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Rádióleadó helyett rádséasSÉ
'A napokban fejeződött be a szegedi rádiókiállitás s mint a róla szóló újságcikkekből
megállapítható volt, ez a kiállítás a szegedi
rádiókuliurát raagasszinvonalúnak mutatta be.
Az a nemes kezdeményezés, amelyik ezt a
rádiókiállitást létrehozta és évenkint megismétli s az a jószándéku iparkodás, amelyik
a rádió kulturáját cs a rádió által szolgált
kultúrát a szegedi nép legszélesebb rétegeiben
igyekszik elterjeszteni, természetesen a legmesszebbmenő társadalmi és hatósági támogatást érdemli meg.
A szegedi rádióegyesületnek s a rádió szegedi híveinek az volt leghangosabb kívánt-ága a kiállítás alkalmával megtartott összejöveteleken és előadásokon, hogy Szeged is
kapjon leadóállomást Nincs ma hatalmasabb
és nemzetközibb eszköze a propagandának,
mint a rádió. A világ nyilvánossága mindennap és egyre fokozódó érdeklődéssel tartja
számon, hogy melyek azok a városok, amelyekben leadóállomás működik s az egyes
leadóállomások milyen program nyújtására
képesek. A város kulturáját a világnyilvánosság aszerint méri, hogy mit nyújt leadóállomása. Érthető tehát, h a az egyes leadóállomások egymással versenyezve iparkodnak
jobb programot adni csak azért, hogy elsőbbségüket a haladásban cs a kulturázottságban
dokumentálják.
A szegedii rádiósoknak legfőbb kívánságuk
az, hogy Szegeden is legyen rádió-adó s ugy
gondolták, talán megérdemli ez a kívánság
a Szeged város hatóságának törődését és segítségét A város hatósága és H város hatósága
élén a város polgármestere nem is mutatkozik
érdemtelennek chez a várakozáshoz. Mint a
Délmagyarország
most hírül adja, a város polgármestere azzal a tervvel foglalkozik, hogy
Szegeden bevezeti a rádió-adót
J ó ötletet kapott a rádiósoktól a város polgármestere. Somogyi Szilveszter hallotta, hogy
a szegedi rádiósok rádióadóállomást
követelnek. Hát ha adót követelnek, meg is kapják.
A város azonban nem rádióleadót, hanem I
rádióadót nyújt a rádió szegedi hivei számára. J
S amig egyfelől a kultuszminiszter azon fáradozik, hogy minden telhető módon a rádiónak
iskolákban, népkörökben és gazdakörökben
való bevezetése által tegye közkinccsé azt az
örömet, amiben nemrég még csak a kiváltságosak részesülhettek, addig másfelől a polgármester egy uj adónak töltését akarja emelni a kultura haladása elé
Nem beszélünk arról, hogy ez az adónem
kivihetetlen. Nem szólunk arról sem, hogy
a rádió monopoltárgy s törvényhatóság épp
ugy nem vethet r á adót, mint ahogy nem
rőhatja meg adóval a cigarettát, szivart, vagy
bélyeget. Arról sem teszünk említés!, hogy
financiális szempontból a tervbevett uj adó
semmi eredményt nem igér, mert kezelése, kivetése, nyilvántartása, beszedése, ellenőrzése
sokkal több kezelési költséget fog okozni, mint
amennyi, nem jövedelmet, dc bevételt igér. De.
hát azt megkérdezhetjük: ez hát a város u j
pénzügyi programja? Ez hát az a gazdasági
plattform, amivel a város hatósága rá akarja
terelni a sok gond által marcangolt és sok
teher által sújtott polgárságot? Ez az a pénzügyi elgondolás, amelyik arra volna hivatva,
hogy u j bort öntsön a kiszikkadt tömlőkbe s

uj vérkeringést indítson meg a város gazdasági életének pangó ereibe? Nincs más feladata a város pénzügyi politikájának, nincs
más programja, nincs más munkalero, mint
a rádióadón a meddő és hasztalan töprengés?
A város vezetői észlelhetnék azt az egyre
növő, azt az egyre dagadó elégedetlenséget,
amelyik ennek a városnak népét nyugtalanítja. A város vezetői megfigyelhetnék, hogy
nincs olyan alkalom, amelyik embereket megszólaltat, hogy ne ez az egyre sulyosodó és
egyre mélyülő elégedetlenség nyilatkozzék
meg. Ennek a városnak népe elszokott attól,
hogy mások tudása, hozzáértése és lelkiismerete vegye gondviselése alá problémáit. De
a város polgársága nem akar hozzászokni
ahoz, hogy ettől véglegesen ciszoktassák. Amikor megoldatlan probléma a városi földek
hasznosításának módja, amikor elvégezetlen

föladat a telekértékadó problémája, amikor
pártpolitikai megfontolások a tanyai vasút
hozzájárulásának költségeit eiintézhetetlenné
teszik, amikor ennek a városnak dolgozó polgársága a kereskedők, az iparosok, a városi
haszonbérlők és az értelmiséghez tartozók valami szélesebb perspektiváju, nagyobb horizontú, bátrabb koncepciójú és gazdagabb ígéretű programnak és cselekvéseknek eljövetelét
várják, akkor azt kell hallaniok, hogy a város polgármestere a szegedi rádióadó megvalósításának problémájával foglalkozik.
Rádióleadó helyett rádióadó — ez a pénzügyi program, azt hisszük, még a külvárosrészek nagybizoltságának tetszését sem nyeri
meg. Rádióleadó helyett rádióadó — nem,
még a számvevőkről sem szabad föltételezni
azt, hogy ezt a szerencsétlen, antikultur, céltalan és jogtalan adót meg fogják szavazni

Titkos katonai egyezmény
Franciaország és Belgium között

Katonai szerződés Locarno és Kellog-pakium ellenére — Újra gyűrűt vonlak
Németország bőré, frfák Berlinben
Berlin, február 25. Az utrechti Dagblad hasábjain megjelent titkos francia—belga katonai egyezmény élénken foglalkoztatta a berlini sajtét A
lapok rámutattak arra, hogy 19 évvel e békekötés
után a hatalmak németellenes csoportosulása
ugyanaz, ami a háború előtt volt. UJra gyűrűt
vontak Németország köré. Keleten Franciaország
és a keleti vazallus államok közt a szerződésekegész hálózata vau minden Népszövetség és minden loearnói szerződés ellenére.
Hangoztatják az egyes sajtóorgánumok, hogy ez
a katonai szerződés a Franciaország és Belgium
által vállalt nemzetközi kötelezettségek többszörös
megszegését jelenti. Az, hogy a szerződést Locaraó
és a Kcllog-paktnm után is fentartották, a leg-

gonoszabb fajtája a szerződésben foglalt beesUIenségneb.
A Gennania azt a kérdést veti fel, vájjon a
szerződés magában áll-e, vagy pedig csak töredéke annak a francia katonai egyezményrendszernek, melyet az utódállamokkal, Lengyelországgal,
Romániával, Jugoszláviával és Csehországgal kötöttek.
A Vorwaerts azt írja, hogy lehetetlen az, hogy
Franciaország és Belgium, miközben egyik kezükkel barátságosan szorongatják Németország kezét,
ugyanakkor másik kezükben Németországgal szemben revolvert szorongassanak katonai szerződés
formájában.

Londonban cáfolnak
London, február 25. A Reuter iroda értesülése
szerint mértékadó brit körökben nem tudnak Ittkos katonai egyezményről, amely a sajtójelentések szerint 1927-ben Nagybritannia és Belgium
közt létrejött volna. Jólismert tény, hogy 1920-ban

í belga—francia egyezményt dolgoztak bt. Ez
| fenzlv jellegű szövetség volt, amelyet a Népi szövetség is nyilvántartott- Ugyanabban az idő*
1
ben a két kormány közt jegyzékváltás történt,
| amelyet azonban nem hoztak nyilvánosságra.

