetni tudtak, vagy hamis jel- hitelesíteni, mire Kis Géza tiltakozására mégis
szavakkal tüzeltek az IPOSz becsületes törekvései felolvassák.
ellen.
A szegedi iparosság nyomorúságos helyzetének
Levették a kézmüveskamarák ügyét a napirend- javítása érdekében felírnak az IPOSz-boz, hogy
ről. ami indokolt volt, mert a feszült légkörben
járjon el az illetékeseknél. Körmendy elnök fela beugratott iparosok féktelen üvöltésének köze- olvasta a feliratot, amely mindég bajnak okát
pette tárgyilagos határozatot hozni nem lehetett Trianonban jelöli meg.
^ Az a harcmodor, amellyel a »tömbösök« SzolNagy vitát nxovokáít a házépítés ügye, Ujgtanúj
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most már néhány héten belül kl kell menni a I építés mellett foglalt állást. A hozzászólások során
régi épületből, mert lebontják. Az előzőleg tartott
Gombos István a házvásárlás előnyeit bizonyíelnöki értekezlet ugy határozott hogy a Horváth
totta. mert szerinte a mai viszonyok között uj
Mihály-uccai telken egyemeletes házat épit 220 000 házat építeni nem kifizetődő. Az értekezlet azonban
pengős költséggel, tehát 50 ezer pengő kölcsönt
ugy határozott, hogy az ipartestület Horváth Mikellene felvenni a házépítéshez mert a többi pénz
hály-uccai telkén építendő egyemeletes székházra
az ipartestületnek rendelkezésére áll.
tesz javaslatot.
Dacsó Arnold a Horváth Mihály-uccai ház átAz elnöki értekezleten ezután Schatz Izsó bealakítása mellett és az uj ház építése ellen szólalt
jelentette hogy hallomása szerint, többek azzal
fel. mig Deutsdh Mór és Schwartz Manó a régi gyanúsították meg. hogy ő a Bohn-féle ház megháromemeletes palota építését szeretné megvaló- vétele esetén magának egyszázalékos haszonrészesítani. Bokor Adolf felszólalása után Oltovay Ist- sedést kötött volna ki a tulajdonostól. Ezért a
ván épilész szakszerű felvilágosításaiban annak a
rágalmakért elégtételt kér és a rágalmazót bíróság
véleményének adott kifejezést, hogy a jelenlegi elé állítja.
körülmények között nem ajánlatos a Horvá.h MiBerg János szerint a vádakat először dr. Lévay
hály-uccai ház átalakítása és az uj emeletes ház
Ferenc terjesztette, aki állítólag magától Bohn
építése látszik rentábilisnak.
Antaltól hallotta a Schatz Izsóra vonatkozó állíKörmendy elnök összefoglalta az elhangzott feltásokat.
szólalásokat és szavazásra tette fel az elnökség
Ezután Metzger Péter szólalt fel személyes terjavaslatát.
mészetű ügyben. Magyarázatot kért Gombos IstA többség elfogadta a javaslatot és Így a Horvántól arra. hogy ő miért nem való az elnöki
váth Mihály-urcal telken az ipartestül' t egyemeletanácsba.
tes székházat épit. A ház épi ését még ebben az
Gombos István válaszában kifejtette, hogy Metzévben megkezdik, lehetőleg október végén. Ezt
ger Péter nem iparoshoz méltóan viselkedett aktermészetesen csak akkor lehet keresztülvinni, ha
a Horváth Mihály-ucoai ház lakóinak megfelelő kor, amikor a Bohn-ház megvétele alkalmával
a tulajdonos előtt valósággal agyondicsérte
a
lakást szereznek.
házat.
Több adminisztratív természetű ügy tárgyalása
után az ülés véget ért.
Körmendy Mátyás szerint Metzger Péter viselkedése ez alkalommal tényleg nem volt helyes. MetzAz előljárósági ülés előtt délben elnökségi ülést
ger Péter azonban az elhangzottak ellenére is
tartottak amelynek egyetlen tárgya az ipartestület elégtételt kért az elnökségtől, majd amikor a kért
házépítési ügye volt Az elnöki értekezlet a ház- elégtételt nem kapta meg. elhagyta az üléstermet.

200 gazda tett feljelentést egy cigányasszony ellen,
aki ajándékért — esőt ígért
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Atokházán az elmúlt hét folyamán több mint kétszáz család tett feljelentést egy kuruzsló cigányasszony ellen, aki a békés átokházi magyarok híszékenységét kihasználva, rászedett
ós megzsarolt kétszáz családot. Az átokházi
magyarok között az utóbbi időben nagyfokú elkeseredés vett erőt. Augusztus ugyanis eső
nélkül mult el. A kukoricás elégett, a kapásnövények elszáradtak. Az átokháziak elkeseredve nézték reményeik szertefoszlását. E z időben jelentkezett a tanyák között egy cigányasszony, aki rövid időn belül nagy hírnévre
lett szert. A cigányasszony kellő jutalom ellenében jótékony esőt igérl a
magyaroknak...
Az első házból, ahol jelentkezett, m á r jól
felpakkolva távozott. A »bűbájos« cigányaszszonynak a szerencse is kedvezett. Amikor
az első helyen felvette az ajándékokat és beígérte a jótékony esőt, másnap tényleg megeredtek az egek csatornái...
Mennydörgött
és villámlott. Másnap már meglátszott az eső
hatása a kapásnövényeken. Ahogy felcsenderültek a kapásnövények, ugyanolyan mértékben növekedett a cigányasszony tekintélye is.

Az eső utáni napokban a kuruzsló cigányasszony megkezdte sikeres munkáját. Házrólházra, tanyár ól-tanyára járt és mindenhol esőt
igért. A gazdáktól hol élelmet, hol ruhanem ű t kért. Alig volt gazda, aki nem ajándékozta volna meg a cigányasszonyt, aki később
egyre bátrabb lett- Pénzt, ékszert és aprójószágot követelt a gazdáktól, akik bízva a cigányasszonyban, készséggel eleget tettek kérésének.
Az eső azonban nem jött meg. A cigányaszszony u j ajándékokat követelt, mig azután a
kuruzsló cigányasszony hire a rendőrség fülébe is eljutott. Az alsótanyai lovasrendőrség
mindent elkövetett, hogy a cigányasszonyt elfogja. Összeírták a károsult gazdákat. Több
mint kétszáz gazda került kapcsolatba a kuruzslóml. A gazdák sokáig házaikban rejtegették az élelmes cigányasszonyt, sőt később
teljesen nyomaveszett.
A cigányasszony ellen a rendőrség most a
kapott személyleírások alapján
körözőlewlet
adott ki, mert az a gyanú merült fel, hogy
Alsótanyáról más törvényhatóság területére
szökött át.

