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Az iparosok ioga

lémájában is meghallgatjuk az érdekelt ál-- Mert félreértés ne legyen, nem az iparosokat'
lampolgároknak nem képviseletét, de össze- szavaztatják most meg, az egész szavazás csak
arra való, hogy hátha a félrevezetett, a jel.
Talán mégsem panaszkodhatunk, felebará- ségét
taink arról, hogy nem elég a szabadság s
A képviselőválasztások egyhangúak, egy- szavakkal elbódított, a politikai és egyéni tö"hogy a választójogunk se nem általános, se hangúlag választották meg a minap Láng Bol-^ rekvések céljaira kihasznált iparosság imittnem községenkiiiti, se nem titkos. Hiszen a z dizsárt és egyhangúlag fogják' megválasztani! amott mt^is csak a kamara torz ötlete mellett
országban végig választás folyik, közsegenkint, Matta Árpád doktor urat. Képviselőválasztás fog megnyilatkozni s így majd egyes ipartesBőt ipartestületenkint választanak az iparo- son nem szavazhatnak az iparosok. Képviselő- tületek határozataira is lehet hivatkozni, ha
uj terheivel állásokat
cs tisztsésok' s minden iparosnak választójoga van. választáson nem juttathatják kifejezésre aka- az iparosság
a
kortcsszolgálatok
Nem szabad azért elhamarkodva ítélkezni az ratukat, az egyhangú választások nem adnak geket lehet megszervezni
általános, titkos és kpzségenkinti választás je- az iparosoknak módot arra, hogy az adő-i jutalmazására.
lenségeinek láttára. Az iparosok ezzel a sza- sérelmeik orvosát küldjék a parlamentbe, hogy
Ezentúl az iparosok m á r nem eshetnek be
vazással nem afelett döntene^, IiQgy több le- olyan politikai irányzatot
.támogassanak, abba a hibába, hogy politikai jogkiterjesztést
gyen-e ebben az országban a munkának, a amelytől az élet könnyebbedését, a kenyér és követeljenek. Amikor az ország ipartestületei
" keresetnek, a forgalomnak szabadsaga, a vá- munka problémájának megoldását, a z ipar szavazások viharaitól hangosak, amikor minlasztás eredményétől nem függ az ipari és és kereskedelem szabadságának helyreállítá- den iparost az nrnák elé kényszerit a központi
kereskedelmi szabadság mertéke, nem a ma- sát, az állami protekcionizmus megszünteté- szervezet problémája, akkor csak nem fognak
guk dolgában, nem a maguk sorsa felett dön- sét várhatják. Ezekben a kérdésekben nem a józan magyar iparosak az átkos liberaliztenek, hanem csak abbau a kérdésben ad- szavazhatnak, mert egyrészt az egyhangú vá-4 mus szirénhangjainak bedőlni, akik azt sutják le szavazatukat, hogy h a majd a magyar lasztások nem engedik őket az urnákhoz sem, togják, hogy a politikai
jogok cs
exisztenciális
iparosok pénzén esetlej' felépitik a központi másrészt nem annyira általános, nem annyira kérdések
széles területén
juttassák
szóhoz az
szervezet székházát, h a majd a magyar ipa- titkos, nem annyira községenkinti a választás iparosokat,
nem pedig akkor kérdezzék meg
rosok pénzén lakást építenek az elnök, az módja, mint amikor abban a sorsdöntő kér- véleményét, amikor a központi kamara s a
igazgató és a főtitkár uraknak, akkor mit désben fejezhetik ki nem akaratukat, hogy a ! központi kamara tisztviselő-várományosainak
írjanak majd fel az épület homlokára. Azt-e, központi szervezetük címe kamara legyen. | etiketkérdése és fülemülepöre vár eldöntésre.
hogy:
kamara?

Az- iparosoknak megadott általános, . titkos
¿s községenkinti választójog ilyeu monumentális jelentőségű;"kérdés eldöntésére szolgál.
H a az iparosokat arról szavaztatnák meg,
hogy be akarják-e gombolni a mellényük legalsó gombját, vagy hogy jobboldalon, vagy
baloldalon csinálják-e választékot hajukbau,
már t. i. az, akinek a gond még nem vitte
el haját, akkor éppen annyira aktuális, az
esisztenciájukkái, a kenyérkeresetükkel éppen annyira összefüggő kérdésben döntenének, mint amilyenben a kamara kérdésében
hivatva nem ugyan dönteni, mert dönteni
most is a kereskedelmi miniszter fog, hanem
véleményüket nyilvánítani.
Mégis csak gyöngyéletük lehet
iharosokfiak, mégis csak fenékig tejfel lehet az életük,
ha ilyen abszolút jelentéktelen, őket nem is
érdeklő kérdésben sem döntenek a meghallgatásuk nélkül. A törvényhozásban az iparosságnak nincsen megfelelő képviselete, (hiába
fáradozott Nagykanizsán az iparosok főrendje^ attól lehetne tehát tartani, hogy a tőrvényhozás iparoskérdésben az iparosokról az
iparosok nélkül határoz. A kereskedelmi kormányzat bölcsesége és liberálizmusa felismeri azonban ennek a helyzetnek hátrányát
s minden rendelkezésre álló eszközt megmozgat a hiányok pótlására. H a az iparosoknak
nincs képviseletük a törvényhozásban, az
iparosoknak meg kell adni azt a jogot, hogy
kuriális szavazással juttassák kifejezésre akaratukat Iparos képviselők helyett szavaznak
az ipartestületek.
A svájci xeferendum- a n é p közvetlen részesedése a törvényhozásban. Vannak törvényjavaslatok, melyek sorsa felett nem a
szövetséggyülés, nem az alsó- és felsökamara,
hanem maga a nép dönt. A választópolgároknak meg van az a joguk is, hogy törvényjavaslatokat terjesszenek elő. A
referendum
intézményében eddig a demokráciának követésreméltó példáját láttuk. Mi most már ezen
is tul vagyunk. A svájci alkotmány csak a
legnagyobb jelentőségű kérdésben adja meg
a népnek a határozás jogát, m i azonban a
központi iparos kamarai szervezet jelentéktelen .sallajgkérdésében--és ceremoniális Drob- i

Ujabb panamaboirány
A jóvátételi

szállításokkal
legnagyobb

egyik

Kapcsolatban
cukorvállalal

( 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 jelentőse.) Parisból jelentik: A francia fővárosban
ma ujabb panamaboirány pattant ki. A természetben történő, német jóvátételi szállításokkal elkövetett botrányokról van szó, amennyiben Franciaország egyik legnagyobb cukorkereskcdelml válla-

„Magyar
4braf>ám

Dezső,

Parisban
letartóztattál*
igazgatóját

lata van kompromittálva. A deficitről szóló hírek
SO és 40 millió frank között ingadoznak. A mai
napon már a csődeljárás is megindult a Societe
Ferniere de Sncrerie ellen és a válla Ja I igazgatóját letartóztatták. Letartóztatás! parancsot adtak
ki a vállalat elnökségének, ket-tanácsosa.ellen.JsJ

Szzaba&sag TPárí
volt szegedi
pártot

az

miniszterelnök
alakított

ui

9*

ellenzéki

( B u d a p e s t i i u d ó s i t ó n - k t e l e f o n jelen- választása ellen. Kívánja1 a" közélet megtisztítását
tése.) Magyar Szabadság Párt címmel ma n j po- és minden magyar tehetség érvényesülésének lehelitikai párt alaknlt Budapesten^ amelynek vezetői tőségét, jogállamot, a jog cs igazság uralmát, a
P. Ábrahám Dezső, volt szegedi miniszterelnök, törvények feltétlen tiszteletét, pártatlan és függetliartha Albert volt hadügyminiszter., Dömötör Mi- len bíróságot, a népakarat szabad megnyilvánulási
hály volt belügyminiszter és dr. Király Aladár lehetőségé!, általános titkos választójogot, sajtónyugalmazott főispán aláírásával kibocsájtották a szabadságot, a pénzügyi politika terén a közterhek
párt felhívását és programját. A pártprogram a enyhítését, megfelelő külkereskedelmi szerződések
trianoni békeszerződés ellen cselekvő külpolitikát
kötesétj a földbirtokreform eljárás módosítását,
követel, a nemzeti királyság alapján áll és tiltako-. » továbbá olyan gazdasági politikát, ame{y_ a . dolsozik a Habsburg,család bármelyik tagjának meg- I1 zók millióit juttatja kenyérhez.

A szerkesztőgyilkos Pöffffi Oszkár
egy napig Budapesten tartózkodott
Kedden esle visszautazott Bécsbe

( 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 jelent é s e ) Pőffl Oszkár, volt bécsi újságíró, aki a
mnlt cv juniusában agyonlőtte Bruno Wolff lapszerkesztőt és akit most a bécsi esküdtszék feltünéstkelto verdikttel íelmenteit, hétfőn délután
váratlanul Budapestre érkezett. Megkérdezték tőle,
hogy miért jött Budapestre* mire Pőffl azt válaszolta, h o c az ítélet .után. az Arheiter,. Zeitung le-

közölte a somfalvi ítéletet. íscm akarta, hogy azöt.
a véres események visszatérjenek, amilyenek a
somfalvi ítélet után következtek be. Ezért jobbnak
láttam ha néhány napra elhagyja Bécset.
Pőffl budapesti tartózkodása kínos feltűnést keltett, kedden délután azonban, miután telefonon
beszélt védőjével; feleségével együtt visszautazol!
Bécsbe.
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Kedden démtán megtartották
a második magyar — bóxoárbait
Hat unciás keztyükkel végkimerülésig — Knock aout után 130-as pulzus
(Budapesti tudósítónk telefonjelentéseO Kedden délután a BTC tornatermében megvívták a második magyarországi baspárbajt. Az
első boxpárbajt — mint ismeretes — az egyetemi zavargások idején vivták meg, most pedig
^odor György és Vadász László magántisztviselők
állottak ki egy súlyosabb inzultus folyományaképen.
A feltételek igen súlyosak voltak: S unciás keztyük, végkimerülésig. A boxpárbajt Erdős László

boxbajnok vezette
Az első három menetben a felek alaposan elverték egymást. A usg edik mcnclb a Fodort olyan
súlyos alsóütés érte, hogy elvágódott cs nercekig
nem tudott felkelni.
A párbajt ezután tovább folytatták, Fodor ujabb
gyomorütést kapott. A hatodik men tben a párbajorvosok mindkét félnél 130-as érverést olvastak,
mire véjjkimerültség címén a párbajt beszüntették.

Gyanús Körülmény ele
meghalt báró Kövess
FelboncoljáK

Kövess

altábornagy

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.')
Ma a délutáni órákban Bajza-ucca 3. számú
albérleti lakásán báró kövesházi
Kövess Jenő,
Kövess Hermann altábornagy 30 éves fia meghalt A tiszti orvos a halál okát nem tudta
megállapítani, mire elrendelték a holttrst fel-

fiának

boncolását.
Kövess Jenő apjának Andrássy.uti trafikját vezette. Két nap előtt baráti' körben egy
vacsorán vett részt és azóta betegeskedett.
A vacsora után rosszul lett. ágyba került és j
ma délután meghalt.

