SZEGED: szerkesztőség: Somogyi ucca
22. L c m Telefon: 13-33.^Kiadóhivatal,
kölcsönkönyvldr és Jegyiroda: Aradi
ucca S. Telefon: 306. -» Nyomda : Löw
Lipót ucca 19. Telefon : 16—34. « » « » « »

Eioncetetl Ara Havonta 3-2U

Péntek, 1928 október 19
IV. évfolyam 237. szám

vldÉKen é» a (OvArosban 3-»»0. uUlftlldün 6 - 4 0 p e n g ő . E g y e s s z & r a 16,

(Jlazás a Nobel-dij korul
— Művész

hazája

MAKÓ: Szerkesztőség és k l a d ó h l v a l a l :
Url u c c a 6 . T e l e f o n : I S I . s z ó m . « » « » « n
HÓDMEZŰVÁSÁRHELY : Szerkesztőség
és k i a d ó h i v a t a l : Andróssy u c c a 2 5 .
T e l e f o n : 49- s z á m . « » « » « » «< » « »

széles e világ — énekelte

a régi nagy magyai; költő és arra gondolt,
hogy amig Liszt Ferenc »hírhedett zenésze e
világnak«, addig az ő csodálatos és egyetlen
szépségű magyar nyelvzenéjét csak e kis ország népe hallgatja és abból is olyan kevesen
méltányolják Valóban vannak művészetek,
amelyeket a világ babilonja minden tolmácsolás és magyarázat nélkül megért és ezek
között is első helyen áll a zene. A magyar
géniusz először muzsikájában szárnyalt diadalmasan világgá és ma már Liszt mellett egész
sora a hazai zseniknek otthonos és ünnepelt a
fold minden táján, a hangversenyek és operák műsorában. (Igaz, akadt egy drámaköltőnk, aki még zenészeinken is túltett internacionális sikerek és népszerűség dolgában, de
itt meg a szinpad nemzetközi szerepe játszik
közre.) Képzőművészeti téren is nagy hódításokkal dicsekedhetünk a külföldön, Munkácsy magyar utódai, ha nem is multák fölül,
de megsokszorozták a mester dicsőségét.
De a magyarság kulturális jelentősége, a
magyar lélek ereje, a magyar szellem gazdagsága mégis leginkább és legközvetlenebbül az
irodalomb {in, jelesen a költészetben nyilatkozik meg kezdet óta. És ezen a téren vagyunk
legtávolabb az egyetemes megismeréstől, megértéstől és megbecsüléstől. Ennek nem csupán a dolog természetében kell keresni és találni a magyarázatát. Igaz, a magyar rokontalan nyelv Európa nyugatán, ami rokona
Ázsia felé akad, az is csekély számú és jó
részével egészen egyoldalúan tartjuk az atya.
fiságot Igaz, a magyar nyelv, amely a legnemesebb és legzengőbb hangszere érzésnek,
gondolatnak, mindenféle álomvillanásnak, a
legnehezebben ültethető át a - müveit világ
egyéb idiomáira, de ez még mindig nem lehetne akadályozója és késleltetője a magyar
költői szépségek és igazságok világjáró diadalutjának.
Itt más baj van, más gátlás, itt olyan mulasztások történtek, amelyekre éppen most
kettős aktualitás révén igyekezünk rávilágítani. Most olvassuk a lapokban — a Daily
Mailben és az Abádszalók és Vidékében egyaránt —, hogy a jövő évi irodalmi Nobeldijra kiket jelöltek a külömböző országok hivatalosai. Bergson, Gorkij, Sinclair
Lewis, Me.
reskovszkij, Unamuno,
Palacio Valdés, Sigrid

Undset, Thomas Maim és Olaf Darai neveit
olvassuk a névsorban. Olvasunk itt francia
és angol, skandináv és német nevet, orosz és
spanyol forradalmár és emigráns hírességet, de
magyart hiába keresünk. Az irodalmi Nobeldijat immár évtizedek óta .osztogatják a világ mindenféle nációjába tartozó íróknak, de
magyarnak még sohase jutott belőle egyetlen svéd korona sem. Egyszer mégis meggondolta magát a magyar kultura hivatalos képviselete és hatalmi érdekeinek gondos és pontos szemmeltartásával jelölni méltóztatott egy
elegáns és előkelő írót, aki azonban, minden
kimerítő ajánlás dacára sem tudta megnyerni
a tetszését a svéd akadémiának. Most, ugy
látszik, a magyar akadémia haragszomrádot
játszik a világ irodalmi közvéleményével és
egyszerűen nem jelöl uj magyar írót Nobel
Alfréd valóban rendkívül nobilis dijára.
Már pedig ezt az eljárást nem szabad tovább tűrnie és hagynia a magyar irodalmi
és művészeti világnak. Mert hiába beszélnek
kulturíalányről eűvrészről, ha másrészről hal.

kánizálnak bennünket azzal, hogy a román
és szerb nívó látszatát keltik rólunk a világ
szemében. Mert a román és a szerb valóban
nem tud megfelelő és méltó jelöltet állítani az
irodalmi Nobel-dijra, tehát akkor mi is kövessük e dicső példát és mi se állítsunk? Ez
olyan kullurszegénységi bizonyítvány, amelyet
igazán nem érdemel meg az a hazai irodalom
és költészet, amelynek művelői között legalább
tizenöt-husz külömb érték, kiválóbb egyéniség,
eredetibb szellem akad, mint annak a névsornak négy-öt szereplője, akiket hazájuk hivatalosan terjesztett elő a nagy jutalomra. No-
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modern díszeire: nomina

susit gloriosa!

Nem

kellene itt más, csak az, hogy a magyar kultura hivatalosai és hatalmasai egyszer már
egy kissé megembereljék magukat és az egyetemes magyar érdekeket szem előtt tartva,
európai,

vagy

ha ugy tetszik,

világirodalmi

mértéket alkalmazva keressék meg és válaszszák ki azokat, akik itt szóba jöhetnek.
Persze, ezt meg kellett volna már előznie,
jóval régebben egy áldozatos és okos hivatalos propagandának, amely a világ minden
müveit nyelvén terjesztette volna a magyar
géniusz valóban nagy és diadalmas értékeit,
mina sunl odiosa — mi ezt a latin mondást ez ii természetesen nem a pekári mérce alá állitva
alkalommal igy módosítjuk mai irodalmunk |
| őket, hanem ellenkezőleg!

MacDonald pilóta
85 lóerős gépével nekivágott az Óceánnak
Londonból jelentik: MacDonald angol re- hogy nagyszerűen ismeri az ooeáni viszonyokat.
pülő, aki elindult az Ooeán átrepülésére, pá(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
ratlan vakmerőséggel vágott neki az útnak. Londonból jelentik: Ma estig még nincsen
Gépe 85 lóerős, rádióállomása nincs, sőt semmiféle hír MacDonald pilótáról, aki tega gép uszótalpakkal
sincs felszerelve. Maxi- nap délután az Atlanti Óceán átrepülésére
mális 175 kilométeres óránkénti sebességet ér- indult Ujfundlandról. Az Atlanti Óceán felett
het el gépével és mindössze 450 liter benzint kedvező az időjárás, bár egyes részeken esik
vitt magával és véleménye szerint ezzel a az eső.
mennyiséggel 35 óra hosszat maradhat a leM a c D o n a l d n a k csütörtökön
délután
i óravegőben, 165 kilométeres óránkénti sebesség kor már meg kel'elt volna érkezni
Írországba.
mellett. MacDonald egyébként kezdő pilóta, Remélik, hogy még megérkezik, mert annyi
aki eddig mindössze 85 órát repült. Egész
benzinje van, amennyi pénteken reggel öt
életében tengerésztiszt
volt. Egyetlen előnye, óráig elég.

Ausztriának semmi oka sincs^
hogy tilfakoison a bék^mmnét
követelő politika ellen

Bethlen István soproni beszéde miatt interpelláltak az osztrák nemzetgyűlésen
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.")
Magyarország nem mond le azokBécsből jelentik: A nemzeti tanács mai üléról a területekről, amelyeket a
sén Miklas elnök az osztrák nép nevében öröszomszéd államoknak kellett átmének és együttérzésének adott kifejezést a
adnia .

Gráf Zeppelin diadala felett és szerencsekiválta tait fejezte ki a német nemzetnek. Az elnöki bejelentést percekig tartó tapsvihar fogadta.
Seiler szociáldemokrata képviselő az ellenzék nevében interpellációt jegyzett be Bethlen
István gróf magyar miniszterelnök soproni beszéde miatt, a többség részéről Fink, dr.
Wottava és dr. Schönbauer képviselők terjesztettek be interpellációkat, amelyben Seipel
kancellártól felvilágosításokat kérnek a magyar miniszterelnök soproni beszédével kapcsolatban.

Seipel kancellár kijelentette, hogy nem is
várta be az interpellációkat, hanem már jóval előbb felvilágosításokat kért a magyar kor.
mánytól a soproni beszéd miatt.
— A magyar kormány a budapesti osztrák
követnek azt a felvilágosítást adta, hogy Bethlen István gróf miniszterelnöknek nem állóit
szándékában Sopronban szőnyegre hozni a
nyugatmagyarországi kérdést, csupán történelmi visszapillantást vetett a nyugatmagyarországi kérdés fejlődésére és a magyar kormánynak azt az ismeretes álláspontját juttatta kifeiezésre. amely szerint

A magyar miniszterelnöktől mindenesetre távol
állott az a gondolat, hogy a nyugatmagyarországi kérdést aktuálisnak tüntesse fel.
— A magyar kormánynak a nyugatmagyarországi kérdésben elfoglalt álláspontja és a
magyar miniszterelnök nyilatkozata — folytatta Seipel kancellár — nem alkalmasak
arra,

hogy

Ausztriában

megnyugtatóan

has-

sanak. Bethlen István miniszterelnök beszéde
kifejezetten revizionista beszéd. Magyarország
egész külpolitikája a békeszerződések jövő revíziójára irányul.

Nekünk, akiket ugyanaz a sors
ért, mint Magyarországot, semmi
okunk sincs, hogy tiltakozzunk
a békeszerződések revíziójára
irányuló politika ellen.
Ha e pillanatban nem is folytatunk ilyen politikát, bizonyos, hogy egyszer sor kerül a
békeszerződések revíziójára és nemcsak a nyugatmagyarországi kérdés kerül revízió alá, hanem olyanok is, amelyeknek revízióját Magyarország protektorai nem nagyon óhajtják.
A kancellárnak ez a kijelentése, amellyel
Olaszországra és a dél tiroli kérdésre célzott.
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viharos tapsokat váltott ki.
az északon és keleten elvesztett területiek vjszSeipel kancellár igy fejezte be beszédét: szaszerzésére i r á n y u l ó akciójában a német
— Azért fordulok ezen szavaimmal a bur- nemzet támogatására, h a végleg lemond a zárt
genlandi polgárainkhoz, nehogy u j a b b nyug- német nyelvterület birtoklásáról és követeléseiben a zárt magyar nyelvterületekre
szoríttalanság keletkezzék, aminthogy az ilyen nyikozik. H a a magyar miniszterelnök felfogása
latkozatok mindig nyugtalanságot váltanak ki.
az egész magyar nemzet álláspontját képviNem kell tartani attól, hogy Nyugatmagyarseli, ugy attól kell tartani, hogy a régi németországon majd erőszakkal intézik el az osztrákmagyar barátságot nem lehet tovább fentartani.
magyar ellentéteket
Végül Miller képviselő a keresztényszociaA kancellár után dr. Wottava nagynémet í
képviselő beszélt és azt mondotta, hogy Ma- j lista párt nevében bejelentette, hogy a p á r t
gyarország csupán abban az esetben számithat í mindenben egyetért Seipel nyilatkozatával.