Összecsapás
a Kormánypárt
és a Iceressiénypárl
lci$&öít
Peírovácz

ellenzéki

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentésej
Pelrovácz
Gyulának a bécsi
Reichspostban
megjelent és a Dél magyar országban
is ismertetett ellenzéki cikke annyira kiélcsitettc a
helyzetet a kormánypárt és a kereszténypárt
között, hogy a legközelebbi
napokban
előreláthatólag
kenyértörésre
kerül
a dolog. A
kormánypárt több vezető tagja azt követeli,
hogy a kereszténypártnak
Wolff—Petrovácz—
Budai—Kossalka-féle
csoportja vonja le a konzekvenciákat
és vonuljon
ellenzékbe.
Az egységes párt csütörtöki értekezletén
előreláthatólag nyilt kérdést fognak intézni
Bethlen István gróf miniszterelnökhöz és kétségtelen, hogy az elnöki tanács is tárgyalni
fogja ezt a kérdést.
A héten összeül a kereszténypárt döntő ér-

cikkének

fejleményei

tekezlete is és nincsen kizárva, hogy az értekezlet Wolffék
ellenzékbe
vonulásával
végződik, mert a pártnak az a csoportja, amely.
Vass József népjóléti miniszter híveiből áll,
nem

hajlandó

Wolff

akcióját

fedezni

és amennyiben Wolffék vonakodnának a pártból kilépni, ugy Vass József népjóléti miniszter és hivei lesznek azok, akik átengedve
a teret Wolfféknak, vagy uj kereszténypártot
alakítanak, vagy pedig belépnek a kormánypártba. Érthető, hogy politikai körökben ei?vre fokozódó érdeklődéssel néznek

a kereszténypárt
és a
kormánypárt
összecsapása
elé,
mert valószínűnek tartják, hogy ezek az eas-

z
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mények a parlamenti front teljes 'átcsoportosításához fognál: vezetni.
Zsitvag Tibor igazságügyminsizter influenzájából meggyógyulva ma délben megjelent hivatalában és az egyik napilap munkatársának
kijelentette, hogy nagyon
meg van elégedve
a sajtóankél
lefolyásával
ós annak
eredményével.
— Nivós, szép; vita volt — mondta az

igazságűgyminiszter —, amely alkalmat
arra,
hogy az eszméket
tisztázza.
Kijelentette továbbá az igazságügyminiszter
azt is, hogy legközelebb az ügyvédekkel
szándékozik megtartani azt a nagy értekezletet,
amelynek célja az ügyvédkérdések megvitatása és amelyre az összes kamarák vezetőit is
meg fogja hivnL

Az Akadémia „A tábornokot" liélle a legfőbb darabnak
terjesztése alapján a Vojnovics-érmet
a fővárosi színházakban 1928 folyamán szinrekerült 24 eredeti magyar darab közül
Zilahy
Lajos >A tábornok«
cimü darabiának
ítélte
oda az
Akadémia.

200.000 frank kártérítésre köteleztek egy orvost
— felesleges operáció miatt
Páris, február 25. A bíróság ma 200.000 frank
kártérítésre kötelezte Dujarrier orvost, aki Geoffro
kisasszonynak a lábáról saját kérésérc operáció
utján eltávolította a felesleges zsírréteget. Az operáció következtében a páciens egyik lábát később

| le kellett vágni,
I
A bíróság megállapította az orvos felelősségét
| és kimondta, hogy hibát követett el, amikor felcslegcs módon súlyos veszélyekkel járó operáj dót hajtott végre egy egészséges végtagon.

Uszószlpeíeí építenek
Newyork és a Bei,mMda«szigetek közé
Páris, február 25. A' Newgork
Herald
je- J gork és a Bermuda
lenti, hogy egy newyorki nagyvállalkozás be- j geren egy uszósziget
jelentette, hogy rövidesen hozzákezdenek
New. |

szigetek közt a ngilt tenmegépítéséhez.

Hatalmas §iáaí
épitenelc
Belgrád és Ximony Uössött
Belgrád,
február 25. A! közmuukaügyi minisztérium most készitctlc cl a Száván
átvezető hid tervezetét. Ez a híd fogja összekötni
Belgrádot
Zimonnyal
és a környékén lévő
termékeny területtel. A' tervezet szerint a

hid középső ive 250 méter széles nyilásu
és
18 méter magas lesz és igy a hajózást nem
fogja akadályozni. A hid uttestje 18 méter
széles lesz, kettős közúti vasúti sínpár, kocsiút
és gyalogjárók lesznek rajta.

Nürnbergbe érkizett
a budapesti Operaház 180 tagja

Nürnberg, február 25. A budapesti Operaház
yendégszcreplő művészeit a vasúti állomáson
Márkus László, az Operaház főrendezője, Tolnai
Pál, a budapesti állami színházak műszaki vezelője, továbbá Ileyligbrtmaer lovag, a nürnbergi
idegenforgalmi hivatal képviselője fogadta. Magyar területen tcngelykigyidladás miatt rövid
ideig vesztegelni volt kénytelen a különvonat és
csak a megsérült kocsi kicserélése után folytathatta útját. A magyar vendégeknek a városháza
nagytermében, a magyar és nürnbergi zenekari
•»oknak a máriakapui Zeingerben lesz ismer-

J kedési estélye. Holnap este Poldiui Farsangi lakol dalmát adják, amelyet nagy érdeklődéssel vár
Nürnberg közönsége.
í
Az Operaháznak összesen 1S6 tagja utazott Nürn! bergbe, köztük 22 szólista, 72 zenekari tag, 58
bórista és 2 dirigens. A magyar vendégszercplűk
magukkal hoztak minden díszletet és felszerelést,
amire egy nagy opera előadásánál szükség van.
Poldini operájának díszleteit a nürnbergi városi
színház lKJcsátja rendelkezésre, mivel a színház
a budapesti tervek alapján előre elkészíttette a
darab díszleteit

l/fdjbfe fagyfpmllám® merlinlzen
Magyaiországon
( B u d a p e s t x t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelenlese.) Berlinből jelentik: Az uj fagyhullám hétfűn már egész Németországra kiterjedt. Berlinben
hétfőn 18 fok hideg volt, a külvárosban 14 fokra
is lesülyedt a hőmérő. A meteorológiai intézetek
cgyelőro a Iifdeg erősödését Jelzik és azt jelentik, hogy a fagyhullám egész béten át fog tartani.
Bukarestből jelentik: A hőmérő ma egész'Romániában fagypont felett állt, kivéve Crajevában.
ahol hétfőn is 16 fok hideg volt. A constanzai
kikötőt még mindig jég fogja körül, úgyhogy a
hajók nem tudnak kifutni a nyílt tengerre.
Budapest, február 25. A ma reggeli hőmérsékletek az egész ország területén mai" igen közel
iámat h fajarponthoz, sőt Kaposvárott 2 fcfc melesí

fagypont körüli hőmérséklettel.
A Meteorológiai Intézet
este 10 órakor
a kővetkező jelentést adta ki: Hazánkban az ég
felhős, a hőmérséklet fagypont körül van- Prognózis: Jobbára felbős és nappal tovább enyhülő
idő várható olvadással és helyenWnt némi csapadékkal.
2£ fokos meleg Szegeden

Zilahy Latos kapta a Vojnovits-dijal
Budapest,
február 25. A Magyar Tudományos Akadémia hétfőn délután tartotta februári ülését. Elnöki megnyitójában
Berzeviczy
Albert az Akadémia hódolatát fejezte ki Rákosi Jenő emlékének. Ezután Kéky Lajos elő-
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minűenüil

olvaá

volt. Az államvasutak vonalam az akadályokat
mind elhárították, a vonatok menetrendszerűen
indulnak és érkeznek és csak a külföldi szerelvények fúlnak be kisebb-nagyobb késéssel.

A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy hétfőn Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -}-2.6 tok
Celsius, a legalacsonyabb pedig —3.4 tok Celsius
volt- A barometer állása 0 fokra és tengerszinre
redukálva 750 mm., a levegő relativ páratartalma
reggel 79 százalék, délben 75 százalék volt. A
szél iránya déli, erőssége 1.