80 éves Löwenberg-bankh&z egyik tulajdonosa

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k te le f o n j e t entése. Berlinből jelentik: Nagyarányú váltóhamisítást lepleztek le Berlinben. A váltóhamisítást a
nyolcvan éve fennálló Lővrecberg bankház egyik
tulajdonosa, dr. Lewin követte el, aki az eddigi
megállapítások szerint félmillió márka hamis vál-

etikailag

»

megszökött

tót hozott forgalomba, de azt hiszik, hogy még
két-hárommillió hamis váltót számltolttolt le Lewin, aki mintegy tíz nappal ezelőtt tünt el Berlinből. Megszökött a bank cégvezetője és a két
társtulajdonos is.
. . . .

fogyaiéHos

egyén«

VWaros összecsapás
a véáő és az orvosszakéi
tök
között
.¿Forgács Anna szerelmes volt térlébe és ezért tűrte a bántalmazásokat"
Budapest, január 22. Az Erdélyi-pór mai tárgyalásán az elnök kérdést intézett a törvényszéki
orvosszakértőkhőz, hogy az ellenőrző orvosszakértő előadására kívánnak-e reflektálni. Kenyeres
Balázs és Minich professzorok kijelentették, hogy
véleményüket

telfes egészében

fentartják.

Az ellenőrző orvosszakértő előadására megjegyzésük nincs.
Temesvárg ügyész intézett kérdést ezután az
orvosszakértőkhöz, mig Gál Jenő a májusi mérgezésre vonatkozóan tett fel kérdéseket az orvosokhoz. Különösen aziránt érdeklődött, hogy Forgács Anna állapotában beállót1, ingadozások bekövetkezhettek-e anélkül, hogy ujabb veronáladag
jutott volna a szervezetébe.
Kenyeres Balázs egyetemi tanár erre azt válaszolta, hogy Forgács Anna állapotában olyan viszszaesés állott be, mely nem szokott bekövetkezni
anélkül, hogy ujabb mennyiség nem került volna
szervezetébe.
Minich professzor a védő kérdésére kijelentette,
hogy
kizárt

dolog, hogy a halát után keletkeztek a nyakbarázdák.

Kenyeres professzor pedig kijelentette, hogy a
fulladásos halálnak több jellegzetességét megállapította.

melyet

súlyos rendzavarásnak
nősíteni.

kellett mi-

A védő ezután folytatta kérdéseit a szakértőkhöz
és újra a halál bekövetkeztének az ideiét, igyekszik megállapítani.
Kenyeres professzor válasza szerint a halál
ideje közelebb esik Thien Hilda takarításához,
mint Erdélyi és Gáldy megérkezéséhez.
Gál védő ujabb kérdésében arra hivatkozik, hogy
az időpont kérdésében egy ilyen beteges kártyavetőn őnek, akit a professzor sohasem látott és
hallott, Thien Hilda vallomására támaszkodnak
az orvosok. Szokásos és
megengedett-e vájjon a törvényszéki orvosi gyakorlatban, hogy ilyen távoleső ál*
lomásra építsenek ilyen súlyos vádat.

Az egésszel kapcsolatban felmerült az a kérdés,
más halálok feltételezhetők-e, vagy sem, hogy
zsirembolia lehetett-e a hálái oka. A védelem
•álláspontja az, hogy Forgács Anna halála három
okból következhetett be:
Zsirembólia,

anaphylaxis,
vagy ismeretlen
halálok.

Dr. Minich: Zsirembolia ebben az ügyben még
nem terepeit a törvényszék előtt tehát szükséges,
hog}- megmagyarázzam a mibenlétét. Zsiremboliánqk nevezzük, ha vérerekbe zsir kerül és egyes
£ ereket eldugaszol

Itt azonban

teljesen

figyelmen

s kivúl hagyható. A -zsinegelés nyomai, a veronál
• jelenléte és a szimptomák hiánya kizárják a
{ zsirembolia fennforgását. Lélegzési nehézségekről
senkisem vallott Ezenkívül nem is lehet hanem
két másik halálok mutatható ki.
A védő tiltakozott az elnöki rendreutasítás ellen.
Gát védő: Igaz-e, hogy a zsiremboliát csak
Schadl elnök erre felfüggesztette a tárgyalást,
nag- 'tóval, sőt górcsővi vizsgálattal lehet kimumajd kihirdette, hogy
tatni?
MinichIgaz.
a törvényszék Gál Jenőt 100 pengő pénzGál:• Igaz-e, hogy ilyen vizsaálatot itt nem folybirságra itéli, mert ismételt
rendreutasiatattak le?
fás ellenérc olyan magaiarlásl
tanúsít .
Éles összetűzés támadt a védő és Minich
professzor között, amelynek során Gál lenő elfogultsággal vádolta meg Minich tanárt.

Minich.

Egyetlen

tünet

sem támasztja

alá a

zsirembolia gyanúját. Meg vagyok győződve, hogy
még tüdővizsgálattal sem találtak volna zsirembótiát. jelenlétének kizárásához nincs szükség
górcsövi vizsgalctra.
Gál: A tünetek, melyeket felsoroltam, más betegségek nem konzekvens kisérő jelenségei Kérni
fogom az ellenőrző szakértő urat. hogy ő is megtegye erre az észrevételeit
Dr. Kelemen: Zsiremboliát jelen esetben bizonyítani nem lehet Boncjegyzőkőnyvi adat nincs
rá, de olyan adat sincs, amely jelenlétét kizárná.
Vannak azonban
olyan adatok, amelyek összefüggésbe hozhatók
és utalnak
a
zsiremboliára.

holttestét

Milliós váltóhamisítást lepleztek le
Berlinben
A

Minich: A fulladásos halál kimutatható vott,
szükségtelenné tette a további vizsgálatot. ezenkívül > rónáit is találtak.
Gál védő: Hivatkozik arra. hogv az elhunyt
olyan zuzódást szenvedett amely a zsírszövetekig hatolt. Ha igaz. hogy zsiremboliát csak optikai eszközökkel lehet kimatatni, az hogy 3 zsircseppekre eloszolva koszorúerekben és az agyba
hatol é* halált okoz. tekintve az orvosi vélemények divergálását nem forog-e fenn annak a lehetősége. hogy ezeket a jelenségeket konstatálni lehetett volna?

Nagyobb zúzott sérülés, nagy esés és rázkődtatás
előidézhetik, már pedig Forgács Anna 18 méter
magasból zuhant le. Két napig jól volt a harmadik napon izgalmi állapot mutatkozott utána
aluszékonyság, eszméletlenség, halál. Ezek a zsiremboliának klinikai tünetei.
Szünet után a törvényszéki orvosszakértők az
Erdélyi Béláról való szakvéleményüket terjes*-_
tették elő. Megállapították, hogy
Erdélyi

Bélának
semmiféle
örökölt
heltsége nem mutatható ki,

ter-

testi és szellemi megbetegedésben nem szenved.
Forgács

Anna idegessége sem haladta

meg a szo-

kásos állagot. Az a feltevés alakult ki. hogy
Forgács Anna szerelmes volt a
tőle félt és szerelme miatt tűrte
talmazásokat.

férjébe,
a bán.

Véleményüket abban foglalják össze, hogy
Erdélyi
Béla etikailag fogyatékos
egyén,
de sem jelenleg, sem a bűncselekmény elkövetésének az idejében nem szenvedett
akaratának szabad
elhatározását
felfüggesztő, vagy korlátozó
elmezavarban.

A törvényszék az euész véleményt jegyzőkönyvbe
vette.
A legközelebbi tárgyalás csütörtökön lesj.

fí spanvolfárvány miatt bezárták
az összes brémai iskolát
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k te'lefonjelentése.) Berlinből jelenük: Brémában és Oldenburgban a spanyoljárvány olyan hatalmas méreteket öltött, hogy valamennyi iskolát be kellet zárni,
Grácból jelentik. A Tagespost jelenti Laibachból, hogy ott mindinkább növekszik a náthhaláz
és az influenza megbetegedések száma. Az Iskolák
íöbb osztályát bezártak. Az egyik leánygimnáziumban kilenc osztály van zárva. Haláleset eddig nem
fordult elő.

Pusztító földrengés Kínában
Peking, január 22. A január 14-iki földrengés
után 20-án reggel Szuai-Yuanban az előbbinél erősebb földrengés volt. Számos ház beomlott, sok
ember halálát lelte. Pekinggel a vasúti összeköttetés megszakadt
Pekingből jelenti a Reuter: A második földrengés halálos áldozatainak száma Szuai-Yuanban
igen nagy.
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J o v i t z a György:
Kx árnyékoltrácsn csövek és azok alkalmazása
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Egv 70 éves koldusasszony ^
borzalmas öngyilkossága a Kossuth Lafos-sugáruton
Egy tehervonat kerekei közé vetette magát, — a kerekek darabokra tépték

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Az
Uona.uccai villamosmegállónál az elmúlt évben halállal végződő vilIamoselgázoláTs történt. Kedden délben ez a szerencsétlenség
megismétlődött azzal a különbséggel, hogy
most nem a villamos, hanem a Futár tehermozdony gázolt.
A Futár
a Kókas-állomás felől közeledett
u város fele. Négy vagon szenet hozott. A
teherkocsikon fékezök és vörös zászlót lengető
altiszt vigyázott arra, hogy a szexeivény zavartalanul haladhasson a város felé. Az Ilonaiiccai megállónál, amely a dohánygyár mellett
fekszik, a vonat előtt egy idős nénike haladt
a város felé. Kis kasarat szorongatott a kezében cs sietve igyekezett a dohánygyár aszfaltozott gyalogjáróján. A mozdony vezetője
már messziről csengetett. Amikor az első teherkocsi a gyalogjárón haladóval egyvqnalba ért,
az idős asszony hirtelen
lefordult az
aszfaltos
járdáról
és a
teherkocsik
közé vetette
mayát
A szerencsétlen
asszonyon
három
teherkocsi
haladt
keresztül.
A holttest azonban ekkor
még nem volt látható.
.1 holttest egyik darabja az úttest felőli sinen feküdt,
a kettészelt
törzs
alsó része a sinek közé
került.
A szerencsétlen asszony arca felismerhetetlenségig össze volt csonkítva. A sinek mentén
friss vér és húsdarabok.
A szerencsétlenség után a helyszíni szemle
befejeztéig a villamosközlekedés szünetelt és
a forgalmat később is átszállással bonyolították le. Néhány perc múlva megérkeztek a
mentők. Munkájukra azonban m á r nem volt
szükség. Helyettük a Iiullaszállitókocsi jött ki,
hogy. a szerencsétlen asszony holttestét a tör-

vényszék orvostani intézetébe szállítsa.
A rendőri bizottság részéről dr. Deák Ferenc rendőr fogalmazó, dr. Szűcs Andor titkár, a vizsgálóbíró helyettese, Rohonyi
Gyula
műszaki szakértő és dr. Ábrahám
Gyula kerületi tiszti orvos szálltak ki a helvszinrcv
hogy a szemlét megejtsék.
A bizottság 'először a szerelvény személyzetét hallgatta ki. Mártis
Sándor mozdonyvezető, Révész János fékező, Szilágyi
Mihály
és ördög István vonatkísérők egyértelmüleg
kijelentették, hogy

az asszony öngyilkossági
ugrott a második
teherkocsi
közé.

szándékból
kerekei

A mozdonyvezetője állandóan csengetett és
a szerencsétlenség után azonnal fékezett, amit
bizonyít az is, hogy a mozdony előirás szerint
állt meg.
Az öngyilkosságot közelből két dohánygyári
munkás is végignézte. Ezek a szemtanuk elmondották, hogy az idős asszony, amikor az
első teherkocsi odaért, lefordult a járdáról és

nekiugrott

a

vonatna!:.

