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a világnak«, Kossuth Lajos nevével lehet Ang- sak, nem »pecsenyét akar-e sCftnU a maga
liában és Amerikában tömegeket megmozdí- számára a revizió gondolatának feljángoláNem Budán és nem Debrecenben, nem Vid- tani a magyar ügy igazsága s a magyar fel- sánáL
támadás kiharcolása mellett, Kossuth Lajos
Győztél Kossuth — mondotta a kerepesi tedinben, nem Washingtonban, nem Turinban,
zászlójával világpropagandát lehet megszer- metőben a hatalmon lévő bukott vezér. Győzde nem is a kerepesi temetőben győzött ezúttal
Már
Kossuth Lajos, hanem a városi tanács csü- vezni még az ellenséges államokban is az el- tél Kossuth, de hol a te győzelmed?
törtöki ülésén. Mint belül méltóztatnak ol- árvult magyar ügy érdekében. De itthon? megünnepelni sem merik Kossuth emlékezeA konstrukció őshazájában minden gyanús, tét. Fanyalogva és kényszeredetten, a követvasni, a Hadtörténeti Muzeum átiratot intézett
detronizálással
ét emiga város tanácsához s megkérdezte a nemes ami forradalommal,
kezményektől reszketve hárítja el magától
kapcsolatos.
várost: meg akarja-e ünnepelni a szabadság- rációval
mindenki ezt a terhes ünnepet. Ha valamilyen
harc nyolcvan év ciffiti szegedi eseményeit?
isteni csuda folytán megjelenne köztünk a
Ne ütődjünk meg hát rajta, ha a város urai
Meg akar-e emlékezni a város közönsége arról csak iskolás gyerekekre merik bizni a ma- Nagy Kormányzó, nem merne senki leülni
az időről, amikor a magyar országgyűlés J gyar forradalom szegedi eseményeinek meg- vele egy asztalhoz. Nyolcvan esztendeje lesz
Szegedre jött. amikor Kossuth Lajos legpár hónap múlva, hogy Kossuth Szegeden
ünneplését. Végtére is, a gyerekek még nem
utolsó beszédét mondotta el Magyarországon
esnek büntetőjogi beszámítás alá s a Kossuth- volt, nyolcvanadik éve lesz a szabadságharc
leborulva a nemzet nagysága előtt. (A nemzet
nóta éneklése talán nem lesz nagyobb bün, szegedi csatájának, nyolcvanadik éve lesz,
még most sem borult le Kossuth Lajos nagymint a púderes doboz a retikülben. A székeshogy Kossuth Lajos elmondotta Szegeden élete
sága előtt.) Ebben az évben lesz nyolcvan
főváros revíziós javaslatát most már el merik
utolsó magyar területen tartott .beszédét s
esztendeje annak, hogy Dáni Ferenc főispány
fogadni, mert kormányképessé vált, ámbár nyolcvan évvel később a felnőttek csak hallur a város falain belül üdvözölte a város kicsit gyanús mindenki, aki revízióról beszél gatni mernek s suttogva szavalni csak a gyenépe nevében a Kormányzót (Ilyen tisztesség ezután, mert senkirül nem lehetünk bizto- rekeknek lesz majd bátorságuk.
sem ért azóta senkit, aki Kossuth Lajos igéivel száján és szivében jölt ebbe a városba)
Nyolcvanadik éve köszöntött ránk a szegedi
csatának s meghatva forgatjuk a sárguló lapokat, melyek hiányosan és foszlányokban,
do mégi| a magyar szabadságharc történetét
idézik fel. Nyolcvanadik évéi éljük annak,
A megállapodási vasárnap hja alá Mussolini és Gasparl bíboros
hogy a szabadságharc hadszintere lett ez a
város. Szeged és Szeged környéke az 1849.
Róma, február 7. XI. Piut pápa ma délelőtt jött megegye-fist3 de közelebbi részleteket egyeév juliusában lépett be a szabadságharc törhivatalosan értesítette a Vatikánnal diplomá- lőre nem mondott, ugy látszik azonban, hogy
ténetébe. Ekkor időztek itt a vezérek. Aulich
ciai összeköttetésben álló országok kormá- több megállapodásról van sző, amelyeket vaés Vetter azt akarták, hogy a magyar sereg
nyait, hogy megtörtént
a kibékülés
a Szent- sárnap fognak aláirni.
Kisteleknél verjen állást, Kossuth Szegedet
szék és az olasz állam
kőzött.
A Szentszék és Olaszország között létrejött
akarta hídfővé erősíteni. Haynau
centruma
Gasparri
bíboros államtitkár délelőtt 11 megegyezés tényét hivatalosan a jövő kedaugusztus
másodikán
Szatymazon
állt meg.
órakor magához kérette a Szentszéknél akre- den, XI. Pius pápa koronázásának évforduHaynau hadserege Szatymazon, — ugyan lesz-e
ditált nagyköveteket és követeket. Közölte ve- lóján fogják bejelenteni.
egyetlenegy riadt perce az idei szatymazi jólük a Szentszék és az olasz állam körött létrekedvnek, amikor a nyolcvan év előtti események fölvillanak majd a dallal és borral narkotizált emlékezésekben?
Ki tud még, ki mer még emlékezni? Amikor a városi tanács elfj kerül a Hadtörténeti
Muzeum beadványa, a városi tanács iskolai
ünnepélyekre gondol csak. »Majd a gyerekek
szavalnak, mi pedig elmegyünk hallgatni« —
A rendőrség csütörtökön kétszer sortüzet Is adott
mondolta a Szegedi Egyetlen Akarat. Ki meri
Bombay, február 7. A mohamedánok és hinduk | tése.) Londonból jelentik: Bombay-i jelentések
megünnepelni Szegeden a felnőitek kőzött
Kossuth Lajost s Kossuth szegedi látogatását s között tegnap történt összeütközésnek számos ál- i szerint a helyzet egyre válságosabb. A bombay-i
utolsó magvarországi beszédét, amiben fel- dozata van. A zavargás kezdetétől fogva tegnap rendőrséget katonai csapatokkal erősítették meg.
amelyek a mai nap folyamán kétszer adtak sormagasztosodott mrig egyszer ez a nép és ez estig összesen 39 meggyilkolt ember hotltrstí-nrk
személyazonosságát állapították meg. A körházak- tüzet. A hinduk és mohamedánok között egész
a föld. Majd a gyerekek 1
ban mintegy 200 sebesültet helyeztek el. A rend- nap folytak a csatározások. Reggel a halotktk
A világháborút is elfelejtettük, hogyne felej- őrség eddig még 44 embert tartóztatott le gyil- száma még 34 volt, de estére ez a szám már
tettük volna hát cl a magyar forradalmat.
kosság és lázadás miatt
megduplázódott. Ha a helyzet nem javul, pénVoltak olyan idők is, amikor egymást felül
( 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 jelen- teken reggel kihirdetik az ostromállapotot.
akartuk múlni a felejtés gyorsaságában. Voltak olyan idők is, amikor azt lehetett hirdetni, hogy a magyar destrukció 1848 március tizenötödikén kezdődött. Természetes,
hogy a szabadsajtó megszületésének napján
született meg a destrukció is egy anyaméhből a szabadsajtóval. Valamikor ezt mégis
csak nagyon nekikótyagosodott elmék hirdetBudapest,
február 7. A képviselőház köz- selőt választók, nyugalmazott
tisztviselők,
hették, de nem tudjuk, a sajtótörvény terve- igazgatási bizottsága ma délután fél 4 óranyugdíjas katonai havidijasok, vagy bármely
zete számára idegen maradt-e ez a gondol- kor folytatta a közigazgatási reform részlebevett, vagy elismert vallásfelekezet egyházko7ásmód. Nemsokára a szabadsajtó egyet- tes tárgyalását
községének élén álló lelkész, roűsik indítválen terméke a szegedi Szabadsajtó-ucca lesz.
A bizottság a 6. szakaszt Patay Tibor mó- nyában a főiskolát végzettek már 21 életévűk
(Nem kellene gyorsan ennek az uccának a dosításával fogadta el, amely szerint a tör- betöltése után megválaszthatok legyenek.
nevét is «helyreigazítani«?)
vényhatósági bizottságnak hivatali állásuknál
Petrovácz
Gyula a pártja nevében kívánta
A magyar revizió külföldi nagyura is mint- fogva tagjai a vármegyei
aljegyzők,
az árva- a nők passziv választójogának a törvénybeikha sokat veszítene népszerűségéből, mióta széki ülnökök
és az
alügyész.
tatását a javaslat keretében is Györki
Imre
Kossuth Lajos népének
és Kossuth Lajos orA 7. szakasznál, mely a nők aktiv választó- szintén a nők passziv választójoga mellett
szágának
igéri a feltámadást.
Mert Kossuth jogáról szól., az előadó pótlást terjesztett elő. érvelt. Viczián István a nők választójogának
Lajos neve gyönyörű, megvesztegető cs ma- mely szerint a rövid ideig tartó helyben- különösen a városokban a híve. Wolff Kágával ragadó program »minden más táián lakást kivéve, azok az országgyűlési képvi- roly utal arra, hogy az ey rónai országokban
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Létrejött a megegyezés
a Vatikán és Olaszország között

Bombayben áll a harc
a hinduk és mohamedánok között

Nagy vita a közigazgatási bizottság Illésén
a nők választójogáról
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már majdnem mindenütt megadták a nőknek a választójogot és ez egyáltalában nem
vallott kudarcot
Scitovszkg
Béla belügyminiszter kérte, hogy
az egységes koncepció kedvéért tartsák fenn
a 30 éves korhatárt. A nőket nem anmjira
a
politikában,
mint a társadalmi
életben kiuánja foglalkoztatni.
Megadná a nőknek a városokban az aktív választójogot, ha érettségi
bizonyítvánnyal, vagy ezzel egyenrangú minősítéssel rendelkeznének. A bizottság e tekintetben végérvényesen nem döntött,
minthogy a
kérdést előbb a kultuszminiszterrel kívánja
tisztázni. Minthogy az előadó a 24 éves kor-

ujabb
Magyarország
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határról szőlő indítványát visszavonta, a bizottság Patay Tibor indítványával az eredeti
szöveget fogadta el.
Nagyobb vita alakult ki a 8. szákasznál,
amely a kizáró okokról, az összeférhetetlenségről intézkedik. Végül is a bizottság a miniszter indítványára kimondotta, hogy a szakaszt a fővárosi tőrvény összeférhetetlenségi
szakaszának alapján módosítja azzal az eltéréssel, hogy az ügyvédekre vonatkozó kivételes elbánást a javaslatban mellőzi. A bizottság a legközelebbi ülését pénteken délelőtt tartja.

iagy§Mllám
iölé
érkeseíi

34 foUos §ideg
(Budapesti
tudósilőnk
Kaposvári jelentés szerint

;:

telefonjelentése.)

Somogy vármegyében
emberemlékezet
óla nem tapasztaltak
olyan
hideget, mint az idén. A megye déli részén
34 fokos hideget is mértek.
Kaposvárott sok
helyen nemcsak a vízvezetéki csövek fagytak be, hanem a külvárosokban a kutak is.
Némely kut olyan vastag jégpáncéllal van
fedve, hogy a jégréteget át sem tudják törni.
Berlin, február 7. A fagyhullám, amelynek
oka az Oroszország felől áramló hideg levegő,
egész Németországra
kiterjeszkedett.
Észak-

Kaposváron
Németországban átlag 10—20 fokos hideget
mértek. Leghidegebb volt a hőmérséklet Sziléziában, ahol 25 fokot mértek
a
fagypont
alatt. Szokatlanul hideg volt az Északi tenger
partvidékén. Az időjárási szakértők nézete
szerint egyelőre nem lehet számítani
enyhülésre, vagy olvadásra,
mert a legutóbbi megfigyelések szerint a fagyperiodus
végét még
nem lehet
megjósolni.