Tanácsi kifogások
a szegedi taxik rendszertelen működése ellen
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minden
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Ha pedig megérkezett, előbb negy kerülőt
csinált, hogy s taxaméter
többet
mutasson.
Ezekre a panaszokra vonatkozólag
Pálfy
tanácsnok elmondotta, hogy a város közgyűlése még a mult évben megalkotta a taxi
szabályrendeletet és azt Jóváhagyás végett
fölteriesztette a kereskedelmi miniszterhez, a
Jóváhagyás azonban még nem érkezeti meg.
A minisztérium egyik pontját kifogásolja a
szabályrendeletnek, még pedig azt, amely a
bérautókra
vonatkozik.
A szabályrendelet
ugyanis nem lesz különbséget bérautó és
taxi közölt. A bérautóhoz elegendő az Iparigazolvány, ez a típus azonban nem állha?
ki a standra, csak garázsból rendelhető meg.
A taxlaulóhoz viszont kölön engedély Is szükséges. A minisztériumban megigérlék legutóbb, hogy pótlás végeit rövidesen lekOldík
a szabályrendeletet és azután a lehelő leggyorsabban végrehajtják. Addig Is azt Javasolta, hogy a tanács írjon át a rendőrkapitánysághoz és kérje

a taxi-forgalom ellenőrzésének
megszigorítását.
A panaszokat jogosnak tartja, mert a dalosverseny alkalmával ls sok baj volt a taxikkal ugy forgalmi szempontból, mint a drágaság mialt. Kétségtelen, hogy Budaoesten
az
autótaxi lényegesen olcsóbb, mint Szegeden.
Ott a taxaméteren mutatkozó viteldíjnál is
kevesebbel kell fizetni husz százalékkal.
A tanács Pálfy Javaslatai elfogadta és kimondotta, hogy a rendőrséget kéri fel a
rendteremtésre.

Négyszer rálőtt
Budapest, szeptember 13. M a reggel a budafoki Templom-uccában Wrantág Rezső négy,
revolverlövéssel súlyosan megsebesítette válófélben lévő feleségét. A jelenetnek szemtanúja
volt Glatt József is, aki a válófélben lévő aszszonyt a válás u t á n el akarta venni. Glatt kJ
akarta csavarni W r a n t á g pincér kezéből a
revolvert, amire a merénylő elmenekült. Az
asszonyt életveszélyes sebesülésével a kórházba szállították.

R rendőrséget kérik fel a taxik ellenőrzésének megszigorítására

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr.
Pálfy József tanácsnok a csütörtöki tanácsülésen néhány u| toxlengedély Iránll kérelmet referál! és Javaslatára kimondotta a tanács, hogy uf engedélyt mindaddig
nem ad
ki, amíg a már kiadott engedélyeket igénybe
nem veszik. A standokon, a forgalomban
ugyanis még mindig nincs annyi autótaxi,
mint ahány rendszámot kiadtak már az illetékes halóságok.
A tanácsi határozat kimondása ulán szót
kért Berzenczey
Domokos mflszakl főtanácsos és különböző panaszokat
terjesztett a
tanács elé a taxiautók működésével
kapcsolatban. Elmondotta, hogy

Azl a négy-öt autótaxii, amely az állomáson
tartózkodik, a jobban siető utasok azonnal
lefoglalják, a többire már nem Jut kőcsl és
kénylelen összezsúfolódni a villamoson, vagy
pedig igénybevenni a konflisokai, ha éjjel
érkezik, akkor gyalog bandukolhat be a sötét városba.
Elmondotta Berzenczey Domokos azt Is,
hogy

a szegedi taxik soffőrjel képtelenül nagy vlteldijat számítanak

a szegedi közönség egyre elégedetlenebb a taxikkal, mert azok
nagyrészben megbízhatatlanok,
pontatlanok és drágák.

és számításuk helyességét ellenőrizni alig
lehet. Tapasztalatból tudja, hogy Budapesten
ugyanazért a pénzért, amit Szegeden fizet ki
taxiért, háromszor, négyszer akkora utat tehet meg. D e van más panasz is. Többször
megtörtént, hogy lakása elé meghatározóit
Időre, amikor utazni akart, telefonon taxit
rendelt,

Az állomásokon, a vonatok érkezésekor soha
elegendő autó nincs, ami igen nagy kényelmetlenséget okoz az érkező utasok számára.

a rendelési szabályszerűen felvették, de az autóra hiába várt,
az nem érkezett mea.

leányka és fiu fehéríiemüek és ágyneműd,
ffiu

leányka ruhák,

intézeti ruhák
készen és rendelésre is

regitliviilí olcsé szabott árakon
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arai