K i n e v e z t é k a z uj tábori

Budapest,
február 25. A Szentszék dr. llátz
István györegyházmegyei áldozó papot, a
győri papnevelőintézet teológiai tanárát a honvédség tábori püspökévé
nevezte ki.

Debrecen
a

ufabb

segély!

adott

münEsanétkfiSieSsnek

Debrecen, február 25. A városi törvényhatósági
bizottság legutóbbi ülésen a munkanélküliség enyhítésére megszavazott 25.C09 pengőt, mely összegből 2428 családfőt és 4870 családtagot segélyeztek.
A városi tanács ma, miután még 125 munkanélküli
jelentkezett ujabb 1009 pengőt szavazott meg a
munkanélküliség segélyezésére.

Iflldzseben lesz
a Msánláií-konSerencia
Belgrád, február 25. A zágrábi Novoszti szerint
a kisántáíit államok külügyminisztereinek legközelebbi konferenciája az idén júniusban lesz a
Szerajevó melletti Ilidzseben. A lap szerint ezen a
konferencián elsősorban a klsántánt államok
gazdasági agyüttmübödesenck kérdését íofiiák tárgyalni.

A moóri szénbánya

Sssszüntette üzemé

600 munkás kenyér nélkül maradt

( 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*
tése.) Székesfehérvárról jelentik: A moóri szénbánya Igazgatósága szombaton beszüntette üzemét.
Az üzembeszüntetés okairól különféle verziók keringenek, megállapítható tény csak annyi, hogy
600 munkás kenyér nélkül maradt

MerénySet ggy lelkész
efíen
Merleubach, február 25. Ma este két jól öltözött
ember azzal az ürüggyel, hogy lelkészi funkció
ügyében óhajt beszélni, bebocsáttatást kért Nikolas
lelkész lakásába, amely a saarvídéki határjelző
közelében van. A fogadószobában az idegenek
egyike hátulról egy gumibottal a lelkész fejére
sújtott.
A segélykiáltásra befutott a házvezetőnő és a
lelkésznek a szomszéd szobában tartózkodó sógora.
Amikor a lelkész sógora megkísérelte az egyik idegent lefogni, az egy pisztolylövéssel Ieteritette. A
tetteseket eddig nem tudták elfogni- Kalapjuk,
a gumibot, a védőszemüvegük és a browningpisztoly a helyszínén maradt.

Ha

Maog^i^^

fiasxnál/on
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A McteoroIogial Intézet
jelentése: Az idő enyhülése hazánkban tovább
folytatódik. A hőmérséklet tegnap nappal a déli
részeken már néhány fokkal a 0 fok felé is
emelkedett, a minimumok elvétve még a —10
fok alá süjyedtek, de legnagyobbrészt a —5 fok
Celsiust sem érték el. Az idő borult és a keleti
részeken kisebb havazások voltak. Budapesten délben a hőmérséklet 0 fok Celsius volt Jóslat:
Jobbára borult idő, kis.ebb lecsapódásokkal cs

püspököt

Kígyó

Vatilaából
54

Kdrtlss

ucca

sark

dn

dísztárgyak, evőeszközök,;«
Schaftha jsen ór&v. bruu&a* ék-£

sietek legolcsóbban vfisirolbeWif
B O K O R CkszerCszatl, Kelemen ucca 7. Telelőn 18-56.

írnmfnmrmrm
Halló: itt Buenos-Ayres! —
Halló: itt Szegedi
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Hétfőn délután megtörtént
az első drótnélküli
telefonbeszélgetés Argentína
és Magyarország
"között — A Szegedről
elszakadt Balog Zoltán fiivta fel apját Ruc&wald
nagykereskedő
telefonián
CA Délmagyarország
munkatársától.)
Vasárn a p reggel nyolc órakor Buchwald
Ármin,
a korzói székek valamikor jól ismert Buchwald bácsija táviratot kapott.
Bucnos-Agresböl jött a dróthir:
>Hétfön délután egy cs kilenc között valószínűleg felhívlak drótnélküli telefonon,
sürgönyözz telefonszámot Buenos-Ayresbe, ahol nyugodtan várhatsz és beszélhetsz.c
A táviratot Buchwald Ármin fia, az öt év
óta Buenos-Ayresben tartózkodó Balog Zoltán küldte, aki Szegedről vándorolt ki Délamerikába és Argentína fővárosában, mint egy
nagy exportcég igazgatója teremtett magának
exisztenciát.
A 82 esztendős öregúr megrendülve fogadta
a hirt; de korát meghazudtoló frissességgel
sietett el unokaöccséhez, Buchwald
Tivadar
nagykereskedőhöz.
Hamarosan visszaszállt
Délamerikába az üzenet az Atlanti Óceán kábelein:
>265-ös telefonon várlak. ApádU
Felvirradt a hétfő is. A szokásos piccoló ezen
a napon elmaradt, Buchwald bácsi nem foglalta el a szokásos kibicelő helyét. Olt ült
Buchwald Tivadarék 205-ős telefonja mellett
cs v á r t
Elfoglalt üzletemberek Buchwaldék, a teleIon sokszor csilingelt, az öregúr ilyenkor mindig összerezzent, szemeiben felcsillant az öröm,
a hangja reszketett.
— Jön a f i a m . . . Argentínából...
Négy óráig várt türelmesen és hiába Buchwald Ármin. Többszöri kérdezősködésre a
posta válasza egyformán elutasító volt:
— Kérem Buenos-Ayres-szel
nincsen
forgatinunk, csak Északamerikával
lehet
beszélni...
Annyiszor mondták be a stereotip választ
a sürgetésekre, hogy Buchwald Árminnak elkellett hinnie. Nem várt tovább. Dilután
négy órakor hazakocogott lakására.
Hat órakor azután hangos csengetés rázta
•iTel a nagykereskedő irodáját:
— Kérem itt a budapesti távirdaellenőrzes.
Egy
beszélgetést
akarunk
hozni,
de nem
mondjuk
meg ki lesz az
illető...

Buenos-Ayres jelentkezett!
És nincs ott az öreg ur, aki harminc óráig
várta fiának hangját. Lótás-futás. Autót küldenek Buchwald Ármin lakására, könyörgés
Pestnek, csak még néhány
pillanatig
várjanak ...
— Nem lehet
kérem
várni.
Kapcsolom
Buenos-Ay
rest...

. . . és február 25-én délután 6
órakor megtörténi az első dróf nélkülitelefonbeszélgetésBuenosAyres és Szeged közöli.
— Hihetetlen izgalom vett rajtunk erőt —
mondja Buchwald
Tivadar —, csak kétségbe
voltunk esve, hogy most jön a fiu és nem lesz
itt az
apja...
— Először rossz vonalat kaptunk, de mindjárt átkapcsolták egy jobbra és ekkor

tisztán, mintha
csak valamelyik
gedi telefonclőfizclőt
hallottam
megszólalt egy hang:
,
— Hier spricht
dic Firma
aus
Buenos-Ayresl

szevolna,
Wielhermanos

Szemet, lelket
gySnySrködtetö.
szivünkből faladó az

Qrgonavirágzás
szépségei felejthetetlenek,
c s i l t ö r t a i i i n a Belvárosiban

— Mit wen wollen Sie sprechen?
— Mit Herr Zoltán Balog! — adtam meg a
választ. A kezünkben reszketett a kagyló és
valami
hallatlan
meghatottság
vett
rajtunk
erőt.
Buchwald Tivadarné könnyekben uszó szemei erősitik meg férje elbeszélését.
— Azután jött a Buenos-Ayresbe szakadt
Balog Zoltán.