Negyven fokos hideg Moszkvában
Moszkva,
február 7. Tegnap volt Moszkvában a leghidegebb nap ezen a télen. A Celsiushőmérő negyven fokot mutatott nulla
alatt.

Nagyarányú
cselzlcjfiamisiíást
lepleszíeR le
drágában
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Prágából jelentik: A Prager Creditanstaltnál nagyarányú csckkhamisltást fedeztek fel. A
csekkhamisitást a Böhmischer Bankverein Urbanek Lajos nevü tisztviselője követte el, akit
letartóztattak. Urbanek siífrirozotl táviratot adatott fel Amerikából, amelyben utasit'atta a Prager
Credltanstaltot, hogy fizessen ki csekk ellenében
•in

i
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—

#690 dollárt a prágai Adria-szállóban Stetzmach
Lajos nevű amerikai állampolgárnak. A pénzt
Urbanek vette fel, aki különböző hamis iratokkal
igazolta magát. A szélhámosságot másnap leleplezték és Urbaneknél a pénz egy részét még
megtalálták. Urbanek kedvező anyagi viszonyok
között élt és mindenki becsületes, lelkiismerttes
tisztviselőnek ismerte.

—

Almássy Cásssló
a Tképwiselöffrás; uj e i n . e l e e
A Ház nem íüzíe napirendre

a miniszterelnök

Budapest, február 7. A képviselőház csütörtöki
ülését Puky Endre elnök féltizenegy órakor nyitotta meg s az elnöki előterjesztések után nyomban elrendelte az elnökválasztást
Tizenegy órakor ért véget a szavazás s ekkor
elrendelte az elnök a szavazatok nyüvános összeszámolását. Az ősszcszámlálást az elnök jelenti,
hogy leadtak összesen 120 szavazatot Ebből Almássy Lászlóra esett 103. Ennélfogva az elnök
Almássy Lászlót a Ház megválasztott elnökének
jelenti ki. (Éljenzés.) Amig az uj elnök az elnöki
széket elfoglalja, az ülést felfüggeszti.
Tizenegy óra 25 perckor Almássy László több
képviselőtől követve felsiet az elnöki emelvényre,
leül és a következő üillanatban már energikusan
megrázza a csengőt.
— Az ülést újból megnyitom.
— Tisztelt képviselőházi A világháború és az
azt követő forradalom a népek életében nagy
változásokat idézett elő, uj célok és feladatok elé
íillitotta a nemzeteket és azok törvényhozásait.
Hazánk a bekövetkezett gyászos változások által
okozott szenvedések és sanyaruságok középpontjában áll. A mérték tntontul megtelt. (Ugy van,
ugy van!) A szenvedések nehéz keresztjét viselő
és a kálváriát járó megcsonkított ország népének
összes fájdalma és keserűsége az ország törvényhozása felé tör és árad. Itt keres sebeire gyógyirt, szenvedéseire enyhítést, segilségrt és az anynyira nehézzé vált megélhetés feltételeinek megteremtését, létének megalapozását és javítását.
— Az ország megcsonkítása által okozott rettenetes helyzetben n törvényhozás felelőssége igen
nagy s a lelkiismeretes megitélés szerint: sokszor
alig elviselhető. A törvényhozásunk
feladata,
amelynek, munkáját a múltban inkább a közjogi

szerdai

beszédéi

harcok vették Igénybe, ma már nagyrészben szociális, kulturális és népjóléti szükségletek megoldása. (Helyeslés.) A magyar törvényhozásnak
ezenfelül az ország újraépítésének, a második hon
alapításának nagy munkáját kell megteremtenie.
— A negyvennyolcas törvényhozás bevés időt és
tanácskozási Igénybevevő örökértékü nagy alkotás, amelynek fundamentuma az ezeréves magyar
alkotmány és a törvényalkotásban
megtestesül
mindaz a törekvés, ideális eszme és gondolat,
amelyek megvalósításáért évszázadokon át küzdött
a magyar. A törvényhozásban való aktív részvétel
tehát nem szabad, hogy más legyen, mint a nemzet érdekeinek megvalósítása. A tőrvényhozás az
élő nemzet akarata. Állandó összeköttetésben és
harmóniában kell, hogy legyen a nemzettel, annak
mindennapi életével és gondjaival, küzdelmeivel
céljaival és feladataival.
— Az elnök hivatása és Kötelessége, hogy o
pártokon felülemelkedve, a Ház minden egyes
tagjának, ugv a többségi, mint a kisebbségi pártnak Jogait biztosítsa.
Ezután méltatta az uj elnök közvetlen elődeinek,
Gaal Gasztonnak, Scltovszky Bélának és Zsitvav
Tibornak elnöki működését, majd igy fejezte be
beszédét:
— Az elnök működését a Ház közvetlenül, az
ország pedig a sajtó nyilvánossága utján ellenőrzi.
Végül köszönetet mondott a Ház hizalmáért.
Az elnök beszédét a Jobboldalon és a középen
zajos tapssal fogadták.
A gyógyfürdőkről szóló törvényjavaslat
tárgyalását folytatták ezután.
Almássy Lííszló
ekkor az elnöki székel átadfa Puky Endrének.
Pintér László beszédének elején megemlékezett
arról, hogy a külföldön nyaraló magyarok milyen
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nagy összegeket hagynak kint a külföldön. Ezért
indokolt, hogy aki külföldre megy nyaralni,, humanitárius célra fizessen valami adót.
Gáspárdy Elemér szintén a külföldre menő nyaralók megadóztatását kívánja fejenkint 50 pengővel. Hogy milyen nagy a magyarok külföldre
vándorlása, arról éppen egy barátjától értesült,
aki elmondotta, hogy karácsonykor Mária-Zellben
az éjféli misén a templomban lévő közönség £0
százaléka magyar volt és. ezeknek is 60 százaléka
rendezetlen vallása.
Bródy Ernő: Ebből is zsidókérdést csinált
Gáspárdy Elemér: Távol áll tőlem, hogy én
vallási kérdést akarnék csinálni ebből.
Szilágyi Lajos: Reformátusok voltak ottan.
Gáspárdy Elemér: Még művészi életünk exponensei is külföldön nyaralnak.
Szilágyi Lajos: Egyeset MiHsfadlban. (Derültség.)
Melczer László szerint a legtöbb nyaraló azért
megy külföldre, mert ott több kényelmet kap a
pénzéért. Európai nívóra kell emelni a fürdőinbet és olcsóbbakká bell tenni.
Erődl Harraeh Tihamér: A pihenő ember nagyobb bénvelnie! biván. mint amennyit a ml
fürdőinkben találhat.
Szilágyi Lajos: Pintér azt állította, hogy a Házban csak a bérlők érdekében szólaltak fel, ellenben
a bérbeadó fürdőtulajdonosok érdekében nem. Ezt
az állítást visszautasítom, mert itt a tőrvényhozásban mindenkit kizárólag a közérdek vezet A
pénzügyminiszternek tehát támogatnia kell a magyar fürdőket. A javaslatot elfogadja.
Kálmán Jenő: Szóváteszi, hogy Siófok és Vilmatelep vitás ügyét végre rendezni kell.
Ezután az elnök javasolja, hogy a Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakor tartsa,
napirendjén a fürdőjavaslat vítáiának folytatásával
és a mentelmi bizottság jelentésével.
A napirendi javaslathoz Hegymcgl-Kiss Pál szól
hozzá.
— Tűzessék ki a holnapi ülée napirendjére —
Javasolta — n miniszterelnök tegnap elhangzott
ama kijelentése, hogy vannak, akik a revízió kérdéséhez nem tiszta kézzel nyúlnak. Sulvos vád ez,
mert masfyar felfogás szerint a nem tiszta kéz
vagy vérlöl, vagy pénztől piszkos. Meggyőződésem, hogy a miniszterelnök kijelentése npm vonatkozik külföldi barátainkra.
Nézetem szerint
tehát csak ellenzéki politikusokat, magvar állampolgárokat érlnthrt. A miniszterelnöknek tájékoztatnia kell a közvéleménvt. különösen mert beszédét bizonyára a külföldön Is mérlegelik.
— Ezt a súlyos vádját konkretizálnia kell és
pedig nemcsak itt a Házban, de a nyilvánosság
előtt is meg kell azt ismételnie. Ha adatai vannak,
tessék azt idehozni, hogy a törvényes eljárás,
de a közvélemény elitélőf eljárása is megindulhasson.
Nagy mozgás támad, amikojr Hegymegi-KIss Pál
beszédét befejezi.
Pnky Endre alelnök reflektált néhány szóval a
beszédre.
— Tegnap — mondotta — azért nem fűztem
megjegyzést Bethlen István gróf miniszterelnök
beszédéhez, mert a miniszterelnök ur által tett
megjegyzés senkit személyileg nem érinthetett.
Csak most kerülhetett a felszólalás sora Vass
József miniszterre, aki igen nagy érdeklődés közepette kezdett beszélni.
— Nagy sajnálatomra — mondotta — nem hallottam P.ethlen miniszterelnök monumentális
megnyilatkozását,
amelyben egész lelkét feltárta a
nemzet előtt. (Nagy mozgás és zaj a baloldalon,
taps a jobboldalon.) Poliükai bölcseség és célkitűzés visszhangzik ebből a beszédből. Meggyőződésem hogy olyan értelemben hangzott el, a
hogy mindenild felfogta és amilyen értelmet az
elnök is tulajdonit neki. Senki komoly
politikai
tényező erkölcsi mivoltát nem sértheti
Bethlen
István gróf miniszterelnök
tegnapi
nyilatkozata.
Ehez a történelmi
kérdéshez csak
történelmileg
tiszta kézzel lehet és szabad
nyúlni.
— A miniszterelnök nr a Házban, de a Házon
kívül is bizonyára me^maervarázza majd beszédét
ha ugyan tényleg vannak homályosan maradt részek (Mozgás és helyeslés az egységes párton.)
A Ház ezután elfogadta az elnök napirendi javaslatát.
Az ülés vége két órakor.

Budapest, február 7. Az ügyvédi kamarai választások szavazatának az összeszámlálása még
nem fe^ződött be, azonban a szavazatokból már
is kitűnik, hogy elnökké ismét Papp József felsőházi tagot választották meg, alelnökökké ismét
Baracs Marcellt és Köves Bélát
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Rassay Márelv levele
az esetien Szegeden létesítendő autógyár ügyében
(.4 Délmagyarország
munlcaíársától.)
Megírta a Délmagyarország,
hogy a General Motor Company Magyarországon autógyáratakar
létesíteni. A szegedi kereskedelmi és iparkamara értesülvén erről a tervről, azonnal lépéseket telt, hogy a gyárat Szegeden állítsák
fel, dr. Somogyi Szilveszter polgármester pedig levélben kérte fel a város három országgyűlési képviselőjét, hogy Szeged érdekében
járjanak el illetékes helyeken.
Gombos
István, a szegedi iparospárt elnöke néhány nappal ezelőlt levélíleg érdek-

lődölt Rassay Károlynál, akitől most kapott
levelére választ. Rassav levelében a következőket irja:
— Illetékes helyeken eljártam, Szeged város igényét képviseltem, levelezésnek és nyilatkozatnak azonban, véleményem szerint, csak
akkor lehet helye, ha a kérdés már abban az
állapotban lesz, hogy legalább az érdekelt
külföldi gyár ajánlatát hivatalos helyről és
formában megteszi. Ez ma még nem történt
meg, mindössze csak előzetes informálás folyt.