Nyíregyházán, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon, Sátoraljaújhelyen, Baján, Pécsett,
Nagykanizsán, Kaposváron, Pápán és Tatárt
A belügyminiszter uj rendelete
stb. A pécsi egyetemen is tartottam egy elő(.A Délmagyarország
munkatársától.')
A
körülmények között történt baleseteknél rend- adást és amerikai jogi témákat fejtegettem
a szegedi, szolnoki, miskolci és debreceni ügy-i
kerékpárosok uccai közlekedését szabályozó szerint mind a két személy megsérült.
védi
kamarában. A sátoraljaújhelyi és nagy-,
belügyminiszteri rendelet részletesen meghaA belügyminiszter most pótlólag kiegészítározza a kerékpárforgalmat. A rendeletnek tette rendeletét és a rendőrség figyelmét fel- kanizsai jogász-közönség előtt is tartottam egyazonban több olyan hiányossága van ; amely hívta arra, hogy kerékpáron, vagy motorke- egy jogi előadást. Közben Budapesten is szor-i
csak a gyakorlatban derült ki. Nem egyszer rékpáron csak egy személy ülhet. A rendelet goskodtam: előadást tartottam a Béke Egye-«
fordult elő, hogy a kerékpár és motorkerékpár ellen vétők a belügyminiszteri rendelet értel- sületben, az Újságkiadó Tisztviselőknél, at
Feministáknál, a Kereskedelmi Alkalmazottak!
szerencsétlenséget az okozta, hogy a kerékmében száz pengőig terjedhető pénzbirságban
Szövetségében, a Pedagógiai Társaságban és
páros a kerékpár vázára, vagy pedig csomagrészesülnek.
a Cobden Szövetségben.
fartójára egy másik személyt ültetett• Az ilyen
Ha arról van szó, hogy meglehetősen fárasztó körutazásom ideje alatt újságírói mű*
ködésemet folytattam-e, ugy ha az elvégzett!
munkának csak a mennyiségét tekintjük: mindenesetre jogosítva vagyok megveregetni a
saját vállamat. Majd el is felejtettem, hogy;
ez idő alatt könyvet írtam A hirdetés tudomás
Kolozsvár, szeptember 13. Fogarasról jelentik, i tek. testét a kftves ufcioz vágták. A gerin'ooszlop nyáról és egy másik könyvet Az amerikai
demokráciáról.
hogy Balan, a hírhedt haramia lábainak megbénít- J egy kőben ekkor sérült meg, úgyhogy a haramia
iása a gerincvelő sérülése folytán állott be. Ez egész életére béna marad.
És 1928 elején elkezdtem irogatni ezekeE
ugy keletkezett hogy amikor a haramiát lelőtték,
A haramia már beismerésben van és a büníratok a visszaemlékezéseket, — ez azonban már nem
az elfogatása színhelyétől az autóig, amelyen kór- egy egész kötetre szaporodtak. Az ügyész hat- munka volt, hanem passzió. Az utolsó.
házba szállították, a helybeli földmivesek vitték
rendbeli rablógyilkos&íggal, több rablással, erőAhhoz, hogy valaki még életében közzéa sebesültet a hátakon. Az önkéntes betegszállí- szakkal és hatóság elleni erőszakkal fogja vádolni
tegye emlékiratait, igen nagy bátorság szüktók akik már hetek óta legnagyobb rettegésben
a haramiát- A tárgyalást előreláthatólag Fogarason
séges. Az egész világ egyetért abban, hogy,
éltek a haramia miatt, nem bántak valami kí- tartják meg.
méletesein Balánnal, hanem amikor az autóhoz érminden önéletrajznak az a célja, hogy az író
önmagát minél kiválóbb jellemnek és minél
nagyobb jelentőségű férfiúnak tüntesse fel. Az
önéletrajziró elhallgatja vagy legalább szépítgeti hibáit. Azt hiszem azonban, hogy ért
ezt nem tettem: hibáimmal és bajaimmal
együtt irtam le magamat, annyi őszinteséggel,
amennyi csak kitelik egy embertől. Bátran
állíthatom azt is, hogy azt a hatást, amit a
közügyekre és a közéletre alkalmilag gyakorolni tudtam, vagy egyáltalán meg sem emiii^irvrtmmrtfLifijuiLmriKmjijifuü
tettem, vagy csak igen vázlatosan adtam elő.
Amikor már megjelent egy-egy fejezet eléggá
hányatott életemnek a leírásából, utólag természetesen sok olyan dolog is eszembe jutott,
amit talán meg is irtam volna, ha előbb gonXC1X.
doltam volna rá. Miután azonban egyelőre
semmi szándékom sincsen meghalni, remélem,
hogy majd a jövőben még élhetek az öreg
embereknek
azzal a privilégiumával,
hogy
1927 május havában fölkeresett a szerkesz- j Szeged büszke demokráciája mindig Haladó
időnkint
elfecsegjek
még
egyetmást
multamtőségben egy szegedi ügyvéd, dr. Fülöp Zsig- ! szellemű volt, de különösen az volt az én
mond. Elmondotta, hogy a »cillagos cikkeket« i szűkebb pátriámnak, a Felsővárosnak népe. ból, mely másnak a szemében lehet nagyon
egyhangú, de amely az én szempontomból megSzegeden nagyon sokan olvassák s a Kass-ban
Persze nem is sejtettem, hogy a világ azóta
az ügyvéd-asztalnál gyakran meg is vitatják. mennyire megváltozott. Este vacsora volt a ítélve sokkal változatosabb volt, mint óhajTudják, hogy a cikkek irója szegedi; de mi- Tisza-szálló kertjében. Dr. Erdélyi László tottam.
után én már nagyon régen elkerültem a szülő- egyetemi tanár, dr. Szivessy Lehel, dr. Biedl
Emlékezéseimből fejezeteket 1928. évi szavárosomból, nem lenneje célszerű lemenni s Samu, dr. Fülöp Zsigmond és Juhász Gyula badságomon, Lussin szigetén, Cigaleban vetetazokkal, akik a csillagos cikkek révén úgyis szólalt fel; természetesen egy kissé politizál- tem papirra, oly környezetben, hol családommindennapi kontaktusban
vannak vetem, tak is a szónokok s az elhangzott beszédeknek nak jelenléte, a természetnek elragadó, csodás
személyesen is megismerkedni?
nagy visszhangja támadt a szegedi és a buda- szépsége s egy iskolatársamnak és jó barátomnak, dr. Rajnik Béla főorvosnak és szerepesti sajtóban.
Dr. Fülöp Zsigmond ötletét helyeseltem és
június 15-én le is rándultam Szegedre. Hogy
Éppen szegedi látogatásom idejében jelent tetreméltó családjának barátsága és sok figyelne csupán szórakozzam, hanem valamit dol- meg 1925-ben irott csillagos cikkeimnek gyűj- messége egy hónapra elfeledtetett velem mindent, ami ebben az életben kellemetlen.
gozzam is, a kereskedelmi és iparkamara ter- teménye » Magyar hibák — magyar gondok«
mében előadást tartottam »Szeged lelkéről«. cimmel az Athenaeum kiadásában és junius
A Lloyd Társulat erre az előadásra igen elő- 16-án délelőtt Szegeden, a Tisza-kávéház előtt
kelő közönséget hozott össze s a Lloyd elnöke, olvastam Rákosi Jenőnek a könyvemről szóló Aúz
r o v a t a
Bokor Adolf vezette be az előadásomat. Ami- vezércikkét, melyben oly sok volt az elismekor felszólaltam, nagyon meg voltam hatva
rés és a dicséret, mint amennyi rendesen csak
Tréning a cirkuszban
és örökké szégyenlem, hogy meghatottságomat a nekrológokban szokott lenni.
elleplezni nem tudtam. Arról beszéltem, hogy
Tisztelt
Szerkesztő Url A cirkusz előtt, mely
1927 őszén újrakezdtem előadásaimat a szegedi egyetemen. Ez ugy ment, hogy Budapesten egy idő óta Szegeden szerepel, megálltam
pénteken délig megírtam a szombatra és vasár- tegnap néhány percre nézni, hogyan »tréninSzeptember 14., 15., 16-án, péntektől vasárnapig
napra
való cikkeimet, az íróasztal mellől föl- geznek« délután — amikor nincs előadás —
Budapesttel egyidejűleg!
kelve rohantam a vasútra; Szegeden a vasúti a jövendő akrobatái. Mondhatom mindnyájan
állomásról engem az egyetemre, podgyászomat — akik ott álltunk — megbotránkoztunk az
pedig a szállodába vitte az autó. Az előadás embertelenségen, amelyet ott láttunk.
Az oktató egy kisgyereket tanított (talán 6
után, este nyolckor már vártak szegedi barátaim, akik közül velem töltötték az estét azok, eves volt a gyerek). Már olyan fáradt volt,
akik éppen ráértek: dr. Fülöp Zsigmond, dr. hogy sirt szegényke, de az oktató csak akkor
Szivessy Lehel, dr. Mezei Pál, dr. Palócz engedte el, amikor már félholtra kifárasztotta.
Ugy gondolom, emberségesebben is lehet akSándor, Vas Károly, dr. Szekerke Lajos, dr.
Eisner Manó, dr. Schwarcz József, stb. Néha robatákat nevelni és a rendőrségnek figyelvelünk tartott dr. Gaál Endre városi tanács- mébe ajánlom ezeket a »tréningeket*.
Tisztelettel: S. P.
nok, dr. Rottenberg Pál, dr. Biedl Samu, dr.
Bodnár Géza, dr. Haberl Pál és mások is.
(Évezredek dala.)
SZÉOIENYI MOZI Szeptember 14, l S ^ e ^ n l
Volt rá eset, hogy harminc-negyvenen ültünk
Nngy gtaettó dráma 8 ¡elvonásban.
Szerep ők:
p?nteken, szombaton, vasárnap
az asztalnál.
Rnhinovitz kántor — — W a r n e r Glanc]

Tilos a kerékpár csomagtartójára vendéget ültetni

A rettegő parasztok
a földhöz vágták a megsebesüli Bálául

Színházjegyek
a D é l m a g y a r o r s z á g jegyirodájában
elővételi dij nélkül válthatók
SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKIRATAI
Körutazás Magyarországon

H

— — — — — E u g é n i a Besseret
ladeison — — — — O l l ó l í d e r e r

Sára

Marj Daie — -

—— M a y Mc.

Avoy

Azonkívül: H í r a d ó k .

Eltedások kezdete:

5 órakor a <«11, 7 ás 9 órakor a nyári
helyiségben.

A tél folyamán csaknem minden héten uton
voltam: számos városba ellátogattam és előadásokat tartottam. Mindenütt nagyon szépen
fogadtak: Makón, Hódmezővásárhelyen, Orosházán, Békéscsabán, Gyulán, Debrecenben,

1
Szeress Bélaffi,Nem nősülök H
M Vipjálék 7 (elvonásban. Fös7erepiö: Nell Hemllton. Azonkívül: Lj
1
Szalmaözvegyek.

H Vígjáték 6 felvonás'un.
Föszeieplö: Madge Belláuy. a j
Í j Előadások kezdete 5 órakora téM 7 és 9 órakor a Korzó nyári | j
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Péntek. Róm. kath. Sz. f felm.
Protestáns Szerénke. Nap kél 5 óra
35 perckor, nyugszik 6 óra 15 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt fél 10-től
1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Barcsay Károly. Széchenyi tér 12. (Tel.
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.)
Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 21. (Tel. 62.)
Löbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldvány
I.ajos, Újszeged. Vedres ucca 1. (Tel. 846.) Selmeczv Béla. Somogyi-telep. Telefon 5.
M

-ÉA!