Itt Ba-log Zol-lán be-szél, — hangzott
kristálytisztán,
szótagolva.
— Megismersz-e, kérdeztem, amikor bemondtam a nevet. Nagy örömmel felelte viszsza, hogy igen. Borzasztóan fájt neki, hogy
az apja elment* de azonnal kijelentette, hogy
öt-hat nap múlva újból felhívja
őket és pontosan, órára fogja jelezni az időt.
Elmondotta még azt is Balog Zoltán, hogy

Buenos-Ayres hétfőn beszéli először telefonon Magyarországgal
és a magyar,

posta

vezérigazgatójának,

báró

• • • • • • — — M llllllil li
SzOlők I Hozzátok el oyemekeiteket
SUDERMANN
vlláohlrü regénye, «
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Gond anyó
filmváltozatához

szerda, csütörtök o Korzó Moziba 1

Szalag Gábornak
a kivételes engedélyével kaphatta meg a kapcsolást,
mert Budapest
és
DélamerUca
kőzött még nincsen
rendszeresítve
a
telefonszolgálat.
— Három percig tartott a beszélgetés, mindent megpróbáltunk, hogy továbbra is benn
maradhassunk a vonalban, amig az öregúr
megjön. Nem lehetett. Bontottak. És pár perc
múlva megérkezett, de akkor már BuenosAyres ismét csak mint messze álomkép elevenedhetett meg a fiáért rajongó apa képzeletében.
Pedig nem álomkép. Buenos-Ayres
beszélt
Szegeddel.

Buenos-Ayres—Newyork - Berlin -Budapest—Szeged.
£s ötven
dollárért!
Buchwald Ármin reszkető kezekkel ült le
az íróasztal mellé, öreg szarkalábak sorakoztak egymás mellé. Köszönőlevél
ment
báró
Szalag Gábor posta
vezérigazgatóhoz.
(g. a.)

A polgármester meg akarja adóztatni
a rádiót
Rádióadóállomás, oagy rádió-vigalmiadóállomás?
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Valahány- kissé meghökkentette szavainak váratlanul nagy
szor elhangzik a panasz a városban a közgyűlé- hatása.
I — Nagyon kérem az urakat, ne írják ezt meg,
sen, a sajtóban, vagy népgyűlésen, hogy a város
töméntelen sok pénzt költött már az egyetemre, csak tréfáltam —, mondta az újságíróknak, akik
a polgármester mindig arra hivatkozik, hogy az azonban nem tettek erre a szép kérésre sem kötelező Ígéretet
egyetemi építkezések nem növelték meg a városi
polgárság terheit, mert egyetlen fillér uj adót
Pálfy József sietett a polgármester segítségére.
sem hozott be a város, sőt a pótadó kulcsát •
— Félreértés történt — magyarázta nevetve. A
ötven százalékról negyvenhatra, tehát négy egész S polgármester ur nem valami uj adónemre gonszázalékkal leszállították. Azzal az ellenvetéssel dolt, amely a polgárságot terhelné, hanem rádió
nem sokat törődik a polgármester, amely szerint •adót állomást akar felállítani Szegeden.
o város polgárai jelenleg lényegesen több pótadót
— Rádió vigalmi-adó-úllomást \ — szólt közbe
fizetnek az adókulcs leszállítása ellenére is, mint
az egyik újságíró.
amennyit eddig fizettek, mert bár a knlcsot leMár majdnem szójátékká
zsugorodott össze a
szállították négy százalékkal, de az adó alapja, polgármesteri ötlet, amikor a polgármester koaz állami adó körülbelül ötven százalékkal
emel'
molyabb álláspontra helyezkedett és kifejtette,
kedett.
hogy mennyire indokolt a_ rádiózás_ megvigalmiEzek azonban nagyon akadémikus jellegű vitat- adóztatása.
kozások. Sokkal fontosabb az, hogy a polgár— A mozik ís panaszkodnak, hogy a rádiódivat
mester ki akarja adni kezéből régi, sokszor ki- óta észrevehetően rosszabbul megy áz üzletük,
próbált és mindig bevált aduját Magyarul: aj
kevesebb a közönségük. Az emberek inkább ottadót akar behozni. Szándéka egészen komoly, hon hallgatják a milánói Scala operaelőadását,
bár ő maga is megilletődött kissé, amikor a mint a moziban nézik a filmtörténeteket. A ráhétfői tanácsülésen elárulta.
diós emberek tehát vigadnak, ingyen, vagy nagyon
A dolog ngy történt, hogy dr. 'Szabó Géza az olcsón vigadnak, joggal szedhetnénk tőlük vigalmi
Aid muzsikáltál, az fizessen is...
egyik szegedi festő segélykérelmét referálta. A adót.,.
A polgármester tovább is folytatta volna ezt
polgármesternek sehogysem tetszett a dolog, bár
a piktor azt irta instanciájában, hogyha a város az érdekes adóügyi elméletet, de megszólalt ismegveszi tőle a tisztelettel mellékelt három darab mét Szabó Géza kulturtanácsnok és szerényen hafestményt, soha többet nem kér semmit a város- tározatot kért a tanácstól ^a segélytkérő festő
ügyében.
tól, mert végérvényesen kivándorol innen.
— Azt hittem, hogy már elfelejtetted — apre— De ezt már megígérte néhányszor — mondta
hendált
a polgármester, de azután megszavazta.
rosszkedvűen a polgármester —, aztán meg ezek
az ötszáz pengőt a három képért, Utána mega képek sem — remekművek.
szavazta azt a tanács is és kimondotta, hogy a
A kulturszenátornak azonban nagyon jóö szive három képet versenydijként tűzi majd ki alkavan. Erősen ekszponálta magát a festő mellett
lomadtán.
A vita csendesen pergett tovább, a polgármester
egyszer csak — minden átmenet, vagy apropó
nélkül odafordult dr. Pálfy József tanácsnokhoz
és szólt eképen:
— Te, Jóska, találj már ki valamit, hogy a
rádióra is vigalmi adót vethessünk ki...
A tanács tagjai meglepetten figyeltek fel,
( 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— Uj adó. Rádió-adó? — rémüldöztek.
tése.) Pesterzsébeten a Pozsonyi-ut egyit házáFelfigyeltek az újságírók is és a polgármestert ban Bátba Endre napszámos felesége ingyenszenet kapott Az asszony jól befűtött a kályhába,
KORZÓ MOZI
Február 26-án, kedden
azután a kályha mellé húzta az egyik szalmaC s a k ÍO e v é n lelUIIeknekt
zsákot, arra ráhelyezte 4 és 2 éves gyermekeit,
A
s á t á n
f o g l a l ó j a .
majd a lakást bezárta és elment vízért. Mire
N í g v kiállítású táigidalm' dráma 10 felvonásban.
Písxerrplfl: I r é n é R t c h . Atonklvül:
visszajött, mindkét gyermekét holtan találta. A
kályhából kipattant szikra ugyanis meggyújtotta a
Bur'oizk 6 felvonásban
Ffiaiereplö: Z l g o l o .
szalmazsákot és a sürii füstben a két gyermek
Elíadások Uerdefe 5. 7, 9, vzs'r- é ' ünnepnap 3 5. 7, 9 Arakor.
megfulladt.
•

Borzalmas gyermektragédia
az ingyen szén mellett

Zigoi®, a mesterdetektiv.

DELMAGVAKORSZAG

Kegyetlen
rablógyttko&s&tf
Mi&l&olc melleit
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.)
Miskolcról jelentik: A! miskolci ügyészség utasítására a sajóbábonvi csendőrség titokzatos
rablógyilkosság ügyében nyomoz. Tóth Jánosnét, aki több hold földnek a birtokosa,
lakásán fejszecsapásoktól
elborítva holtan találták. A meggyilkolt asszony négy-öt napja

feküdt már a lakásban, amelyet feldúlva
és
kifosztva találtak, hiányoztak az értéktárgyak
is. A csendőrség széleskörű nyomozást indított. Megállapították, hogy az asszony
rossz
viszonyban
élt a családfával
és most ebben
az irányban dolgozva próbálnak világosságot deríteni a rejtélyes rablógyilkosságra.

1929 íebruar 26.