DiszkozgyiilésseF, emlékistentiszíelettel,
diszszráeklatfal és színházi ÉszeiatSássaS ünnepig
meg SzegeíS az árviz félszázados évfordulóját
(A Délmagyarország
munkatársátólKörülbelül egy teljes esztendeje tart a vita az árviz félszázados jubileumának megünneplése
körül. A közvélemény két táborra oszlik, az
egyik nagyszabású ünnepségek rendezésével
kívánta megülni a nevezetes évfordulót, a
másik pedig feleslegesnek tartott minden különösebb ünneplést, mert ugy véli, hogy az
árviz évfordulója gyászév,'orduló,
semmiesetre sem örömünnep, a város majd a rekonstrukció kezdetének ötvenedik évfordulóját ünnepelheti meg nagyobb ünnepségektel. Ezzel szembeu az ünneplő tábor ugy érvel, hogy
rekonstrukciónak sem kezdete, ssm vége nincsen, mert már az árviz előtl elkezdődött és
tart még ma is, tehát az egész rekonstrukciónak nincsen olyan dátuma, amelynek valamilyen évfordulóját megünnepelhetné a város.
A »nem ünneplők« táborának vezére a polgármester, aki erélyesen tiltakozik és hadakozik minden ünneplési szándék ellen. Felesleges kiadásnak tart minden költséget, amelylycl ez a jubilálás járna. Lefújta éppen ezért
az országos kiállítást is, amelyért a szegedi
iparkamara indított annak idején akciót.
Most már nem is lesz nagyobbszabásu jubileum, meri az előkészítés ideje a vitatkozás
hevében elfulott, az évforduló pedig, amelyhez március tizenkettedikén érkezik el a vá-

ros, rohamosan közeledik. Alig egy hónap
van még hátra addig. Mivel azonban az évforduló mégis csak évforduló és mégis nevezetes szegedi esemény félszázados évfordulóját jelenti, megkérdeztük a polgármestertől,
hogyan emlékezik meg róla a város hatósága,
ha már ünnepelni nem óhajt.
A polgármester érdeklődésünkre elmondotta, hogy március tizenkettedikén csendes
ünnepet
ül majd a város. Délelőtt ünnepi
mise lesz a fogadalmi templomban, délután
díszközgyűlést
tart a város törvényhatósági
bizottsága, amelyen az árviz valamelyik szénitanúja mond majd üunepi beszédet. Lehetséges, hogy ennek a beszédnek a megtartására
a város tanácsa dr. Gadl Endre nyugalmazott
kulturtanácsnokot kéri fel, aki átélte Szeged
pusztulását. Lehetséges, hogy a díszközgyűlésen a polgármester is mond beszédet. Vázlatosan ismerteti majd az árviz óta eltelt félszázad rekonstrukciós munkájának eredményeit
és meghatározza azokat a célókat, amelyekért
küzdenie kell a jövőben a városnak.
A félszázados jubileumot megünnepli a Dugonics-Társaság
is, amely délután diszülést
tart. Este a színházban díszelőadás lesz. Azt
azonban, hogy a díszelőadás keretében milyen darab kerül színre, még nem állapították
meg

Alkalmas-e a Gróf-féle i¥@rme§cicoriiáz épülete
t i i i v é s z e s gyermekek gyógyintézete számára?
Nem tudok azok sorába állani, akik azt
nehezményezik dr. Darányi
egyetemi tanár
ur beadványában, hogy olyan kívánalmakat
hangoztat, amelyeket már előtte mások számtalanszor hangoztattak. Az eszméket mindaddig hirdetni kell, míg csak meg nem valósulnak. £s ha a régi harcosok már belefáradtak a meddőnek látszó küzdelembe, jönni
kell ujaknak, tudományosan felkészültebbeknek, befolyásosabbaknak, akik mégis csak
keresztülerőszakolják a régen hirdetett eszmék megvalósítását. Legyen az érdem egészen az övék, hallgasson el az egyéni hiúság,
fontos csak a cél, amelyet el kell érni.
Nem törődöm én azzal, hogy kinek nevéhez
fűződik majdan az 500 kislakás felépítése,
csak már meglegyen s ki lehessen menteni
500 családot a bűzös, nedves odúkból, ahol
már sok-sok év óta reméaytvesztetten sínylődnek.
Ha az akció, amelyet dr. Darányi tanár
ur kezdeményezett, a köz javát szolgálja, ugy
hallgasson el minden elsőbbségi vita s mindenki támogassa, hogy közcélú eszméi megvalósulhassanak.
Javaslatának csak azon részével akarok foglalkozni, amely azt tartalmazza, hogy a Gréfféle gyermekkórház épületét engedje át a vá-

ros az egyetemnek tüdővészes gyermekek
gyógyintézete részére.
Azt, hogy az alapitó levél értelmében
van-e a városnak joga az épületet az egyetemnek, bármilyen címen átengedni, döntsék
el a jogászok, én csak azzal akarok foglalkozni, hogy az épület alkalmas-e tüdővészes
gyermekek gyógyintézete számára?
Szerény véleményem szerint az épület sok
mindenre, gyermekkórháznak, tüdővészesek
elkülönítő kórházának, sinylődők házának
megfelelő, — csak éppen tüdővészes
gyermekek gyógyintézetére
nem
alkalmas.
Nem célom a tüdővészről részletes ismertetést közölni, csak annyit emiilek meg, amit
minden művelt laikus tud, hogy a tuberkulózisnak két egymástól lényegesen különböző
stádiumát különböztetjük meg: a nyílt és a
zárt tuberkulózist.
A nyílt tuberkulózisnál legfontosabb teendőnk az volna, hogy a beteget teljesen elkülönítsük az egészségesektől s igy gyógyítsak
és ápoljuk, nehogy a fertőzést tovább terjessze. Ezen szempontból nincs különbség
gyermek és felnőtt között, akár egy épületben
el lehet őket helyezni, egymásnak nem árthatnak s a köztől cl vannak különítve.
Nyílt tuberkulózisban szenvedő gyermek
igen kevés var.. Nyílt tuberkulózisban szen-

üápesemény!

vedő felnőttek és gyermekek részérc — elkülönítő kórház céliára — a Gréf-féle épület
alkalmas volna.
De zárt tuberkulózisban szenvedőknél a legfontosabb a gyógyítás, ezek sokkal kevésbé
veszélyesek környezetükre, az ilyen gyermekeknek szabad levegőre, napsugárra, mozgásra van szükségük, ezek számára szükségesek
a dr. Müller által propagált erdei iskolák,
vagy a dr. Regdon által javasolt fekvőcsarnokok; de ezek részére nem valók a zári intézetek, a
kórszobák!
Meg kell gondolni, hogy a tuberkulózis gyógyítása sok-sok hónapot, éveket igényel, addig nem lehet ezeket a gyermekeket zárt intézetekben tartani.
Ezekből, azt hiszem, mindenki be fogja
látni, hogy a Gréf-féle épület elkülönítő kórház, vagy tüdőgondozó céljára alkalmas lehel,
de lüdővészes gyermekek gyógyintézete számára egyáltalában nem alkalmas.
Dr. Krausz József.

A budapesti influenza-járvány
Budapest, február 7. A székesfővárosi tiszti főorvos ma reggel a kővetkező hivatalos jelentést
adta ki a budapesti influenzamegbetegedésekről:
— Februárban a székesfőváros területéről és a
vidékről influenza miatt 132 beteget szállítottak
be a Szent János közkórházba. Ezek közül tüdőgyulladása ötnek van. A kórházban ezidőszerint
497 influenza miatt felvett beteget ápolnak. A
kórházban influenzás tüdőgyulladás következtében
egy vidékről beszállított 40 éves asszony halt meg.
A kerületi tiszti orvosok jelentése szerint influenza
következtében kórházon kivül halálozás nem volt.
— A tiszti főorvos előterjesztésére a polgármester elrendelte, hogy a főváros területén a mai
naptól kezdve a Járvány tartama alatt az összes
gyógyszertárak 7 óra helyett este 8 óráig tartsanak szolgálatot. A főváros és a közvetlen környéke lakosságának mintegy felét magában foglaló Országos Társadalombiztosító Intézet tagjai
közül tegnap influenza miatt 314 fekvő beteget
jelentettek be. A budapesti és környékbeli pénztári tagok közül egyetlen egy sem halt meg eddig
influenzában. A tagok között január 1. és 18.
között a megbetegedés jelentéktelen volt, január
19-től február 6-ig pedig összesen 2154 táppénzes
influenzás beteget kezeltek.

/

1 nagy viharban elsiiSyetft
egy íceánjárt
Három matróz megfagyott a mcnlőcsónakon
Genua, február 7. Az Aqullea olasz állami vontatógőzös az olasz Riviéra partvidékén Genua és
Stefano között a nagy viharban elsülyedt. A hajó
9 főnyi legénységéből csak hármat találtak meg,
akik egy mentőcsónakon igyekeztek menekülni.
Mire a mentőcsónak partra ért, két matróz már
megfagyott, a harmadikat félig megfagyva, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A többi
hat matróz a tengerbe veszett.
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Az öreg koldus halálos zuhanása
a jeges uccán
(A Délmagyarország
munkatársától.')
A Délmagyarország beszámolt arról, hogy a szegedi ügyészség utasítására a vásárhelyi rendőrség nyomozást
indított annak megállapítására, hogy mi okozta
Takács József 64 éves koldus halálát Az öreg
koldust ugyanis összetört koponyával találták meg
az uccán. A boncolás alapján az a gyanú merült
fel, hogy az öreg koldus halálát nem szerencsétlenség okozta.
Az ügyészség rendelkezésére a gyanús haláleset ügyében uf boncolást rendeltek el. A bon-

colás dr. Jankouics László egyetemi tanár jelenlétében folyt le, amikor is minden kétséget kizáróan megállapították, hogy Takács Sándor
halálát
véletlen szerencsétlenség okozta. A gyanús koponyarepedés akkor történhetett amikor az öreg
koldus — aki egyébként alkoholmérgezésben szenvedett —, elesett a jeges uccán.
A boncolás adatai alapján a holttest eltemetésére ' a vizsgálóbíró a temetési engedélyt megadta és ezzel az ügy aktái lezáródtak.