A mozdony néhány pillanat múlva megállt,
de ekkor m á r késő volt.
A bizottság a dohánygyár járdáján megtalálta az öngyilkos asszony kis kosarát, amelyben két apró lábas volt. Az egyik lábasban
zsebkendőbe kötve

személyazonosságát

igazoló

ebédjegy,

amelyből megállapították^ hogy az öngyilkost
Szélpál Annának hívják, 70 éves
koldusnő.
Az életunt holttestét a törvényszék bonctani
intézetébe szállították. A vizsgálat során minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a
szerelvény személyzetét az öngyilkosságért felelősség nem terheli.

Egy ssekercéiét kereső munkás
a Tisza legén
Tűzoltók mentették kí a jéglábiák közfii

(A Délmagyarország
munkatársától.')
Ked- j
(len délután négy órakor jelentették a tüzör- «
ségnek, hogy a közúti lúd alatt a Tisza
jegén
egy ember tartózkodik,
aki nem mer megmozdulni a vékony jégen. A kivonult tüzorség
létrákkal azonnal megjelent a helyszinen és
hosszas munka után k i is vonszolta a partra
az ismeretlen embert anélkül, hogy a jég beszakadt volna.

A furcsa helyzetbe került ember elmondatta,
hogy Kiss Istvánnak hivják. A hidon dolgozott,
amikor szekercéje Ieeseft a jégre. Hogy szekercéjét megmentse, kőtélen leereszkedett
a jégre, de arra már nem volt ereje, hogy a kafélen felhazódzkodjon.
Amikor látta, hogy
bajbakerült, segítségért kiáltozott. Jöttek a tüz.
oltók és csak igy tudott a. jégről megszaba-,
dúlni.

^
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sebb csoportokban tűntek föl a városháza folyosóin és hittek a hivatalos órák ridcgscgcbcn. Hittek abban, hogy tizenkét órakor nincs vége a

hivatalos üdvösségnek, hogy a légmentesen záródó
ajtók mögött ül a közigazgatási gondviselés megszemélyesítője és fáradhatatlanul intézi tizenkettőtől kettőig is a hatáskörébe tartozó ügyeket,
mint ahogyan nyolctól tizenkettőig intézte. Hirdetmény nem volt arról, hogy kedden tizenkettőkor
lesz a záróra, a Budapesti Közlöny sem közölte
ezt a hírt a közérdekű értesítőben, plakát sem
jelent meg róla, tehát nem készülhetett fal erre
az eshetőségre

senkisem.

Szerencse, hogy az ügyes-bajosok, a deli harangszó után érkező ügyes-bajosok néni egyszerre
jöttek, hanem rendszertelenül egymásután, mert
igy nem volt torlódás n városháza kapujában
akkor sem, amikor tíz-tizenöt perc múlva egymásután távoztak rajta, — nem alakulhatott ki
valamilyen tömcgszuggeszció, amely esetleg elolvastatta volna az összeverődőitekkel a kapu fölött reménytelenkedő, láthatatlan fölírást:
•¡>Halandő, aki ide belépsz,
reménnyel.*

hagyj

föl minden

Az ügyes-bajosok szórványosan távozták és vitték magukkal ki Alsótanyára, ki Felsőtanyára,
ki a külvárosokba, ki a vidékre a maga elkülórnitettnek vélt bosszúságát, méltallankodását.
Mert a pompás, a ragyogóra pucolt városi autók
elvitték délben az egcsz városi magisztrátust, a
város tanácsi üggosztályainak
vezetőit. Elvittek

minden előzetes bejelentés nélkül. A hivatalfőnökök szobáinak ajtajában a déli harangszó megfordította a kulcsokat és a kopogtató polgárok,
helybeliek és vidékiek zárt ajtókra

találtak.

Ha a

szomszéd szobákban érdeklődtek, megtudhatták,
hogy

a nemes

tanács

vendégségbe

ment.

Alsó-

tanyára suhantak ki a városi autók, az alsótanyai
plébániára, ahol Barmos György apátplébános díszes ebédet adott. Erre az ebédre vitték a városi
autók a nemes magis/.lráltust úgyis, mint a déli
harangszó után érkező vidéki és helvbelL ügyesbajosok reménységét.
íla a m. kir. államrendőrség titkos rendőrei
kihallgatták volna azokat az elkeseredett kiszólásokat, amelyek a városházi kapuján távozó csalódottak ajakáról el-elröppentek, nagyon sok erkölcsreodészeti kihágási ellj arás megindításához
gyűjthettek volna anyagot.
A fontos az, hogy ízletes ebed volt Alsótanyáu
és hogy szabályszerű közigazgatási, avagy mütanrendőri bejárással nyerhetett megállapítást, miszerint az alsótanyai butéliák is rejtegetnek aromát,
tüzességet és egyéb lélekemelő, testmelegitő, kedélyszinesitö földi jókat.
De azért, valahogy, mintha mégse lenne-egészen

rendjén ez a dóig?

Ar olvasó rovata
A rokkantak adója

Igen tisztelt Szerkesztő ur! A Déhnagyarorszá»
a közigazgatási bizottság januári üléséről szóló
tudósítása kereteben közölte dr. Kolb Árpád penzügyigazgató felszólalását is, amelynek lényege az
volt, hogy furulyaszóval nem lehet adót behajós déli tizenkét órakor bezáródtak a hivatalos szobák ajtajai
tani. A péuzügyigazgató — mint emlékezetes —
(A Béimaggarország munkatársától.) Kedden dél- I gyed "gyre járt, mire a városháza hatalmas kapu- azujszegedi trafikos öngyilkosságával kapcsolatban
ben néhány ragyogó városi autó állt meg a város- ; ján keresztül beóvakodott.
tette ezt a kijelentését. Most levelet kaptunk egv
háza clött Néhány éles autókürtszó sivított bele
Mások a messzi külvárosok odúiból jöttek clö.
shazafiasan és okosan gondolkozói hadirokkanttól,
a derült, de fagyos levegőbe, egy-két perc múlva Otthagytak tűzhelyeket, műhelyeket, siró gyereke- aki néhány érdekes és figyelemreméltó reflcksziót
pedig megjelent a kapuban a polgármester veze. ket, mert a hivatalos ügyek elintézése nem tűr fűz a pénzűgyigazgató kijelentéséhez.
tésévcl a város egész magisztrátusa. A szenátorok
halasztást. Az egyik haladékot akart kérni az
— Arról akarok írni — mondja lóbbek között
hatalmas utibundákba burkolóztak, beszálltak a esedékessé vált adó befizetésére, a másiknak vaa
levél —, hogy miért szed egyáltalában adót az
csukott autókba, amelyek simán, nesztelenül neki- lami bizonyitvány-féle kellene sürgősen, mert hollendültek az útnak és csakhamar eltűntek a Széch- nap már lekéshet valamilyen szigorn terminust. állam a hadirokkan iáktól, még hu azoknak havi
háromszáz pengő is a jövedelmük. Nem gondolják
envi-tér egyik sarkán.
A harmadik sürgős útbaigazítás után vágyik, ame- az adóügyek, a pénzügyek intézői és általában
Ezzel az elsuhanással azért nem szűnt meg a lyét csak a polgármester, vaev a helvettese adhat a magas kormány tagjai, hogy ez nem egészen
fárosi adminisztráció működése. A hivatalok tiszt- meg
méltányos eljárás. .Mert azt minden hazafiasan
viselőtömegc továbbra is n városházán és a bérAztónjöttek vidékről is. Kis urak és nagy urak gondolkozó ember elismeri, hogy nem a rokkantak
házban maradt cs az ügyes-bajos emberek to- vegyesen. A vonat csak délfelé érkezett meg, a tartoznak az államnak, hanem az állam a rokkanvábbra is rajzottak a kapuk körül. Messze tanyák- villamos, a taxi is elvett a drága időből néhány
taknak. Meri kérdem, ki adná oda egyik lábát,
ról jött egyik-másik, rázós parasztszekércn tette percet.
vagy egyik szemét, vagy akármelyik testrészét nem
meg a csontkeményre fagyott utat, amely hosszú
Ezek az emberek szerencsérc nem egyszerre háromszáz, de akár hatszáz pengő havi jöveórákig tartott. A hideg hajnal opálos szürkületé- jelentkeztek. Szórványosan, egyenkint, vagy ki- delemért.
Tisztelettel: (Aláírás.)
ben kászolódott fól a gazda és fogta be az álmos
lovakat, hogy legalább déli harangszóra beérjen
a városba. Be is ért szépen, de a kocsi beállítáonrad
és vaé9fiim,e csülo r,ök,5| a
sával, a lovak ellátásával cs az elgémberedett
tagok fölmclcjitésével eltelt néhány perc cs ne-

A város nemes tanácsa vendégségbe

ment

császár csókja *Doiores Costeiió
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Ipartestületek a kézmüveskamara ellen
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A kereskedelemügyi miniszter rendelete alapján az
egész országban folyik már a szavazás a kézraüveskarnara kérdésében. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy a pécsi ipartestület szükségesnek látta ugyan a központi szerv felállítását, de elvetette a kézmüveskamarai cimet
A nagy ipartestületek közül tegnap fog'alkozott
a kérdéssel a 3500 tagot számláló
debreceni
ipartestület, amely 25 szavazat ellenében kimondotta, hogy nincsen kézmüveskamarára
szükség, hanem a kereskedelmi és iparkamarák kebelében a külön kézművesipari szakosztály felállítását kívánja. Ugyanilyen értelemben szavazott több nagy budapesti
testület, valamint a nagyobb taglétszámmal bíró
jászberényi, karcagi és hajdúböszörményi
ipartestület is.
A kézmüveskamara
ellen foglaltak állást
•nég Püspökladány, Mándok, Sarkad, Okány,
Kaba, Kenderes, Ujfehértó, Törökszentmiklós, Hajdudorog, Kornádi, Ferettyóujfalu, Balkány, Kunszentmárton, Kunmadaras, Nádudvar, Nagykálló, Jászapáti, Bélabánya, Türkévé, Büdszentmihály, Polgárd, Nyírbátor és
Tiszaföldvár. Szintén a kézmüveskamara ellen szavaztak a bácskai ipartestületek, Jánoshalma, Gara és Tompa.

egyesület nevében csatlakozott a kézmüveskamarai mozgalomhoz. így történt, más nem
történt

A szabóiparosok is a kézmüveskamara ellen foglallak állási
A szegedi ipartestület férfiruházati szakosztálya kedden ülést tartott Gombos
István
elnöklete mellett. Az ülésen a szociáldemokrata kisiparosok bizalmatlansági indítványt
nyújtottak be a szakosztály vezetősége ellen,
azért, mert az egyetemi munkák kiosztásával
elégedetlenek voltak. A bizalmatlansági indít-

vány felett vége.hosszát nem érő vita indult
meg. A felszólalók egész tömege fejtette ki az
álláspontját és m á r kilenc órára járt az idő,
amikor Gombos elnök szavazásra tette fel a
kérdést
A bizalmatlansági
inditvánr/
melleit
ketten,
ellene százhatvanan
szavaztak.
Ezután került a sor a kézmüveskamara
ügyére, amely ugyancsak hosszn vitát provokált. Itt a felszólalok
kivétel
nélkül
a kéfr
müveskamara
ellen nyilatkoztak,
némelyikük
igen éles hangon. Végül is a szakosztály egyhangúlag
a kézmüveskamara
felállítása
c'lcn
foglalt
állást
és a kereskedelmi és iparkamarák kebelében felállítandó kisipari
osztály
mellett döntött. Az ülés negyedtizenegykor ért
véget