TányérsapRás
isméi
v&relzedlé&É
a Kösgasűasági
Budapest, október 18. A budapesti egyetemeken m a túlfűtött haugulat uralkodott. A
zsidó vallású hallgatók lehetőleg távol maradtak az előadásoktól. A műegyetemen egy
zsidó hallgatót kényszeritettek az egyetem épületének az elhagyására.
A közgazdasági
fakultáson a zsidó hallgatók futásszerüen volttak kénytelenek kitérni a felizgatott -»bajtársak« elöl. Két zsidó hallgatót a Trefort-kertben
bántalmazlak, akik futva menekültek el a
Gólya-vár kertjében.
A közgazdasági egyetemen a 7. számú teremben 11-től 12-ig dr. Doby Géza dékánnak volt kémiai órája. Mikor a professzor elhagyta a termet és lesietett hivatalába, a kiözönlő diákokat a folyosón nagyszámú, botokkal felfegyverkezett s diáksapkát viselő csoport fogadta.
A tüntetők egyike hirtelen egy alacsony termetű, vézna zsidó diákra támadt és megütötte,
majd többen is rávetették magukat a fiúra és
ököllel és bottal alaposan elverték. A szorult
helyzetben lévő diák segítségért kiáltozott, de
csalv súlyos ütlegek u t á n tudott megmenekülni
Hántalmazói elől.
A tüntetők egy másik csoportja ezalatt végigjárta a folyosót s mindenütt hangosan kiáltozták:
— K i a zsidókkal!
U j a b b összetűzésre azonban nem volt alkalom, mert a zsidó diákok a fenyegető helyzetet látva, eltávoztak az egyetemről.
A verekedés ügyében dr. Doby Géza dékán
a következőket mondotta:
— R e n d k í v ü l megdöbbentett a dolog. A z
egyetemen teljes rend uralkodott s mindez
egészen váratlanul
történt. Azonnal intézkedtem, hogy állapítsák meg, kik voltak a tüntetők és verekedők. Magam hallgattam l d a
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megvert diákot, aki azonban nem tudta megnevezni támadóit, mert azok idegenek voltak.
Érintkezésbe léptem az ifjúság vezetőivel is,
akik szintén távol állanak minden
incidenstől
és gondoskodtam arról, hogy hasonló eset ne
ismétlődhessen meg. Magam úgyszólván állandóan az épületben tartózkodom, ezenkívül folyosói inspekciősok fognak ügyelni a rendre.
Mivel a mai verekedést idegentk
rendezték,
utasításomra holnap pedellus áll a kapuba és
szigorúan ellenőrzi, hogy csak a fakultás hallgatói juthassanak az épületbe. Biztosra veszem. hogy holnaptól kezdve ismét abszolút
fegyelem és rend uralkodik az egyetemen.
A bajtársi egyesületek kötelékébe tartozó diákok holnap délután a bölcsészeti fakultás épületének kertjében gyűlést tartanak. Maga a
T u r u l bajtársi egyesületek központi szerve nem
akart gyűlést rendezni, de ismeretlen
irányítók gondoskodtak megfelelő propagandáról
és
elhíresztelték a diákság körében, hogy pénteken délután gyűlés lesz. így aztán a T u r u l
sem tudott kitérni a dolog elől s b á r hivatalosan nem működik közre, a gyűlést holnap
megtartják.

A z e g y e t e m i tanács ülése
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.')
A budapesti tudományegyetem tanácsa csütörtökön este tartott rendkívüli ülésén foglalkozott azokkal a támadásokkal, amelyek a képviselőház szerdai ülésén érték az egyetemet
és a z egyes tanárokat az egyetemi felvételekkel kapcsolatban- A z egyetem tanácsa elhatározta, hogy a támadásokkal szemben az egyetemi felvételek ügyében elfoglalt és a törvényben gyökerező álláspontját a kultuszminiszterhez intézendő felterjesztésében fogja kifejteni.

Hányan sikkasztották el a forgalmi adót
és Indult-e ellenük bűnvádi eijárás?"

Fábián Béla statisztikát követeli a Házban az adóvégrehajtásokról, az árverésekről
és a községek pötadéfáröl
Budapest, október 18. A képviselőház csütörtöki
d lését féltizenegy óra után nyitotta meg Zstívay
Tibor elnök. Az elnöki bejelentések után örfly
Imre egységespárti képviselő indokolta meg indítványát a házszabályrevizió tárgyában kiküldendő
bizottságról.
Utána ReischI Richárd félreértett szavainak helyreigazítása cimén kért szót és megmagyarázta,
hogy hogyan értette azt a tegnapi közbekiáltását,
hogy »valóságos szovjetN Ugy értelmezte ezt, hogy
az egyetemi karok állásfoglalása a kultuszminiszter
ellen nem volt helyes. í) azon háborodott fel,
mert Jeles zsidókat nem vettek fel az egyetemre.
Rövid szünet után háromnegyed tizenegy órakor
nyitotta meg Zsitvay Tibor elnök újból az ülést
Napirend szerint következett a nemzetek szövetsége egyesség okmányainak módosítására vonato z ó , még ki nem hirdetett törvénye.
A Ház a határozati javaslatot minden vita nélkül elfogadja.
A hatásköri bíróság hatáskörének kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot ismertette ezután Krüger Aladár előadó s kifejtette, hogy most a honvédbiróságok és a polgári bíróságok között felmerült hatásköri összeütközések is a hatásköri
bíróság elé tartoznak majd.

Nagy Emil szólt a javaslathoz. Nem lenn© a
hatásköri b! ró «vígnak annyi dolga, ha a törvények
nem volnának annyira komplikáltak.
Pesthy Pál igazságügyminiszter felszólalása után.
a Ház a törvényjavaslatot általánosságban és részleteiben egyhangúlag elfogadta.
Következett a kereskedelemügyi miniszter jelentése a statisztikai hivatal 192S—1929. évi munkarendjéről.
Tcmplc Rezső előadó ismertette a jelentést és
dicsérő szavakkal emlékezett meg a statisztikai
hivatal adatgyűjtéséről.
Rothensteki Mór: És mikor csinálják meg a
munkanélküliek statisztikáját?
Temple Rezső: Arra nincs elég pénz! (Nagy
mozgás a Házban.)
Fábián Béla
kért szót a statisztikai jelentéshez.
— örömmel veszem tudomásul — kezdte beszédét Fábián — a statisztikai számsorozatot. Én
azonban inkább azokról a kérdésekről akarok
beszélni, amelyekről a statisztikai hivatal — ugylátszik — nem akar tudni. Magyarországnak három j
statisztikusa van, aki a gazdasági élet élén vezető !
szerepet tölt be. Az első Bud János gazdasági <
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főminiszter, a második Szabóky Alajos pénzügyi
államtitkár, a harmadik Vargha Imre,
szintén
pénzügyi államtitkár. Mindhárman pénzügyet csinálnak és éppen pénzügyi statisztikát nem tudónk
kapni. Hiába sürgettük mindig, hogy adjanak már
statisztikát arról, hogy
mennyi adót vesznek be, hány embernek árverezik el a lovát, szekerét. Sohasem kaptunk erről statisztikai adatokat.
Emberek mennek tönkre ebben az országban, erről
kell beszélni. Engedjék meg tehát, hogy felolvassak néhány nagyon érdekes kérdést Az első
igy hangzik: mennyi adót fizettek Magyarországon a városokban és a községekben? Budapesten
tavaly nagy adófölöslegek voltak, az idén megint
20 százalékkal több adót vettek be. Budapesten
70.0M adóalany él és mésis egy évben 550.000
végrehajtást vezettek ellenük.
Nagy mozgás. Felkiáltások: Szörnyűség!
Fábián Béla: Ez annyit jelent, hogy minden
egyes adóalanyt évente nyolcszor végrehajtottak.
Meskó Zoltán: Megszokták már!
Fábián Béla: Van község Magyarországon, ahol400 százalékos a pótadó. (Mozgás.) De vegyünk;
elő egy másik kérdést is. Mennyi az egyes községek-'
ben a forgalmi adó bevétel? Nagyon különös és
fontos kérdés ez, mert ha a mélyére nézünk^
ki fog tűnni, hogy nagyon sok községben a behajtás teljes 70 százalékba kerül. A forgalmi adóból tehát csak 30 százalék folyik be, az adöpénztárba. Mondja meg a pénzügyminiszter, hány;
forgalmi adó ellenőrt alkalmaz, ha már van egy!
olyan adónem, amelyre nincs példa az egész vili-!
gon. Mert a maga nemében egyetlen a m i forgalmi adónk, amelynek külön tisztikara van, amelynek külön behajtó hivatala van. Kijelentem, hogy
nincs szükség már erre a szervezetre, mert hiszen a kisembereket átalánvozzák. A forgalmi adó
ellenőrök kitartása több mint 24 millió psngőjéba
kerül az államnak. Kérek arról is statisztikát*
hogy mik és kik voltak ezek a forgalmi adó el-!
lenőrök azelőtt? Nagyrészük 20-21 éves. A többiek pedig táboraokok, ezredesek, nyugalmazott
államtitkárok, akik nagy nyugdijat is kapnak, dfl
amellett felveszik a forgalmi adó ellenőri fizetést
az államtól és a jutalékokat is. Arról is szeretnék|
statisztikai adatfelvételt hányan sikfeasztoiták el
a forgalmi adót és Indult-e ellenük bűnvádi el«
Járás? Érdekelne az is, hogy azok közül, akik
már egyszer befizették a forgalmi adót és azt
elsikkasztották tőlük, hányan vannak
olyanok,
akiktől újra követelték, sőt be is hajtották, mert
elárverezték őket? Érdekelne olyan statisztika is<
hogy mennyit költöttek az egyes forgalmi adó
ellenőrök és miből élnek olyan vígan? Az i a
érdekes statisztikai adatfelvétel volna, hogy asj
egyes pénzügyigazgatók rokonai közül kik és hányan forgalmi adó ellenőrök, nemkülönben érdekes volna az is, hogy mennyi forgalmi adó bírságot fizetnek ebben az országban, mert tudomásom van arról, hogy egyes községekben több
bírságot fizetnek, mint adót. Az adó miatti elárverezések nem vezetnek semmi eredményre, mert
a tisztelt hiénák összevásárolnak olcsó áron mindent, úgyhogy még az árverési költségek sem folynak be. A földbirtokok megterhelésének statisztikai adatai mellett adatokat kellene összeállítani
arról, hogy mi miatt történt a földbirtok megter->.
helése. A kisgazdatársadalom odajutott már, hogy
súlyos kölcsönpénzekből fizeti az adót. Ez már a
katasztrofális vég kezdete Statisztika kellene arról,
mennyi a községek pótadója. Hány olyan községi
van, ahol 50 százaléknál magasabb a pótadó?
Frühwlrtb Mátyás a kisiparosokra vonatkozói
statisztikai adatokról beszélt ezután, majd
Herrmann Miksa
kereskedelemügyi miniszter válaszol:
A Fábiáü!
kérte statisztikai adatok feldolgozása nem a sta<
tisztikai hivatalra, hanem a pénzűgyminisztériiimraü
tartozik. A kisipari adatfelvételt felveszi a sta*
tisztikai hivatal jövő évi munkaprogramjába.
A Ház ezután flfogadta a kereskedelmi minisz*ter jelentését és áttért a kereskedelmi miniszte»
másik jelentésének tárgyalására, amely az 50 hol*
das és 50 holdnál nagyobb birtokokon nyugvó
terhek statisztikai felvételéről intézkedik.
A Ház a jelentést elfogadta.
Miután a mai ülésnek több tárgya nem volt#
Zsitvay Tibor elnök napirendi javaslatot tett. Javaslatira a Ház kimondotta, hogy legközelebbi
ülését pénteken délelőtt tiz órakor tartja.
Az elnök ezután felkérte Urbanits Kálmán jegy*
zőt, hogy olvassa fel Pesthy Pál igazságügyöd-«
niszter válaszát Hegymegi Kiss Pál interpelláció*
jára. Az elnök fél 2-kor berekesztette a Ház ülésétj
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A kendergyári sztrájk ügyében
a békéltető bizottság tárgyalásai
sem vezettek eredményre