A szabadságharc nyolcvanadik évfordulója
es -- Szeged
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A Hadtőrneti Muzeum igazgatósága érdekes levelet intéictt Szeged hatóságához. A levél arról szól, hogy
ebben az évben van nyolcvanadik évfordulója
az 1849. szabadságharcnak, amelynek néhány nevezetes mozzanata Szegeden, vagy Szeged közvetlen közelében zajlott le. Juliusban költözködött
Szegedre a felelős kormány és augusztusban vívták meg a visszavonuló honvédseregek véres ütközetüket Haynau hadaival Szőregcn. Ez a két esemény Szeged történelmének legkiemelkedőbb momentumai közé tartozik. A Hadtörténeti Muzeum
aziránt érdeklődik, hogy a város ezeknek az
eseményeknek nyolcvanadik évfordulóját miként
«•zándékozik megünnepelni.
A levelet vitéz dr. Szabó Géza kulturtanácsnok
terjesztette csütörtökön a tanács elé és ő is feltette a kérdést hogyan ünnepli meg a város
ezeket a nevezetes évfordulókat?
— Hát az iskolákban
majd szavalnak,
mink
meg elmeggünk és meghallgatjuk
—, mondotta
a polgármester.
J

A tanács tagjai csodálkozva néztek rá. Elcsodálkozott talán Dáni Ferenc arcképe is a falon,
azé a Dáni Ferencé, aki nyolcvan esztendővel
ezelőtt lelkes, magyaros beszéddel fogadta a
Szegedre érkező Kossuth Lajost és Szeged népét
nek élén felajánlotta a város polgárságának életét. vagyonát a szabadságért, amely »Szegedről
fog Európának kihirdettetni«, mint ahogyan a
Kárász-ház erkélyéről Kossuth mondotta 1849 julius 12-én. Mindenki csodálkozott Szeged polgármesterén, aki megérezte, hogy kissé könnyelműen
beszélhetett mert szavait komolyra fordította és
ekepen toldta meg, illetve helyesbiLetle:
— Az iskolák ifjúsága emlékünnepélyeket rendez majd és ezeken képviselteti magát a város
tanácsa. Elmegyünk a templomi istentiszteletekre is.
Azok közül, akik végighallgatták ezt a tanácskozást, valaki halkan megkérdezte:
— Hál érdemes volt annak a Kossuth
Lajosnak
megszületnie és megvívnia a magyarság
szabadságharcát f

Miért drága a villany bevezetése
b külvárosi házakba
Pongrácz igazgató nyilatkozata
Ismeretes, hogy a közelmúlt napokban paGyakran megtörténik azonban, hogy a háznaszok érkeztek a város tanácsához, amelyek- tulajdonos, vagy a lakó az egész külső és belső
ben arról volt szó, hogy a szegedi légszesz- felszerelést magánszerelőre bízza. Ilyen esetgyár drágán számítja fel a fővezetékeknek ben a szerelő fizeti a légszeszgyár száraiáját
a házakig való bevezetését és ezzel akadá- és pedig természetesen számla szerint ö azonlyozza, hogy a külvárosreszek lakói is réban valószínűleg a költségelőirányzatban megszesüljenek a villanyvilágítás előnyeiben. A
állapított árat számlázza a félnek, ami terméváros a panaszok ügyében átírt a szegedi
szetes is, mert hiszen keresnie kell és akar is,
légszeszgyárhoz, magyarázatot, illetőleg eny- különösen akkor, ha a munkát hitelbe, vagy
hítést kérve a külvárosiak részére. Erre az részletfizetésre végzL Eliez a légszeszgyárnak
átiratra most érkezett meg a légszeszgyár semmi köze, de nem is vállal felelősséget az
válasza, amely részletesen kiterjed az ügyre; ilyen árakért.
védekezik a drágaság vádja ellen és magyaKonkrét esetben^ amikor a fél közvetlenül a
rázza, hogy miért találják egyes esetekben
gyárnál emelt panaszt a fővezetékek drágadrágának a fővezeték bevezetését.
sága miatt, a gyár minden egyes esetben kiA légszeszgyár elöljáróban kijelenti, hogy a vizsgálta a dolgot és megállapította, hogy a
tereléshez használatos anyagok egységárát szerelő drágán számította a fővezetéket és
bejelentette a város tanácsának és ezekhez miután ugy állította be a dolgot, hogy ezeket
alkalmazkodik minden esetben. Itt tehát drágí- az árakat a légszeszgyár szabta meg, kötetásról nem lehet szó. Ami a panaszokat illeti, lezte a szerelőt a különbözet visszafizetésére.
— mondja a légszeszgyár válasza» — általáEzzel a válasszal intézte el a gázgyár a
nosságban ezekre reflektálni nem lehet, de külvárosi polgárság panaszát, amellyel azonha a tanács az egyes eseteket közli, hajlandó ban szerintünk az ügy még nincsen teljesen
minden esetet kivizsgálni és magyarázatot elintézve. A villany nem fényűzési cikk, haadni. Nincs azonban kizárva — mondja a lég- nem igazi közszükséglet. Ezért közelebbi maszeszgyár —, hogy visszaélés
tőrtént
a ne- gyarázatért fordultunk a légszeszgyárhoz.
vével. A gyakorlat ugyanis az, hogy a gyár \ — A dolog ugy áll, ahogy beadványunkban
minden esetben költségelőirányzatot készít > kifejtettük, — mondotta Ponyrácz
Albert, a
azok részére, akik be akarják vezettetni a J gázgyár igazgatója. Talán senkire nézve nem
villanyt. A költségvetés mindig hozzávetőleges, olyan fontos a villanyvilágítás népszerűsítése
mert az anyagot fillérnyi pontossággal előre és terjedése, mint éppen reánk nézve. Mi temegállapítani nem lehet. Ezért a költségvetés hát bizonyosan
nem állitunl:
mesterséges gárendszerint magasabb, mint amennyibe a takat a terjedés elé. A külvárosi vezetékeket
munka tényleg kerül. A számla 10, 15, sőt 20 nem város díszítésnek szántuk, hanem üzszázalékkal is kisebb lehet, mint a költség- letnek és miránk nézve nem a szerelés az
előirányzat.
üzlet. hanem az áramszolgáltatás.
Határozot-

tan állítom, hogy minden haszon nélkül, tisztán az anyagot, munkabért és költséget felszámítva készítjük a fővezetékeket, de arról
nem tehetünk, ha rajtunk kívül álló okok
ezt megdrágítják.
— A baj ott van, hogy nagy a
pénztelenség
és sajnos sokan, bármennyire szeretnék is
bevezettetni a villanyt, az alacsony költségeket sem bírják el. Ezek azutan magánszerelőkre bízzák az egész munkát és részletre
fizetik. Csak természetes, hogy a szerelő, aki
magas bankkamattal
dolgozik,
nem
készítheti
el a fővezetéket
azért az árért, amennyiért
tőlünk
kapja.
A külöűbözetet, amely bizony,
gyakran tekintélyes, meg kell fizetni.
— Hogy milyen nagy súlyt helyezünk arra,
hogy a külváros lakossága tömegesen vezess;:
be a villanyt, arra nézve talán a legjobb
bizonyíték az, hogy mi is elkészítjük — külön
kívánságra — részletfizetésre a fővezetékeket;,
hogy ezáltal is a lehetőséghez képest tehermenlesitsük a szegényebb néposztályt. Remélem, hogy most már crősebben nekilendül a
külvárosi világítás, — fejezte be szavait a
gázgyár igazgatója.

változatlanul sislyos
''Budapesti
tudósítónk
telefonjelcntése.)
Rákosi Jenő állapota az esti órákban is változatlanul
súlyos, de az orvosok véleménye szerint katasztrófától
nem kell
tartani.

B •8

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Jó néhány napja már, hogy teljesen befejeződött és
a legkisebb részletekig, sőt nüanszokig egészen tiszta helyzetet állított a közönség elé az
a vita, amely a szegedi mentők betegszállításáról a sajtóban leíolytalódott Ugy_ látszik
azonban, hogy egyes urak nem tekintették
elintézettnek ezt a* teljesen tisztázott kérdést,
legalább is erre mutat, hogy dr. Pálfy József
tanácsnok a csütörtöki tanácsülésen újból szóba hozta az ügyet, a hatóság pedig szükségesnek látta, hogy a sajtó részére kiadja a kővetkező kommünikét:
A tanács egyik januári ülésén dr. Pálfy József tanácsnok jelentést tett arról, hogy a
mentőállomáson vizsgálatot tartott és a vizsgálat alkalmával a legteljesebb rendet tapasztalta. Megemlítette azt is, hogy az egyetem,
illetve dr. Vidákovics Knmill egyetemi tanár
részéről az a panasz merült fel a mentők ellen, hogy nem szállítanak elég beteget a sebészeti klinikára, hanem inkább a közkórházat
látják cl sebészeti beavatkozásra szoruló betegekkel. A vizsgálat során megállapította
Pálfy tanácsnok, hogy a mentők a klinikákra
is szállítanak sérülteket, sok esetben azonban
a betegek kifejezett kívánságára kell a közkórházba vinni őket.
Ezt a kijelentést dr. Vidákovics Kamill
ugy értelmezte, mintha ez az ö személyére
vonatkozott volna. Több napig tartó hírlapi
polémia keletkezett ebből a félreértésből, amit
Pálfv József Vidákovics Kamillhoz intézett
levelével oszlatott el. A levelet dr. Pálfy József a csütörtöki tanácsülésen felolvasta, a
tanács előtt is hangoztatva, hogy a város hatósága a legnagyobb elismeréssel és megb&csütéssel viseltetik az egyetem és Vidákovics
Kamill személye iránt, tehát nem is lehetett
szándékában, hogy a professzort megbántsa.
A tanács tudomásul vette a levelet Ezzel
ez az ügy általános megnyugvásra befejeizést nyert.
A tanács tudomásul vette a levelet, a nagyközönség tudomásul veszi a kommünikét. Az
általános megnyugváson, amely azonban nem
u j keletű, egyik sem rontott.

1929 február 8.
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Öngyilkosság,
wagy halálos gázolás!
Háromhönapra iíélíék a soíförl
(A Délmagyarország
munkatársától.')
A szegedi tőrvényszék Gömöry-tanácsa csütörtökön tárgyalta Horváth
Ferenc makói soffőr
gondatlanságból okozott emberölési bünügyét.
Horváth Ferenc autójával Makón az elmúlt
év nyarán halálragázolta Dezső József koldust
A csütörtöki főtárgyaláson Horváth Ferenc
tagadta bűnösségét és előadta, hogy a kérdéses alkalommal az előtte ismeretlen egyén
öngyilkossági
szándékból
ugrott
autója
elé.
Kocsijával nyilt uccán rendes sebességgel haladt, amikor az árokból valaki az autója elé
ugrott. Fékezni már nem tudott, az elgázolást
nem lehetett elkerülni.
A kihallgatott tanuk azonban a vádlott vé-

dekezését megcáfolták. A tanuk vallomása szerint Dezső József nem lett öngyilkos. Az igaz,
hogy italos volt és igy valószínűleg nem vette
észre az autó közeledését. Akadt olyan tanú
is, aki azt mondotta, hogy Dezső József az
elgázolás előtti napon a temetőben járt felesége sírjánál és igy valószínű, hogy altkor
is már öngyilkossági
gondolatokkal
foglalkozott.
A bíróság azonban a párbeszédek után nem
vette bebizonyitottnak, hogy az öreg koldus
öngyilkosságot követett volna cl és ezért a
vádlottat gondatlanságból okozott emberölés
cím in bűnösnek mondotta ki és háromhőnapi fogházra
itélte. Az Ítélet ellen a vád és
a védelem felebbezést jelenteti be.