Az egészséges és a beteg csecsemő
Irts 8 a MANSs Irulturdélutánján felolvasta: dr. HaMss Elemér egyetemi tanár
HL

munkaigénynek megfelelő, játéka kifogástalan. Mutatkozzék azonban e berendezések bármelyike részéről valami hiány, az összjáték tökéletlenné válik, amely még fokozott terhelés nélkül is mind súlyosabb formát ölt az egyensúly állapottól való fokozódó eltávozás következményeként. Az emberi
szervezet a legkomplikáltabb gépezet, ahol a kapcsolások, transmissiok csoportosan vannak egyA kézmüveskamara
móllett foglaltak állást
mással vonatkozásban. Minden kis zökkenő, az
A budapesti asztalos ipartestület, a lakatos
egyensúly minden kis megbillenése a változások
ipartestület, továbbá Pesterzsébet, Szerencs,
egész sorát vonja maga után, amelyek állandósuHogy ész, Csanádapáca és Elek.
lásuk esetén a szervezet harmonikus játékrendjét helytelen irányba terelve, tökéletlen munkát
Szegeden az ipartestület február 3-án fogvégeznek s ez anyagpazarlással jár; vagy káros
lalkozik a miniszter leiratával. Egyelőre az
termékeket szolgáltatnak, illetve azok kiküszöböléipartestület egyes szakosztályai tárgyalják a
sét nem hajtják végre s ez a szervezet károsodákérdést. Ujabban a mészáros- és
hentesipari,
sát vonja maga után. De ha az egyensúly megtovábbá a női szabóipari
szaJ;osztály monbillenése átmeneti jellegű is s ez m ^ a épp átmedotta ki, hogy a kézmüveskamara felállítását
Ugy hiszem, sikerült az eddig előadottakkal
neü jellege folytán nagyobb bajt nem is jelentene,
ez idő alatt mily kedvező tehetőséget ad a minelérni azt, hogy a természetes táplálás
határtalan
nem látja szükségesnek.
előnyét a maga jelentőségében értékelni tudják s den embert közvetlen környékező számtalan baItt említjük meg, hogy a legutóbbi napok- tudományos vonatkozású kijelentéseim meggyőz- cülus támadásának, amely a gépezet tökéletes jában u j megoldási módozat terve merült fel hették arról, hogy a természetes táplálás adja a tékával iellegzett, egészséges vagy ép szervezetnél
a kézmüveskamara kérdésében. Dr. Dánoss legbiztosabb alapot az épülő szervezetnek arra, utat nem talál magának. így megfogják érteni azt,
Árpád egyetemi magántanár, aki két héttel
hogy az élet organizmust támadó viszontagságaival hogy miért nem betegszik meg a gyermek egy ferezelőtt a szegedi ipartestület elnökségének
szemben azt a felvértezettséget, azt az ellenálló tőző betegségben adott esetben esetleg akkor, amimeghívására tartott előadást a magyar kis- erőt magában kifejlessze, amely bár egyénenként dor direkt fertőzésnek ki volt téve s rá ért támadipar jövőjéről, memorandumot dolgozott ki, változó kiterjedésű, de annál a szervezetnél az hatja mea szervezetét máskor, amikor a fertőzés
forrását nem tudják megtalálni. De kialakult mindamelynek alapgondolata az, hogy a kereske- egyáltalán lehetséges maximumot jelenü. Az alap- ezekből önként a betegségek elleni védekezés módra
a
fejlődés
folyamán
tovább
kell
építeni
egyédelmi és iparkamarákat éppen az iparosság
nenként megszabott tételekben és tempóban. Ha ja, a lehetőség határain belüli óvakodás helyes iráérdekében meggyengíteni nem szabad, hanem
a nevelés testi vonatkozásában is mindenkor meg- nya. A szervezet a levegőből és táplálékból, a lélehetővé kell tenni, hogy a kézmüiparosság a határozó szerepet kell »igény« és »vállalás« szemlegzés és táplálkozás utján szerzi az anyagot működése fenntartására. Ha az anyag tökéletlen, vagy
jelenlegi kamarákon belül erősebb képvisepontjából az egyénnek biztosítani, a laütude nem
letet nyerjen. Ezzel szemben ő a központi oly nagy, hogy általános vonatkozások ismerteté- silánysága miatt többfogyasztás szükséges, a gépezet játéka tökéletlen, vagy túlterhelt Ha a munszerv kérdését olyformán akarja megoldani, sével uo lehetne annak irányt szabni.
kateherrel a pihenő nem arányos, a következmény
hogy az összes ipartestületek elnökei alkosugyancsak az, épp ugy, mint akkor, ha a gépezet
Az
anyatej,
mely
a
legfiatalabb
korban
teljessanak egy országos jellegű tanácsot, amely az
harmonikus összműködését gátló, vagy rontó anyaségében nem pótolható speciális igényét jelenü
iparosság egyetemes ügyeiben van hivatva állást a csecsemőszervezetnek, bizonyos időn tul már gok is nyitott kapura találnak a felvevő helyeken.
foglalni Ebbe a tanácsba minden ipartestület
nem képviseli a testfejlődés igényeit tökéletesen. Ha tehát a természetes táplálással jó alapokra
az elnökön kívül még egy tagját küldené
fektetett gyermekszervezet részére szellőzött szoMozgás, csontszilárdság, fogzás, vérképzés, amelyek
ki. Ennek az országos tanácsnak csak egy részjelenségei a testi fejlődés követeléseinek, fél- ba, friss levegő, napsugár, rendszeresen fogyaszkisebb központi
jellegű
irodára
volna szük- éves korban olyan anyagigényt támasztanak, ame- tott megfelelő táplálék áll rendelkezésre, a testi
és szellemi fejlődés kétségtelenül megkívánt rendlyet a nőitej már nem tud kielégíteni. Kezdetben
sége és így feleslegessé válnék a nagy apparátussal tervezett országos kézmüveskamara főzelékek, később párolt gyümölcs, nyers gyü- szeres pihenői zavartalanok s a fokozott testi és
szervezetet
mölcslé, majd különböző növényi eledelek bizto- szellemi munkaigény teljesítésére a
felállítása.
sítják a szervezet részére a fejlődés egyenletes sportolás által hivatottá tettük, ezekkel együtteA beszámoló teljessége kedvéért meg kell menetéhez az egyensúlyt Ezen táplálékoknak az sen biztosíthatjuk a szervezet munkájának azt
emlékeznünk még arról is, hogy az alsóvárosi előbb emlitett időtől kezdve a test ellenálló ere- az egyensúlyát, amely az ellenállóképességet jelenü s biztosithatjuk annyira, amennyire emberi
iparoskör tegnap este választmányi ülést tar- jének kiépítésében nemkevésbé fontos szerepet
erőnkkel a sors szeszélyével szemben adott esetkell
tulajdonítani,
mint
a
változatosan
összeállított, amelyre meghívták a többi iparoskörök
tott, rendszeres időben nyújtott és a gyomor mun- ben küzdenünk lehetett.
elnökeit is. Az ülés szónokai voltak Mctzger
kabírását figyelemre méltató, kilengésektől menPéter, Balogh
Péter, Jároli Géza,
Kőrmendy
tes táplálkozásnak. Ha ez a rárótt munkát akár
Mátyás, Cscllik János és — Pctrik Antal. A a formai, akár a mennyiségi tulkövetelés révén
szónokok névsorát egy rettenetesen hosszú tu- pontosan teljesíteni nem tudja, ha ez részben a
dósításból állítottuk össze, amelyet Petrik An- tulkövetelés, részben a kellő pihenés lehetetlenné
tal küldött be nekünk. Ebből a tudósításból tétele miatt kimerült, nemcsak a torlódott muntudjuk azt is, hogy az alsóvárosi iparoskör, kát, de még a rendeset sem tudja elvégezni, amimikor az ipartestület egyes szakosztályai sorra nek természetes ós szükségszerű következménye
a kézmüveskamara ellen nyilatkoznak, a kéz- a szervezet anyagcseréjének tőkéleilen játéka, az
legolcsóbban
müveskamarát akarja, Kőrmendy Mátyás ipar- egyensúly megbillenése s az ellenálló erő átmeneti
lecsökkenése. Megbetegedni csak olyan szervezet
testületi elnök, felsőházi tag pedig, bár eddig tud, amelynél a szervezet különböző. funkcióinak
azt mondta, hogy a cim megállapítását bízzák egyensúlyit elveszítette. Ha egy gépnél a súrlódást
a miniszterre, nem bánja, ha a többiek a csökkentő olajozás nem hiányos, ha a reguláló
kézmüveskaraarát akarják. Végezetül Petrik szelepek jól zárulnak és nyílnak, ha a csavarok
Szeded, Kis ucca.
274
Antal a személyében képviselt 4G társadalmi megbízhatóan tartanak s ha a gép táplálkozása a
Előadásom eddigi megállapításai hiányt szenvednének, ha nem emlékeznék meg azokról a ritka
kivételekről, amelyeknél az anyatej táplálás a csecsemő fejlődésében sem az anya, sem az orvos
igényeit nem elégíti ki. Ezek a rütka kivételek bebizonyitottan abnormis alkatok, akik nem betegek,
de természetellenes igényűek. Ezt azonban az
anyák nem dönthetik el maguk, mert nem lehet meg
sem a hozzáértésük, sem az objektivitásuk ahhoz,
hogy megtalálják a hiányos fejlődés számtalan oka
közül az igazit. Az ilyen eseteket szakavatott orvosi bírálat alá kell bocsájtaní s az objectív orvosi gondolkodás meg fogja határozni tudni a segítés módját, a legtöbb esetben a szoptatás megfelelő beállításában, olykor a hozzátáplálásban,
de semmi esetben sem az elválasztás korai, sokat reszkírozó és elhamarkodott bevezetésében.
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Karinthy
r

Ő ma a legkomolyabb
magyar író. (Ezért
érzi, hogy nehéz neki szatírát nem irni.) Komolyan veszi a művészetet,
akár az életet.
Neki az irás vér és velő. Mert az agyával is
érez és a szivével is gondolkozik.
Vagy
talán
mondjuk
ugy, ő az első magyar irő, aki mélyen és igazán átlátta, hogy itt nincsen
dualiz.
mta, hogy igaza van Wildenek,
a valódi művész mindig
kritikus
és — teszi hozzá Karinthy — a valódi művészet mindig egy neme
a kritikának.
Persze, a szó teremtő
értelmében. Mivel ő ma a legkomolyabb
magyar író,
csak természetes,
hogy kinevezték
vicces embernek, mint ahogy a mai hazai kritika megállapítja egy Ady-paródiáról,
hogy az a legmélyebb
Ady-versek
egyike és Karinthy legkomolyabb könyvéről
hallgat,
zavartan
hallgat.
m
Karinthy
paródiákkal
kezdte és ez a vég.
zete lett neki. Ezek a paródiák
voltak
eddig
a modern
magyar irodalom
leykomolyabb
és
legalaposabb
kritikái.
Az ilyen bátor és tehetséges stikli után az írónak
vagy kitekerik
a
nyakát,
vagy pedig megállapítják
róla
hogy
ez a legény a csárdában!
Karinthynak
karriért hozott az így irtok ti és egyúttal
ezután
paródiát
láitak abban
is, amit tragikus komolysággal
irt. (Pedig ő a paródiáit
is tragikus komolysággal
irta.)