lentek meg az igazgatóság előtt és ezt másodízben megismételték. De a tények is emellett
szólnak. A munkások tehát addig nem hajlandók
visszatérni a munkába, amig a béremelésre
megegyezés nem jön létre.
— Mi lesz tehát ezután? — kérdeztük Lájer
párttitkárt.

Változatlanul tart a sztrájk

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

kendergyári sztrájk ügyében dr. Pálfy József tanácsnok intervenciója tudvalevőleg eredménytelen maradt, tehát csütörtökön este sor
került a békéltető bizottság ülésére. A bizottság
az iparhatóság kezdeményezésére ült össze az
ipartestületben s alig egy órás tanácskozás
után teljesen eredménytelenül oszlott széjjel.
A munkáltatók részéről Pongrácz Albert,
Statter Hugó, Keller Mihály, Winter Géza,
Wimmer Fülöp, Faragó Lajos, a munkások
részéről Lájer Dezső, a szakszervezeti bizottság titkára, Böde István és Goldberger D á .
vid vasmunkások, Juhász István és Pintér
Géza textilmunkások vettek részt.
Az ipartestület előtt nagyszámban állottak
kenderfonógyári munkások, akiket a békéltető bizottság munkástagjai rendeltek oda azért,
hogy szükség esetén igazolják a munkásság panaszainak és követeléseinek igazát. Ezeket a
munkásokat azonban, akik tele voltak panasszal és keserűséggel, nem hallgatták meg,
a tárgyalás annyira az elején megakadt, hogy
nem került rájuk a sor.
A békéltető bizottság ülése nem volt nyilvános. Dr. Horváth Lajos tb. tanácsnok elnökölt. A gyár már ismert álláspontját Wimmer
Fülöp alelnök-vezérigazgató összegezte újból.
A munkásságnak ugyancsak ismert kívánságait Lájer Dezső terjesztette elő. Többen
felszólaltak, de a két álláspontot nem lehetett közelebb hozni. Wimmer Fülöp ragaszkodott ahoz, hogy a textilmunkások nem kértek bérjavítást, viszont a munkásság képviselői a legkategórikusabban kijelentették, hogy
a vasmunkások bérjavitási kérelmével egyidőben kértek ők is javítást, de azzal utasították el őket, hogy a bér javításról ne is
álmodjanak.

A békéltető bizottság ölése teljesen eredménytelenül ért véget.
Az ipartestület előtt álldogáló munkásság
türelmetlenül várta a tárgyalások befejezését. Izgatott és elkeseredett hangon tárgyalták
a sztrájkot és súlyos kifogások hangzottak
el a bánásmód, de még inkább az alacsony
munkabérek ellen.
— 13—17 pengő az átlagos munkabérünk,
hogyan tartsuk el magunkat, gyermekeinket
ennyi bérből?
— Jobb bánásmódot, tisztességes béreket követelünk és amig ezt nem adják meg, nem dolgozunk.
A békéltető bizottság egy-kettőre végzett Először Wimmer Fülöp és Faragó Lajos hagyták
el a tárgyalótermet.
Wimmer Fülöp, amikor meglátta az udvaron álldogáló munkáscsoportot, odaszólt hozná juk:
— Ahelyett, hogy itt fáznátok, gyertek reggel munkába.
— Adja meg az igazgató ur, amit kérünk —
hangzott kórusban a válasz.
— Térjetek észhez — távozott el Wimmer.
Bent a teremben pedig annak ellenére, hogy
a hivatalos tárgyalásoknak vége volt, izgalmas
vita indult meg a munkáltatók és a munkások
között. De az álláspontokat most sem lehetett
egymáshoz közelebb hozni. A vitatkozó csoporthoz később csatlakoztak az udvaron várakozó munkások, akik amellett tettek tanúságot a munkáltatók előtt, hogy igenis kérték
a bérjavítást, még pedig a vasmunkásokkal
egyidejűleg. Csatlakozott később Smarilla Géza
is, a vasmunkásszövetség központból leküldött helyettes titkára. Smarilla is igyekezett
meggyőzni a munkáltatókat a munkások álláspontjának helyességéről. Az ellentéteket
azonhan sfehogysem sikerült letompítani és a
sztrájk folytatódik. Lájer Dezső párttitkár távozóban a következőket mondta munkatársunknak:
— D ö f é s r e nem kerülhetett sor, njert a

— A sztrájk tovább tart és áll a
harc.

Kenderfonógyár igazgatósága megmaradt álláspontja mellett, tagadásba veszi, hogy a
textilmunkások konkrét bérjavítást támasztottak volna, mielőtt beszüntették a munkát. A
vasmunkásokra nézve az álláspontjuk szintén
tagadó és azt kívánják, hogy a vasmunkások
vegyék fel a munkát, dolgozzák le a két hetet
és azután módjukban lesz a munkahelyüket
elhagyni.
— A munkások képviselői nem fogadták el
az ilyen feltételeket. A munkások legelső alkalommal is bérigények támasztása végett je-

A munkásság is elhagyta most a tárgyalótermet, de az uccán még sokáig beszélgettek a
helyzetről, amely tehát most teljesen kilátástalan. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a
munkásság és a munkáltatók képviselői mikor
ülnek össze ujabb tárgyalásra.
A sztrájkoló munkásság között a hangulat
igen bizakodó és el vannak arra szánvahogy

a végsőkig kitartanak.

A Belvárosi Bank közhírré fogfa fenni,
hogy mikor és milyen sorrendben fizeti
a hitelezőket
Csütörtökön ujabb tárgyalás volt a csődnyitás! kérelem ügyében
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

nek lebonyolítása előtt azonban n bank két
adósával Bach Imrével és Bach
Lászlóval
szemben elszámo'ásra van szükség. Még ez
az elszámolási pör befejeződik, ismét három
hónapra van szükség, amiért kéri a tárgyalás ismételt elnapolását. Ezen idő alait megtörténik a kiutalás, a Bachékkal folyamatban
levő elszámolás befejezést nyer és a hitelezőknek igért kényszeregyességi kvóta kifizethető lesz.
A biró kérdéseire, hogy a bank miképen
akarja majd a kiutalt összegből hitelezőit
kielégíteni, dr. Szekerke Lajos kijelentette,
hogy a bank a százhetvenezer pengő kiutalása után közhírré teszi, hogy a hitelezők
milyen sorrendben kapják meg követeléseiket
Az eljáró biró ezután a tárgyalást elnapolta és kihirdette, hogy végzését írásban
közli az érdekeltekkel.

szegedi törvényszéken dr. Molnár József törvényszéki biró csütörtökön tárgyalta ismét a
Belvárosi Bank ügyét. A törvényszék legutóbb — mint emlékezetes — isméi hérom
hőnapra elhalasztotta a csődnyitás elrendelését, mert alapos remény volt arra, hogy a
hitelezők megkapják követeléseik negyven
százalékát.
A csütörtöki tárgyaláson dr. Szekerke Lajos a Belvárosi Bank képviseletében bejelentette, hogy a Kereskedelmi és Gazdasági
R.-T. tömeggondnoka által inditott megtámadási eljárás a Kúria élőit befejezést nyert,
mint a Délmagyarország már jelentette. A
Belvárosi Bank a pört megnyerte és igy
most már rövid idő kérdése az ingatlan árverésből befolyt és bírói IelétSe helyezeti
százhelvenzer pengő kiutalása, amely összeget a hitelezők kielégítésére fordítják. En-

A város váratlanul 47 ezer pengőt
kapott a pénzügyminisztériumtól
Egy elfelejtett követelés, ami tulajdonképpen — a város pénze

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

ra, hogy ez az ősszeg jár a városnak az ál-

Csü-

lami tisztviselők
kereseti
felülvizsgálata
alapján.

törtökön olyasvalami történt a szegedi városházán, amire a háború kitörése óta nem igen
volt még példa. A város váratlanul pénzt kapott, olyan pénzt, amelyre talán már senki
sem gondolt, amely talán már nem is szerepelt
a városi főkönyvek kövelel rovatában és amely
egészen tekintélyes summát jelent ebben az
állandósult pillanatnyi pénzzavarban. A pénzt
a pénzügyminiszter küldte minden előzetes bejelentés nélkül és igy annál nagyobb örömet
okozott vele a csütörtöki tanácsülésen, amikor a pénzügyi szenátor referált róla a tanácsnak. A küldött összeg 47.562 pengő, koronaértékben közel hatszázmillió, tehát még
karácsonyi meglepetésnek is megfelelne. A
pénzügyminiszter csak annyit irt az utalvány-

adókimutatásaln,ak\

A városházán az első pillanatban nem is
tudták, hogy miről van szó, hogy minek köszönheti a város a váratlan szerencsét. Csak
később derült ki, hogy a pénzügyminiszter
tulajdonképen

a város

pénzét

küldte

vissza,

azt a pénzt, amely hosszú évek óta gyümölcsözetlenül hevert valamelyik állami kasszában.
Mint emlékezetes, egyidőben a városi tisztviselők rendes fizetésükön kívül drágasági
pótlék címén az államtól is kaptak bizonyos
összegeket. Ezeket a háborús és drágasági segélyeket egészen 1923-ig az állam terhére számolták el, később azonban, amikor az állam
átengedte a városoknak a kereseti adókból

Tegnap mutatta
Belvárosi
Mozi

2>e a

Ivan Mosioukine
nagy

filmjét,

a

Titokzatos futár
A
A
A
A

legizgalmasabb
mese.
legművészibb
Játék.
renáexés
teteje.
legtisztább,
plasztikus

t.

fotográfiák.