Simon Bözsi — Európa szépségídrálysiofe
Tlzenfeéí ország szépségei közül választották meg Miss Európának
{Budapesti

t u d ó s í t ó n k

telefonjelen-

tése.) Párísból jelentik: A Miss Hungáriát, Simon
Bözsit Európa szépségkirálynöjévé választották.
Ma délután folyt le a választás, mely iránt
a közönség rendkívül nagy érdeklődést tanusitott.
A Journal szerkesztőségének a bejáratát válósággal ostrom alá vették a kíváncsiak, akik élénktapssal fogadták a felvonuló szépségkirálynőket. A
teremben, ahol a választás lefolyt, csak a meghívottak lehettek jelen. A szépségkirálynők estélyi
ruhába öltözve jelentek meg a zsűri előtt, mely
hosszas tanácskozás után hozta meg döntését
Az eredménvt este 7 órakor hirdették ki.

Simon Bözsi abban a világosbarna estélyi ruhában jelent meg a zsűri előtt, amelyet a Párisban
élő Dolly nővérek ajándékoztak a Miss Hungáriának. Az eredmény kihirdetése után a tömeg
percekig tombolva ünnepelte
Simon Bözsit, a
most már Miss Európát, akit hozzátartozóinak
valósággal el kellett tüntetni, mert a tömeg vállára
akarta kapni. A szépgségkirálynők valamennyien
Nizzába utaznak, ahol néhány napig a város vendégei lesznek.
Simon Bözsi a jövő héten indul Gaüwestonha,
ahol a többi világrészek szépségkirálynőivel mérkőzik.

[Marokkói RésiMic*
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J e t t a G o u d a l és V á r k o n y l M i h á l y
neov filmje héilőn cs kedden a Korzó Moziban.
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Az egységes párt ülése
Budapest, február 7. Az egységes párt ma este
gróf Ráday Gedeon elnökletével értekezletet tartott Az értekezlet megnyitása után gróf Bethlen
István bejelentette, Almássg László lemondását
a pártelnökségről. Indítványozta, hogy az ilymó-J
don megüresedett pártelnöki tisztséget az elnöki
tanács javaslatára Pesthg Pállal töltse be. Az értekezlet a miniszterelnök indítványát egyhangúlag elfogadta és a miniszterelnök ezután az elnöki tanácsnak azt a határozatát terjesztette elő,
hogy Rubinek Istvánt a párt ügyevezető-alelnökévé
válassza meg. Az értekezlet egyhangúlag magáévá
tette a miniszterelnök indítványát.
Pesthg Pál elnöki székfoglalójában szólt azokról
a jelszavakról, amelyek a nemzeti egység megbontását célozzák. Ilyenek á költségvetési feleslegek állandó hangoztatása és gazdasági helyzettünk romlottsága. Kijelentette, hogy feleslegekre
szükségünk van, mert gondoskodnunk kell kenyérről a nemzet minden tagja részére. A gazdasági
helyzet rosszaságát sem lehet uszító eszköznek
felhasználni, mert megállapítható, hogy earópai
jelenségről van szó. Istápolom a baráti érzést,
amit nem tekintek magánügynek. A nemzet sorsa
a kezünkben van letéve — mondotta Pesthy Pál
— és mi vagyunk felelősek Isten és ember előtt.
Szabó Sándor intézkedést kért a kormánytól
arra, hogy a most lejáró állathizlalási hiteleket
három hónappal prolongálják.
Bud János miniszter válaszában rámutatott arra, bogy az állathizlalási hiteleket azzal a célzattal adta, hogy visszafizetésük után más hixlalók között újra kiosztja.
Az értekezletet pártvacsora követte, amelyen
Bethlen István miniszterelnök is felszólalt és a
többek között azt mondotta, hogy öt diktatórikus,
alürséggel vádolják, hogy igyekszik a diktatúrát
bevezetni. Ugy veszi észre, hogy ez esetben a diktatúra bevált, mert a mai hangulatból ugy látja,
hogy a párt teljesen egyetért a mai választással.
— Előadás a Munkásotthonban. Péntek este 7;
órakor a Munkásotthonban T i c d e r Zsigmondi
(Budapest) tart előadást »A magyar munkásság!
iróic cimmel. Szombaton este 7 órakor ugyan-'
csak Tieder beszél a nemzetközi segédnyelvről
és eszperantóról. Belépődíj nincs.
— A Szegedi Dalárda és a debreceni dalosverseny. A Debrecenben junius 29-én és 30-án tartandó
XXII. országos dalosversenyre eddig 8000 dalos
jelentkezett Ezzel kapcsolatban a Szegedi Dalárda azzal a kéréssel fordul mindazon pártoló
tagjaihoz és a dalosügy iránt érdeklődőkhöz, akik
a daloskört debreceni útjára el óhajtják kísérni,
hogy ebbeli szándékukat legkésőbb február 10-ig
dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok, a dalárda alelnökénél (Városháza) szíveskedjenek bejelenteni, ahol
egyidejűleg személyenkint 6 pengő S0 fillér részvételi dijat kell lefizetni. Ennek ellenében a jelentkezők elszállásolásban részesülnek, továbbá féláru vasúti jegyet élveznek és a dalosünnepélyen
minden hangversenyt (díszhangverseny kivételével) díjtalanul látogathatják. A február 10-én későbbi jelentkezést sem mi képen sem lehet elfogadni. A Szegedi Dalárda, mely már Sopronban
is méltóan szerepelt (Királydijas csoportban a
Il-ik lett), mindent el fog követni, hogy ebből a
versenyből is dicsőségesen térjen vissza. Az egyesület kéri az érdeklődőket, hogy minél nagyobb
számban kisérjék el nehéz útjára.
— Doktoravatás. Szombaton délben 12 órakor
avatják a jogtudományok doktorává Könyvesi
Lászlót, a Lippai-gőzfürész tisztviselőjet.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este
őt órakor.

Péntek. Rom. kath. M. János hv. j
— A Szegedi Katolikus NővédS Egyesület eddigi
Protestáns Aranka. Nap kél 7 óra i munkáját most kulturelöadások rendezésével bő18 perckor, nyugszik 5 óra 11 perckor.
} viti ki. A két utolsó hónapban igen sokan tarA Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél- tottak kulturelőadást, februárban és márciusban
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt lO—iAl-ig, M a d a r á s z István apát,
miniszteri tanácsos,
délután zárva.
S o p s i c h János püspöki titkár, L e p o l d Antal
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I, eme«
prelátus-kanonok, K n e b e l Miklós pápai kamalet) nyitva d. c. 8-1-lg, d. o. 3-7-ig.
rás és V é r t e s i Frigyes tart előadást a katolikus
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. nő hivatásáról. Március tizennyolcadikától húszontanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. nyolcadikáig P. B ö l e Kornél Szent Domonkos(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. rendi prior tart lelkigyakorlatot.
L (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ut
— A vakokért Az ország területén élő vakok
11. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) nevelési, ipari kiképzési, valamint összes szociáTemesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) lis érdekeinek megvalósítása céljából József FeZakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)
renc főherceg fővédnöksége alatt megalakult a
»Magyarországi vakok intézeteinek országos elnök— Igen hideg időt Jósolnak. A Meteorologial sége«. A jövőben ennek legfőbb irányítása, illetve
Intézet jelentése: A lehűlés az éj folyamán ha- ellenőrzése, valamint az ország előkelő társadalzánkban is éreztette hatását. A hőmérsékleti mi- mának cselekvő közreműködésével az összes inténimumok mindenütt jóval —10 fok Celsius alá zetek egységesen fejtik ki mindazokat a törekvésülyedtek és többhelyütt a —15 fok Celsiust is seket, amelyek közelebb viszik e filantróp intézemeghaladta. Nappal egyes helyeken a hőmérő teket magasztos céljaik eléréséhez. A vakok szefagypont felé is emelkedett, különösen a Dunán- gedi intézete a »Magyarországi vakok intézetei«
túlon erős északi szelek is vannak. Budapesten nagy közösségébe való szerves bekapcsolódásának
délben a hőmérséklet —9 fok Celsius volt Jóslat: előkészítő gyűlésére 11-én Szegedre érkezik sipeki
Északkeleti szelekkel és további hősülyedéssel igen Bálás Béla országos elnök és dr. Tóth Zoltán, a
gyógypedagógiai tanárképző igazgatója Budahideg és száraz idő várható.
pestről.
— Csütörtökön 14.4 fok hideg volt Szegeden.
M E G J E L E N T S
— Gyászmise. Szeretett férjemnek, Sári JánosA szegcdi egyetem földrajzi intézetének meteoroIogiai obszervatóriuma jelenti, hogy tegnap, azaz nak lelki üdvéért gyászmise lesz e hó 9-én, délcsütörtökön Szegeden a hőmérő legmagasabb ál- előtt 9 órakor a fogadalmi templomban, özv.
lása — 9.4 fok Celsius, a legalacsonyabb —14.4 Sári Jánosnó.
— Az u j üzletek és haszonbérletek bevallási
fok Celsius volt. A barométer adata 0 fokra és
könyve:
a tengerszinre redukálva 764.2 mm., tehát előző kötelezettsége. Mindazok, akik 1928. folyamán uj
nap óta 6 mm-t emelkedett. Északkeletről a ba- üzletet nyitottak, vagy uj ipar üzéséhez engedélyt
rometrikus maximum fokozatosan terjeszkedik Ma- kaptak, vagy haszonbérleteket szereztek, ténylegyarország felé, amíg tehát a barometer állá- ges jövedelmük után általános kereseti adót tarsában sülyedő tendencia nem mutatkozik, foko- toznak fizetni. Erre vonatkozó bevallásaikat febzódó hidegre van kilátás. A levegő relatív pára- ruár havában a városi adóhivatalnál kötelesek
Harminc napig mugánzárkában.
tartalma reggel 79. délben 61 százalék volt. A benyújtani.
naplójegyzetei
szél iránya északi s erőssége 2—3 volt.
x Ma halestély és katonazene a Bohnban. 476 Egy újságíró
a Marleó uccal
fogyásban.
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f Conrad! Nagel
¡Kapftaió a DéSmasyarország kiadóhivatalában.
Február 8, 9., 10-én
Péntek, »mmbaf, vasárnap
Greta Garbó
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Aníal