Az influenza
Budapest,
február 25. A népjóléti minisztériumnak az influenza elterjedéséről ma közzétett kommünikéje szerint a február 17—23-ig
terjedő héten az ország területén 936 szövődményes (súlyos) injluenzás
megbetegedés fordult elő. Az előző héten 579 ilyen megbetegedés történt. A betegek közül február 17—
23-ig terjedő héten 203, az ezt megelőző héten 103 halt meg.

toosec — vatikáni feiívet

Színházi olimpiász Szeged és Debrecen kőzött
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Tarnay Ernő, a szegedi házikezcléses színházigazgatója és Kardoss Géza dcbrcccni színigazgató
között érdekes affér támadt. Tarnay ugyanis a
szinügyi bizottság legutóbbi ülésén foglalkozott
Kardoss Géza debreceni színigazgató működésével és társulatával is. Kardoss erre éleshangu
nyilatkozattal válaszolt, amelyben egészen különös párviadalra
hívta ki szegedi kollégáját.
Azt kívánta, hogy a két direktor
bizza a két
város közönségére
az ítéletet. Menjen cl Tarnay a szegedi társulattal Debrecenbe
és ja.
debreceni színházban adjon elő néhány darabot, viszont a debreceni társulat ugyanakkor
a szegedi közönségnek mutatkozna bc.
Az érdekes és a magyar színészet történeté-

ben eddig páratlanul álló kihívás hétfőn a város tanácsát is foglalkoztatta. A kérdést a
polgármester vetette fel, kijelentve, hogy neki
nagyon
tetszik az ötlet és szívesen
belemegy
a párbajba.
Nem bánja, ha Tarnay egy egész
hétre elviszi Debreceni« a szegedi társulatot
és a debreceni társulat egy teljes hétig játszik a szegedi színházban.
ötlet mindenkinek tetszett a tanácsban, Pálfy József intendánsnak is. Az érdekes szellemi torna még
nevet is kapott: színházi
olimpiásznak
keresztelték el.
Értesülésünk szerint Tarnay Ernő a kihívás
elfogadásáról nyílt levélben
fogja értesíteni
Kardoss Gézát.

Nem adtak kártyát, hasbaszurfa partnerét
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Az
utóbbi hetekben nem mult el egyetlen ünnepnap sem, hogy kocsmai duhajkodók vad mulatozásaikat ne bicskázással, vagy verekedéssel fejezték volna be. Vasárnapra virradóra is
történt egy ilyen eset. A Londoni-körut és a
Kálvária-ucca sarkán levő Szélpál-vendéglőben mulatozott két társaság, amikor Bózsó
János kendergyári munkás kártyát
kért. Mi-

után be volt rúgva, kérését megtagadták. Bózsó elkezdett káromkodni, mire a másik társaság tagjai kidobták a kocsmából.
Amint Bózsó kiért az ajtón, előkapott a nadrágzsebéből egy disznóölő kést és hirtelen fordulattal
markolatig
a hozzá legközelebb
álló
Fcke István kocsis hasába döfte. Fékét beszállították a közkórházba, azonnal megoperálták.
Állapota súlyos. Bózsó Jánost letartóztatták.

Az egészségügyi bizottság elé kerül
a gyermekkórház ügye
A gyermekklinika rövidesen véglegesen álköUőzik u| helyiségébe

('A Délmagyarország
munkatársától.)
A
¿étfői tanácsülésen ismét napirendre került a
gyermekkórház átvételének problémája. Az
egyetem tanácsa ugyanis értesítette a város tanácsát, hogy a gyermekklinika
néhány
héten
belül végérvényesen
átköltözködik
tiszaparti
uj hajlékába
és igy a Gréf-féle gyermekkórház
épülete felszabadul, azzal a város ismét szabadon rendelkezik. Az átköltözés, illetve az
épületátadás pontos dátumát az egyetem később fogja közölni a várossal.
Az egyetem átiratát dr. Szabó Géza kulturfanácsnok ismertette a tanácsülésen és azt
javasolta, hogy a tanács rendelje el a közegészségügyi bizottság összehívását és a bizottságtól kérjen javas'atot a gyermekkórház
további sorsának eldöntésére. A' polgármesternek tetszett a terv:
— Nagyon jó lesz igy — mondotta —, a bizottsági
ülésen
legalább
összemérkőzhelnek
az ellentétes
vélemények.
Éppen ezért meg
kell hívni az ülésre dr. Hainiss Elemér professzort, dr. Darányi
Gyula professzort, dr.
Dcbrc Pétert, a közkórház igazgató-főorvosát
is. A professzorok azt szeretnék, hogyha a
gyermekkórházból kizárólag a tüdőbeteg gyermekek számára rendezne be kórházat a város, viszont a kórház igazgatója a
közkórház
gyermekosztályát
kívánja benne berendezni
általános
jelleggel.
Az egészségügyi bizottság
ülésén megvitatják majd ezt a kérdést.
Kijelentette még azt is a polgármester, hogy
véleménye szerint u tüdőbeteg gyermekek kórházára feltétlenül szükség van a tuberkulózis
ellen indítandó harcban. Ezzel szemben dr.
Szabó Gc?a ismét a Gr.éí-téle
alapítólevélre

hivatkozott, amely világosan kimondja, hogy
az épületet
általános
jellegű
gyermekkórház
céljaira
használhatja
csak a város, ennek a
kórháznak
tehát minden
beteg gyermekit
fel
kell venni és működését
nem
korlátozhatja
csak a tüdőbeteg
gyermekek
ápolására,
meri
különben
az alapilók
leszármazottjai
az épületet visszapörölhetik
a
várostól.
Értesülésünk szerint a polgármester pénteki-e összehívja az egészségügyi bizottság ülését.

London,
február 25. A Daily
Telegraph
diplomáciai levelezője jelenti, hogy Korosecet a jugoszláv kormány vatikáni követté nevezte ki. A lap szerint szokatlan, ha nem is
éppen példanélküli állónak találja, hogy katolikus papot biznak meg valamely idegen államnak a Szentszék melletti képviseletével.
Ha ugyanis differencia támadna saját kormánya és a Vatikán között, akkor az ilyen
főpap számára a legsúlyosabb kötelességösszeütközés áll elő.

— a sofHrt
Budapest,
február 25. Az Erkel-ucca 17.
számú ház előtt hétfőn délután Szabó József
45 éves soffőr gépkocsija előtt állva be akarta
gyújtani a motort. Az autó, mielőtt a soffőr
felülhetett volna, nagy sebességgel
megindult
és Szabót
elütötte.
A soffőr agyrázkódást,
csonttörést és belsővérzést szenvedett. Válságos állapotban szállították be a Rókus-kórházba.

E l i n t egy szegeiig autótaxi
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
szegedi rendőrség krónikájában a közlekedési eszközök körül eddig legfeljebb biciklik
eltűnését jelentették be. Hétfőre azután eltűnt
egy
autótaxi.
Műller
Béla gépkocsitulajdonos jelentette
be a rendőrségen, hogy S. 219—49. számú bérautója, amelyet Kardos László soffőr vezetett,
ismeretlen
körülmények
között eltűnt. A soffőr
még szombaton fuvart vállalt, el is ment Szegedről, azóta azonban nem jelentkezett és
nyoma veszett. A rendőrség megindította a
nyomozást és értesítette a vidéld rendőrségeket, hogy az eltűnt szegedi autótaxi után
kutassanak.