4

DBLMAAVAllftftSZAG

befolyó jövedelmet, a kifizetett segélyeket a
k o r m á n y visszakövetelte a városoktól és ugy
rendelkezett,
hogy a kereseti adójővedelemnek azt a részét, amelyet az á l l a m i alkalmazottak fizetéséből v o n n a k le, a p é n z ü g y i hatóságok a városok tartozásának teljes kiegyenlítéséig tartsák vissza. I l y e n módon az á l l a m i
alkalmazottak kereseti a d ó j á b ó l hosszú ideig
egyetlen fillért sem látott a város. Évek múlva,
amikor a v á r o s h á z á n u g y érezték, hogy a viszszatartott adóösszeg m á r túlságosan megnövekedhetett és többszörösen m e g h a l a d h a t j a a v á .
ros tartozását, a tanács többször egymásután
megsürgette a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b a n a többlet visszafizetését A sürgetések a z o n b a n eredménytelenek maradtak, a minisztérium minden
sürgetésre azzal válaszolt, hogy a számadásokat még nem vizsgálták felül, még nem álla-

pították meg pontosan, hogy mennyit fizetett
k i az á l l a m p é n z t á r a városi tisztviselők segélyeire és hogy m e n n y i kereseti adót fizettek
be a város körzetében az á l l a m i alkalmazottak.
A tanács évek m ú l v a megunta az eredménytelen sürgetést, aztán lassankint meg is feledkezelt az egész követelésről,
megelégedve azzal az eredménnyel, hogy a pénzügyminiszter
az á l l a m i alkalmazottak később beszedett kereseti
adóját
kifizettette
a
városnak,
a
túlfizetés visszatérítését tovább nem szorgalmazta.
Azóta évek tellek el, a város követelésére
m á r nem gondolt senki, végre most megérkezett a pénz, amely valamicskét enyhít a
város p i l l a n a t n y i pénzzavarán.

»Egymillió pengőt wsimк ki M a i n k zsebéből..."
Л polgármester elkeseredett kijelentése a hadirokkantak

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Beszámolt a Délmagyarország
arról, hogy
Vásár,
helyi Béla törvényszéki tanácselnök, az Országos Földbirtokrendező Biróság szegedi tárg y a l ó b i r á j a elkészítette a javaslatát a szegedi
h a d i r o k k a n t a k , hadiözvegyek és h a d i á r v á k városi bérletigénylése ügyében. Megállapította az
O F B biró, hogy a folyamodók k ö z ü l hatszázn y o l c v a n az igényjogosult és az igényjogosultak kielégítésére 1750 hold földre v a n szükség. A tárgyalóbiró k i is jelölte azokat a városi
földdarabokat, amelyeket a l k a l m a s a k n a k talált a földigények kielégítésére. A város lyszegedi, alsótanyai, felsőtanyai földbérföldjeib ő l és a varos k ö r ü l i feketékből jelölte k i
azokat a parcellákat, amelyeknek bérlői nem
hivatásos földművelők. Felterjesztésében azt
javasolta, hogy az O F B az 1928—1929. gazdasági évtől kezdődőleg u t a l j a k i ezeket a földeket
az igényjogosultaknak huszonöt éves
bérlet f o r m á j á b a n .
I
A tárgyalóbiró j a v a s l a t á n a k egy p é l d á n y á t
eljuttatta a város tanácsához is és azt a csütörtöki tanácsülésen d r . Turóczy M i h á l y tiszti

fSlűigényíésénefe

tanácsi tárgyalásán

főügyész ismertette. E l m o n d o t t a a főügyész,
hogy az eddigi gyakorlat szerint a főldbirtokbiróság lényegesen alacsonyabban szabja meg
a föld bérét, mint amennyit a város jelenleg
k a p a bérlőitől. A kérdéses terület bérjövedelme előreláthatólag k ö r ü l b e l ü l
harmincezer
pengővel lesz kevesebb a mostani
jövedelemi
nél.
A polgármester, a k i eddig n y u g o d t a n hallgatta a főügyész előterjesztését, most elkeseredett hangon felkiáltott:
— Ilyen módon egymillió pengőt vesznek ki
utódainak zsebéből, de azzal senki sem törődik,
hogy miből kövezünk és miből
csatornázunk.
Az ilyen dolgok elveszik az embernek
mirtr
dentől a
kedvét...
A polgármester ingerülten emelkedett fel
helyéről és eltávozott a tanácsteremből.
A tanács ezután kimondotta, hogy a tárgyalóbiró javaslata ellen nem intéz felterjesztést a z Országos Földbirtokbirósághoz, mert a
javaslatot a tárgyalóbiró a város
képviselőivel folytatott tárgyalásai a l a p j á n szövegezte
meg.

192Й október 19.
alakja. A királyt először kőppenyben festette meg,
a köppeny gallérja azonban ki volt hajtva. Egy
magasrangu katonatiszt nézte meg egyszer a készülő képet és csak egyet kifogásult raita, a
kihajtott gallért.
— Ferenc József katona — mondotta szigorúan
—, az első katona, aki mindig forsriftosan öltözködik, tehát köppenyének a ealléria nem lehetett
sohasem kihajtva.
Vágó Pál nem szólt semmit, de másnap átfestette
Ferenc József köppenyét és a délelőtti látogatók
már állig begomboltan látták viszont őfelségét
Jött azonban egy ujabb kritikus, egy szemtanú, aki határozottan állította, hogy nem is volt
köppeny a királyon, hanem atilla. Erre Vágó
átfestette a köppenyt és atillát festett a király
alakjára. Mondják, hogy vagy tízszer átdolgozta
a király ruháját, míg végre megfestette az alak
mai formáját. A képen ma is látható ez a gyakori
átfestés. Ha á terem ajtajából nézi valaki a festményt, köppenyt lát a királyon, ha az ablak
felől nézi, csak akkor látja meg rajta az atillát,
annyira megvastagodott rajta a festékréteg.
Nyilassy Sándor mesélte el a következő anekdótát:
RoskovKz Ignác panaszkodott egyszer Vágó előtt,
hogy mennyire nem becsülik meg Magyarországon
a festőket, mert minden senkiről uceát neveznék
el, de egy festőművészt sem tiszteltek meg még
azzal, hogy nevét uccával örökítsék meg.
— Tévedsz cimbora — szólt rá nagykomolyan
Vágó —, mert nz én nevemet Is megörökítették
már, nem is uccát, hanem hidat kereszteltek el
róla.
Róskovitz nagyot nézett erre a komoly kijelentésre és várakozólag tekintett Vágóra.
— Mit csodálkozol? így van, ahogyan mondom. A híd, amelyet az én nevemről neveztek
el, a — vágóhíd.
De Roskovitz szellemesen vágott vissza.
— Hát persze, egészen megfeledkeztem róla,
pedig az arcképedat is láttam azon a h i d o x
Vágó árvizképével nagyon meg volt elégedve
a város, a hivatalos is, meg a nem hivatalos
is. Sokkal többet adott Vágó, mint amennyit vártak tőle. Kincset ajándékozott Szegednek azért
a meleg vendégszeretetért, amelyben itt részo volt.
De a város is fejedelmien honorálta a művészt
A képért húszezer forint tiszteletdijat utalt ki
számára.

IFiu- és leánykaruhákl
elsőrendű kivitelben

Hogyan festette meg Vágó
a szegedi áruizképet
Visszaemlékezések az elhunyt festőművész szegedi
JA 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 )
Vágó Pál halála az egész ország számára gyászt
jelent, de külön gyászt jelent Szeged városának
is, mert valamikor, huszonhat esztendővel ezelőtt
nagyon összeforrt Szegeddel. Körülbelül egy teljes esztendeig szegedi lakos volt a kiváló festőművész, vele festtette meg a város azt a történelmi pillanatot, amikor I. Ferenc József meglátogatta az árvizsujtotta várost
A képre a város pályázatot hirdetett. Három
kiváló festőművész készített a témáról vázlatokat,
Greguss, RosScovitz és Vágó Pál. A zsűri egyhangúlag Vágónak ítélte oda a pálmát és a város
hatósága a zsűri véleménye alapján őt bizta meg
a hatalmas festmény elkészítésével. A kép, amely
egyik legértékesebb disze ma is a szegedi Kultúrpalotának és a képtár főtermének oldalfalát teljesen betölti, hü tükre Vágó Pál művészetének.
Festését a mester 1901-ben kezdte meg, jászapáti
kúriájában. Attól a pillanattól kezdve, hogy a
.várostól megkapta a megbízatást, illetve, hogy
a város felhívása megjelent, minden más munkát
félretett és csak ezzel a témával foglalkozott
Hihetetlen lelkiismeretességgel végzett tanulmányokat a hatalmas kompozíció minden egyes részletéhez. A félig kész képet azután magával hozta
Szegedre és a Kultúrpalota kupolacsarnokában renidezett be magának műtermet.
Rengeteg stúdiumot végzett hozzá. Ha híre jött,
íiogy valahol árviz pusztít, azonnal a helyszínre
utazott cs közvetlenül tanulmányozta a nekészabadtilt viz pusztító, mindent magával sodró hatását.
A kompozíció alakjait is mérhetetlen nagy gond-

Pál

munkásságáról

dal festette meg. Külön studiuma volt minden
alak, minden arc, minden mozdulat
Nagyon lassan dolgozott, mert sohasem volt
megelégedve munkájával.
Körülbelül egy esztendeig volt lakója ennek a
városnak. Pocsátkó Károlynak, a régi szegedi üvegkereskedőnek volt albérlője és a régi Kass nagyasztalának törzsvendége. Akik emlékeznek rá, még
ma is ugy emlegetik, mint a régi vágású magyar
urak klasszikus példaképét. Gavallér volt tetőtől
talpig, jószívű, önzetlen, lelkes. Legendaként mesélik, hogy mi ébresztette fel benne, a fiatal
joggyakornokban, először a részvétes szívű művészt. Valami végrehajtáson, vagy árverésen kellett közreműködnie. Az elárverezett családnak volt
egy kalitkába zárt kanári madara. A legkisebb gyerek, egy ártatlan kisleány sehogysem akart megválni apró barátjától, de a könyörtelen végrehajtók erőszakkal vették el tőle a kalitkát, hiába
sirt, hiába könyörgött érte a kisleány. Ez a gyereksírás hatott annyira Vágó Pálra, hogy otthagyta
pályáját — és festő lett. A megható kép végigkísérte egész életén és nyoma nagyon sok festményén föllelhető. Otl van a szegedi árvizképen
is a kalitkába zárt kanárt madár.
Szegeden a festők közül Nyilassy Sándorral volt
nagyon jó viszonyban. A két művész között elszakíthatatlan barátság fejlődött ki, amely elkísérte
Vágó Pált egészen a koporsóig. Nyilassy Sándor
ma is kegyelettel emlékezik öreg mesterére, akivel sokat dolgozott együtt azóta is. Ma is sok
vázlatát, képét őrzi, néhány nagyértékü tanulmányt
az árviz képhez.
Mint emiitettük, alkotásával sohasem volt megelégedve, mindig javítani, tökéletesíteni akart rajta.
Ha egy szép felhőt látott, ha valami mély tiszaparti hangulat fogta el, azonnal át akarta dolgozni annak megfelelően az egész képet. Erre az
örökös tőorenfiésre jellemző a képen Ferenc József

POlMSi

lesíféreíffléi

2801

Csekonlcs uccu.