Nem vetted észre, nyájas
olvasó,
ínhban
mondva,
kritikus
olvasó, hogy mennyire
nem
röghőzkötőtt
és hogy mennyire
nem aszfalthozkőtőtt
ez az író, aki pedig igazán
magyar
és pesti? A repülőgép
az ő legkedvesebb
és
legalkalmasabb
jármüve,
amely ferdén mutatja a tájakat,
a végtelenség
távolából,
madártávlatból,
szinte metafizikai
magasságból
és a jövő Karinthy
igazi birodalma,
a holnap
reggele, amely biztosabb,
mint a tegnap,
meri
a holnap
jönni fog, ott szunnyad
a
mának
méhében, övé az élet és a győzelem!
Karinthy
utópista, mert 5 a nietzschei
értelemben
vett
jó európai,
aki hisz a kulturában,
amely a
homo sapienst
emberré
tette és hisz
abban,
hogy az ember egyszer valamikor
majd szolidáris lesz az
emberrel!

Írói és emberi hajlandósága
mirídenkor erősen vonzotta a végletes lelki élmények
és állapotok felé. Az őrültség ingerelte
fantáziáját
és érzését, mint az állatok királya az oroszlánszeliditőét.
Pedig a lelke, a szelleme,
egész
lénye — egészség. 0 a valódi bon sens irodalmunkban.
A tiszta észf amely kritikát gyakorol őrökké.
Az előbbi hasonlatom
sántít.
Inkább
ugy érdekli
őt az őrület,
mint az
elmeorvost.
Mióta a világ megőrült
és a mi
kis világunk
még külön,
nagyon
sok dolga
van Karinthynak.
Ugy jár, kél a
politika,
élet, irodalom,
művészet
berkeiben,
mint
Chareot
a poliklinikán.
Kevés
tanársegédje
van és nagyon sok gyógyíthatatlan
betege. De
ő bizik. ő orvos és humanista.
(£s
humorista.)
Mint Urai költő külön fejezetet fog kapni
a magyar irodalom
történetében,
ö a mi modern vesirásunk
Strindbergie.
És
Lindbcrgje. Verseiben
a lélek motorja
berreg és a
gondolat
alpesi levegője csap felénk.
Pilótapoéta.
BEL.VÁKOSI M O Z I
január 23-án «'rd.'n
A>e' reprlsí
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Beszélgetés a hazatért
Gál Magdával, a ping-pong világbajnokságok
második helyezettjével
CA 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 á l )
A budapesti gyors egyik kocsijából egy boldog
és kipirult arcú leány száll ki. A ping-pong világbajnokságok legszenzációsabban szereplő női versenyzője, Gál Magda érkezett vissza Szegedre. Hangos ünneplések és hangos sikerek központjában
állott négy napig a szegedi bajnoknő, aki egyik
legkomolyabb versenyzője volt a világtornának.
— Borzasztóan megdolgoztattak — mondja az
autóban Gál Magda —, naponta öt versenyt kellett abszolválnom, a többieknek legfeljebb báromat. ..
— Minden Utkos (avoritot nekem kelleti kiverni.
A cseh Masakova nagyon nehéz parti volt. Egybehangzóan titkos favoritnak tippelték, azután jött
Mclzger Erika, ez is nagyon kemény dió volt, de
sikerült. Ez már a negyedik versenyem volt szombaton! Gondoltam, az elődöntőt vasárnap is lejátszhatom majd Wildamnéval. Nem engedték.
Holtrafáradva ki kellett állanom ellene is. Heves
jelenetek játszódtak le, nem lehetett semmit se
csinálni, játszani kellett az utolsó erőig.
— Olyan volt, mint egy futballmeccsen — be-

legyőzhetetlen Harrv

&gy §alálos
Öt év után

mentették

lelmeisí©

szülés

tel a gondatlansággal

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Jogászi és orvosi körökben nagy érdeklődéssel kisérték azt a főtárgyalást, amelyben a szegedi
törvényszék kedden hozott ítéletet. Balog Józsefné hódmezővásárhelyi szülésznő öt év1 vel ezelőtt, 192-1 márciusában Herpácsi
Jánosné szülésénél segédkezett. Herpácsiné egészséges leánygyermeknek adott életet, majd
nyolc nap múlva magas láz és heves fájdalmak léptek fel, hiába hajtottak végre rajta
mütetet,
meghalt.
A boncolás során dr. Demeter
György egyetemi tanár azt állapította meg, hogy méhlépreszlet maradt vissza a szülésnél,
ami
azután
üszkös
méhgyulladást
idézett
elő. A professzor véleménye szerint ebből a
szülésznő
gondatlansága
állapitható
meg, mert neki
konstatálnia kellett volna a visszamaradt lepényrészletet. E vélemény alapján
bűnvádi
eljárás indult meg a szülésznő
ellen
gondatlanságból
elkövetett
emberölés
címén.
Az első főtárgyalást a szegedi törvényszéken
a Vz/rf-tanács tartotta meg, amely előtt a
szülésznő azzal védekezett, hogy nem volt
gondatlan a szülés levezetésénél, mert megvizsgálta a lepényt. Ha valami visszamaradt,
az csak melléklepény lehetett, amit orvos is
alig vehet észre. 6 egyébként kellő időben orvost ís hivatott de a hozzátartozók
élesen ellenezték,
hogy az anyát kórházba
szállítsákDr. Gyuritza
Sándor törvényszéki orvosszakértő megcáfolta a szülésznő védekezését
és azt adta elő, hogy melléklepényről
csak
akkor lehet beszelni, ha ikerterhesség
fordult
volna elő. A halál okát kétségtelenül
a szülésznő gondatlanságára
vezette
vissza.
A törvényszék a szakértő véleménye alapján bűnösnek mondotta ki a szülésznőt és
kéthónapi
fogházra
ítélte. A tábla ugyancsak
beigazoltnak találta a gondatlanságot és a
szülésznő
büntetését
hat hónapra
emelte fel.
Ezt az ítéletet a Kúria jogerőre emelte.
A szülésznő azonban nem tudott belenyuK O R Z Ó
Ianuár 23- 24 fn
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szülésznőt

godni bűnösségébe és dr, Burger
Béla utján1
ujrafelvétellel éli. Az ujrafölvétel során orvosszákértők és külföldi orvosprofesszorok véleményére hivatkoztak, akik szerint az eddigi
szakértői
vélemények
tévesek. A szegedi törvényszék e vélemények alapján helyt adott azí
ujrafelvételnek és az iratokat
fölterjesztette,
az Igazságügyi
Orvosi Tanácshoz,
amely megállapította, hogy a szülésznő gondatlanságára]
nincsen semmi alap, mert a méhlepény gyak-j
ran visszamaradhat anélkül, hogy a §zak-_
képzett orvos is észreveheti.
Az ügyben ma tartották meg a nyilvános'
tárgyalást, amelynek során dr. Burger
védő
a budapesti egyetemi klinikák történetéből
ismertette, hogy 23 esetben a legkiválóbb
professzoroknál
is előfordult
ilyen
méhlepényviszszamaradás.
Az iratok ismertetése után dr. Liszaky\
Loránd ügyész állott felj aki kijelentette, hogy
az ügyészség
is elismeri
az újrafelvételi
el.
járás sikerességét és az uj szakértői
véleménu.
alapján
felmentő
ítéletet kér.
A törvényszék ezután azonnal kihirdette
ítéletét, amelyben felmentette
a szülésznőt
azzal az indokolással, hogy gondatlanság
nem
állapítható
meg. A törvényszék a szülésznő
rehabilitására elrendelte
az ítéletnek
több
napilapban
való
közzétételét.
Balog Ferencné hangosan zokogva vette tudomásul a jogerős felmentő ítéletet.

Gyapjú harisnyák
Bofimaan

óriást választékban legolcsóbban
4t
Dezsőnél,
Csebonlcs ucca 4. szám.

Legolcsóbb beszerzés!
R í J ^ i készülékek
K 9 Q
lOkellékek
Mindenféle javításokat és
teleptöltéseket

Kelemen

Szerdán é» csütörtökön

itélet
ügyében
vádolt

Kelemen

M O Z I

S£!N-TIN-TiWI te
Rinli, az árvák apja. IflfJ«*•«»•
balkezes ezermester.
F R C D T H O M S O N N A i 9 Vígjáték A
6 íelvonísban.
FöstetepW Q e o r g J e M C l .
A ScaSandteSrály.
i E l á s o k kezdete 5 9. vasárés finnep ap 3, 5 7. 9 órák -

főszer piciével ^

széli tovább Gál Magda —, óriási zaj, lárma, tempózás töltötte meg a Vasasok hatalmas termét,
amelyben kétezren n*zlék hallatlan izgalmak közepette a magyarok viaskodását. Amikor legyőztem!
Metzgernét, tomboló lapsvihar köszöntö t. Vadidegen emberek rohantak hozzám, szorongatták a
kezemet, újságírók ostromoltak, négy fotoriporter
szegezte rám a gépét. Mulatságos volt, amikor a
verseny után egy kedves néni megkönnyebbülten'
felsóhajtott:
— Csakhogy vége van már ennek a rettenetes
partinak, egy hátam mögött ülő ur leakarta ha.
rapni — a fülemet..
Boldogan beszél a díjkiosztásról. Gyönyörű tiszteletdíjakat és érmeket kapott. Most nem pihenni
jött haza, hanem készülni erősen az osztrák bajnokságokra. Gál Magda Bécsből két bajnokságot
akar hozni: a női egyest cs a vegyes párost, ahol
Szabados, a férfi egyes világbajnokság második
helyezettje lesz a partnere.
Az autósbeszélgetésnek hamar vége van. Most
kezdődik az igazi ünneplés. Otthon.
g- a-

ucca

elvállalok.

s

Mórion

11. Föposía

mellett.

iLGréHéie horaxos kölnivíz

ugy illatánál, mint borax tartalmánál fogva kitiin.5 hatású.
Csak zárt üvegekbea kapható a
26

Szenl Mókus

gyógyszertárban,

Kis Üveg Ara 1-2Q. n a g y Uveo Anx

2.40,
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mrete
f

inf"\ Szerda. Róin. katb. P. Raimund. Pro'
testáns Zelma. Nap kél 7 óra 38
perckor, nyugszik 4 óra 17 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 1—7-ig. A muzcuni nyitva délelőtt 10—i/2l-ig,
délután zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egvetem I. emelet) nyitva d. c. 8—1-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
mnak: Grűnwajd Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.:
225.) .tust Frigyes, Petőfi Sándor sugárút 41. (Tel.:
"77.) Lipschitz gyógyszertár, Kelemen ucca 11.
Tel. 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u.
l. (Tel.: 84(5.) Selmeczy Béla^ Somogyi-telep. (Tel.:
.">.) Török Márton, Csongrádi sugárút 11 (Tel.:
;164. sz.)