íáblabiró

meghall
Csütörtökön délelőtt terjedt cl a hir,
hogy
M o s z 1 é u y i Antal táblabíró reggel kilenc órakor
a közkórliázban meghalt. A kiváló és nagyképxettségü biró a mult év nyarán vonult nyugalomba
cs addig a tábla egyik büntetőtanácsában működött. Nemrégiben jellegzetes alakja még fel-fel
tűnt az uccákon, néhány nappal ezelőtt azután
otthon véletlciíül megvágta a lábát. A hatalmas
cs életerős ember rá sem hederített a jelentéktelen sérülésre. Nemsokára azonban dagadni kezdett a lába, atnire beszállították a közkórházba,
ahol már nem lehetett rajta segíteni, kínos szenvedés után csütörtökön reggel meghalt. Temetéséről még nem történt intézkedés. Az érdemes
biró halála osztatlan részvétet keltett.
— Az önkéntes tűzoltók közgyűlése. A Szegedi
önkéntes Tűzoltó Testület ezévi közgyűlését, mely
egyúttal tisztújító közgyűlés is, 17-én, vasárnap
délután 3 órakor tartja meg a tűzoltólaktanyában. A közgyűlést megelőzőleg parancsnoksági és
választmányi ülést tart. A testület alapító, pártoló,
választmányi és működő tagjait ezúton
hívja
meg a parancsnokság.
s líáiuulatos olrsó leltári árusításunk február
18-ig meghosszabbítva.
Gyönyörű estélyi cipők.
Otl Ka fiók, Kár/sz-ucca 14.
— Szombaton lesz a szegedi rádiőkiállitás sajtóbemutatója. A Délmagyarországi Rádió Klub által
rendezett nagyarányú rádiókiállitásának sajtóbemulatóját szombaton délelőtt tartják meg a Zrínyiucca 16. szám aiatti kiállítási helyiségben. A kiállítás előkészítése a legserényebben folyik. —
A Délmagyarországi Rádió Klub elnöksége tudatja
az érdekeltekkel, hogy a kiállítási iroda folyó hó
S-tól kezdvo egész nap Zrinyi-ucca 16. szám, I.
emelet ihelyiségeÜ>en nyitva van. Az amatőrversen yro készülékeiét még pénteken este 8 óráig
a vezetőség elfogató.
x Csendőr ntán szalad, tolvajt kiált minden
gazda, ha valakit talál, aki gyümölcsösét dézsmálja. De tétlenül nézi azt, hogy gomba és rovarkártevők ezrei pusztítják gyümölcsfáit. Pedig ez
a kár jelentékenyebb, mint az előbbi. A tudás
— a kártevők és az ellenük való helyes védekezés
ismerete — megvéd ezektől a tolvajoktól is. Ha
elolvassa Illés Lajos gazdasági tanár által irott
»Gyümőlcsvédelem« cimü gyönyörűen kiállított kis
füzet második kiadását és követi útmutatásait,
biztos, hogy nem lesz sem férges, sem rothadt
gyümölcse. Minden komoly érdeklődőnek ingyen
cs porlómcntcsen megküldi Mezőgazdasági rt., Budapest, X , Hölgy-tacca 11.
I 13
— Süketnéma a sínek kőzött. Szarvasról jelenlentik: K i s s Sándor süketnéma, gycngeelméjü mezőtúri ember leült a mezőtúri Ilona-gőzmalom
iparvágányán a sinck közé. Nem vette észre a
közeledő maitorosvonat jelzését. A kerekek elkapták cs borzalmasan összeroncsolták. A szolnoki
közkórházba, ahcwá beszállították, sérüléseibe belehalt.
x Bach jHindenburg« diókoksz az ideális tüzelés.
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Három embert elnyelt a homok
egy délisánáfí községben
K é t s z á z e m b e r üo'gazih a s z e r e n c s é t l e n s é g
s z í n h e l y é n , hogy a z á l d o z a t o k holttestét felszínre tiorza
Szabadkáról jelentik: Bclacrkvához közel fekvő
Grabovac községben borzalmas
szerencsétlenség
történt: egy kútfúrásnál három embert cinvéti a
föld és holttesteiket mindeddig még nem sikerült
felszínre hozni. A szerencsétlenség a községben
valóságos pánikot idézett elő.
Két nap óta tart a lázas munka a kemény
hidegben, minden eredmény nélkül: három grabováci családapát elnyelt a föld és a szakértők
szerint semmi remény sincs arra, hogy holttestüket megtalálják, miután futóhomok temette el
őket és igy minden ásás hiábavaló.
A községben néhány nappal ezelőtt kezdték meg
egy kut fúrását. Kint a faluszélen jelölték meg
a helyet, amely alkalmasnak látszott kut fúrására
és a község erre a munkára több napszámost
fogadott fel. A munkások kőzött voltak Lanták
Ádám, Lanták Juon és Konstantin Tódor napszámosok is. A munkálatok a keményre fagyott
földben is gyorsan haladtak előre és néhány nap
alatt már mintegy tíz méter mélységre értek le.
Hétfőn reggel, amikor ismét munkába állottak,
a munkások észrevették, hogy az ásó puha homokba sülyed. Azt hitték, hogy vékonyabb homokrétegre találtak és minthogy a munka sokkal
könnyebben haladhatott előre, néhány órával később jó pár méterrel jutottak mélyebbre. Lent
az üregben dolgozott Lanták Ádám, Lanták Jnon
és Konstantin Tódor, amikor a katasztrófa bekövetkezett. A mit sem sejtő munkások alatt hirtelen megindult a homok, a három szerencsétlen
ember pillanatok alatt derékig süiyedt le és mire
fent, a nyilas szájánál észrevették a veszedMmrt,
a három szerencsítlen embernek már csak a feje
látszol! ki a homokból. Scgélykiáltásaikra nyomban köteleket dobáltak le és megpróbálták a többiek munkástársaikat kimenteni, ezek azonban —
mint az ingoványban — egyre mélyebbre és mélyebbre sülyedtek le, majd eltűntek. A futóhomok,
amely megindult, mindhármukat elnyelte.

A hatóságok nyomban intézkedtek a mentési
munkálatok iránt, amelyek azonban a nagy Izgalom miatt csak nehezen haladhattak eltfre.
Hatósági intézkedésre az emberek egész tömege
ragadott ásót, kapát, hogy a három munkást kimentse a halálos veszedelemből Eleinte mindenki
azt hitte, hogy ez könnyen sikerül, de amikor kitágították az üreget és a homokréteghez értek,
látták, hógy a homokréteg finom szemcséjű homokszemekből áll és lavinaszerűen omlik le és a
siilyos tárgvakat ngy nyeli el, mint a tehenek t a
láp. Megállapították azt is, hogy meglehetősen
vastag ez a homo!,-réteg és az iránya is olyan
merőleges, hogy az állandó omlás még a mentési munkálatokat végző munkásokat is elnyeléssel
fenyegeti.
Hétfő óta állandóan kétszáz munkás fáradozik
a szerencsétlenek megmentésén, akiknek már csak
a holttestét lehetne felszínre hozni, azonban való1 színűleg cz sem fog sikerülni.

az

A R A K

Férfi
öllöny
Gyermek
öltöny
Á t m e n e t i
k a b á t
Télikabát szörmegall érral
Sealskín város? bunda
Női szőrmés kabét
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Gyomor-, bél- é s anyagcserebeíegekn é l a természetes „Ferenc Józseí" keserű »íz
az em^sztőszervek működését hathatósan előmozdítja s Így megkönnyíti, hogy a tápláló
anyagok a vérbe kerüljenek. O v o M szakvélemény plc hangsúlyozzák, hogy a F e r e n c l ő z s e í
víz különösen ü l ő életmódnál igen hasznos
gyomor- és bélszabályozó szer. Kapható gyógyszertárakban d r o c V á k b a n és fiiszerüzle'ekben

— Mentö-repüIögépek Svédországban. Svédországban nagy társadalmi akció indult meg, amelynek célja, hogy olyan nagy pénzösszegeket gyűjtsön össze, amelyekből egész egészségügyi repülőgép-parkot állítsanak össze a svéd városok. Ezek
a mentő-repülőgépek főképen arra szolgálnak, hogy
az ország északi részéből a betegeket, akiknek
sürgős szükségük van klinikai, vagy Orvos-professzori segítségre, esetleg műtétre, néhány órán
belül el lehessen szállítani a nagyobb egyetemi
városokba, vagy a fővárosba. Ugyanis Svédország
északi részében, különösen tél idején az útviszonyok és az időjárás olyan hatalmas akadályokat
gördítenek a közlekedés elé, hogy néha napokig
tart, amíg valaki az északi vidékről a fővárosba
eljathat Most szerezték be Norrlandbaa a második
repülőgépet, amelyben a hordágy maga is a repülőgép törzsének egyik része, a gép fűthető és
villanyvilágítás Is van. Mentőszekrény és két utasülés, amelyen az orvos és a beteg hozzátartozója
foglalhat helyet a hordágy mellett, egészíti ki a
repülőgép modern felszerelését. A legújabb gyűjtés
eredménye száztízezer svéd korona volt, amelyből
két ujabb repülőgépet vásárolnak. Ezek is ki'
zárőan a betegszállítás céljait szolgálják.
x Telefonon „ K é r y - a n í ó l a x i l " szám nélkül kérjen. .

— Borzalmas vérengzés. Varsóból jelentik |
Skariszovban J a s z i n s z k i hétszeresen büntetet?
előéletű paraszt a község uccáján nyolc csapással
leterítette előle menekülő apósát és anyósát, majd
agyonverte őket. Ezután behatolt sógorának lakásába, akit fejszccsapásokkal megölt. Ez ujabb
véres tette után saját kunyhójába menekült, ahol
vasvillával keresztülszúrta feleségét és néhány hónapos gyermekét. Ezután felgyújtotta a kunyhóját és elmenekült. A csendőrség üldözi.
x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71.
— Gyorsírás! tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete kezdő (fogalmazási) gyorsirási tanfolyamai hétfőn nyílnak meg. Jelentkezni lehet
az egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4,
telefon 13-19.).
— Gyermekek betörőbandája. Budapestről jelentik: A detektívek elfogtak egy hat tagból álló
betörőbandát, amely gyerekekből állott A legidősebb még nem töltötte be a 16-ik évét A
legfiatalabb mindössze 12 éves. A kisfiúk beismerték, hogy hónapokon keresztül fosztogatták
a teherkocsikat.

Szép padló ílíUa !

Ali lakására és <rodai padlóira (parkett, linóleum, lerrozz") Tatamit ad, az csak
vitAgMrO lohnson viaszt és eleb'romos Wé'^géoet baszpá', melyet di'mentesen bemutat és kefílőgápet c*rtély
reni <W*ri kölcsön od vezérkéovlselet Méser íigfvnökséae. Horthy M u. 2. Telefon 16 72
39G

A színházi iroda hirei
Mária Magdolna. Ma este premierbérletben m a '
tatja be a színház Hebbel Frigyes irodalmi értékű remekmüvét, a Mária Magdolná-t Hebbel
ezen drámája a társadalmi konvenciók terhe alatt
vergődő polgári társadalom életét rajzolja élénk
színekkel elénk, mindvégig érdekfeszítő és Izgalmas jeleneteken keresztül. Peéry Piri játsza ai
női főszerepet és ugy neki, mint a férfi főszereplő Főidényi Lászlónak bőséges alkalma lesz
nagyszerű képességeik csillogtatására.
A Mária'
Magdolna előadását szombaton A. bérletben megismétli a szinház.
Eltörött a hegedűm. Zerkovitz Béla nagysikerű
operettujdonsága ezen a héten még csak vasárnap
este van műsoron a bemutató elsőrendű szerep*
osztásában.
Szombaton délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: Parasztbecsület és Baba hu.
Vasárnap déluíán mérsékelt bolyárakkal: Holt-'
mann mesét.
Bérleti felhívás. A szinház vezetősége felkéri
ugy a régi bérlőket, mint az újonnan bérelni
szándékozókat, hogy helyeik biztosítása végett a
titkári hivatalt személyesen, vagy telefon utján
te-eo.) felkeresni sziveske^enek, ~

» E L M A G Y A H O H S Z i.G

1929 február 8.

Ólmosi Dezső ííalmérése Oroszlán u. 6. sz. alaíf megnuHíí

üteggel

5 órától nyitva.