— Enyhe idő, esetleg esővel. A Meteorológiai
Intézet jelentése: Hazánkban a hőmérséklet lényegesen csökkent és igy a maximális hőmérséklet
4—6 fokkal kevesebb lett. mint az előző napokon.
Emlitésre méltó esők nem voltak, csak kisebb
csapadékok az ország nyugati és délnyugati részében és az Alföld közepén jelentkeztek. A legnagyobb csapadékot. 8 mm-t, Siófokon mértek. Jóslat: Változatlanul felhős, enyhe idő, esetleg kevés
csapadékkal.
— Hétfőn kezdődnek az iskolai előadások. A
szegedi állami Klauzál Gábor reálgimnáziumban
a Ve*I Sancte szeptember 17-én 9 órakor lesz.
A tanitás 18-án kezdődik. — A szegedi állami
Árpádházi Szent Erzsébet leánygimnáziumban az
iskolai évet szeptember 17-én. hétfőn nyitják meg.
A római katolikus vallású tanulók Veni Sanctera
fél 9-kor a más vallásúak az iskolában fél 10-kor
gyülekeznek. — Egyébként hivatalosan közlik, hogy
az összes szegedi középiskolákban a tanitás szeptember 17-én. hétfőn kezdődik.
— ünnepi istentiszteletek a zsinagógában. Pénteken délután háromnegyed hatkor, szombaton és
vasárnap délelőtt félnyolckor szombaton délután
negyedhétkor.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
850

— Nem korlátozzák a színházi szabadjegyek
számát. Megírta a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy a
tanács a színházi szabadjegyek számának tízzel
való redukálását határozta el. A tanácsi határozat
értelmében a rendőri, a tűzoltói és a mérnöki
ügyelet keltő helyett az idén csak egy-egy állandó
szabadjegyet kapott volna, a hetilapok szerkesztőségei pedig állandó szabadjegy helyett csak a
l>emutató előadásokra érvényes szabadjegyet. Az
érdekeltek körében a tanács határozata nagy méllallankodást keltett és méltatlankodásukat hivatalosan is közölték Pálfy tanácsnokkal, a színház
intendánsával. A rendőrtiszti kar körében mozgalom is indult ezzel kapcsolatban a régi ügyeleti
dijak visszaállítása érdekében.
A rendőrlisztek
ugyanis néhány évvel ezelőtt, a színházi dekonjunktúra idején a kultuszminiszter kívánságára önk é n t l e m o n d t a k r é g i ü g y e l e t i d í j a i kr ó 1 hogy az sem terhelje a nehéz gazdasági
helyzetlel küzködő színházakat. Azóta csak néhány filléres ügyeleli dijat kaptak. Kárpótlást talállak azonban a színházi szabadjegyekben. Most
arra az álláspontra helyezkedtek hogy ha a város
a szabadjegyeket redukálja, ő k s e m m a r a d h a t n a k meg a m é l t á n y o s s á g i a l a p o n
és kérni fogják ügyeleti dijaik felemelését. P a p p
Ferenc tűzoltóparancsnok szintén felkereste Pálfy
tanácsnokot és elmondotta, hogy a tűzoltóságnak
I örvényes joga van két ügyeleti helyre, mert az
ügyeletes tüzoltótiszten kivül van felügyeletes tüzoítótiszt is. akinek jelen kell lennie az előadáson.
P á l f y József a sok méltatlankodás alapján csütörtökön újra a tanács elé vilte a kérdést és
felhatalmazást kért annak a mult évi keretek köött való elintézésére. A felhatalmazást megkapta
Os az elintézés módja — értesülésünk szerint —
az lesz hogy mindenki ugyanannyi szabadjegyet
kap az uj szezonban, mint amennyit a mult évben
kapott. Változás tehát nem történik, csak anynyiban. hogy a szabadjegyek használatának ellenőrzését szigorítják meg. hogy.azokat többé illet é k t e l e n e k ne h a s z n á l h a s s á k .
x Munkásotthon tánciskolájában a tánctanitás
szombaton es'.e kezdődik. Az oktatást Révész Béla
tánctanár vezeti. Jelentkezni lehet este 8 órakor
a tánciskolában. Tanitás szerdán, szombaton. Vasárnapon kint vendégest, Jazz-baod,
45
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„Port indítanak az újságíró ellen akkor is
. M
ha jót akar
Budapest, szeptember 13. Vásárhelyi Gyula hír- I hírlapírók ellen milyen lehetetlen Jogcímeken inlapíró egyik budapesti lap karácsonyi számában j düairak pöröket. Most már pftrt indítanak • híraz elhunyt képviselők özvegyeinek sorsával foglal- lapíró ellen akkor is, ha valakinek csak jót akar,
ha valakinek az életén könnyíteni akar, Ha az
kozott Nagy cikkben számolt be a képviselők
újságírót ilyen cikkért bíróság elé lehet állítani és
özvegyeinek sanyarú életéről. Rosenberg Ignác volt
Tisza-párti képviselő özvegyének szomorú sorsá- ha a bíróság emiatt a cikk miatt bűnösnek talál
ról is megemlékezett és megírta, hogy Rosenberg engem, akkor a bíróság ítéljen el engem a legsúlyosabban. A bíróságnak módja van azonban
Ignácné Benedek Jánós özvegyénél lakik albérletmegállapítani cikkem szelleméből, hogy én csak
ben kis cselédszobában, nagy nyomorral küzködik
segíteni akartam és távol állt tőlem a rágalmazási
és noha elvesztette minden vagyonát, mégis hászándék.
rom fia közül csak, a legkisebbik támogatja néSchadI elnök békíteni igyekezett a sértettet az
hány pengővel.
újságíróval, de a sértett jogi képviselője nagy
A cikket Rosenberg legkisebbik fia sértőnek taanyagi Igényekkel lépett fel és igy a békekisérlálta magára nézve és rágalmazást pőrt indtto t a
letek eredménytelenek maradtak. A bíróság ezek
hírlapíró ellen.
után elrendelte a vádlott kérésére a valóság bi— A cikket a legnagyobb szeretettől áthatva
zonyítását, elrendelte Benedek Jánosné kihallgatáirtam — védekezett a hírlapíró a mai tárgyaláson
sát és a tárgyalást elnapolta.
— és ez a pör legjobb példája annak, hogy a
ИМММЯЙМАААПЙММаМММММММИМЯМИЯМЯИАМ
— Hatvany Lajos súlyos beteg. Budapestről jelentik: A tegnapi klinikai vizsgálat megállapította,
hogy Hatvany Lajos bárónak előrehaladott béliekéi ye van. A védő szabadlábra helyezése érdekében kérvényt ad be.
x Modellbemutatót tartok szalonomban pénteken,
14-én és hétfőn. 17-én legújabb őszi és téli modelljeimből. Releh Erzsi, Vár-acca 7.
41
— Leégett Galae legforgalmasabb nceája. Galacból jelentik: A Riser-uccában lévő Strull Lauer
fnszerkereskedésben tüz ütött ki. A tüz veszedelmesen elharapódzott és rövid időn belül az egész
ucca lángokban állott. A tűzoltók a tüzet meg
sem kisérlették eloltani, ellenben minden erejükkel
arra törekedtek, hogy a legjobban fenyegetett Maruszi-teret megmentsék a pusztító lángoktól. A leégett ucca Galac legelőkelőbb üzleti negyede volt,
amely most teljesen elhamvadt. A rendőrség Strull
Lauert letartóztatta, mert az a gyanú merült fel
ellene bogy üzletét sajátkezüleg gyújtotta fel.