S e h o l olcsóMbau*!
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<Rváícl
óráit, ékszerek
-s' hal havi részisire ts.
Tört arany, czüsl, réjj!
pénz bevólí&s. — óra- és
éhszerjavlló műhely. lóíh
József, Sloped. Kölosey-n. 7.
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Még mindig a

monográfia

Tekintetes Szerkesztőség!
A Magyar Városok
Monográfiája című vállalkozástól én is megrendeltem Szeged monográfiáját. Miután a
könyv nem tetszett, nem tartalmazta az én
adataimat sem, nem vettem át, mire bepöröltek. Nem akartam pörösködni, kiegyeztem az
ügyvéddel, a huszonnégy
pengős vételár helyett negyven pengőmbe
került a monográfia.
Ez azonban ugv látszik nem volt elég. Most
még őt pengőt kérnek tőlem, de a könyvet
annak dacára, hegv már negyven pengőmbe
van, még mindig nem kaptam
meg. Ezzel
szemben újból foglaltak
nálam az egész követelés, 24 pengő erejéig és kitűzték
ellenem
az árverést.
Tehát a negyven pengőn felül
újból meg kell fizetnem a szegedi monográfiát, amit nem kaptam meg cs ami nem is
kell nekem.
Tisztelettel: B. I.
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Híreik
Róffl. fc'ath. Kör. Marg. ProM M / A K * . tesüíI1, S'ndor. Nap kél 6 óra 47
perckor, nyugszik 5 éra 40 perckor.
A Somogyl-konyvlár nyitva délelőtt 10—1-íg, délután 4—7-ig. A rnuzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig,
délután zárva.
Egyelemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—Mg, d. a 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel.
270.) Franki Antal, Szent György tér 0. (Tel. 118.)
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel.
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. S19.) Moldványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. '(Tel. $46.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)

— A Simplou-cxprcss beleszaladt egy tehmo-.
nalba. Belgrádból jelentik: Szombatról
vasárnapra virradó éjjel a Simplon-express a szlavóniai
Bród állomáson a nyilt pályán beleszaladt egy
tehervonatba. Az expressvonat mozdonya és a
tehervonat néhány kocsija megrongálódott Két
utas könnyebben megsebesült. A tehervonat mozdonyát defektus érte, aminek következtében a
tehervonatnak meg kellett állnia a nyilt pályán.
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— A városi tisztviselők nem nyugszanak bele
karácsonyi előlegük levonásába. Megírta a
s z e r e B i f t H
b á n a t á b a n
Détmagyarország,
hogy a belügyminiszter nem
hagyta jóvá a közgyűlésnek azt a határozatát,
amely felmentette a város alkalmazottait az
(A Délmagyarország
munl;atársától.)
Tápé
1927-ben felvett karácsonyi előlegek visszafizetéközségnek vasárnap szenzációja akadt. A! közsének kötelezettsége alól. A városi tisztviselők
mayát
körében most mozgalom indult meg, hogy a köz- ség 281. számú házában megmérgezte
gyűlés írjon fel a belügyminiszter rendelete el- egy IS éves legény és mire a mentők Szegedről
len és határozza el ismét, hogy az előlegeket kirobogtak, eszméletét vesztve, életveszélyes
elengedi. Értesülésünk szerint ebben a szellem- sérülésekkel feküdt a lakásában. Balog Zoltán
Bécs, február 25. A szocialista védőrség és a ben az egyik városatya indítványt is terjeszt a szerelmes volt a falu egyik szépséges leányHeimwehr vasárnapi felvonulása rendzavarás nélfebruári közgyűlés elé. A közigazgatási törvény zójába, aki azonban nem vette komolyan a
kül folyt le. A szocialista védőrség korán reggel értelmében a közgyűlésnek ugyanis joga van, hogy
fiatal legény udvarlását Balog azonban nem
teljes csendben vonult fel a Ringen, ahol a köz- felírjon a sérelmesnek tartott miniszteri rendelet
akart lemondani a leányról, sőt a mult hétársasági szobor talapzatán a pártvezetőség tag- ellen. Ha a miniszter a felirat után is fentartja
jai foglaltak helyet A felvonulás tizenegy érára rendeletét, akkor annak végrehajtása ellen töb- ten kezét is megkérte, de rideg visszautasításban részesült Ez azután annyira elkeserítette
végétért A Heimwehr a Ringről, ahol gyüleke- bet nincs közigazgatási orvosság.
Balogot, hogy vasárnap
délelőtt
nagymennyizett Meidlingbe vonult, ahol toborzőgyülést tar— A MEFHOSz országos Bem-ünnepélye Szege- ségű marólúgot
hajlott fel.
tott Az egyik szónok a fasiszta Marcia su Roma*
den. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók
ra célozva kijelentette, hogy *Der Marsch nach
'A1 méreg összemarta belsőrészeit, ugyhogy
Országos Szövetsége szombaton és vasárnap tartja
Wien hat bccfonnens — a felvonulás Bécs felé X. Országos Kongresszusát, melyre az egész ország eszmélctlenül vitték be a közkőrházba, ahol
megkezdődött
egyetemi és főiskolai ifjúsága elküldi vezetőit. még nem lehetett kihallgatni. Balog Zoltán
A gyűlés után a Heimwehr csapatok a Süd- Ez az országos kongresszus ez alkalommal először
tiroler-térre vonultak. A környék szocialista ér- fog vidéken lezajlani, ami már hetekkel előre levelet hagyott hátra, amelyben bejelenti, hogy
mert nem veheti el szive
zelmű lakossága viharosan tüntetett ellenük és az rengeteg munkát jelentett a szegedi egyetemi ifjú- azért lesz öngyilkos,
választottját.
összeütközéseket csak az uceákat elzáró sokszoros
ságnak. A X. Országos Kongresszussal kapcsolatban \
rendőrkordon
tudta megakadályozni.
A rendőrség rendezi meg a szegedi egyetemi ifjúság vasárnap
hetven embert vett őrizetbe a rend fentartása
délelőtt a városi színházban az Országos Bem
— A Párisi Magyar Diákegyesület utazási oszérdekében.
Matinét, melynek tiszta jövedelmét az elpusztított tóivá, amely a MEFHOSz tanulmányutjait rendezi,
A szociáldemokrata Morgen szerint a szociálmarosvásárhelyi Bem-szobor helyett Budapesten március 24-én 21 napos időtartammal tanulmánydemokraták
20.000, a Heimwehr
4-00O embert
felállítandó Bem emlékmű céljaira fordítják. Az utat
indít
Páris—Riviéra—Északolaszországba.
tudott
mozaősitani.
országosnevü előkelőségek védnöksége alattrende- Részvételi díj egyetemi hallgatóknak 345 pengő,
zett matinéra Szegedre érkezik B e l i t s k a lengyel- kísérőknek 400 pengő. Jelentkezési határidő már/ — Móra Ferenc előadása a MANSz-ban. M ó r a országi nagykövet, valamint A. M a t u s o w s k y cius 6. Az érdeklődőknek készséggel szolgál felFerenc a MANSz kulturosztálya felkérésérc kedden budapesti lengyel követ és felesége, aki az
világosítással az utazási osztály irodája. (Budadélután 5 órakor a leánygimnáziumban vetített- amsterdami olimpiászon világbajnoki cimet nyert, pest, IX., Ferenc-körut 38., földszint 2. Telefon:
képes előadást tart. A rendezőség szívesen lát az rajtuk kívül pedig a magyarországi lengyel diákok Automata 874-48.)
előadáson minden érdeklődőt
szövetségének vezetői, elükön gróf D a m b s k y
— Eljegyzés. A d l e r Rózsát eljegyezte dr.
— A városi párt ülése. Kedden este 6 órakor Pállal, a magyar-lengyel egyesület képviselői, stb.
K r o ó Imre orvos Tótkomlósról. (Minden külön
a városi párt rendes ülését tartja a Hági külön— Az evangélikus egyház telket kért a várostól. értesítés helyett)
termében.
— Műkedvelő előadás Somogyitelepen. A SoAz
ujszegedi evangélikus egyház beadványt inté— Templomi ünnepség a reformátusoknál. A
Lorántfy Zsuzsána Egyesület nivós ünnepséget ren- zett a város tanácsához, bejelentve, hogy a kul- mogyítelepi Iparos és Olvasókör műkedvelői vadezett vasárnap délután a református templomban. tuszminiszter negyvenezer pengős anyagi hozzá- sárnap este körhelyiségének báltermében egyeAz ünnepség gyülekezeti énekkel kezdődött, majd járulásával iskolát szándékozik építeni Szegeden, sületi felszerelése javára jól sikerült műkedvelő
előadást rendezett Szinre hozták a Nosztyfiuesea református énekkar nagyhatású karéneke követ- as iskola számára a Mérey-uccában lévő Babarczy
kezett T é l i Erzsébet orvostanhallgatónő költe- telek átengedését kérte a várostól. A tanács a tét Tóth Marival. Bárány Pál rendező a szereplőkkel együtt sikerrel oldotta meg a feladatot
ményeket adott elő nagy sikerrel, majd Homo- polgármester javaslatára ugy határozott, hogy
A szereplők közül sikeres alakitásnkkal kitűntek:
I a y Gyula főiskolai hallgató hangulatos zeneszá- egyelőre nem határoz, mert a kért teleknek már
Ambrus Rózsi, Gémes Rózsi és Mária, Símonyi
mokkal szerepelt K. N a g y József református más rendeltetést szánt.
Manci, Szabó Irénke, Szűcs Etelka, Bugadzsia
lelkész tartott ezután érdekes előadást. Az ünnex Angliában a teát valódi jamaikai rummal Imre, Brunncr József, Boros Nándor, Bárány Pál,
pély belépődijmentes volt az önkéntes adomáDctári Dezső, Kántor József, Katona János, Kcnyokat az Uj Magyar Hajna] Temploma építési élvezik, hozzá cacest és jam-et fogyasztanak. A
Meinl-cég üzletében ezeket, valamint a legfino- szég Ferenc, Horváth Márton, Szabó Béla, Síalapja javára fordítják.
mabb tcakeveréket a legjutányosabb áron vásá- |monyi József, Tóth János, Dovál Samu. A kö— A havazás miatt elmarad a cseh képviselő- rolhatja.
zönség jó hangulatban az éjféli órákig maradt
ház ülése. Prágából jelentik: Szombat este óta
erősen havazik Prágában és környékén. Ma reg— Pályázat niunkáskiíünlctesekre. A kereske- együtt.
ivel a főváros uccáin félméter magasan állott a delemügyi miniszter a szegcdi kereskedelmi és
hó és a havazás miatt a legtöbb vasútvonalon iparkamara utján pályázatot irt ki olyan érdemes
forgalmi zavarok állottak be. A képviselőház hol- ipari munkások kitüntetésére, akik jelenlegi munnapra hirdetett ülését cl kellett halasztani, mert adójuknál megszakítás nélkül legalább is betöla képviselők a vidékről nem tudnak Prágába tött 25 év óta vannak alkalmazva, 50-ik életévüket
'önni.
betöltötték és akik a minisztériumtól ezideig ki— Mátyás-nap. Vasárnap Mátyás-nap volt és tüntetésben nem részesültek. A pályázóknak kérczalkalomból K ö r m e n d y Mátyás felsőházi tagot vényükhöz mellékelni kell munkakönyvüket muna szegedi ipartestület elnökét sokan keresték fel kaadójuk nyilatkozatát arról, hogy alkalmazásuk
jókívánságaikkal. A gratulálok között volt Vár- egész ideje alatt kifogástalan és nemzetim mah e l y i József prelátus, B r e i s a c h Béla kano- gatartást tanúsítottak, mellékelni kell továbbá hanok, dr. K ó s z ó István nyugalmazott államtitkár, tósági erkölcsi bizonyítványt A pályázók közül az
dr. P á l f y József tanácsnok és mások. Az ipar- arra legérdemesebb öt munkást elismerő okletestület szakosztályai közül az ácsmesterek üd- véllel és egyenkint 100 pengő jutalommal fogja
vözletét D a c s ó Arnold, a sütőkét G r a c z a Já- kitüntetni a miniszter. A pályázatokat legkésőbb
nos, S e b e s t y é n Pál pedig a bőripari szak- március végéig kell a szegedi kereskedelmi és
iparkamaránál benyújtani.
osztály üdvözletét tolmácsolta.