Elsőrendű
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BUDAPEST. 9.15: Kurina Simi és cigányzenekarának hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 12: Déli harangsző az egyetemi
templomból, időjárásjelentés és hirek. 12.20: Trióhangverseny. 13: Pontos időjelzés, időjárás- és
vízállásjelentés. 1G: Onkel Hans németnyelvű mesedélutánja. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás, vizállásjelentés és hirek. 17.40: Szórakoztató zene.
Zenekari hangverseny. Vezényli Berg Ottó karnagy. 18.50: Francia nyelvoktatás. (Dr. Garzó
Miklós.) 19.25: Rádióamatőr-posta. 20.20: Szalón
trió-hangverseny. Sebő Miklós (ének) közreműködésével. 21.20: Hangverseny. Közreműködnek: Goda Gizella, a m. kir. Operaház művésznője, Fót>
by Idus zongoraművésznő és Albertina Ferrari
hegedümüvésznő. Zongorán kisér: Polgár Tibor.
20: Pontos időjelzés, hirek és időjárásjelentés. 22
óra 50 perc: Gramofonhangverseny. — BÉCS. 11:
Zene. 16: Hangverseny. 17.30: Modern kamarazene. 21: J. Nestory »Hinűber-Herűber« tréfás játékának előadása. Utána esti hangverseny. —
BERLIN. 16.30: Szórakoztató zene. 20.30: Szimfonikus hangverseny. — BUKAREST. 17: Szór koztató zene. 21: Énekkar hangversenye. 23: A
liázizenekar hangversenye. — DAVENTRI. EXPERIMENTÁL. 15: Orgonahangverseny. 16: Szórakoztató zene. 18.30: Könnyű zene. 20: Kamarazene. 21: Vidám hangverseny. 2Z15: Tánczene. 23:
Kávéházi zene. — FRANKFURT. 17.45: Kamarazene. 20.15: Karnevál hangverseny. 21.30: Régi és uj dalok. Esti hangverseny. — KATTOVITZ.
17.55: Hangverseny. 20.50: Szimfonikus hangverseny. — KÖLN. 13.05: Hangverseny. 17.45: Kamarazene. 22: Esti hangverseny közvetítése Frankfurtból. 23: Tánczene. — LEIPZIG. 16.30: Hangverseny. 20: Goethe »Faust»-jának 100 éves évfordulója, emlékünnep. — LONDON. DAVENTRI.
12: Zongora- és hegedühangverseny. 12.30: Orgonahangverseny. 13: Hangverseny. 18.45: Debussyhangverseny. 19.45: Alice Lilley (szoprán) és
George Pizzey (bariton) hangversenye. — MILÁNÓ. 16.30: Szórakoztató zene. 20.30: Szimfónikus
hangverseny. — MÜNCHEN. 12.55: Anton
Roth
citerahangversenye. 16.30: Rádiózenekari hangverseny. 19.30: Hangverseny. — NÁPOLY. 17: F. Mercadante (szoprán) hangversenye. 21.02: Alfredo
Catolani »La Walíy« c. operájának közvetítése. —
PRAGA. 12.30: Hangverseny. 18.25: Délutáni hangverseny. 21: Hangverseny. Penickova Rochová dalénekesnő közreműködésével. 22.20: Tánczene. —
RÓMA. 14: Rádió-trió. 17.30: Szórakoztató zene.
20.45: Katonazene. — VARSÓ. 15.50: Gramofonhangverseny. 20.15: A varsói
filharmónikusok
hangversenyének közvetítése. — ZÜRICH. 12.32: A
házizenekar hangversenye. 16: Hangverseny. 20:
Zenekari hangverseny. 21.30: Régi operettrészlet.
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Köhögés és erós nátha jelentkes*
nek csakhamar. Néhány

A 17-iUi ligameccset
is el szereinéle
halasztani
vezetősége
a szövetség intervenciójára

Utasítson vissza pótszereket
és követelien mindig eredeti

B

[BAYER?
csomagolást —
Minclfa gyógyizerUrbw kaphaió.

— A
számit

Mástya

T i ö t z s & l l e
Február 9-én a Szegedi Vasutasok Sport Egyesületének bálja a Kassban.
Február 9-én szabók jelmezes bálja Raffaynál.
Febrnár 9-én Medikus-bál a Tiszában.
Február 9. Az Altalános Munkás Dalegylet nagy
farsangi bálja a Bruckner-kertben.
Február 9-én a Felsővárosi Templomgondozó
Egyesület műsoros teaestélye a SzEFHE internátusban.
Febrnár 9-én a Magyar Nők Szent Korona Szövetsége szegedi csoportjának teaestélye a Belvárosi Mozi tánctermében.
Február 9- A MANSz Leánykórének háziestélye
este fél 9 órai kezdettel a katolikus Kör nagytermében. (Somogyi-ucca, Fekete-ház.)
Február 9-én, este 9 órai kezdettel a Szegedi
Úszó Egyesület a Kass sakktermében zártkörű
teaestélyt rendez.
Február ifl-én a Szegedi'Paprikakikészitők nagy
farsangi bálja a Tisza-szálló nagytermében.
Február l®. Az alsóvárosi Népkör farsangi bálja
a kör helyiségében.
Február 10. A Rókusi Mezőgazdák Körének zártkörű farsangi bálja, Pacsirta-ucca 31. szám.
Február 12-én tartja meg a Szegedi Polgári Dalárda álarcos bálját a Tisza-szállóban.
Február 14-én a szegedi cigányzenészek bálja a
Raffa.v-vendéglőben.
Február 16-án a MIEFHOE menzabálja a Tiszában.

Szeged

sz. "kir. várost

Péntek este »/» 8 órai kezdettel.

szin&dz
Premierbérlet 24-

M ^ r l a .
M a c j
e l o l t á s *
Dráma 3 felvonásban. Irta: Friedrich Hebbel.
Fordította: Hevesi Sándor.

Személyek:

megelőzi a komolyabb bajokat. —

bor.

mindig mereven ragaszkodik
ahoz, hogy
február.
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Tiz nap
17-én játsza le a ídsorsolt
mérkőzést.
választja el az I. ligát február 17-től, amikor a
Miután a Bástya vezetősége a nagynehezen szasorsolás szerint a tavaszi szezon első fordulóját
nált egyesületet nem akarja kitenni egy súlyos
kell lejátszani. Az időjárás azonban annyira kedkövetkezményekkel járó deficitnek, elhatározta,
vezőtlen, hogy a közönség esetleges távolmarahogy a szövetség intervencióját
kéri a meccs eldása súlyos deficittel járhatna. Természetes, hogy
halasztására.
A Bástyában remélik, hogy a szöilyen abnormís időben súlyos akadályok merülvetség kérését a Bocskay honorálni fogja és megtek fel a tökéletes tréning vételénél, ami főleg a
lehet majd állapodni az uj terminusban.
kondíció kialakulását befolyásolja.
Ilyen körülmények között már korábban felAz időjárás késztette a Bástya vezetőségét arra
merült a Bástya vezetőségében az a gondolat,
is, hogy a vasárnapra
tervezett
tréningmeccset
hogy a február 17-ére kisorsolt ligabajnokl
mér"
lefújja.
kőzést el kellene halasztani.
Megindultak a tárgyalások a Bocskavval és pedig először abban az
Afrikai válogatott csapatok fognak az idén Buirányban, hogy nem lehetne ezt a tulkorai mecsdapesten szerepelni. Május hónapban a kairói,
cset a húsvéti programba beilleszteni. A Bocskay
augusztusban az egyiptomi válogatott csapat láazonban ettől a megoldástól húzódozott, nyilván
togat el Budapestre.
azért, mert önálló húsvéti attrakciót akar DebA szombathelyi Kovácsot a bécsi WAC nem
recenben lebonyolítani.
Most azonban olyan rosszra rordult az idő, adta ki a Ferencvárosnak, mert értékes játékosnak tartja, akit maga akar foglalkoztatni.
hogy a legkomolyabban kellett a mérkőzés elA I I . osztályú Szemere feloszlik és jobb jáhalasztásáról tárgyalni. Újból megindultak a tártékosai az Attilához szerződnek.
gyalások, de nagy meglepetésre a Bocskay még

Rendezi: Vándor Andor.
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Spofí

J^ocfí©
A nagyobb

bUffé.

Antal mester, asztalos —
A felesége
— — —
Klára, a leánya
— —
Károly, a fia — — —
Leon'iard
— — — —
A titkár
— — — —
Wolfram, kereskedő
—
Ádám, törvényszolga
—
Második törvényszojga —

Főidényi László
Uti Giza
Peéry Piri
v. Végh Kálmán
Oláh Ferenc
Kovács Károly
Herczeg Vilmos
Hónai Imre
Nagy György

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.31, London 25.22,
Newyork 519.90. Brüsszel 72..25, Milánó 27.20.5,
Madrid 82.50, Amsterdam 208.27.5, Berlin 123.46,
Bécs 73.10, Szófia 3.75.5, Prága 15.38.5, Varsó 58.30,
Budapest S0-67..3, Belgrád 9.12 ötnyolcad, Bukarest 3.12.5.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90,
Belga frank 79.55—79.85, Cseh korona 16.91.5—
16.99.5, Dán korona 152.64-153.15, Dinár 9.99)
10.05, Dollár 570.70-572.70, Francia frank 22.5022.70, Hollandi forint 229.05—230.05, Lengyel zlotv
64.10-64.40, Leu 3.42-3.47, Lira 29.95-30.20, Német
márka 135.87.5-136.37.5, Norvég korona 152.55153.15, Osztrák schilling 80.32.5-80.67.5, Spanvol
pezeta 90.60-91.20, Svájci frank 110.10—110.50,
Svéd korona 152.95—153.55.
irányzat: Az a feltevés, hogy az angol diskonto
kamatlábat felemelik, az itteni piacon is érezteti hatását, mert a többnapos szilárd irányzat
és az élénkebb forgalom után a tőzsde tartózkodó hangulatban és kissé gyengébb árfolyamokkal
üzlettelenül indult.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es tiszavidéki 25.40—25.60, felsőtiszavidéki 25.25—25.45.
egyéb 25.00-25.20, 78-as üszavidéki 25.65-25.85,
felsőtiszavidéki 25.50—25.70, egyéb 25.25—25.45,
79-es liszavidéki 25.85—25.00, felsőtiszavidéki 25.70
—25.85, egyéb 25.50—25.65, 80-as tiszavidéki 26.0; 1
—26.15, felsőtiszavidéki 25.80-25.95, egyéb 25.65
—25.80. Rozs pestvidéki és egyéb 22.70—22.80. Takarmány árpa I. 25.25—25.65, közép 25.00—25.25.
Serárpa felsőmagyarországi 26.50—27.00, egyéb
26.00-26.50. Köles 26.00-26.50. Zab I. 25.60-25.80,
közép 25.25—2550. Tengeri tiszántúli 27.50—27.75,
egyéb 27.25—27.50. Repce 45.50-46.50. Buzakorpa
19.00—19.25. Lucerna magyar 130.00-150.00. Lóhere nagyarankamentes 160.00—170.00, nagyarankás 130.00—145.00. Irányzat barátságos, forgalom
csendes.
Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza alig tartott. Mára 123 hétnyolcad, máj. 127 háromnyolcad
—egynegyed, juL 128 hétnyolcad—háromnegyed.
Tengeri alig tartott. Márc. 95 egynegyed, máj. 99
háromnyolcad, jul. 101 háromnyolcad. Zab alig
tartott. Márc. 52 egynyolcad, máj. 52 háromnegyed, jul. 49 háromnegyed. Rozs szilárd. Márc.
110 egyketted. máj. 110. jul. 109 egynegyed.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Htrlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.