Tengeri fürdőre utazik
a meggyógyult angol király
cBudapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
Londonból jelentik: György angol király állapota annyira javult, hogy két-három hét
múlva valamelyik
tengeri
fürdőre
utazik.
— Továbbra is hideg idö várható. A Mcteorolojfiai Intézet jelentése: A hőmérséklet nálunk mindenütt — 10 fok Cclsiusnál alacsonyabb, Kaposvárott — 17 fokot, Mátészalkán — 20" fok Celsiust
mutatott a minimum hőmérő. Hazánkban az idö
ma reggel túlnyomóan ködös. Budapesten délben
a hőmérséklet —8 fok Celsius volt. Jóslat: Az időjárásban lényeges változás nem várható.
— Tizfokos hideg volt Szegeden. A szegedi egyetem földrajzi intézetének mctcorologiai állomása
jelenti, hogy kedden Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —2.1 fok Celsius, a legalacsonyabb — !).S fok Celsius volt. A barométer adata
;< tengerszinre redukálva 767.0 mm., tehát az
előző nap óta esett. A levegő relatív páratartalma
reggel 92, délben (i8 volt. A szél iránya reggel is,
tlclbcn is déli volt cs erőssége O.t volt.
— A város! párt közgyűlése. A városi párt 21-én,
i léi után tí órakor a liági sörcsarnok külön helyiségében renclkivüli közgyűlést tart. A közgyűlés
tárgysorozata: 1. Dr.. Jcdlicska Béla ügyvezetöíJnöknck állásáról való lemondása feletti határozat. 2. 1929-ik év működési programja. 3. A megüresedett bizottsági tagok megválasztására a jelölés tnegejtése. 4.. A pénztárnok jelentése a pénztár állásáról. 5. A jelentkező uj tagok felvétele.
— >Törik-szakad< jelmezbál a korcsolyapályán.
\ Szegedi Korcsolyázó Egyesület vigalmi bizottsága elhatározta, hogy csütörtökön este álarcos¡elmezes vigasságot rendez a Szukováthy-téri kovi-solyapályán. A vigalmi bizottság már napok óla
készíti a pompásnak Ígérkező mulatság terveit,
osztja a szerepeket, csiszolja a műsort, gyűjti az
>i Heteket, amelyek valószínűleg ebben a nagy farsangi báltömegben is felejthetetlenné teszik majd
a sikamlós jégen rendezendő mulatságot. A vigasság cime »törik-szakad jelmezbál* lesz, még pedig azért, mert ha törik a jég, ha szakad, megártják. A rendezöbizoltság mindenre elszánt tagjai olyan programot dolgoznak ki, amely biztosítja
a mulatság felLétlen sikerét. A jelmezes párok
már alakulnak, már próbálnak, hogy sikerrel vehessenek részt a korcsolyán való felvonulásban.
Lesz muzsika, tűzijáték, görögtűz, tánc a jégen
és szárazon, mert a pálya pavillonjának termeit
bálteremmé alakítják át azok számára, akik nem
tartják egészen megbízható alapnak a csúszós
jeget. A pályán csak most röppent szét a csütőrtöki vigasság tervének híre, de már is erről
beszélnek mindenütt.
— Halálos kényszermunka. Párisi jelentés szerint a francia baloldali sajtó éles támadást intéz
francia nyugatafrikai kormányzója cs a párisi
nyarmatügyi minisztérium ellen. Az egyik szocialista lap azt írja, hogy 1028-ban a kényszermunkára befogott kongói négereknek mintegy 70 százaléka belepusztult a kényszermunkába. A négereket a vasútépítési munkálatok során olyan helyekre viszjk, ahol a táplálék cs a vízhiányon
kívül a Iropikus betegségek is nagy pusztítást
visznek végbe soraikban. A civilizáeiió arculcsaoása az, ami Kongóban történik, — írja a cikk.
xTelefonon „Kéry-outófaxlí** szini nélkül kérjen, -ír
— Csütörtökön megalakítják a fiatalkorúak szegedi felügyelő halóságát. Az igazságügy miniszter
képviseletében R o t t e n b i 1 l e r Fülöp h. államtitkár január 24-én, délután 6 órakor a városháza
közgyűlési termében megalakítja • fiatalkornak
síegedi felügyelő hatóságai.

Jiu-w.-ug.tw auiuj

1923 íanuár 23.

Két hét múlva m e p k e z d i k
a „közigazgatási reform" tárgyalását

A keddiraódositásokszerint a »kisgyülésen« csak választott tagok vehetnek részt
Budapest, január 22: Az egységes párt közigazgatási bizottsága ma délben a parlament épületében ülést tartott, hogy letárgyalja a közigazgatási reformjavaslatot Az értekezleten megjelent
Bethlen miniszterelnök is. Elsősorban azokat a
kérdéseket tárgyalták, amelyek a vármegyei tisztviselők illetménycinek emelésére vonatkoznak. Wckerlc Sándor arra az álláspontra hivatkozott, hogy
a vármegyei tisztviselők automatikus előléptetéséhez nem járulhat hozzá, mert ez az állami tisztviselőkkel szemben veszedelmes precedenst teremtene.
Bethlen miniszterelnök egyébkent a leghatározottabban lekötötte magát a javaslat eredeti alapelveinek elfogadásához. A párt tagjai czekután
csak arra szorítkoztak, hogy a részletekben, amilyen módosításokat el lehet érni, azokat keresztülvigyék. így történt azutáu, hogy sikerült módosítást elérni a törvényhatósági bizottságok keretein
belül alakítandó kisgyűlés ügyében.
A törvényjavaslat ugyanis — mint ismeretes —

a kisgy ülésbe akarja átterelni a közgyűlés tárgyalásainak súlypontját, a főbb tárgyakat általában
ez a kisgyűlés fogja előzetesen letárgyalni. A közigazgatási bizottság szerepét is nagyrészt átveszi
a kisgyűlés, amelyben a kormány a mqga befolyását iparkodott megfelelően biztosítani.
Az autonómia védelmét hangoztatták az ülésen
cs ennek jegyében indult meg a kampány az
ellen, hogy a kormány kinevezett tagokkal tegys
illuzóriussá a kisgyűlés függetlenségét. Először sikerült elérni, hogy a kisgyűlés kinevezeti tagjaínak számát a belügyminiszter hajlandó volt csökkenteni, ezzel szemben azonban nem elégedtek
meg és nem nyugodtak a képviselők addig, amig
el nem érték, hogy a kisgyülesben kizárólag választott bizottsági tagok foglalnak helyet, kinevezettek
egyáltalában nem.
Azt hiszik egyébként, hogy a képviselőház 14
nap múlva megkezdi a közigazjöiiási reform, tárgyalását.

& modern
toetörös&ers&ámote
leleplessíéU a betörőt
Budapesten,

Szentesen és Békéscsabán
elfogott Klein Éliás

dolgozott
Cajos

a

Szegeden

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
a budapesti rendőrség táviratilag tudatta, hejjv
Délmagyarország
beszámolt arról, hogy a sze- Budapesten
elfogták
Klein Éliás Lajos
egyik
gedi rendőrség néhány nappal ezelőtt egy éjbűntársát,
aki bevallotta,
hogy Kleinnel
együtt
szakai razzia alkalmával elfogta Klein
Éliás Budapesten
három
nagyobb
betörést
köveLajos foglalkozásnélküli egyént, akinél elfo- tett cl.
gatása alkalmával különböző nevekre kiállíA további nyomozás során az a gyanú
tott igazolványokat és modern betöröszerszá- merült fel, hogy Klein tettese volt a szentesi
mot találtak. A rendőrség kihágási bírósága
ékszerüzlet
kirablásának
és rcsztvetl
a csaKlein Éliás Lajost közveszélyes munkakerülés bai sorozatos
betörésekben
is. Klein Éliás
címén l ő napi elzárásra- itclte. A rendőrség Lajost átkísérik Szentesre, majd onnan Csaezután erélyes uyomozást inclitott meg aunak 1 bára viszik, hogy u helyszínen is kihallgasmegállapítására, hogy Klein Szegeden nem | sák.
kövclctt.c cl betöréseket. A nyomozás során |

Az újszeged! gazdasági iskola számára
kijelölt lelek megfelelő, de — elfogadhatatlan
(.1 Dclmagyarország munkatai ¡¡ától.) A kultuszminiszter megbízásából kedden Szegedre érkezett
dr. Zsarkő Pál miniszteri tanácsos cs Géhcr Zoltán, a gazdasági szakoktatás országos felügyelője,
akik Gombkölö Antal tanfelügyelő társaságábau
megtekintették azt a területet, amelyet a város
az Újszegeden létesítendő gazdasági iskola számára felajánlott a tanítóképző intézet mellett elterülő bérföldekből. A kultuszminiszter kiküldöttel a telket megfelelőnek találták, de elfogadhatónak nem, mert a teleknek nincs meg as a legalább tizenhat katasztrális hold nagyságú. :hmterlaíidja«, amelyre a gazdasági .iskolának kísér- j
letező telep céljaira szüksége lenne.
A miniszter kiküldöttei az ujszegedi szemle után
látogatást tettek dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél és közölték vele kifogásukat. A polgármester kijelentette előttük, hogy a város hatósága más megoldást keres és ha megfelelő helyet
t a l á l az uj szegedi gazdasági iskola számára, arról
azonnal értesíti a minisztert.

A polgármester érdeklődésünkre ezzel kapcsolatban ldjelcntette, hogy meg ebben az évben
felépül Röszkén az uj alsótanyai gazdasági iskola,
úgyszintén Fclsőtanyáu is. 1930-ban három gazdasági iskolát építenek, kettőt a város belterületén és egyet Újszegeden. Ennek a három belterületi gazdasági iskolának építése ügyében tartózkodik Szegeden dr. Zsarkó Pál miniszteri tanácsos és Géher Zoltán felügyelő.
Mint ismeretes, a. polgármester néhány nappal
ezelőtt értekezletet tartott a belterületi gazdasági
egyesületek vezetőivel a belterületen építendő. gazdasági iskolák elhelyezése ügyében. A polgármester
a gazdasági egyesületek vezetőit bízta meg, hogy
válasszák ki az iskolák rendeltetésének és céljának legjobban megfelelő telkeket cs legközelebb
ezt jelentsék be neki. A tanács majd ennek alapjáu dönt, hogy hová kerüljön a két, ujtipusu
gazdasági iskola és az alkalmas telkeket felajánlja'
a kultuszminiszternek.

x A Kelet kultúrájának legpompázöbb virága az
a tea, amely szerint a tea minden széppel cs nemessel eltölti a lelket. Valóban hangulatot keltő
erőt rejt magában a tea, azonban valóban jó
teakeverékeket kell vásárolni. A Meinl-cég teakeverékei világhírűek (Queens blend, Kelet virága, slb.V
x 126-os telefonon prima fát, szenet, kokszot
rendelhet.
38

— Gépészeti előadás a kamarában. Dir. Ing.
P. G r á f január 25-én, pénteken este 7 órakor
T 'ortschrittc in der Maschinenschmierungí címmel
nemet nyelven előadást tart a kereskedelmi és
iparkamarában. Az előadás főleg gépészmérnökök'
re, gyárvezetőkre, gép- cs aulomobiltulajdono«
sokra nézve bír érdekkel.
x Ma S órakor a Tiszában a Leányegylet nagy
kulturestje. Kevés jegy még kapható.