Budapesti cég
jelenleg itt tartózkodó megbízottja n é h á n y
urai acceptál heti 100 p e n g ő v e l .
Feltétel: Nagy ismeretlség, m e g b í z h a t ó s á g ,
l ó m e g j e l e n é s és szorgalom. C í m e k sürg ő s e n l e a d a n d ó k a D é l m a g y a r o r s z á g kiadóhivatalába „ Á l l a n d ó " jeligére.
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Szegediek kedvenc
találkozó helye.
Magyarország l e g n a g y o b b
Szobák

a

legolc&óbbtá!

szállodája.
iuxosszobáldg.

Szegedieknek k ü l ö n ö s
k e d v e z m é n y e k !

macvarors? *«

1928 október 19.

Eckener rendszeres óceáni légliajójáratot Béftesif
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.')
Párisból jelentik: A Maiin jelenti Newyorkból: Dr. Eckener megkísérli, hogy amerikai
tőkével rendszeres óceáni Zeppelin-járatot teremtsen. E célból 14 millió dolláros alaptőkével társaságot kellene alakitani. Az összegből nyolcmilliót négy Zeppelin építésére fordítanának, ezek közül kettőt Amerikában, kettőt Németországban rendelnének meg. A többi
hatmillióból Bázelben és Baltimoréban, vagy
Washingtonban építenének léghajóállomásokat.
Jóllehet Eckener nem mondja ki nyíltan Ford
nevét, annyit azonban megemlít, hogy reméli
egy nagy amerikai autógyárlulajdonos támogatását, aki már nagyon érdeklődik a terv iránt.
Ugyanez értesülés szerint a Zeppelin a jövő
¡héten indul vissza Európába és ezúttal is a
déli útirányt választja, mert északon a légköri
viszonyok még egyre kedvezőtlenek.
Dr. Eckener ujabb részleteket mondott el

az amerikai hírlapíróknak a Gráf Zeppelin
sérüléséről.-»A szakács a -léghajó konyhájának
ablakából kidobott egy üres konzervdobozt,
amelyet a szél odacsapott a stabilizációs felület szárnyához. A bádogdoboz fedele éles szélével felhasilotta a vászonburkolatot és a vihar a kis szakadást egészen fellépte.
Szombat délig mindent rendbe lehet hozni
a Gráf Zeppelinen, a megsérült stabilizációs
felületet uj burokkal fedik le és a motorokat
kipróbálják. Ezután elindulnak a körrepülésre
és erre az útra Eckener sokkal több utast visz
magával, mint amennyi az óceáni uton volt a
léghajón. Rengeteg jelentkező akadt, akik nagy
összegeket ajánlottak fel az utazásért. Elmondta még Eckener, hogy a visszafelé való
uton a hajójáratok déli vonalát fogja követni,
mert az északi irány ebben az időszakban
nagyon viharos.

Csütörtökön délután megbilincselve
Szegedre hozták Mikes-Menkes Ottót
(A Délmagyar ország munkatársától.) Ä
¡Budapesten letartóztatott Mikes-Menkes Ottót
ia csütörtök délutáni személyvonattal hozták
Szegedre. Négy börtönőr szállt le vele a vonatról és egy másik rabbal ősszebilincselve
vezették végig a városon a törvényszék épülete
felé. Mikes-Menkes összebilincselt társa Molnár Antal, a szintén Budapesten elfogott és
letartóztatott egyik vásárhelyi trafíkbetörő
volt
A kora délutáni órákban az uccákon természetesen feltűnést keltett a két jól öltözött
megbilincselt fogoly. Mikes-Menkes Ottó jólszabott télikabátjának gallérjába temetkezett
(és barna puha kalapját mélyen behúzta a sze-

A Széchenyi-téren Mikes e 1 gyönyörködő11 az
ismerős tájon, úgyhogy az egyik börtönőr
figyelmeztette, hogy ne tekingessen mindig
balra, mert hozzábilincsett társa nem tud lépést tartani vele. A kis menet néhány pillanat
múlva a törvényszék épülete elé ért és már
be is zárult mögöttük a nagy tölgyfakapu.
Mikes-Menkes Oltót az ügyészség fogházában
helyezték el. A fiatal szélhámos kihallgatását
a vizsgálóbíró — értesülésünk szerint — Den.
teken délelőtt kezdi meg.

és felülvizsgálat alapjául nem szolpálhat«
A tábla érdekes megállapítása a kurzuslap sajtóperében

A törvényszék annak idején a vádlottat fel¿nenfeffe és kimondotta, hogy a cikk írója az
által, hogy börtönviselt embert is felfedezett
a küldöttség tagjai között és ezt megírta, nem
lépte íul a jogos kritika határát. A felmentő
Ítélet ellen a főmagánvádló felebbezést jelenlelt be és a sajfópör így került felebbezési
tárgyalásra a tábla elé.
KORZÓ

MOZI

Október 19., 20., 21-én
Pintek, szombat, vasárnap |
V A H B . иЛ
n Vadnyugati (Sri én et 6 felvonásban.
В C A S S r e m e F«nerc;U: B u c k J o h n é t .

ArsnkivUl.

Л válóperele

angyala. I

Vígjáték 1 felvonisban. Főszerep'6: M a d g e Bcllümy.
Előadások keidefe5.7,0, vasár- és ünnermap 3 5, 7, 9 Arakor. |

E s ő e r n y ö k gyári árakon]
Pollák Testvéreknél

Széchenyi tér és Csekonlcs

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.)
Az újságíró jóléti intézmények csütörtökön este
az Otthon-körben tartott ünnepi bankett keretében nyújtották át Vass József népjóléti miniszternek az újságírók nyugdíjintézetének
disztagjává történt megválasztásáról szóló oklevelet. A népjóléti minisztert Márkus Miksa,
az újságírók egyesületének elnöke és Salu.
sinszky Imre, a szanatóriumegyesület elnöke
üdvözölte. Vass József hosszabb beszédben válaszolt, méltatta az újságíró jóléti intézmények
kiválóságát és kijelentette, hogy mindig segítségére lesz ezeknek az intézményeknek.

1

roiaáa
az

tonány

1

A csütörtöki tárgyaláson a főmagánvádló
képviseletében dr. Pap Róbert az inkriminált
cikk előzményeit ismertetve elmondotta, hogy
Léderer Dezső volt ujszegedi iiszti orvos ellen a kurzuslap hajszát indított, amelynek
következménye volf, hogy Léderert felfüggesztették állásától. Újszeged népe Léderer
melleit volt és amikor megtudták orvosuk
felfüggesztését, a lakosság ugy határozott,
hogy monstre küldöttséget vezet a polgármesterhez. A rendőrség azonban betiltotta a
felvonulást, mire a lakosság elhatározta,
hogy szűkebb küldöttséggel járul a polgármester elé, Ebben a küldöttségben mint orvosa iránt hálás polgár, Bálint József is részt
vett. Nem volt vezér, nem akart szerepelni,
csak .egy volt a nép közül".
A főmagánvádló régen követte el bűncselekményét — mondotta Pap Róbert
Büntetését férfiasan elszenvedte és most az döntendő el, hogy ezt a régi ügyet évtizedek
multán lehet-e minden ok nélkül nyilvánosságra hozni. Kéri az Ítélet megsemmisítését
és a vádlott elítélését.
A biróság ezután rövid tanácskozás után
a
törvényszék
Ítéletét
megsemmisítette
és
ujabb
eljárás
lefolytatására utasította a törvényszéket. A tábla indokolásában kimondolla, hogy a n törvényszék ítélete
érthetetlen és igy felülvizsgálat
aiaoiáut
nem szolgálhat". A förvényszék ugyanis nem
rendelte el a kellő időben kért valódiság bizonyítását és mégis bizonyítottnak vette, hogy
Bálint József büntetett előéletű. A törvényszéknek lehat újból határozni keli, hogy elrendeli-e a valódiság bizonyításét, vagy nem,
azonkívül a törvényszéknek azt is meg kell
állapítani, hogy vájjon sértési szándékból
történke a e l l i , közzététele,.

készülődik

(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Bukareestből jelentik: A miniszterelnökségen
ma értekezlet volt, amelyen Bratianu miniszterelnök, Argetoianu külügy- és Duca belügyminiszter vettek részt és amelyen megbeszélték az optáns-ügyben Rapallóba küldendő delegációnak adandó utasításokat.

mébe. Csak vastag szemüvege mögül pillantott
ki néha és idegesen kapta le a fejét, ha valaki
közeledett feléje, vagy hosszasabban megnézte.

»A törvényszék Ítélete érthetetlen

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
wsegedi tábla Kovács Rókus-tanácsa csütörtökön tárgyalta Puskás ]enő sajtó utján elkövetett régalmazási pőrét. Puskás a szegedi
knrzuslap mult év november 18. számában »Kétségbeesett mentőakció az elcsapott részeges
afszegedi orvos érdekében" elmen cikket irt.
A cíkk szerint a küldöttség tagjai között börtönviselt emberek is szerepeltek. A cikk nagy
felzudulást keltett Újszeged polgársága körében, amire a lap helyreigazító közleményben
kifejezetten megírta, hogy a „börtönviselt
egyén* Bálint József ujszegedi lakos, akit
azonban a cikk írója becsületében nem akart
megsérteni. Bálint József a cikk sértőnek talált kifejezése miatt feljelentést fett a cikk
írója ellen.

Vass József az ujságlrék nyugdíj-

ES
(Budapesti
tudósitánlc
telefonjelentése.)
Párisból jelentik: Vincennesben a prágai házbeomláshoz hasonló szerencsétlenség történt
Egy épülő halemeletes ház, amelyen 32 тип.
kás dolgozott, dőlt ö$sze és a mentési munkálatoknál már az első órában két halottal és öt
sebesültet ástak ki.

В а т

József

visszavonul...

Nagykanizsáról jelentik: Bazsó József volt
egységespárli képviselőjelölt lemondott az
ipartestület elnöki tisztéről és ezentúl csak a
gyárának él. Valószínűleg vele egyidejűleg
lemond Neusiedler Jenő ipartestületi Jegyző
is, Kiderült ugyanis, hogy az iparosság legnagyobbrésze Káilayra adta le szavazatát.

K h ó - é s sárcipőt!

a Linoleunuparban, Kárász ucca 6. 439
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chfffon és vászon
különlegességek
nagy választékban olcsó Arakon

Pollák Testvérek
kelengye üzletében

Csekonlcs u c c a ö . az.

M e g b í r h a t ó

b e j á r ó n ő t

keres Maajar Mihá!j ,Bercsénji-u 5/b.
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p
éntek. Rőm. kath. Alk. Péter. Pro4, testáns Lucius. Nap kél 6 óra 24
perckor, nyugszik 5 óra 6 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A mtizeum nyitva délelőtt fél 10-től
t óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig. d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: I.einzinger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9.
(Tel. 352.) Moldván L., Újszeged, Vedres-ucca 1.
(Tel. 816.) Nyilasy Ágoston, Szilién sugárut 11.
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás-tér 4. (Tel. 296.)
Temcsváry József, Dugonics-tcr 12. (Tel. 793.) Zahar örökösök, Valéria-tér 1. (Tel. 695.)