A gabona és takarmányfélék
forgalmi adójának felfüggesztése
A szegedi kereskedelmi és iparkamara közli,
hogy a pénzügyminiszter 126.000—928. számú rendelete szerint szeptember 12-től nem esnek általános forgalmi adó alá a buza, rozs, kétszeres,
árpa, mindennemű széna, a takarmányozási célokra szolgáló nyers szalma és nád eladásából
származó bevételek.
További rendelkezésig mentesülnek az általános
forgalmi adó alul még a tengeri, zab, takarmányborsó, lóbab, bükköny, malombükköny, konkoly
rostaalja és mindennemű korpa, a takarmányozási
célokra szolgáló melassz. a kilúgozott répaszelet
(friss és szárított), mindennemű olajpogácsa (őrölve
is), extrahált olajos magliszt, törkölyök közül a
sör gabona, burgonya és melassztörköly, moslék,
malátacsira, a IX. tarifaosztályban nem említett
növényi eredetű hulladéktermékek takarmányozási
célokra és végül az állati eredetű takarmány eladásából származó bevételek a felsorolt árukban
az áru- és értéktőzsdén kötött ügyletek ytán eddig
megállapítva volt adót sem kell megfizetni.
Az olyan adózók, akik kizárólag a felsorolt
gabona- és takarmányfélék árusításával foglalkoznak vagy ezen kivül csak olyan áruk eladásával
foglalkoznak még. amely a legfontosabb élelmiszerek adómentességéről szóló rendeletek szerint
forgalmi adó mentesen árusíthatók, vagy amely
áruk után a forgalmi adót váltságösszegben kell
megfizetni, a rendelet életbelépésétől kezdve —
külön igazolás nélkül — igénybe vehetik az adómentességet és csak arra vannak kötelezve, hogy
15 nap alatt az illetékes forgalmi adóhivatalnál
írásban bejelentsék, hogy kizárólag adómentes gabona- és takarmányfélék, illetve adómentes élelmiszerek és váltságköteles áruk eladásával foglalkoznak. Ha adózó időközben adóköteles árukat is
forgalomba hoz. ezt a körülményt az adóköteles
áru bevezetésétől számított 15» nap alatt bejelenteni
köteles.
Az ily adózó köteles a rendelet életbelépéséig
kötött és korábbi rendelkezések szerint adóköteles
ügyletek után, tekintet nélkül arra, bogy az áru
ellenértékét megkapta-e vagy később fogja csak
megkapni. 30 nap alatt az általános forgalmi adót
tftg, összegben leróni. Indokolt esetben g pénz*

— Motordelekt a levegőben. Briganziból jelentik: A stambul—briganzi repülőjárat személyszállító repülőgépét szerdán majdnem végzetessé vált
szerencsétlenség érte. A repülőgép menetrendszerű
pontossággal startolt Stambulból. Félórai ut után
a motort defektus érte minek következtében kényszerleszállást végzett a nyílt tengeren. A nagy
ködben a pilóta elvesztette tájékozóképességét, igy,
nem volt tisztában a magassággal. A leszállás helyett belezuhant a tengerbe. Az utasoknak szerencsére nem történt semmi bajuk mert az odasiető
motorcsónakok megmentették de a motorkezelő
a vizbe fult mig az első pilóta a lábán súlyosan
megsérült.
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkaközvetítő hivatal közli: Állást kaphat helyben:
1 kovács; 1 bádogos; 1 vizvezetékszerelő; 5 asztalos; 1 sütő (fehér kemence). Vidéken: 3 bádogos; 2 asztalos; 2 csizmadia; 1 sütő (őssz.); 1
nyomdász (szedő).

ügy igazgatóság részletfizetést engedélyezhet.
Az olyan adózók akik a fenti árukon kivül forgalmi adóköteles áruk forgalomba hozatalával is
foglalkoznak, az adómentességet csak akkor vehetik igénybe ha az adómentes árukról külön üzleti
könyveket (raktár- és pénztárkönyvet) vezetnek és
kétséget kizáró módon (kőtlevéllel. számlával, levelezés stb.) igazolni tudják, hogy az adómentesnek feltűntetett bevételűk adómentes gabona- vagy
takarmányféléből származik.
Ha adózó bejegyzett kereskedő és könyveit a
kereskedelmi törvény rendelkezéseinek, illetőleg a
kereskedelmi szokásoknak megfelelően vezeti, az
adómentességet igénybe veheti, ha az adómentes
gabona- és takarmány üzleteit külön számlákon
könyveli.
— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók
Egyesülete egységes magyar gyorsirási kezdő és
haladó tanfolyamai szeptember 17-én. hétfőn délután hat órakor kezdődnek. Jelentkezni
lehet
ugyanekkor Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4. szám
alatt, az egyesület hivatalos helyiségében.
x Révész Béla tánciskolája a Belvárosi Maci
emeleti nagytermében szeptember 16-án, este fél
9 órakor megkezdődik. Tanitás kedd. péntek. Vasárnap vendég-táncest,
x Kérjen autótaxit telefonon szám nélkűL 654
— A repülőkapitány szerelmi drámája. Konstans
zából jelentik hogy véres szerelmi dráma játszódott le. Gherge Péter repülőkapitány délutáni álmát aludta, amikor behatolt szobájába a vele
együtt lakó barátnője és közvetlen közelből revolverrel rálőtt. A golyó a kapitány mellébe hatolt
és a hátán jött ki. A merénylet után a nő a rendőrségre f utott és bejelentette, hogy a Lahovári-*
uccában családi dráma történt, majd a tengerpartra rohant és a tengerbe vetette magát. Ugrás*
közben az egyik szirtdarabon összezuzódott a lába.
Az öngyilkossági kísérletet néhány tengerész észrevette és a leányt kimentette. Ügy a kapitányt^
mint a leányt a kórházba szállították. A kapitány
életben maradásához nincs remény. A tett okát
eddig. méR nem letetett щ^ПадгйгмЦ. -
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Müvésszet*
Holnap este megnyílnak a szinház kapui. A várod színház ezidej sziniévadját komoly előkészületek után ünnepélyes keretek közölt holnap este
nyitja meg. amikor is Madách Imre halhatatlan
költeményét szólaltatja meg. Az ember tragédiája
a legpompásabb előadásban, újszerű rendezésben,
tökéletesen uj kiá'litásban. továbbá az uj színtársulat legjobbjainak szereplésével kerül felelevenítésre. Az óriási áldozatkészség, mellyel a szinház vezetősége készül Az ember tragédiájának
felújítására, továbbá az a határtalan lelkesedés,
mely a legnagyobb szereplőtől a legkisebb szereplőig és a műszaki személyzetig áthat mindenkit,
akinek bárminő része van az előadásban, biztos
garanciája annak, hogy Az ember tragédiájának
holnap esti ünnepélyes külsőségek között leendő
felelevenítése maradandó müsordarabbá avatja Madách örökbecsű remekét, a magyar drámairodalom
büszkeségét.
Szerda—csütörtök: Mágnás Miska. A szegedi színházban az egyetlen operett, mely bemutatója óta
a legtöbb előadást érte meg. Bakonyi Kálmán és
Szirmai Albert népies zenéjü és víg kedélyű operettje. a Mágnás Miska volt. A szerda és csütörtök
esti felújításnak külön érdekességet kölcsönöz egyrészt az hogy Marcsa szerepében mutatkozik be
a társulat uj szxibrett-primadorrnája, a kitűnő
Dayka Margit, aki ezzel a szerepével aratta legnagyobb sikereit Kolozsváron, másrészt pedig az,
hogy a címszerepben Páger Antal egyik legbrilliánsabb alakítását ismerjük meg.