Fasisztaellenes iüníelések
a bécsi felvonuláson

marólúgot ivott

Délmagyakokszag
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a beíegsegébzö főorvosát

hóval. Jéggel és ezt követően olva»
dással különös elővigyázatosságra
int Hideg és átnedvesedett lábak
következtében nátha, hurut és
komoly
m e g h ű l é s
fokozott mértékben léphet fel.
Egészségének ezen alattomos ellen»
ségd ellen nincs jobb és hatáso»
sabb fegyver, mint az

AspirinTabletták
Utasítson VISSZA pótszereket
és követeljen mindig eredeti

„<Bayebu

Csomagollst
Minden gydgysrttlij-bjo lupfutó. —

— Nevet változtatott az utazók egyesülete. Az
Uföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete vasárnap
délelőtt' Koeh Sándor elnöklete alatt rendkívüli
közgyűlést tartott a kereskedelmi és iparkamara
nagytermében. A közgyűlés elhatározta, hogy a
kereskedők részéről tapasztalt fokozottabb bekapcsolódások miatt nevét Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesületére változtatja. A névváltoztatás
után fontos alapszabály-módosításokat tárgyaltak.
Ernst Sándor titkár javaslatai alapján, majd a
halálozási segélyalap ügyében a titkár a tagok
élénk tetszése mellett jelentette be, hogy az AKUE
ma
abban a helyzetben van, hogy eselenkint
$00 pengőt fizethet ki az elhalt tagok hátramarailattfainak.
— Szeged tanácsa nem Idrán vasárnapi alkoholtilalmat. Hajdnmegye törvényhatósági bizottsága
feliratot intézett a kormányhoz és azt kérte,
hogy a kormány rendelje el a kocsmáknak és
a vendéglőknek vasárnap délelőtt való zárva tartását Hajdumegyc köriratában csatlakozásra szólította fel ebbcu az ügyben az összes társtörvényhatóságokat Szeged város tanácsa most foglalkozott a körirattal és ugy határozott hogy azt nem
terjeszti pártolólag a közgyűlés elé, hanem azt
javasolja, hogy térjen a közgyűlés napirendre fölötte, mivel a szegedi vendéglősipar igen súlyos
válsággal küzd. '.
z Rádió, villany, Deulsch, Kárdsz-n. Tel. S-71.
— Szeretetdélután a sziliért iskolában. A szilférj elemi népiskola tantestületében alakult Ifjúsági vöröskereszt csoport vasárnap sikerült szerctetdélutánt tartott. A szereplő tanulók igeu ügyesen szavaltak és adták elő szerepeiket Az intézet
tnrnaitennét a szülők cs érdeklődők megtöltötték.
Megjelent az előadáson Eőrdögh
Béla tanfelügyelő is. A nagyszámban megjelent közönséget
tanulók részéről Mózcr Gizella, az ifjúsági vöröskeresztes elnök üdvözölte, az ünnepélyt Her
idendy Jenő igazgató-tanító zárta be. Az ünnepély megrendezéséért az érdem a tanítótestületet
és a vöröskereszt csoportvezetőket illeti.