— Halálozás. Zelinka Alajos budapesti klr. törvényszéki nyugalmazott tisztviselő hunyt el váratlanul 80 éves korában tegnap. Nevezettben Ligeti Béla műépítész neje édesatyját vesztette el.
Temetése ma, pénteken 11 órakor a belvárosi
temető halottas házából fog végbemenni. (Minden külön értesítés helyett)
Szerdán elköltözött az élők sorából őzv. Deutsch
Sámuelné életének 59-ik évében. Az úriasszony
halála iránt mély részvét nyilvánult meg.
x Bach poroszszene portalan és magas kalóriás.
— Mathematikai verseny. Az Eötvös Lóránd
Mathematikai és Physikai Társulat október 20-án,
szombaton mathematikai versenyt rendez. A versenyen résztvehetnek mindazok, akik 1928-ban tették le az érettségi vizsgát. A versenyen Szegeden
— Enyhébb idö. A Meteorologiai Intézet jelenrésztvenni szándékozók a kitűzött napon délután
tése: Hazánkban az idő felhősebb és különösen
3 órakor a Ferenc József Tudományegyetem IT.
éjjel lanyhább lett Fagy nem volt sehol. Csaszámú mathematikai tantermében (Dugonics-tér 13.,
padék nem esett Budapesten délben a hőmérföldszint) pontosan jelenjenek meg és igazolásul
séklet 12 fok Celsius volt. Jóslat: Enyhe és jó- érettségi bizonyítványukat hozzák magukkal. A kirészt felhős idő, egyes helyeken csőkkel.
hirdetendő tételek kidolgozására négy óra fordít— I)r. Tonelli Sándor ünneplése. Dr. T o n e l l i
ható. Könyv, vagy jegyzet szabadon használható.
.Sándor kamarai főtitkárt még mindig számosan
A két legjobb dolgozat szerzőinek a »Báró Eötvös
üdvözlik abból az alkalomból, hogy tizenöt éve
Lóránd dije-at a társulat november 8-án délután
működik Szegeden. Csütörtökön délelőtt az Al- 6 órakor a budapesti Pázmány Péter Tudományföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete, amelynek
egyetem T. számú physikai intézetének nagy elődr. Tonelli Sándor az elnöke, üdvözlő iratot "intéadótermében (Budapest VIII., Eszterházy-ucca 7.)
;-ett a főtitkárhoz, amelyet K o c h Sándor, D o b ó tartandó ülésén az elnök nyújtja á t
Ignác és F l a m m Artúr nyújtott át dr. Tonelli
x A betegségek egész sora, így: az epekőbetegSándornak. Az egyesület nevében Koch Sándor
ség és epehólyag bántalom, gyomorbajok, csaügyvezető-elnök üdvözölte a főtitkárt, aki meg- lánkiütés. az asthma bizonyos esetei, vérpangás a
hatottan mondott köszönetet a figyelemért.
hasban és különösen a májban, köszvény, vesemedence betegségek, alkati kövérség stb., stb.
— Közegészségügyi vizsgálóállomást kér Sz?gcdra
* tanács. A tanács csütörtöki tanácsülésén elhatá- eseteiben a Hunyadi János keserűvíz biztosan megszünteti a székrekedést, szabályozza a bélmükörozta, hogy felterjesztést intéz a népjóléti miniszdést. A Hunyadi János keserüvizet nemre és korra
terhez, akitől a közegészségügyi vizsgálóállomás
való tekintet nélkül mindenki kiváló eredményfelállítását kéri. Ez az állomás, amely Pécsett és
nyel használhatja, annak hatásában beteg és orvos
Debrecenben már működik, az élelmiszereket, a
még sohasem csalatkozott. Az orvosok ezrei irják
mezőgazdasági és a vegyi termékeket vizsgálná
elő betegeiknek (és a betegek tízezrei írtak róla
felül közegészségügyi szempontból.
elismerő nyilatkozatot.
1143— A gyógyszerészszövetség — nem kap patikaUgedélyt. A Szegedi Gyógyszerészek Szövetsége
H a r i s n y á k
választékban I
beadványt intézett a tanácshoz és elpanaszolta,
hogy a városi közkórház minden gyógyszerszükségletet a rókusi gyógyszertárból szerzik be, ami
S z é c h e n y i tér és Csekonlcs u . j
lirzékcny veszteséget jelent a többi gyógyszerészekre. A gyógyszerészek bejelentették a tanácsnak, hogy szövetkezeti alapon hajlandók lennének
x Képkeretek legolcsóbban FreimannáL
850
kórház közelében egy u j gyógyszertár felállí— Féltéglával fejbe verték, összerugdalták. A törtására, ha a város ezt a gyógyszertárat bizná
vényszék Gömöry-tanácsa csütörtökön
ítélkezett
tneg a kórház gyógyszerszükségletének szállításánégy verekedő algyői legény felett. Az elmúlt év
val. A tanács P á l f y József tanácsnok javaslatára
augusztus 29-én kocsmai idogálás után S z a b ó
kimondotta, hogy a gyógyszercszszövetség beadJános együtt ment haza C i r o k Balázzsal, Civányát nem' veheti figyelembe, mivel u j patikát
r o k Györggyel és két fiatalkorúval. Útközben
csak okleveles gyógyszerész nyithat, aki erre jo- összeszólalkoztak és együttesen nekiestek S z a b ó
,r:ot kap, a szövetség pedig ilyen jogot ugy sem
Jánosnak Hajánál fogva a földre rántották, ott
kaphat. Pálfy tanácsnok felvetette azt a tervet,
botokkal, karókkal agyba-főbe verték. Az egyik
hogy ajánlatos lenne, ha a város a közkórház
fiatalkorú aztán felkapott egy féltéglát és S z a b ó
belsejében külön házipatikát rendezne be. A taJános arcába vágta. S z a b ó ettől az ütéstől olyan
nács elhatározta, hogy ebben az ügyben összesúlyos sérüléseket szenvedett hogy két hónapon
hívja a közegészségügyi bizottságot cs attól kér
tul gyógyult, A csütörtöki főtárgyaláson a vádlotvéleményt.
tak tagadták a bűnősségüket de a tanuk mindent
bizonyítottak. A törvényszék C i r o k Balázst és
— Laliu betűk Törökországban. Sztambulból
jelentik: Valamennyi lapot hivatalosan felszólítot- C i r o k Györgyöt 4—4 hónapi, a két fiatalkorút
3—3 havi fogházra itélte. Az ítéletet a vádlottak
tak, hogy a jövő hónap elejétől kezdve az eddigi
megfelebbezték.
arab írásjelek helyett a latin ábécét használja.

Pollák Testvéreknél

P e u í s c h G é z a ós J ó z s e f fiai, ö z v . P e r u s i n i A n g e l ó n é és
Falik f l e r m a n n é

nővérei a maguk, valamint a rokonság

nevében fáj-

dalommal jelentik a legjobb anya, testvér és rokon

Aranyeres bajoknál, béldugulás, repedés,
kelés, végbélvérzés, gyakori vizelés! inger,
derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülést' roham eseteinél a természetes .Ferenc
József" keserűvíz használata mindig kellemes
megkönnyebbülést, sőt gyakran teljes gyógyulást eredményez. A betső balok orvosai az
igen enyhe Ferenc MZSCf vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy
félpohárnyi mennyiségben rendelik. Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
B.l
Magyar áru
600 szegedi kirakaíban
Szeged rácáfolt önmagára. Senki, a szegedi vfa
szonyok legjobb ismerősei sem hitték, hogy a Mcgyarj
Hét valamelyes emóciót váltson ki Szegeden. Tudomásul vettük, hogy Budapesten valami magyar árupropagandába fogtak, hogy abba természetesen bevonták hivatalból a kereskedelmi és iparkamarákat,;
benne van tehát a szegedi is. De hogy abból;
legyen is valami és hogy pláne a szegediek fájlalják miatta fejüket, azt senki sem hitte. És.
mégis. Dr. Tonelli Sándor főtitkár ugylátszik el-:
határozta, hogy a magyar ipar-propaganda versenyben lefőzi a többi vidéki kamarát. Annyira belefeküdt a dologba, hogy sikerült felkavarni a szegedi homokot. Igaz, hogy a Magyar Hét-en valói
részvétel semmibe sem kerül az iparosoknak é s
kereskedőknek, de még így is meglepő a nagy
érdeklődés és jelentkezés.
Nem kevesebb, mint 250 szegedi kereskedő és
iparos jelentette be a kamaránál, hogy november;
3. és 11. közötti napokban 600 és egynéhány kirakatban kizárólag magyar árut helyez el és vevőinek magyar árut kinál megvételre. Olyan számok
ezek, amelyekre büszke lehet Tonelli, különösen
ha még hozzátesszük, hogy propagandája a kamara egész területére kiterjedően egyformán hatásos volt, aminek legbeszédesebb
bizonyítéka,
hogy a kamara többi városaiból 809 kereskedő és
iparos jelentkezett 1234 kirakattal.
x Czutor Dezső muzsikája mellett harcsás halestély a Belvárosi Étteremben, Feketesas-u. 22.
— Megalakult az Alföldkutatók Egyesülete közegészségügyi osztálya. Az Alföldkutatók Egyesületének közegészségügyi szakosztálya dr. K o g n t o w i t z Károly egyetemi tanár elnöklete mellett
csütörtökön délután tartotta alakuló gyűlését A
szakosztály egyhangú lelkesedéssel dr. D a r á n y i !
Gyulát, a szegedi egyetem uj közegészségtani tanárát választotta meg a szakosztály vezetőjévé.
Dr. Darányi székfoglaló beszédében
megígérte,
hogy ugy Szeged, mint az Alföld közegészség! viszonyait tüzetes tanulmány tárgyává teszi és mindent elkövet, hogy az Alföld egészségűgye európai
nivóra emelkedjen.
x Kérjen actótaxit telefonon szám nélküL 604

flgyQniwomta

a kocsiról Bezuhanó körfűrész
(A Délmagyarország

és a gép

özv. Dcutsch

DClilC

f. h ó 17-cn, életének 59-ik évében történt gyászos elhunytát
Drága
órakor

halottunk

kisérjük

földi

maradványait

f. h ó 19-én

délelőtt 10

örök pihenőre a Téglagyár uccai gyászházból

a zsidó

temetőbe.
Külön villamos a Kálvária kitérőtől indul.
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Súlyos

szerencsétlenség történt csütörtökön reggel a
Dorozsmai-uton lévő gépjavító műhely előtt.
Polgár Károly újszeged!, Bethlen-uccai lakos,
kocsin körfűrészt vitt javitaní. A műhely előtt
több ember segítségével le akarta emelni a
nehéz gépet, deszkákat raktak a kocsi oldalához, hogy majd azon lecsúsztatják. Valószínűleg gyenge deszkái használtak erre a
célra, mert amikor a súlyos gép a deszkára
csúszott, a deszka nagy reccsenéssel eltörött
Polgárra

esett

A munkások elő-

ször nem gondoltak komoly balra, csak amikor a gépet lehengeritették Polgárról, látták,
hogy a gép Polgárt
agyonnyomta.

a szó'szoros

érte'mébev

A mentők azonnal kivonultak, de Polgáron
segíteni már nem lehetett. A lezuhanó
fűrész a szerencsétlen
Polgár
feiét,
karfát összeroncsolta,
úgyhogy azonnal

körlábát,
meg•

halt. A megindult rendőri nyomozás során
fogják megállapítani, hogy a szerencsétlenségért terhel-e valakit felelősség.