Színházjegyek
Déimagyarország jegyirod Í j á b a n
elővételi dij nélkül válthatók

J929 íamiár 23.
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A vér felfrissítésé céHából ajánlatos
uéhóny napon át korán reggel egy pohár természetes »Ferenc Jórseí" keserüvizet inni. Az
egész viMrron rendelik ez orvosok a valódi

Ferenc József vfz használatát, mert ez szabályozza a bélműködést, er5si<! a gyomrot,
javítja a véri, megnyugtatja az Idegeket és ezáltal uf életerőt feremt. Kapható gyógyszer*
tárakban. drogériákban és ffi=7pru7lo?<»!rH<>n. B 4

A mentők fiqye,
a sebészíanór és ml

— Két fiatal leány megdöbbentő öngyilkossága.
Bécsből jelentik: Bécs város nevelőintézetének I I .
emeletéről egy 14 éves
egy 15 éves leány leugrott az udvarba. Müídkettőjüket súlyos sérülésekkel szállították a kórházba. Egy hátrahagyott
cédulájukból kitűnik, hogy a leányok tettüket
»lelki elhagyatottságukban« követték el. A 15 éves
leány a mult év decemberében 16 éves vőlegényével együtt egy bécsi szállóban öngyilkosságot
kísérelt meg, azonban élve maradt míg a 16
éves fin meghalt Ez a leány már kétszer kereste
halálát a Dunában és ugyancsak két esetben világitógázzal akarta magát megmérgezni,
x Rádió, villany. Deutsch. Kárász-u. Tel. 8-71.
x Fürdőkádak 32 P-től, garantált minőség, Fogel
Edénél, Takaréktár-ucca 8.
26
— Lépfenében meghall egy hortobágyi csikós.
Debrecenből jelentik: A debreceni belgyógyászati
klinikán Csöke István hortobágyi csikós lépfenében
meghalt Az ügyészség eljárást indított annak megállapítására, hogy kit terhel a felelősség a csikós
haláláért
x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben,
tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamain a Singer-varrógép
részv.társ. Figyeljen mintakészitményeinkre kirakatainkban. Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mellett)
6

Dr. Vldáiiovics Kamill, a sebészet tanára a szeííedi egyetemen, az utóbbi napokban sajtóhasábokoc sebészkedik, meglehetősen sok — alaphibát
ejtve. A sebésztanár ur ismételten veri a mellét a
nyilvánosság előtt afölött érzett őrömében, hogy
nem egy híradásunkat tekintette már elintézettnek — hallgatással. A legutóbbi napokban két
riportunk foglalkozott a tanár ur becses személyével és mind a kettőre aránytalanul hosszú
cikkben válaszolt. No de az ördög keresse a logikát, ha a sebésztanár elkezdi forgatni kés helyett
a tollat Igen kedves, majdnem megható, amikor
a narkózisról tart előadást. Bennünket azonban
nem sikerült elbódítania, még fejlett publicisztikai technikájával sem, tehát teljesen éber állapotunkban állapítjuk meg és jelentjük ki, hogy
mind a két tudósításunkat az igazságnak megfelelő
szellemben irtuk meg és tettük. közzé, amit most
már a sebésztsnár ur is kénytelen elismerni, amikor kedvenc kurzusujságjának keddi számában
adatait már nem ellenünk, hanem az ellen a hivatalos fórum ellen sorakoztatja föl, amelynek vizsgálati eredményét és megállapításait
közöltük.
a Szegedi Leányegylet nagy kulturestje Karinthy,
Hogy ez az eredmény a sebésztanár nrat nem
Ascher, Kollár és Rosti Magda szereplésével. Keelégítette ki, arról nem tehetünk. Az igazságot
vés jegy Délmagyarországnál és az esti pénztárnál.
kellett megírnunk és a jövőben is ezt fogjuk
tenni, ha akármennyire haragszik is érte a —
tanár ur.
A színházi iroda hírei

Müvét&szett*
Ma este 8 Tisza

— Halálos alvás a kemence mellett. Budapestről jelentik: A mult éjjel Cinkotán E n d r ő d i
Ferenc pékmester sütődéjében Z e u b e r Ferenc
péksegéd, He f i n g é r János és G á 1 János pékinasok a forró kemence mellé feküdtek le, hogy
ott töltsék az éjszakát. Reggelre a pékmester
mindhárom fiatalembert holtan találta meg. Halálukat a sütőkemencéből kiáradó széngáz okozta.
x Valóban elegáns estély! és báli cipők közismerten jó minőségben és olcsón Del-Ká-nál kaphatók. Kárász-ucca 14.
'
69

p f e v e í l e n ü l
v á r j o n m e g !
j A napokban már bemutatom az 1930. évre 6zőlő

meglepő szép

Reklám naptár
mlníagyülleményemei.

IKovúlcs

Henriit,

| papírnagykereskedése.
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S s e g e d

Telefon 10—48.

Amerikai iréqépek Kedvező részletre?

Roya! Portable
legnjabb rendszerű t S P
h a v i részletre kapható.
Díjtalan bemutatás. 125

Budapesten és Szegeden a szezon legnagyobb
operettsikere, Az utolsó Verebély lány ma, szerdán
és szombaton szerepel a műsoron a bemutató
pompás szereplőivel.
A »Hoffciann meséi; főszereplői- Harmath Hilda,
Szász Edith, Gaizler Lola, Lamberg Rózsi (mint
vendég), Szórád, Bihari, Arany és Veszely.
Ocskay brigadéros. Csütörtökön délután katonai
előadásul Herczeg Ferenc nagyhatású történelmi
színmüve kerül színre rendkívül mérsékelt helyárakkal.

<$porf
Közgyűlés és tea estély a Szegedi Vivő Egyesületben. A Szegedi Vívó Egyesület február 16-án,
délután 5 órakor, határozatképtelenség esetén dél. után 6 órakor tartja ezévi rendes közgyűlését.
| A SzVE január 24-én, csütörtökön este 6 órakor
teaestélyt rendez a klub tagjai és vendégeik részére. Az egyesület elnöksége kéri a teaestélyen
megjelenő hölgyeket,, hogy az estélyi toaletteket lehetőleg mellőzzék. A teajegy süteménnyel 1.20 P.
Benedának a Bástyához való szerződése biztosra
vehető. A Bástya vezetősége .— mint jelentettük
— pár nappal ezelőtt, véglegesen perfektuálta Beneda szerződését A szegedi klub megállapodott
Újpesttel és Benedával, miszerint a jeles kapusért
járó tekintélyes összeg lefizetése után véglegesen a
Bástyához kerül. Beneda egyelőre még Pesten
marfd, de rövidesen Szegedre jön és elfoglalja a
részére biztosított állást. Most minden a váltságösszeg'megszerzésére indított gyűjtés eredményétől
függ.

Hadenda iean
MuriHIo

rendkívül ritka, nemes kévéfaitékból összeállított finom,
kellemes, pikáns aromé|n
keverék.
V* kg. 1» 3 - 5 0 .
1.6

Szeqed, K l a u z á l

tér 2. sz.

F A R SA
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Január 26-án jogász-bál a Tiszában.
Február 1-én a Szegedi Csónakázó Egylet regatta bálja.
Február 2-án Pusztaszeri Nemzeti Bál fé! 10
órakor a Tiszában.
Február 2-án Szeged-Palánki Főldmivelő Társulat társasvacsorája és farsangi mulatsága a Csiszár-vendéglőben, este S órakor.
Február 2-án a Szegedi Vasutasok Sport Egyesületének bálja a Kassban.
Február 3-án patikusok teaestélyc a Tiszában.
Február 9-én szabók jelmezes bálja Raffaynál.
Február 9-én a Magyar Nők Szent Korona Szövetsége szegedi csoportjának teaestélye a Belvárosi Mozi tánctermében.
Február 9-én Medikus-bál a Tiszában.
Február 9-én a Felsővárosi Templomgondozó
Egyesület műsoros teaestélye a SzEFHE. ínternátusban.
Február lo-én a Szegedi Paprikakikészitők nagy
farsangi bálja a Tisza-szálló nagytermében.
Január 2fi-án a Szegedi Kőműves, és Ácsíparos
Ifjúság önképző és Önsegélyző Egylete zártkörű
táncmulatsága könyvtára javára, este 8 órai kezdettel a Kass-szálló összes termeiben.

Mmerikai autógyár részére
melynek gyártmányai ugy ár, mint kiállítás
és teljesítmény tekintetében feltétlenül ver* [
senyképesek,

kerestetik.

Ajánlatok „Autóképviselet 1929*

teligére a k'adöhívatalbn küldendők. H.2J
A Bencda-ivekeí bc kell szolg41tatnl. A Benedaákcióra a Bástya gyüjtőiveket bocsájtott ki. A
klub vezetősége most arra kéri azokat, akiknél
IMIAnSMia tnecüBBlkalvállalata,
iJ,arf0
PS«5lrfO?í Kelemen ueea 11. «7. üyen iv van, hogy az iveket és az összegyűjtött
pénzt minél előbb.: szogáltassák be a klubnak,
j mert tiszta képet szeretne a vezetőség nyerni a
az vegye meg
gyűjtött összegről, mivel a Benedáért járó összeg
Gyakorlott
már esedékes. Az iveket a klub hivatalos helyiségében délután 5—7-ig veszik á t
A Sabária Newyorkból meghívást kapott egy
északamerikai túrára.
A MAFC újra megkezdi a fuíballozást, mert a
bSnyvél
BLASz hozzáfogja segíteni mindazon anyagiakhoz,
Magyarország elsó teljes r6dl<Mérképével.
felvesz a
melyek a csapat felszereléséhez szükségesek. A
á r a
3 " 6 0 .
MAFC résztvesz az amatőrbajnokságban, ezenkívül pedig a rendszeresített olasz—magyar főiskolai
Kapható:
magas escompt jutalék mellett.
meccsre is készülni fog, amely Rómában kerül
I G y ő z ő A n d o r könyvkereskedésében
Budapest, V.. Vilmos cs&sz&r «1 34
dön'.ere.
» v
|Jelentkezés K-'gyó ucca 2. sz., délelőtti
A
33-as
már
vasáriÉ|j.
íréningmérkőzésí
játszik
9—2 Óráig.
275!
j és Szegeden a Délmagyarország tiantuvalaumn |
a BEAC-cal Lágymányoson.
¡aa&i
Kellékek
raK/dron.

itiiz üzletszerzőket

Turul Maqyar Országos
¡Biztosító Rí. vezérügynökségel

Akinek rádiója van
ne legyen vele bal,
Molnár János:

'

Hibakeresés és
késziilékkargsanfartás
P

й»

DELMAM'ARORSZAG

Szeged

ss.

k i r . városi

. Szerda este »/« S órai kezdettel
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Az utolsó Verebély-Iány.

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.32, London 25.21
hétnyolcad, Newyork 520.00, Brüsszel 72.25, Milánó
27.21,- Madrid S4.95, Amsterdam 208.45,
Berlin
12156, Bécs 73.05, Szófia 3.75.5, Prága 15.38.5,
Varsó 58.20, Rridaorst 90.S7.5. Belgrád 9.13. Bnkarest 3.12.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.72—27.87,
Helga frank 79.50—70.80, Cseh korona 16.91.5—
36.994 Dán Korona 152.55—153.15, Dinár 9.99,—
10.05, Dollár 570.S0—57280. Francia frank 2250—
22.70, Hollandi forint 229.30—230.30, Lengyel zloty
64.10—64.40, Lcu 3.41—3.47. Lira ¿9.95-30.20, Német márka 135.97.5—136.47.5, Norvég korona 152.45
—153J05, Osztrák schilling 80.35—80.70, Spanyol
peseta 0355-93.95,
Svájci frank 11020-110.60,
.Svéd korona 152.90—15350.
irányzat: A mai értektőzsde fő jellemvonása ismét az üzlettclenség volt Az irányzat pedig az
első percek kivételével ösztönzés hiánya miatt
gyengébb volt. Az árfolyamok fokozatosan morzsolt ódtak le ős csak közvetlen zárlat előtt javnlt
i'alamít a tendencia, amely azonban az árveszteséget csak csökkenteni tndta. Az általánosan gyen¿«ébb tendencia mellett néhány részvény iránt fokozatosan jó kereslet mutatkozott, úgyhogy ezek
árnyereséggel tndtak zárni. Megemlítendő így elsősorban a Magyar Cukor cs a papíripari részvények. Jelentős árnyereséget ért még a Magyar
"Hitel* Salgó, Gschwindt. Az árveszteségek mértéke
ritkán éri el az 1 százalékot. Lcglanyhábban tendált Bauxit, amely ti pengőt vesztett
BurJapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-cs li.' ¿avidéki 24J7Ö—24.85, felső tiszavidéki 2455—24.70,
»egyéb 34.30—24.45, 7S-as üszavidéki 25X15—25.10,
Msötiszavidéki 24.80-25.05,
egyéb 24.65-24.70,
.73-es tiszarvidéki 25.15—25.25, felsőtiszavidéki 24.85
—25.05, egyéb 24.80—24.90, 80-as üszavidéki 25.30
—25.40, felsötiszavidéki 25.10—25.20, egyéb 21D0—
25.05. Rozs pestvidéki 22.30—22.40. Tengeri tiszánlali 27.25—27.50, egyéb 26.75—27.00. Lucerna magyar 135.00—160.00, Lóhere
uagyarankamentes
170.00—18000. Lóhere nagyarankás 145.00—IGO.OO.
Irányzat barátságos, a forgalom közepes.
Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza emelkedő.
Márc.' 125 egynegyed, máj. 128 háromnyolcad
-egykeited, juL
130 háromnyolcad—cgyketted.
Tengeri alig tartott. Márc. 98 cgygnegyed, máj. 101
cgynyolcad, jul. 103. Zab szilárd. Márc. 53 egynyolcao, máj. 53 háromnyolcad, jul. 50 háromnyoli ad. Rozs szilárd. Márc. 10S, máj. 110 cgynyolcad,
jul. 108 egykeited.
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p a r a f f i n