Mamó
A nagyobb
mai

leadóállomások
műsora

Budapest. 9.30, 11.45 és 15: Hírek, közgazdaság.
12: Déli harangszó az egyetemi templomból. Utána: Kamarazene. 17: Holló József dr. felolvasása: Planetarium. 17.45: Szórakoztató zene. 19
Rádióamatőrposta. 20: Kontz Endre dr. min. tan
előadása: Házinyultenyésztés ismertetése. I. rész
20.30: Strauss Cigánybáró és Denevér c. operet
leiből 22: Pontos időjelzés, hirek, ügető verseny
eredmények, időjárásjelentés. Utána Rigó Jancsi
és cigányzenekarának hangversenye az Emke-kávéházból. — Bécs. 16.15: Hangverseny. 19.20: Bécsi
zeneszerzők, dalest Karl Bayer hangversenyénekes
közreműködésével. 20.05: A Wiener Konzertorchesler hangversenye. — Berlin. 17: Szórakoztató zene. 20.30: Klabund emlékünnep. Utána hegedűhangverseny. — Brünn. 12.15: Gramofonzene. 15:
Zene. 19: Hangverseny. 20.10: Balalajka-zenekar
hangversenye. 22.15: Hangverseny közvetítése a
kiállításból. — Kattovitz. 18: Délutáni hangverseny. 20.15: Szimfónikus hangverseny. — Langenberg. 13.05: Déli zene. 20: Esti zene. 21.15: Szimfonikus hangverseny; utána könnyű zene. — London. Raven try. 18: Hangverseny. 19.15: Brahms
zongoramüvei. 19.45: Énekhangverseny. 20: Zenekari hangverseny. 23: Tánczene. — Leipzig. Dresden. 15: Hangverseny. 16.30: Délutáni hangverseny.
20.15: Zongorahangverseny a régi mesterek müveiből. 21: Népdalok. 22.15: Éjjeli zene. — Milano.
12.30: Rádiókvartett hangversenye. 16.30:
Jazzband. 21.35: Zenekari hangverseny. — Prága. 12:
Gramofonzene. 17: Hangverseny. 19: Operaelőadás
közvetítése a prágai nemzeti szinházból. — Róma.
13: Kamarazene. 17.30: Zenekari hangverseny. 18
óra 30 perc: Rádiótechnika. 21: Zenekari hangverseny. Közben Alexán dro Varaldo egyfelvonásos vígjátéka. — Stuttgart. Freiburg. 12.30: Grarnofonzene. 19.15: Angol nyelvlecke. 20.15: Szimfónikus zene. utána komoly és vidám legendák.
— Zürich- 12.30,: Hangverseny. 13: Zenekari hangverseny. 15: Gramofonhangverseny. 16: Tánczene.
17.15: Gramofonhangverseny. 20: Közvetítés Baselből.
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A szezon legérdekesebb mérkőzése lesz
a vasárnapi Bástya—Vasas ligameccs
Régen nem várt a szegedi sportközönség
olyan érdeklődéssel futballmeccset, mint a
most vasárnap eldöntésre kerülő Bástya—
Vasas meccset. A ligabajnokságok izgalmas
és mindig érdekes összecsapásai közül is
kiemelkedik ez a találkozás, mert egyrészt a
nagyszerű startot vett Vasas, másrészt pedig
a szegedi csapat pontszerzési lehetősége adja
meg ennek a találkozásnak érdekességét. Az
őszi kampányban a Vasas az egyetlen I. osztályú ligacsapat, ameiy eddig minden mérkőzését megnyerte és igy poniueszteség nélkül, áll a lista élén.
Érdekes ennek a csapatnak a reneszánsza.
A mull évben egészen legyengült és erősen
benne volt a kiesési zónában. Sokan már a
feloszlásával is számoltak. A kiesési zónát
ugyan sikerült elkerülnie, de sikertelen sze*
replése miatt erős anyagi zavarokba Jutott.
Legjobb játékosait el kellett adnia, hogy pénzt
szerezzen és rendezni tudja fojtogató adósságait. Alig maradt meg a régi nagy Vasasgárdából néhány játékosa, a többieket aztán
ifjúsági, vagy egészen szürke játékosokkal
pótolta. A ligabajnokságok kezdetén ezt a
csapatot vették legkevésbbé komolyan és
aligha akadt szakértő, aki a harmadik fordulóban a Vasast tippelte volna a bajnoki tabella első helyezettjének. Ez a csapat azonban megcsúfolt minden tippelést és hatalmas
meglepetésül Szombathelyen
legyőzte a félelmetes hirü Sabáriát, hogy aztán a második
meccsét a „35"-asok ellen még nagyobb sikerrel abszolválja. Harmadik mérkőzésre indul most vasárnap Szegeden a Bástya ellen,
tarsolyában két szép győzelemmel.
A Vasasról a kritika egyöntetűen azt állapította meg, hogy a régi, klasszikusan
szép
stílust ¡átsza uira, azt a ragyogó
skót stílust, amit hosszú
éoekig
Magyarországon
csak a nagy MTK és a Vasasok
játszottak.
Ma lalán még erőteljesebb, lendületesebb a
csapat játéka, mini volt régen, fénykorában.
Hogy nagyon j ó kondícióban kell lenniök, az
vitán felül áll, mert az eredmények ezt bizonyitják. A csatársora gólképes, halfsora megbízható, iempóbiró, védelme pedig elsőrangú.
Ezzel a teljesen fitt együttessel kell szembeszállnia a Bástyának vasárnap délután az újszeged! gyepen.
A szegedi csapat nem a legkedvezőbb körülmények között indult az őszi kampányban.
Első mérkőzését az újonc Somogy ellen meglepetésszerűig elvesztette. Súlyos két pontveszteség volt, de a rákövetkező meccsen a
Hungária ellen egy pontot szerzett, amire viszont kevesen számítottak. Amint hogy erősen
lehangoló volt a Somogy elleni kudarc, é p p
ugy ujabb reménykedésre
szolgált
a Hungária ellen elért eredmény és ezen a mérkőzésen mutatott játék. Határozott javulás volt
itt látható, ami csak fokozódhatott az e heti
erős tréningekkel. A Vasas—Bástya összecsapáson m á r — ha van érték a szegedi
együttesben — Jelentkezni kell a kondícióban és stilusban való feljavulásnek. Az a játék, amit a Hungária ellen az első félidőben
mutatott a csapat, a Vasas ellen is kell, hogy
eredményes legyen, de ehhez feltéllen hozzá
kell jönnie a 1!. félidő iempóbirásának is,
ami még nem volt meg a mult vasárnap. Egy
teljes félidőben védekezésre való berendezkedés sohasem lehet egy ligacsapat Játékszisztémáié, nem lehet harci taktikája. Bizonyos rendkívüli esetekben megbocsájtható, de
mint a futballjáték szellemével össze n e m
egyeztethető harci rendszer, elfogadhatatlan.