Pénzbeszedőnek

ISO pengő óvadékkal bíró egyént felveszünk. UolverSflle
általános biztosító társasás Vitéz ucca 29. Kerékpárral
rende k é -í!őnybfi. lelentkcznl lehet 12—1 órakSzStt.
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A színházi iroda hírei
Tosea. Ma este Puccini legszebb alkotása kerül
szinre. A Tosca mai előadásán is a nagy tetszést
aiatott főszereplők vesznek részt. A címszerepet
Szász Edit énekli, aki e szerepével a közönség és
a sajtó teljes elismerését vivta ki. Partnere Cavaradbssi szerepében Szórád Ferenc lesz. A többi
faerepek Bihari Sándor. Arany József, Fodor és
Csonka kezében vannak. A kibővített zenekart
ezúttal is Fridi Frigyes, az ui operakarnagy vezényli.
Éva grófnő szombaton premierbérletben kerül
bemutatóra A magyar opcrctíirodalomban Szirmay
Albert és Martos Ferenc nevei mindig sikert és
dicsőséget jelentenek. A Mágnás Miska, Gróf Rimáidé, Alexandra, slb. után az Éva grófnő is
diadallal fogja meghódítani a közönséget. A címszerepben A. Harmath Hilda lép fel, akinek ezúttal
alkalma lesz énekben, színjátszásban és táncban
kiválót nyújtani. A másik női főszerepben Dayka
Margit fogja pompás humorával és ragyogó táncaival mulattatni és gyönyörködtetni a közönséget. A férfiak közül Tolnay Andor jut ebben az
évadban először olyan szerephez, melyben rokonszenves és férfias egyéniségét, értékes játék- és
énektudását viheti a közönség elé. A komikus
triász: Páger, Vágó és Veszely gondoskodnak az
est állandó derűjéről és mulatságáról. Különösen
Págernek lesz alkalma ragyogó humorát érvényesíteni. Még Keleti Erzsi vesz részt a kitűnő együttesben. A zenekart Beck Miklós vezényli, aki nagy
lelkesedéssel készült az uj Szirmay-operettre. Az
Évt grófnő előadását vasárnap A. bérletben ismétli
meg a színház.
Szombaton délután ifjúsági előadásként A fekete lovag kerül szinre.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Borcsa
Amerikában kerül színre Dayka Margittal a cimrnnpbcn.
Színházjegyek a DéJniagvarország
hon elSrétetl díj nélkül válthatók.

A nagyobb
mai

TC7

jegylrodájá.

leadóállomásait
műsora

Budapest, 11.45: Hirek, közgazdaság. Közben:
12 órakor déü harangszó az egyetemi templomból. Utána: Kamarazene (Temesváry—Kerpely—
Polgár). 1. Grieg: II. Peer Gynt snite: a) Menyasszonyrablás, b) Arab tánc, c) Viharos éjjel,
d) Solvejg dala. 2. Padouk: Magyar ábránd. 3.
Waldteufel: Dolores, valcer. 17.30: The Devilsboys jazz a Britannia-nagyszállóból. 19: Dr. Mossányi Ernő előadása: Az örök jég világa. 19.35:
Dr. Várady Aladár dalai" 20.50: Balassa Imre előadása: A Teleki-házban utolsót lobbant a gyert y a . . . 21.15: Molnár Alice hegedümüvésznő hangversenye Polgár Tibor zongorakisérelével. 22: Pontos időjelzés, hírek. Időjárásjelentés. Utána: Az
Ostende-kávéház szalonzenekarának hangversenye.
— Barcelona. 17.30: Sextett. 18.30: Zene. 21.10:
Hangverseny. 21.20: Jazz-zene. — Bécs. 11: Délelőtti zene. 16: Délutáni hangverseny. 19.30: Kamarazene. Utána esti tánczene. —• Berlin. 16.30:
Zene. 18.30: Olasz lecke. 19.30: Verdi Don Carlos
c. operájának közvetítése. Utána hírek. — Brünn.
19: Hangverseny. 19.45: Fejezetek az olasz irodalomból, utána zene. — Brüsszel. 17: Tánczene.
19: Gramofonzene 20.15: Zenekari hangverseny.
Utána hirek. — Daventry. 16: Orgonahangverseny. 17: Tánczene. 19.30: Könnyű zene. 22: Operarészletek. 23.15: Tánczene. 24: Jazz-band. — Frankfurt. Cassel. 18.10: Könyvszemle. 20: Szimfonikus
hangverseny, utána kamarazene. — Hamburg- Bremem. Hannover- 20: Dal és hegedű hárfakiserettel.
21: Hegedühangverseny. Utána hírek. — Knt:owifz. 20.15: Filharmonikus hangverseny Varsóból.
— Königsberg. Daazjg. 20: Hangverseny. 22: Hirek. 22.15: Tánczene. —
Langenberg. Münster.
Köln. 20: Zene. 21: Dalok Schubert és Brahms
müveiből zenekari kísérettel. TJtána hirek és kávéházi zene. — Leipzig. Dresden. 20: Szimfonikus
hangverseny. 22.15: Tánczene. —
London. Daventry. 16.30: Hangverseny. 19.45: Schubert: Zongoraszonáták. 20,45: Zene. 23.25: Zongorahangverseny. — Milano. 12.30: Kamarazene. 20.50: Szimfonikus zene. — Nápoly. 14: Tőzsde. 16.45: Hirek.
20.50: Puccini: Manón Lescaut cimü operája. —
Posem. 20.15: Szimfonikus hangverseny. — Zürich.
20: Csellóbantíverseny. 21: Lortzine és J. Strauss
inüveL

A Bástya erős tréninggel készül a Bocskay
elleni meccsre. A játékosok kondíciója kielégítő, egyedül Baumgartner van még beteglistán, akinek részvételéről le kell mondani, mert
semmi remény nincs felgyógyulására. Szabó
képességeiről nem vagyunk jó véleménnyel és
ezért ha ő lesz a Bástya kapujában, semmi
jót nem jósolhatunk a szegedi csapatnak a
fürge és jóllövő debreceni csatárokkal szsmben.
A csapat többi része megbízható. A jobbösszekötő posztra

ólvedi

helyett

Wahlt

vet-

ték kombinációba, ami a csatársor összmunkáját és eredményességét előreláthatólag emelni fogja. A Bocskay is erősen készül a meccsre, mert ha ezt megnyeri, fel fog ugrani a
listán a legjobbak közé cs az őszi fordulót
előkelő helyen fejezi be.
A Sabárte a régi csatársorát állitja vissza, mert
mióta Povolnyt, az Attilától megvett csatárt beállította csapatába, egyetlen győzelmet sem tud
aratni. A régi nagy meccseket nyert csatárláncot
állította újból csatasorba. Bureseh, Mészáros, Sto-

fián, IlolUbauer, Tárnok fog ezután
rohamra
menni az eddig elmaradt bajnoki pontokért.
Az FC Teptitz november 4-én Budapesten a
Hungáriával játszik, 11-én pedig Újpest látja vendégül. A híradás ugy szól, hogy egy mérkőzést
még valamelyik vidéki csapattal is fog játszani.
N'em lehetne Szegeden revansot adni a súlyos
Bástya-vereségért?
A Bocskay—Básíya ligamérkőzést vasárnap Debrecenben SzélJ budapesti bíró fogja vezetni.
Az északi kerület BT-ja bojkottal fenyegette
meg az Attilát, mert a miskolci közönség nagyon
terrorisztikusan viselkedik a bírókkal szemben és
az Attila vezetősége nem részesíti védelemben a
bírókat. Ugylátszik Miskolcon sem jobb a helyzet, mint Szegeden, olt is a bírók miatt vannak
bajok...
jeszmás, akinek egy régebbi bokasérülését operálták és a seb inficiálódott, többé nem futballozhat.
A Szegedi Munkás Testedző Egyesület birkozószakosztálya 28-án az állami felsőkereskedelmi is.
kola tornatermében klubbajnokságot rendez, melyet sportkörökben nagy érdeklődéssel várnak. A
közeli hetekben egyébként a budapesti MTE látogat le. Szegedre. A szegedi munkásbírkozók meghívást kaptak Makóra, Kecskemétre és Szentesre.

DÉLMAGVARORSZAG

A '.Délmagyarország

regénye

MEYRINCK:

\ NYUGATI A D L A K
ANOYALA
19
Itt végződik a levéltöredék.
John Dee naplójában még a következő fellegyzés olvasható:
»Bartlett (ireen jóslata szószerint beteljesedett tehát: még aznap reggel kiszabadultam
a Towcrböl. Barátom, Leicester kíséretében
olyan biztos rejtekhelyre kerültem, amilyenre
üonner püspök még álmában sem mert volna
gondolni. De nem akarom Isten csodálatos
útjait kommentálni.«
•