ÍJF.I.yi »CTímiCW»
A Bélmagyarország

rtT2ö február y.

regénye

INDEN MŰSZAKI Eí

WEYRINK:

A NYUGAT! mim
ANGYALA
85

í n a Nosliz-kastély egyik ablakából nézem
az ünnepélyt. Borús gondolatok ülnek lelkemen, mint áthatolhatatlan, nedves őszi köd.
•
Doktor liajek vendégszerető házából elköltözött a szegénység. Mindcnünnét csak ugy
ömlik a pénz. Rosenberg herceg, hogy résztvehessen Kelleynek egy ülésén, amehen a
Zöld Angyal meg fog jelleni, egyik pazar
ajándékot a másik után küldi, felbecsülhetetlen értékű valamennyi. Az öreg herceg nemcsak minden vagyonát, hanem egész még
hátralévő szegény öreg életét fel akarja áldozni az u j rend, a j Nyugati Ablak Páholyának« szolgálatában.
Ezúttal tehát ő is leszállhat Haiek örves
pincéjébe.
A komor ülés megkezdődik.
Minden tigyanugy történik, mint hajdanában. Csak Jane hiányzik. £s majd meghalok
a fojtogató izgalomtól. Most itt a pillanat,
most felelősségre fogom vonni a Zöld Angyalt,
az emberáldozatért, amit neki hoztam.
Rosenberg minden tagjában remeg; megszakítás nélkül halkan imádkozik.
Kellcy a helyén van.
Most eltűnik. Helyében zölden izzik az
Angyal. A jelenség földöntúli méltósága földreRujtja Rosenberget. Hallani zokogását:
«Méltónak találtam... méltónak taláUamlc
A zokogás nyöszörgéssé változik át. Az öreg
herceg gügyög, mint egy gyerekessé vált
aggastyán.
Ajz Angyal felémforditja jéghideg szemét.
Meg akarom szólítani, de nyelvem nem engedelmeskedik. Nem birom el tekintetét összeszedem minden erőmet; kiegyenesedem... egyszer- kétszer... háromszor- hiába! A jéghideg ...tekintet ...megbénít!
Nagy távolságból hallom az Angyal hangját:
»Nem szívesen látlak itt, John Dee! Engedetlenséged nem bölcs dolog, a próbatétel
o-lleni lázongásod nem vall jámbor lélekre.
Hogy sikerüljön a müvek müve, hogy sikerüljön a küldetés, ha a tanítvány haragot
tart szivében! Aki engedelmeskedik, azé a
kulcs és a kői... aki engedetlen, övé a száműzetés keserű kenyere! Várj rám Mortlakeban, John Decit

NlfiDEM LAIKU
MINDEN

Hü IcJL ^ /

AZ EGYETLEN MŰSZAKI

Tartalmazza az Építészet
Mérnöki és gépészmérnöki tudományok ^ Elektrotechnika
Mechanikai technológia
Kémiai ipar
Haditechnika
Bányászat
Kohászat ^ Erdészet ^ és minden műszaki ág körébe vágó ismertetéseket
Szerkesztették: d r . L ó i y - S c h m t d t E d e és d r . B a r á t B é l a .

2000 $zöv@@képpeB, 188 képes táblával.
2 k ö t e t v á s z o n d i s z k ö t é s b e n 50 p e n g ő .

havi részletre fs a

Délmagyarország

kiadóhivatalában.

A Szeged-felsővárosi Temető Bizottság a
»Dugonics* és „Gyevt* temetők rendezésére
Független hölgy, frdemes
lesz, Kék ibolya, fehér rózsa, Műszaki, Diszkrét bej i r a t , Ébredi tavasz. Független hölgy, Szerény 99,
Anita, Azonnal, Irén, Hallos lakás, Zlatkó, Mielőbb
Jeligére levél van a kiadóhivatalban.

Tanulóleányokat felvesz —
B3ck Lili divatterme, Kárász u. 0., I .

Eladó házak

között
gathat tetszés szerint egy
«P'<- •
utján.

J ó bizonyítvánnyal rendelkező bejárónő felvétetik.—
Somogyi u. 23. sz., az emeelegánsan leten.
bútorozott szobát kaphat olEgy
kjs házat keresek meg
csó árért, h a felad egy
vételre, esetleg bérbe a kör30 filléres apróhirdetést
töltésen b e l ü l Ifj. Mentus,
Tápéi ucca 55.
Bútorozott szoba, konyha,
speiz, házaspárnak
vagy
nőnek kiadó. Zrínyi u. 1 1
I. emelet

pályázatot hirdet.
A pályázók kizárólag kertészek, vagy kertész*
szel társulők lehetnek A pályázók egyben ffl
temetőőri (sírásói) állásokra is pályáznak.
válo. Feltételek a Szeged-felsővárosi
plébánián
f. hó 9-én (szombat) délelőtt 8—9-tg megtudhatók.

482

Belvárosion

Bútorozott szoba, különbéJárattal kiadó. Kölcsey u.

11., n. L
Feltétlenül tinta, csinosan

bútorozott

870bát

ke-e« u*! ember.
Alínla'"» .Diszkrét bejárat* 'eligére kér a kiadóba
471
Elkülönitett bútorozott sióba, tiszta, világos
fürdőszobával, rendet és csendet kedvelő
úriembernek
február 15-re kiadó, időnkénti basznála'ra is átutazónak. Levelet »Nem kizpont 60« Jeligére e laphoz.

Mosott
rongyot
vesz

a Délmegyarország
nyoindáia
L ő w Lípól u c c a 19.
Zongora, rövid, fekete, —
Stingl-féle, keveset használt,
olcsón eladó. Horváth M.
ucca 9., ajtó 7.
Bejárónőnek ajánlkozik fiatal u ő idősebb keresztény
házaspárhoz. »Megbízhatót
jeligére a kiadóba.

Felsővárosi Temető Bizottság.

M E G J E L E N T
a

Rádió-könyvtár
második kötete.

Jovltza György:
I \z érnyckoltrácsn csBvek és ozok alkalmazása
81 szövegábrável.
A R A P Z-40.
Kaphat* a

I

Oétisiaiyarország

kiadóhivatalában, |

| ahol a R á d i ó - k ö n y v t á r
etöiepyezhetők

további kötetei I

Gomblukkötés (géppel)

minden anyagra N I T S O V I T S , Iskola u. 25. «42
Egy félig elégett falépcsőn mászom felfelé.
Szilánkok és rozsdás vasszögek szaggatják
kötélkabátom. — Egy dohos konyhába lépek — ez
oyérostif
:iz hely, ahol egyszer aranyat
csináltam!
Elegánsan bútorozott kél
Telefon 469.
Aradi ucca 4.
Elükre állított, clkoptatoü téglákból van a ablakos uccai szoba, előM
i
n
d
e
n
n
e
m
ű
kíltíIAru,
zslneq,
zsák,
padozat. A sarokban tűzhely, rajta egy csajka, szobával egy vagy két u r i Keresem az olyan fiatal
p o n y v a . Irttnknró, h a l á s z é» tenni* h A l ó ,
g y e r m e k h i n t á k , tornaszerek
4
amelyből egyszer kutyáim ittak, benne kevés embernek 15-ikére kiadó. hölgy diszkrét barátságát,
Bajza a. L , I I . 10.
gyár!
o n k a p h a l é k .
kinek saját lakása van. —•
lej, mellette egy darab elszáradt kenyér. — A
Teljes címre válaszolok. Tahelyiséget a szabad égtől csak egy ferde
453
4319—1928. számhoz.
lálka jelige.
deszkalető választja el, melynek hasadékain
besüvit a hideg őszi szél. Ez Mortlakc kas- Kithdrom szobás lakástFiatal, elkényeztetett abÁrverési hirdetmény
szolúte úriasszony, finomlelépés nélkül
kaphat egy
télya, jobban mondva annak a kastélynak
Aiu'lrot1 bírósági véT-ehajté az 18S1 ívl I X i -C. 102 g-s
lelkű, figyelmes, anyagiak••Tenn-l kfixhlr é teszi, boev a szeeedí klr. 'árásbtrósna romjai, melyet őt évvel ezelőtt, amikor 30 filléres apróhirdetés ut- ban függeUen úriember is- írt»lmében
1929. éri 11315. fs 6417.
véezéee kBvefln'xtéh'-n dr. Mailna Lal"«
ján.
flevvéd
által
képv selt Tóth István és SQ t Sánd r javárafiC1'
Rudolf császárhoz indultam Prágába, felgyújmeretségét keresi. Választ
505 P ís Járulékai e-eléta 1928. évi október tiA 25-én foganatosítóit
cimmel »Mondáin 20« Je- kielégítési vég-etiaitá* utján felüif-pialt és 1X.0 o'tiF.ftre becsült
Egy udvari szoba 15-ére k i
tottak a parasztok.
Iigére.
adó. Margit ucca 22.
kBvetke?« ingósAi-ok. o. m.- 1 vetógép, 1 szecDkavágó, 1 daráló
A konyha az épület legjobban karban tarnyilvános árverésen eladaík.
Mely árverésnek a szeiwll kir. lárásblrósáe 1923. év< t'tc. 3820.1.
tolt helyisége. Sajátkezüleg hoztam rendbe,
számú vérzésp tnlvlán 6! f 06 ptigó tőkekövetelés, ennek vépzés
ugy ahogy lehetett; baclyok és denevérek K T l f l l S B H
sze-lnt járó karo'tat £s etldio 8sszc--«i 147 n-npö 23 tillér bi-rtilag
Szerént/ feltételek mellett ( Épület, bátor és mindenmár mnB^iiapito«' s telm*rü'<-ndö kö tbérek, valamint árverés ktörés
a lakótársaim.
ktJltsiü d |a ereiéig Sies-d, Csence'e kapit*nv«áj 448 «zárna anyán
nemű asztalosmunkák leggép- és gyorsírók ajánlkoz
leendi eszkílziisére 1929. évi t'bruár hó 19-lk < ao in dél ttán
Látom magamat: teljesen le vagyok züllve. nak egy 30 filléres apró
olcsóbban Faragó asztalostél 5 írála határ ¡dód' kitöretik és ahhoz venni szándék izók otv mecnál készülnek. Hobiárt baKuszált, hófehér hajam homlokomba lóg, hirdetésre.
iepyzésse hivatnak mts, hosy az érintett ingóságok az 1881 I X
sa
u.
5
w
»
t.-e.
107., 108. E-al értelmében készoénz'izetés melle" a legtöbbe
ezüstfehér szakállam torzonborz rengetegéből
'Kérőnek szükség eseté n hecsír-in itat is el topnak ada*ni
Kifutó fiút v'agy leányt felalig látszik ki orrom, fülem. Elkorhadt... el- vesz Belvárosi Illatszertár — Csinos jelmez kölcsönadó.
S w w l 1929 *v' tanuí r hó 8 naotán
Szilágyi u. 1., fldszt 3
korhadt a ház, a kőből való is és a húsból, Kiss ucca.
F a r k a s . tn>. br. «Ceretia tó
csolokból való! — És hol van Anglia koronája?... hol van Grönland trónusa?... hol oldalamon a királyné és fejem fölött a karbunkulus? Egyetlen vigaszom, hogy Artúr fiav á g o i i é s h a s á b o s Silikkíllflfa
45 3
mat biztonságban tudom, Skóciában van t elI
e
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halt Jane feleségem rokonainál.
W i n k i e r
t e s t v é r e k n é l .
(Folyt, köv.1

SZEGED

Príma porosz szén, Hindenburg diókoksz,