A vasárnapi mérkőzésen — hisszük — nem
kerül erre a sor. A Vasas, ha nagy formában
is van jelenleg. Szegeden, a Bástya ellen
nem indulhat mint biztos favorit.
Telfesen
nyílt, egyenrangú ellenfelek küzde'me tesz ez
az összecsapás,
amelyből a nagy győzniakarástól hevitett szegedi
együttes egy-kéi
gólarányu
győzelmét
várfuk. A Bástyának
győzni kell, mert ha a harmadik meccs után
is csak egy ponttal áll, akkor veszedelmes
helyzet alakulhat ki és ezt a piros-feketék
minden embere tudja.

Baumgarlner, Weiglhoffer és Króménberger kombinációba vannak véve a szeptember 23-án lejátszásra kerülő berlini és
pozsonyi válogatott mérkőzésekre. A Vasas
elleni mérkőzést egy szövetségi megbizoti
fogja végignézni és az itt mulatott forma alap«
ján döntenek a három játékos beválogatása
ügyében.

Ivancsics és Klug hirókat feljelentette a*
Újpest, illetve a Turul. Ehhez a Bástya is egészen nyugodtan csellakozhatna és harmadik«
nak feljelenthetné Ábray birót, aki vasárnap
egy tiszta gól meg nem Ítélésével elrabolt a
szegedi csapattól egy értékes győzelmei.
Himmler lesz a vasárnapi Bástya—Vasas
ligabajnoki mérkőzés birája.
Váhll, akit a Somogy-meccsen tettlegesség
miatt Boronkay biró kiállítóit, a fegyelmi bizottság 400 pengőre
és kétheti
felfüggeszt
lésre ítélte. Ugyanilyen Ítéletet kapott Pruho
is, az Attila játékosa, valamint Morvay
(So<
mogy).

Jobb mint otthon

a Szent István Étkezdében!

Elsőrendű kimondott házikoszt.
Abonenseket elfogadok.
Menü 1 pengő.
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J ó

Gázból

látató

való

erős, 16—18 év körüli

felvétetik

Electrolux
Rt., Kálván tér 2. szám,
jelentkezés d. e. 10—12 óra között.
46

ROYAL
NAGYSZALLODA
BUDAPEST,
Vn., Erzsébet körül 45-47.
169

Szegediek kedvenc

találkozó helye.

Magyarország l e g n a g y o b b s z á l l o d á j a .
S z o b á k a legolcsöbbtól I n x o s s z o b á k i g .

Szegedieknek különös
kedvezmények!

A Vasas—Bástya mérkőzés jegyei
10 százalék elővételi kedvezménnyel kizárólag a Déimagvarorszáonál

de
figyelembe
v e s z s z ü k , hogy
sok ezer szegény ember, munkás és egyéb
alkalmazott o l v a s s a a
Délmegyarorszég-ot, aki
n e m k ö l t h e t drága hirdetésre. Erre való tekintettel már
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Irányzat:
A mai értéktőzsdén az irányzat barátságosra
fordult. A külföldi, főleg a frankfurti és a newyorki szilárdság hatása alatt a forgalom .jobb hangulatban indult meg é s a vontatott forgalom e l lenére is magasabb árfolyamok kerültek felszínre.
Átmenetileg azután mély visszaesés állott b e . A
tözsdeidő második felében azonban szilárd berlini
riányzat következtében újból barátságos irányzat
kerekedett felül. A forgalom azonban csendes maradt és csupán Bauxit. Fegyver, Ganz—Villamossági
és a Juta részvényekben volt élénk, amely papírok
3—5 százalékkal javultak. A piac többi értéke i s
1—3 százalékos árnyereségre tettek szert. A hangulat zárlatig barátságos maradt. A fixkamatozásu
papirok piaca üzletfélen. A valutapiac kissé gyengébb.

lanyha, a forgalom

Délmagyarországot mindenki olvassa

E

csendes.

Hivatalos árfolyamok:
Buza
Tis zi v.
F.-t'azai
Fm.
Pv.
Bácskai
iunántuü — . — Hoz», pestvid.
Árpa takarmány
Afp* takarmány
Puiakorpa
Repce
Tenperi

78 kg.

77 kg.
2590 2610
25.85 26 05
25.75 25.95
25.75-25.95
25 75 25.95
2440-24.55
26.50 26.75
16 25 26.50
20.75 21.00
45.50-46.00
31 3 0 31 6 0

2610-2630
26.05—26 25
25.95—26.20
25 9 5 - 2 6 20
25.95-26.20

egyéb
Sörárpa
egyéb
Zab I.
közén
KMe*

24.70 2 4 8 0
2850-2950
27.50 28.50
26,00-26.25
25 25 25 50
26 75 27 5 0

a

kiadótulajdonos

Apróhirdetések
Egyetemi hallgató, Megbízható, Tanár, Piros szegfű,
Jó bánásmód, Ármegjelölés, Kellemes, 50, Állandó lakó, Müveit varrónő,
Intelligens, Havi 500, —
Iparos uri fiu, Szőke aszszony, 27—29—32 jeligére
levél van a kiadóban.

Feltétlenül jómegjelenésü
hölgy megadott címekre felek látogatására fixttzetéssel
és külön javadalmazással alkalmazást nyerhet. É r d e k lődni a Tisza-szálló főportásánál.
36

számhoz

43

Árverési hirdetmény.
Alolirt biráaágl Végrehajtó az 1881. évi LX. t - e . 10B. § - a értelmi
ben eieimel Msbirré teszi, hogy a szegcdi Wr. járásbíróság 1987
évi P. 614. száma végzése következtében dr. Wilbeim Lajos ügyvéd
által képviselt dr. Wllheim Sándor javára 154 pengő és járulékai
ereiéig 1928. évi julius hó 30 án foganatosított kielégítési végrehajtás
utján ie- és felillfoglalt és 1320 pengőre becsült kővetkező ingóságok, u. m.: berendezés stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir lárásbirőság 1928 évi Pk. 34517
sz<«m> végzése Mytán ÍM pengő tőkekövetelés éa rddig összesen
24 92 pengőben biróilag már megállapított s felmerülendő köHsécek.
valamint árverés kitűzés költség di|a erejéig Szeged, Feketesas ucca
11. szám alatt leendő eszközlésére 1928. évi szep.ember bó 14 nat>lának délelőtti 9 órája batáridőOl kltttatik és ahhoz a venni s z á £
dékozók elv megjegvzésml hivatnak meg, hogy az értniett Ingóságok
az 1881. LX. tc. 107, 106 §-al érteimében készpénzfizetés mellett
e d a t a i 0 b b e ' ' 2 í r Ö n e l ' 8 1 < u , * í , ! e * e t t n * becsáron alul is el togmk
Kelt Szegeden, 1928. évt augusztus bó 25. napján.

Farka*, kir. bir. végrehajtó.

Meghívó.
A Gőztégla és Hornyo)lcserépgy6r Rt.

Szőreg, bej. cég 1928. évi szeptember hó
22-én délután 4 órakor az rt. irodájában Szegeden (Klauzál tér 3. sz. alatt)

Belvárosban elegánsan bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ba felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Lehetőleg lépcsőházi bejáratú
bútorozott
s z o b á t keresek aionnalra körutak környékén

.Dlscrét* jeligére.

47

Belvárosban két szép nceal

bútorozott
szoba
ellátással és fürdőszoba
használattal kiadó. Dugonics tér 12,1. em., folyosó
jobb sarok.
764

L-iKás - Üzlet
Két három szobás lakisi
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.

hite-

2. E g y iaazgotósági é s egy felflgyelőbizottsági tag megválasztása.
3. E s e t l e g e s indítványok.

Szegeden, 1928 évi szeptember hó 12-én.

M e g j e g y z é s e k : A közgyűlésen caak az a részvényes
vehet részt, aki részvényeit legalább 3 nappai a
közgyűlés előtt » részvénytársaság Irodájában te!ét:e helyezi.
41

Kovács

Kályhás
ucca 49.