Jót lett nekem cz a három nap, amelyet
vidéken töltöttem, mezőkön s erdőkben csavarogva. Gyors elhatározással magam mögött
hagytam Íróasztalomat s Dee bátyám poros
reliquiáit; ugv éreztem magam, bintha börtönből szabadultam volna ki.
Ncni vidám dolog-e, mondtam magamban
— amikor kora hajnali órákban topogva halad! am át a dombos táj náddal benőtt lápjai
kőzött —, hogy ugyanazok az érzéseim vannak
most. mint amilyenek John Dee ősömnek lehettek ötszáz évvel ezelőtt, amikor börtönéből
kiszabadulván, végigvágtatott a skót fensikon.
S nevetnem kellett a gondolatra, hogy John
Dee minden valószínűség szerint ugyanolyan
kopár pusztaságokban járt, ujjongva, visszanyert szabadsága feletti boldogságában, mint
amilyeneken í n vándoroltam 350 évvel később
és sok szélességi fokkal délebbre, mint ő. Valószínűnek tartom, hogy az a vidék, amely oly
gyakran fordult elő nagyapám elbeszéléseiben, skóciai táj lehetett, talán Sidlaw Hills
vidéke. E képzettársítás egyébként kézenfekvő
volt; gyermekkorunkban angol-stájer nagyapánk gyakran beszélt arról, mennyire rokon
egymással a skót és a német alpesi vidéknek
nem egy részlete.
Szellemileg kipihentes s felfrissülten érkeztem haza. Közvetlen multam újra felelevenedett előttem, amikor már a lépcsőn szembe,
találkoztam Lipotinnal, ki hiába dörömbölt
ajtómon. Nem engedtem elmenni s nem törődve fáradtságommal, megkértem maradjon
velem. Feljött a lakásba.
Ugy éreztem, hogy okvetlenül kell beszélnem Lipotinnal, hogy el kell neki mondanom
a hercegnővel való találkozásomat, megkérdeznem öt, miért küldte hozzám. Stroganoff
Kórsáról is akartam tudni s még annyi minden másról!
Lipotin az estét velem töltötte.
Különös este volt. Vagy hogy pontosabban
fejezzem ki magam, különös volt a beszélgetés, amely az estét kitöltötte. Lipotin beszédesebb volt, mint máskor. Feltűnt nekem, hogy
modorában felszínre jutott bizonyos irónikus,
bohóckodó hajlani, amelyet eddig nem vettem
rajta észre, ugy hogy amire máskor talán
alig figyeltem volna, ma különösen idegenül
hatott rám.
Stroganoff báró filozófus haláláról beszélt
nekem először, néhány gyors és közönyös montlatban megemlítve a feladatot, amely hagyatékkezelő minőségében várt rá: néhány ruhadarabnak megőrzése vagy értékesítése, amelyek ugv lógtak szerte-széjjel a kopár szobafalakon, mint a lepkelárvák. Csevegve, irónikus hangsúllyal egyik témáról a másikra
tért át; hiába vártam azonban arra, hogy
magától, megkérdezésem nélkül, Chotokalungin hercegnőre terelje a beszélgetést. Különös félénkség tartott vissza, hogy egyenes kérdéssel forduljak hozzá. Végül azonban győzött türelmetlenségem s teakészítés közben
kissé ideges hangon meginterpelláltam, hogy
mi célja is volt tulajdonképen avval, hogy
a hercegnőt hozzám küldte s hogy miért
mondta neki, hogy nekem adta el az általa
keresett régi fegyvert.
»Dc hát miért ne adhattam volna el Önnek!« felelte Lipotin a' legnagyobb lelki nyugalommal
Modora idegesített s feleletem

1928 október 19.

hangja élesebbre sikerült, mint amilyennek
akartam.
»De hát tudnia kell végül is« kiáltottam,
»hogy kinek adja el ócskaságait s hogy nem
vettem magától életemben semmiféle ó-perzsa
lándzsahegyet!... Jobban mondva, ön igen jól
tudja mindezt, de...«
(Folyt, köv.)

Apróhirdetések
Kis, tiszta szoba egy vagy
két személynek 1-ére, zongorahasználattal is, kiadó.
Boldogasszony sugárut 25.
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Uri
¿0.00—30.25
Dán Kor.
15255 153.15
tHr£>
136.37 13687
Dinár
9.99 10.05
Ortr. Ic£U
8n.37-80.72
Doltír
57080 572 80
Norr. kar. 15250 15310
Fr. frinK
22.40 - 2260
Sr. frtnk
110.15 110.55
Hol!, forint 22930 - 230.30
Svéd ksr,
153.00-153.60
Z!®tj
64.10-64,40
Irányzat:
A mai értéktőzsdén ismét gyengébb volt az
irányzat. A piac sem külső, sem belföldi ösztönzést nem kapott és a kedvetlen hangulat mellett rendkívül csendes volt a forgalom. Csupán
egyes részvényekben, főleg a vas- és bányapiac
vezető értékeiben votl kissé élénkebb az üzletmenet, amely részvények a kontremin eladása következtében 2 százalékig terjedő árveszteséget szenvedtek. Feltűnő a Szikra áresése, amely 8 pengővel lett olcsóbb. Az árveszteségek általában jelentéktelenek, néhány részvény kivételesen szilárdan tendált. így az Első Magyar Biztosító 15
pengővel javította árfolyamát. Az űzlettelenség zárlatig eltartott. A fixpiac üzlettelen, tartott, a valuta- és devizapiac kissé barátságosabb volt.
Gabonatőzsde:
Az irányzat búzában és rozsban gyengébb, egyebek tartottak, a forgalom csendes.
Hivatalos árfolyamot:
77 kp.
26X15 26.20
2600-2615
25.90 26 №
25.90-26 OS
25 90 26.05

Buza
Tiszav.
F.-ttezat
Fm.
Pv.
Bácskai
DonántaH
Rozs, peotvfd.
Ama takarmány I.
Árpa takarmány
Ruiakorpa
Recce

244-i.24.55
26.60-26.85
26 50-26.65
19.50 2°.00
46 50 47.00
3170 32 00

78 kp.
2630-2645
26.25-26 40
26.'5—26.30
26.15-26.30
26.15—26.30

egyéb
Sörárpa
egyéb
Zab t.
közép
"«le*

24.45 2455
2800-29-50
27.00-28.C0
26,00- 26.50
25 50-25 75
26 00-27.r0

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyaronzág
Hírlap, és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.

Téli eltevésre
válogatott róssaburgonya,
Woltmann és fehér
burgonyáit,
valamint homok- és rothadfmentes
takarmány
burgonya
bnzaszAWlva kapható

Csemlerits &nsrtss
^wt&paKttWB B I w

Te!efon

5_55 „

s.
43r>

izü félbarna kenyér 28 ff.
B e n ő n é l , P c l O d S A n d o r s u g A r n l 3.2

KitSnfi

| Kohn
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Versenytárgyalási
A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem
Horthy Kollégiuma menzája részére 1928. évi
november hó 1-től 1929. évi október hó 31-ig
terjedő időre szükséges marha- és borjúhús,
sertéshús, zsir és hentesáruk, valamint hüvelyesekre, fűszer, liszt és kenyér szállítására
nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatok benyújtásának határideje a
húsra síb. 1928. évi október hó 27-én d. e.
10 óra, fűszerre és hüvelyesekre az nap d. e.
11 óra, lisztre és kenyérre ugyanaznap délelőtt 12 óra.
A hivatalomban kapható részletes szállítási
feltételek ára 2 pengő.
Szeged, 1928. évi október hó 17-én.

Dr. Soóky Isíván sk.
<134.

e*rA. hír. ic-**eatö.

Kecskés telepi iskolával
szemben épült polgári lakóház alápincézve, kerttel
együtt kiadó. Tnd.: Pásztor u. 21
Két egymásba nyiló szoba
különbejárattal irodának v.
garzonJakásnak, Kass mellett kiadó. Telefon 293.
Bolvárosi 3 szobás, újra
festett komfortos lakásomat
ugyanilyen 2 szobásra átcserélném. Bankigazgató.
Újonnan festett egy szoba,
konyhás szép lakás kiadó
és egy teljesen uj fehér háló- és konyhaberendezés és
egy uj sparherdt elköltözés
miatt eladó.
Érdeklődés
»Aranybérc jeligére a kiadóban.

Foglalkozás
feltételek mellett
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.
Szerény

Német kisasszonyt keresek
négy éves kislányom mellé.
Patzauer Ede, Dorozsma.
Szerény igényű leány ajánlkozik mindenesnek kisebb
családhoz. >27« jelige.
Bejáró fözönő hosszú éves
bizonyítványokkal ajánlkozik. »Szorgalmas 2« jeligére kiadóba.
Szőrmék vegyileg tisztítása, bőrkabátok mindenféle színre festése soronkivül olcsó árak mellett
készül Lueza József kelmefestő és vegytisztitó
gyárában Rákóczi-tér. 318

Cserépkályhák
átrakását, javitását, tisztítását,

Szobafestést, ajtók, ablakok mázolását jutányosán
vállalja Szemerédi László
szobafestő-mester. Csongrádi s.-ut 4i.

BÚTOROK

nagy választékban, leszállított árban
231
Wiesner, Aradi u. 6.
.Tókarban levő

Salgótarjáni k á l y h á i

megvételre keresek.
Cimet „Kályha" jeligére
a kiadóba kérők.
429
Stráfkocsit, 10—12 mázsa
hordképességüt vennék. —«
Patzauer sörraktár, Dorozsma.

Hasábos
és

vágott tűzifa,
retorta
csoma- C Ifaszén
C telefongolvais
hívásra

minden mennyiségben azonnal
•zálll'ha'ó

210

DEUTSCH és KLEIN céffl
Popper ut' da Arany János u. 13.
Közkívánatra ismét hízott bécsi

exlrén marhahús

kapható. Hízott Orfl ós birkahús
is kaptia*
443

Keüner Kálmán
" T O mészárosnál

Széchenyi tér 0. Telefon 12 79.

L E V E L E Z É S
Független szép
urileány
diszkrét ismeretségét keresem. Részletes választ Esti
órák jeligére a kiadóba.

KÜLÖNFÉLÉK
Harisnyafejelés
és duplatalpa té-fl és nöi harisnyák D. M. C. anyagból a legolcsóbban készülnek Kelemen
Hónké kőtődéjtben, Iskola neca
14. szám.
266

Elveszeit
17-én a színház környékén

egy prém boa. Megtaláló jutalomban részesül Wanniené, Kelemen u. 2.

MeteortetíLly&álc

Elismert
^
hajvágás, ondolálás

schamottozását jutányos
áron csak
csináltathatja635

M i k s z á t h K á l m á n ucca 24.

Kovács

kályhás
Szentháromság ucca 49.
Ügyes tanulólányok és egy
kifutó felvétetik Fríedmann
Teri divattermében. Kálvária u. 19.
Mindenes fözönő, éves bizonyítványokkal ajánlkozik.
Tiszta 3 jeligére.

V I R U MIHÁLY
Aradi ucca 4
Mindennemű

Szécsény! üzletében
Volt
Mllenltoviisné
előnyomd« és kéztmanka
üzletét Tábor ucca 8. sz alá
helyezte át. Előraizolások
és hímzések féláron! 54

Az Alföld legnagyobb

táblaüveg raktára
Körösi Géza

üvegezés! vállalata. Mérey
ncca 8. Tetefon 9—57. 150
kötélgyárosnál

SZEGED

Telefon 469.

ktílélóra,

zsineg,

ponyva, lótake>ró, Kalász és lennls hrtlrt.
gyermek h i n t á k , tornaszerek

g y á r i

á r o n

197

k a p h a t ó k .

3S99—1928. számhoz.
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Árverési hirdetmény
AluUrot! bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t.-c. 102. §-a
értelmében ezennel kOzhir é teszi, hogy a szegedi kir. lárásbiróság
1927, évi 19155. számú végzése következtében dr. Basch Ferenc ügyvéd által képviselt « á ' é Testvérek »vára 315 pengő és járulékai
erejéig 1928. évi február hó 18-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lelfllfoglalt és 1050 pengőre becsült kővetkező Ingóságok,
u. m. különféle házibu'orok, tehén stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. Járásbíróság 1928. évi Pk 27313.
számú végzése folytán 203 pengő tőkekövetelés, ennek 1928 évi
loritis hó 1. napjitól járó 5 százalék kama'ai és eddig bíróilag már
megállapított s felmerülendő költségek erejéig Ul'zentiván 30. tzám
alatt leendő eszközlésére 1928. évi október hó 19. napiának délutáni
báromnegyed 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók olv megjegyzéuei hivatnak rae«, hogy az érintett ingóságok
az 1881. LX. t-c. 107» 108. g-»i értelmében készpénzfizetés mellett
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetik iwcsiron alul i i el togna»
adatni.
Szeged. 1928 éri azepiember hó 14 napiáo
1rlr. Kir.