Könyvelési tisztviselőnő,

BÚTOROZOTT
gyors- gépirással, ajánűcoSZOBÁK.
"zik, ideiglenesen, kisegítésBelvárosban elegánsan bú- képen is. G'im a Tbáliában.
torozott szobát kaphat ol- Bejáí'ő fiatal '•lányt azoacsó érért, ba felad «27 nalra keresek. Weiner, —•
S0 filléres apróhirdetést
Bárka n. 17.
Úriemberek, uxifiuk szép
szobát kaphatnak, esetleg
ellátással. Deák T'crenc u.
18. szám.

csaláű&ox

Kis

Pestre keresek 16—17éves
íiatalleányt, aki a háztaifósban segit Ajánlatot firetós megjelöléssel' »Rendese jeligére kérek.

Széchenyi térre nyitó elegánsan bútorozott szoba !
vagy 2 személyre kiadó.
Keresek német vagy- maSzéchenyi tér 15., H. l t gyar nevelSnöt, jó bizonyítajtó.
'
• ••
"-"" ványokkal '¿tfo éves kislányom mellé. Klauzál tér
Két szép ' "uccai ' szoba
o.. szám.
együtt, vagy külön bútorozva kiadó. Kölcsey o. Tanuló leányok, felvétetnek.
0., I. em.
VPign«« Gyula, Kárász u.
tí. szám.
Lépcsőházi ktilönbejáratu,
feltétlen tiszta, bntoroBoit
Jóravaló, megbízható szaszoba egy-két nrierft Kertiek
kácsnő kerestetik vidékre.
azonnal • »agy elsejére' ki- Jelentkezni Tisza
Lajos
adó. Kossuth Lajos sugárét
kőrat 50.
$., I. em., 10...... _
Azonnali beleoésre kereBotorowtt szoba különbésünk kereskedelmi érett
járattal azounalra kiadó. —
ségit vcgzelt, szerény és
Kölcsey u. 11,
eta. 1U.
megbízható

L a k á s - Üzlet
Két-három
szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.
....; .. . •:' .
Gyönyörű -i szobás, hallos lakás, újonnan festvw,
a város legszebb részén átadó. Erdekló'dök: »Hallos
lakást jeligére .kiadóba.. .
Emeleti üres kis szoba villany van, azonnal kiadó. •—•
Liszt ucca <L

A/urna! beköltözhető belvárosi
3 szobás ösízkomf rtas

uccal
lakás
átadó, vaey 2 saobiara ílcserfiho.a. „Barkát* jeHgc.

33

Kecskés telepen as iskoSával szemben épült takóhv.
melyben két szoba, konyha, előszoba, kamra " és
pinco van, kerttel együtt
azonnal kiadó. Tud.: Pásztor u. 2í.
Szoba, konyhás lakás február J-re jobb családnak
kiadó. Alföldi u. 57. —
Ugyanott 150 kg. diszaö.
eladó.
Es y

szoba,

^ á s j ^ g

sc.üzlelíielyiség

frbnií' l-re IciAdA Belvárosban, Vidra ucca 3 a att. Jelent-

Két irjlőabejáratu uccai
saoba, irodának, rendWó".
uék, esetleg bútorral külön-külön kiadó. Kelemen

vi. 11, I. 2.

Foglalkozás

K o v á c s c s ó n a k k é s z i á t m é l

b e v á l t

Apróhirdetések

Üzlet vagy mühelyhelyiséa
azonnal kiadó. Tudakozódható Szegedi Cementáruárugyár * I!t irodájába, —
Püspök bazár.
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Herczegné Lengyel Qrete XffSSSSStuSiSAiSi 1
Tu

kezés u. olt d. e. fél 13.SW- 30

H ó -

ттишшш

Он h o m o lesz cs marad

Bérlotsziinet

Operett ;; felvonásban. írták: Drégely—Harmath.
iccéjét szerzetté: Ábrahám Pál. Rendezi: >Sziklai Jenő.
SZEMÉLYEK:
Oqrozsmay Tstviu
Sza'káts Zoltán
Halmay Berci —
Páger Anlal
Wallakeövy .\rraiii
Vágó Artúr
Zamírdy Béni —
Herczeg Vilmos
Uáthy Pál — —
Főidényi László
Tamás Tamás —
Weszely Pál
Nelly
-Sz. Patkós Irma
Forró Sárika —
Dayka Margit
CtthynS
— —
Wlassics Györgyi
Annuska
—
Kató Klári
Csonka Antal
Gyuri
— — —
Kűhári Pál
L«el
— — —
Hajnal Hajnal
Mici
- > - —'
Vargha Teréz
' Trjci
— — —
N." Németh Giza
Tuci
— — —
Sándor Slefi
Juci
— — —

1У2У lanuár 23.

BB

Szeréna feilélelek mejieli
gép- és gyorsírók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.

, —

1
1
1

1

'

Uj-ycs fiút tanoncul fizetessel fclvesa Szöü&i mii-

asz'.ato^^első^arart a*"

fiatalembert
v897 leányt,

kikel vállatahmkaél ra;nt
gyakornok"! ctkalasznánk.
Kézzel írott ajánlatukét a
pontos elmük és fizetési
igenvük
megjelölésével
„KiifotlárugTáf

jeligére a kiadóba kérjük.

"Perfekt,

ügyes

házivarrönö készit báli ruhát, tavaszi kosztümöket,
alkalmi ruhákat, ruha alakítást cs gyermek ruhákat
Címeket »Házivarrónó't jeligére a kiadóba kérek.

ADÁS-VÉTEL
Eladú házak között válo.
gatital tetszés szerint egy

apro L

Flaálö
talmi

titfán.

sllrgVsea
áron

al-

asépíei-

vési!
&a9tete1c,
nagyotib tégla, épületttel, vis,
vúigny, csatemázotí P e iöfUsuaárvtan
12JOOO pengőért >f éscer
iroda
által
Hort&y
ML acca
2. KnDnrpalofánál.
328

Szebbnél szebb

menyasszony

éí névnapi ajándéktárgyak, zo.
máncedények, öntött edénvei-.
Alpacca evösmck leeolcsőbban
K o h n J e n ő edéaváraháza
Tiaza Lajos ttörnl 53. (Mihálvl
fflszereo mellett)
36

Korcsolyázáshoz 18r

íek<>r és síines női ovaniu
socknik Wagner cégnél.
B

Ú

T

O

R

legolcsóbban Iredvezö fizetési felié'cle»kel is kaotiató

Stnger

Cásxlónál

Feketesas uoca 15. szám. 28

Menyasszonyi és
alkalmi
aUodékokkal menakott kirakataimat meu'fktn'ení senki el ne
mulaasza Sstolft i^n}ániAruhii.
Belviroít tmiLS-rnok mellett. 31

Téli kabát, felöltő és öltöny, alacsony termetre eladó. Kelemen u. 5., I. 4

B Ú T O R O K
nagy választékban, icszél'iloll árban
yt
Wie&aer,
Aradi u. 6.

KÜLÖNFÉLEK
Villám

- és
szerelési

üzletnyitáshoz társat keresek, kinek 3—5 ezer pengő pénze van, vagy fedezete. Szaktudás nem szükséges. Leveleket »Műszaki«
jeligére kérek a kiadóba.

fföku iak f i g y e l m é b e !
Hunvadi ttór 17 s».. alolll
borbélyés
foárássüzletben
a kiszolcá ás a leg ilcsóbbl Miedenueinfi níii ha)7á?i8t vá'lalt
Srive« pár'foa^st k«'. 219

Matlió
A nagyobb
mai

leadóállomások
műsora

Budapest. 9.15: Sovánta Nándor hangversenyt.
" Ш : Hírek. 14.30: Hírek. 17.10: Séták a Nemzeti
Múzeumban.
1755: Az Operaház zenekarának
hangversenye. 19.30: Olasz nyelvoktatás.
Э0.10:
GalK Carci gramotonhangverseny.
21.55: Pertís
Jenő és cigányzenekarának hangversenye. — Bécs.
11 és 16: Hangverí-eny. 'J0..05: Három világváros
költője: Baudelaire, Ady, Fröding. (Páiis, Budapest, Stockholm.) 21..05: J. Saidner >Im Conpéc
színmüvének előadása. Ufáiia- könnyű zene. — Berlin. 21: Zenekari hangverseny. 22: Tánczene. —
dümövész hangversenye. 21-: Esti hangverseny SeBukaresí. 17: Könnyű zene. 18: Cordineanu hegecareano hangversenyénekcs közreműködésével. —
Frankfurt. 16.35: Zenekari hangverseny.
19.45:
Francia nyelvlecke. 20.15: Vidám est — Hamburg
1850: Kamarazene. 22.45: Régi Linczenc. — Lcip
•/ig. 17.30: Mark LoSjar --Tyb operájának előadása.
21.15: R. Sfrauss operettjeiből részletek. — 5. I .
O- London és 5xx Daventry. 12: Annié BarÜe
fszoprán) és Thodoi- Hughes (bariton) hangversenye. 13: A Froscaü zenekar hangversenye. 18.45:
Beethoven-hangverseny. 21.35: Ella N'ey zongorahangversenye. 23: Tánczcn'a — Nápoly. 17: Vittoria
Fiano hangversenye. 21.02: Zenekari hangverseny.
— Róma. 17.30: Szőrakozlatő zene. 20.45: Egy
opera közvetítése. — Stambnl. 17 30: Szórakoztató
zene. 19..15: Török zene. 21.40: Rimsky Korsakoff
és Borodin hangversenye.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Dclmagvrrorszáő
Hírlap- és Nyomdavállalal Rt. könyvnyomdájában.

Eladó: masszív, sima

hálószoba bútor

matracokkal együtt. Fodor
ucca 31, 4 «Hó. 330
Na p o r o s z s z a l í o
s z é n és
riföksksz

6-76

Idefon hívásra minden
mennyiségben azonnal
szállíthatA.
OeofsciiésKleincég
За
Papper utóda
"5
Яшапу Jánom acca Д ,
AThalmt
vételeiT?
bérit áraiban, családi házakban. háztelftekbaa. пуп»
raölesűsíktieo: legolSnyc'ееЪЪва, tözreetití Mésceг
forgalmi irodája,
iy Miklós носа 2,
¿•'¿Oi'nlotival szarabon)
20

rááió'

SINGEK

varrógépek
t é g bevóli j ó minőaégbcn
i
XedvciS
\ fixetóai
fettétele*
SINCER.VA^roqíp
R Í Я IVÍ.WÍTABSASAO

Szeged, Kárász u. t.
. . ji <'04t*