Szentháromság
B

B

m

B

H

I

H

B

B

B

B

B

B

H

H

H

B

H

H

O

a

B

H

B

Építkezést, átalakítást jutányosán vállalok. Ifj. Kiss
Ferenc kőmivesmester. —
Gyöngytyúk ncca 3.
Tisztességes, komoly, megbízható leány háztartásban
jártas, állást keres. Vidékre is megy. Megkeresést Állandó jeligére.

Kifutó
ftu felvétetik. Báró
ka u. 14., Váradi.

Jósi-

Jóravaló fiút tanoncnak felvesz Wéber Péter férfiszabó, Festő u. 5.

Szerény fei tát elek »ellett
nak egy 30 filléres apróhirdetésre.
Intelligente deutsche
Erzieherin
mit besten
Zeugnissen
sucht Beschäftigung für
vormittags. Offerten bitte
unter >Intelligent<.
Polgár u. 22. sz. háznál
fiatalabb házaspár házmestert alkalmazást kaphat. —
Jelentkezni labet dr. Barls Dezső ügyvédnél, Tisza
Lajos kárul 38.

kétszemélyes, Moilmobil-pyártmányi', 1300 pengőért eladó. —
Megtekinthető dé ulánonkmt Pál
u. 6, haszárlaktanya mellett 4

Sürgősen

teljes

ellátást

kaphat fürdőszoba- és zongorahasználattal Szegeden
a Belvárosban, uri családnál, amelynek egyetemi
hallgatónő
leánya van.
Ajánlat .Egyetemi hallgatónő* jeligére küldendő
a kiadóhivatalba.

ADÁS-VÉTEL
Eladó házak között válogathat

tetszés

eladó

jókarban levő varrógép. —
Zárda ucca 4.

szerint egy

aptói.i „c.tt. utján.
-^^^mmm^-^mmmmmmmmmmmmmmumm

Polgár u. 22. alatt üres
bástefck szabadkézből eladó. Tudakozódni lehet
35, tcietoeeaámce.

Elemi és középiskolai tanulókat correpetal, franciát
németet, zongorát
biztos
eredménnyel tanit. Ugyanitt iskolás fiu vagy leányka teljes ellátásra felvétetik. Érdeklődni 961. telefonon.

Harisnyafejelés
ég dupla talpú té'ti és női harisnyák D. M. C. anyagbői a legolcsóbban készülnek Kelemen
Ilonka ktJtődéjében, Iskola ucca
14. szám.
343

Okleveles zongoratanárnő
nagy választékban, leszálmég néhány növendéket ellított árban
230
fogad. Maros u. 15., f. 1
Wlesner,
Aradi u. 6.
A z Alföld l e g n a g y o b b
Különféle régi bútorok
táblaüveg raktára
rendkívüli olcsó árért sürgősen eladók. MegtekintheKörösi Géza
tők naponta 3—4 óra között. Feketesas n. 22., I I I . üvegezés! vállalata. Mérey
ucca 8. Telefon 9—57. 150
em. 25. ajtó.
Zongoraórákat ad zeneakaMegvételre
démiai növendék jutányos
keresek redőnyös nagy íróárért. Érdeklődni 506 teasztalt. Színháznál, Bozsó
lefon.

3.06

a kiadóhivatal
feletónszáma,

Egy farkas kutyát igazolt
tulajdonosa átvehet megtatálójánál, telefon 6-48.

Magyar konyha és kifőzés
Püspökbazár mögötti Kossnth-élelmtszerflzletben szombaton megnyílik.
Kihordás és ebonensrendszerSzíves pártfogást kér
26
Nagy
Cafosné.

„Favorit

| Ellátás |

Vidéki k ö z é p i s k o l á s
l e á n y k a v a g y egyetemi
hallgattató

gép- 4 i gyorsírók ajánlkoz-

igazgatóság.

setoamottozáaát
jutányos
áron csak nálam csináltathatja,
636

•

Uf
mafjánpáz
eladó, adómentes, átvehető
kedvező bankteherrel, azon
nali lakással 26 ezerért —
Uj tér 6.

BÚTOROK

K á l y & ú K

Kecskés telepi
iskolával
szemben épült lakóház kerttel együtt kiadó. Tud.: Szeged, Pásztor u. 24.

tart, amelyre a t részvényese' et r./ennel meghívja az

Tárgysorozat:

tisz-

Jó uri háznál 2 - 3 kiák,
koszt és teljes ellátást nyer
het Leszámoló palota. —
Zerge u. 19., flszt 2.

Foglalkozás

é s jegyzőkönyv

Cserépkályhák

átrakását, javítását,
títását,

Kft szoba bútorral vagy
anélkül azonnalra kiadó. —
Csongrádi sug. 10., 1-

rendkivülí közgyűlési

1. Közgyűlési elnök
lesítők megválasztása.

D e u / s c f i e s F r ö liléin
•wird gesucht zu einen neun
jáhrigen Mádchen. Bocskai
ucca 7.

M e t e o r -

Délmagj arország

Hírlap és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.

M70-1928

nemcsak Szegeden, hanem a
környéken is és a hirdetés
nem maradhat eredménytelen. ^ Az apróhirdetés
szövege és ára délután
5 óráig a kiadóhivatalba
küldendő:
Aradi ucca 8. sz.

rrt

Felelős szerkesztő: PASZTOK JÓZSEF.
Nyomatott

a D é l m a g y a r o r s z á g apróhirdetési
rovatában, a k i állást vagy munkkát
kores,
Akinek
munkásra, tanoncra,
kifutóra,
szakácsnőre,
mindenesre vagy bármilyen
más alkalmazottra
van szüksége, a k i ruhafélét, használt bútort, vagy
akármilyen
hástartási
tárgyat
venni vagy eladni akar, a k i n e k
kiadó
lakása,
bútorozott
szobája van vagy
ilyent keres, a k i házat, földet vagy
jószágot venni vagy eladni akar.

C

Gabonatőzsfú.
Irányzat

1928 szeptcmbèr 14

DÉLMAGYARORS7 W

•SB

##

elsőrendű készola
ff estékek
mélyen leszállított
árak mellett minden színben kaphatók, kellő utasítással, ugy, hogy bárkinek biztos sikerről jár a festés.

Zománc
Elsttrendil

festékek
minden
színbe
Borostyán
padlómázak,

na»' {

mosni és kefélni lehet, mint a parkettet.
V á l l a l o k : Bútor-,
épületés
portdlfestést-

BSrn

P. és Tsa

Szeged, Szent István tér 6. szám.

Telefon:

r

EbIaciSA«

Nem csupán magánérdek, hane«1
E r i e S l i e S i országos érdek a többtermeles
ami Csak 16 cslraképes vetőmaggal érhelő el. Nagy tef.j
méseredményt a gazda akkor ér el, hn velőmag*8

vetőmagftisztitó és
osztályozó géppel

készíti elő. Veveseb'» velőmaqgal jobb és ttibh ferfl^
érheti el. Megbízhatóan osztélvozza a magvakat f a l s ' "
szer nt, ktllOnválasztla a csiraVépes magvakat a cfK»
képtelen, beteg és törölt szemektől. - Salát érdekcb«
vigye el gabcnéfá! M 3 5 P C a v a m i h VltÖBianflíS;.

lisztiiá« végeit

C " » » rgfCilt,

telepére %

kundorozsmárs, ohol terménye nemesített v e t ő n e g r ^
azonnal kicserélhető.

Uuanolt Uszlilstt oenesiteR yftSrcu