Kínos inzultus történt szombaton az Országos Társadalombiztosító Intézet szegedi székházában. Egy idegbeteg fiatalember, Szegő
Imre volt banktisztviselő felizgatott állapotában arcalütötle
dr. Szlávik
Péter
főorvost.
Az incidens természetesen óriási konsternációt
keltett, azonnal rendőrt hívtak, aki Szegőt bekísérte a kapitányságra. Szegő, amint mondja,
azért inzultálta dr. Szlávik Pétert, mert a főorvos szanatóriumi beutalását megsemmisítette. Miután súlyos idegbetegséget két orvos
is megállapította, felháborodott a főorvos elzárkózásán. Szegő Imre ellen hatóság elleni
erőszak címén indult meg az eljárás.
— »Gnmifem.í Londonból jelentik: Egy dán
feltaláló uj anyagot fedezett fel, amelyet gumifémnek nevez és amely a rugékonyságot az acél
keménységével egyesíti. A gumifémtalálmányt
amelynek háborúban igeu nagy értéke volna, egy
francia-amerikai csoport vette meg.
x Del-Ka újrarendezett eipőklrakalai kellemes
feltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár ős tartósság — ez jellemzi a Del-Ka-gyártmányt. Fiók:
Kárász-ucca 14.
— Versenytárgyalási hirdetmény ruházati cikkek szállítására. A szegedi Ferenc József Tudományegyetem gazdasági hivatala ágynemű, fehérnemű és egyes ruházati cikkek szállítására versenytárgyalást irt ki. A szállítási feltételek 10.
pontja értelmében ajánlatok csak az összes cikkekre tehetők. W i m m e r Fülöp kamarai elnök,
W a g n e r Ferenc kamarai tag ismert felszólalása
folytán eljárt Soóky gazdasági hivatali igazgatónál, aki készséggel adta beleegyezését, hogy a
szegedi kézműipar érdekében a ruházati cikkekre
ajánlat a helybeli iparosok által külön is megtehető legyen.
— Tizennégy leányt kizártak az iskolából —
vérbaj miatt. Berlinből jelentik: A neu-kólni egészségügyi hivatal legutóbbi jelentése általános megdöbbenést keltelt mindenütt. A hatósági orvosok
megállapították, hogy a városi leányiskola felső
osztályának 58 növendéke közül nyolcnak súlyos
vérbaja van. Rajtuk kivül még hat diákleány
vérbajgyanus. Mind a 14 leányt kizárták az iskolából és a városi kórházba szállitották.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
21
— Ablaküveget evett és utána megmérgezta
magát egy földbirtokos. Zomborból jelentik: A
csendőrség különös öngyilkosság ügyében indított
nyomozást. Pénteken délelőtt lakásán holtan találták E b e i György földbirtokost, akinek hirtelen halála gyanút keltett hozzátartozói körében
és értesítették a csendőrséget, amely megindította
a nyomozást. A csendőrség jelentést tett a zombori ügyészségnek is, amely elrendelte a holttest
felboncolását Szombaton
boncolták fel Ebei
György holttestét és az orvosok legnagyobb meglepetésükre Ebei gyomrában nagymennyiségű üvegszilánkot találtak. Megállapították azonban, hogy
nem az üvegszilánkok okozták a halálát hanem
morfiummérgezés áldozata lett Ebei György az
utóbbi időben sokat pörösködött cs a pöröli felemésztették csaknem egész vagyonát. Efeletti elkeseredésében elhatározta, hogy öngyilkos lesz és
már néhány nappal ezelőtt bezúzta a kamrájuk
egyik ablakát és az üvegszilánkokat lenyelte. Az
üvegszilánkok azonban nem ártottak meg neki,
mire morfiumot szerzett és azzal megmérgezte
magát és igy szándékát végre is hajtotta.
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Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés,
kellemetlen szájíz, homlokfejfájás, láz, székszorulá?, hányás vagy hasmenés escleinél már
egy pohár természetes „Ferenc József keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A
nvnkor'ati orvostudomány igazolja, hogy a
Гегеле József víz használata a sok evés és
ivás káros következményeinél igazi Jótéteménynek bizonyul. Kapható gyóoyszertérakban, drogériákban és föszerözletekben. B.4
— Éhségsztrájk — 30 napig. Fukaresti jelentés
szerint Dobrogeanu, a nemrégiben S évi börtönre
itélt kommtmistaagitátor már 30 napja éhségsztrájkot folytat. A kommunístavezért kórházba
vitték és állapota olyan válságos, hogy közeli halálától tartanak.
— Paprikalopással gyanúsítanak egy román katonaszökevényt. Alsóvároson hosszabb idő óta állandóan lopkodják a paprikatermelőket A gazdák
egyrésze nem is telt feljelentést, olyan kis tételekben lopkodták a füzéreket Vasárnap azután
ördög Istvánná Széll-uccai paprikamalomtulajdonos azt jelentette a rendőrségen, hogy egy ismeretlen ember paprikát akar neki eladni. Miután
gyanúsan viselkedett ördőgné kérte a rendőrséget hogy küldjenek ki detektiveket A detektívek
az ismeretlen paprikaárnst előállították az ügyeletre, ahol kiderült bogy Bika Earbunak hivják,
25 éves román katonaszökevény. Biku tagadja,
hogy a paprika illegitim uton került hozzá és azt
állítja, hogy a paprikakereskedés a rendes foglalkozása. Lakásán tíz füzér paprikát találtak,
azonban, bogy honnan szerezte, nem tudta megnevezni. őrizetbe vették és a rendőrség most annak a megállapítását szorgalmazza, hogy honnan szerezte Bika a paprikafüzéreket
— 20 évi fegyházra »élték kémkedésért. Kassáról jelentik: A kassai törvényszék W e i s z e t
Miksa főkupecet a cseh hadsereg volt altisztjét a legveszedelmesebb azsanprovokatőrt mert
Csehszlovákia terhére az összes környező államok
javára kémkedett huszévi fegyházbüntetésre ítélte.
Ez a Weiszer volt az, aki öt év óta minden kémkedési pörben koronatanú volt Ugyanis a katonai
hatóságok az elfogott gyanúsítottakkal egy cellába zárták, akiktől Weiszer titkaikat igyekezett
kivenni. Ez akár sikerült neki, akár nem, minden
alkalomkor a tárgyalásokon ellenük vallott
x Kérje telefonon 300-asl vagy „Kéry-anlólaxU" «
— A versaillcsi esküdtszék halálra itélt egy nőt.
Parisból jelentik: Vasárnap a versaillcsi törvényszék egy ujabb nőt itélt halálra, gyilkosságért
V a l l ó asszony rendkívül visszataszító és kegyetlen körülmények kőzött meggyilkolta kedvesét Az
asszony férjének tudtával és beleegyezésével szerelmi viszonyt folytatott egy fiatalemberrel, akitől
a férj ismételten nagyobb pénzösszegeket zsarolt
ki. A férfi végül ráunt a zsarolásokra és szakítani
akart az asszonnyal. Valié asszony utolsó találkát
kért kedvesétől. A találkán titokban a férj is
megjelent. A légyott folyamán a férj előbujt rejtekéből és azt követelte, hogy feleségének kedvese
egy nagyobb összegről szóló csekket irjon alá.
Midőn a fiatalember vonakodott a csekket aláírni, az asszony revolvert rántott és lelőtte kedvesét A bíróság az asszonyt halálra, a férjét életfogytiglani fegyházra Ítélte.

Mtívéssetí^
A s z í n h á z i i r o d a hírei
A tábornok ezen a hélen még kétszer. Zilahy.
Lajos legújabb és Szegeden is osztatlan sikert aratott színmüve ezen a héten még kétszer van
műsoron és pedig ma és csütörtökön este. Négy
zsúfolt ház közönségének lelkes hangulata, az állandó nyíltszíni és felvonásvégi tapsok a biztosítékai a további előadások sikerének. A főszerepeket továbbra is Tarnay Ernő, Pártos Klári,
Pcéry Piri, Ilerczeg, Kováts, Nagy György, SaIassy, Oláh, Uti Giza, Veszély, Kormos Maiéit
és Rónai játszák.
Eltörült a hegedűm. Zerkovítz Béla operettújdonsága diadalmasan folytatja sikerdus előadássorozatát Szerdán este ismét műsorára tűrte a
színház a bemutató elsőrendű szereposztásában.
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyarakkal: A régi nyár. Helyárak 20 fillértől 1 peng«
33 fillérig.
Péntektől kezdve minden este: Párisi divat.
Vasárnap dchitán mérsékelt helyárakkal: V»rázskcrlngu.
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KÖZGAZDASÁG
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
önálló vállalati nyugdíjpénztárt létesít

Tbjree Stars

S z e g e d ,

a legnemesebb fajtákból
ínyencek és hozzáértők
számára Ssszeállilott keverék.
Vi kg. P 3 ' 2 0 . 1.6
K l a u z á l tér 2. sz.

S p o r f
B á s t y a — Z r i n y t - K A C

KEAC 2 : 0

4 : 0

Szép futballidő kedvezett a Bástya első trcningmeccsének, melyet két félidőben két amatőrcsapattál — »váltott lovakkal« — küzdött
végig. Az első félidőben a Zrínyi volt az ellenfél. Ezt a félidőt könnyű galoppban játszotta végig a Bástya. Négy gólt lőtt, de lőhetett volna többet is. A lényeg az, hogy a csapat elég jó formát mutatott. A játékosok elég
frissen mozogtak és ötletesek voltak. Pedig a
pálya kegyetlenül rossz volt. A mély, sáros
talajon alig lehetett pontos labdákkal dolgozati A Bástya védelem könnyű dolgát hiba
nélkül végezte. A halfsor jól tartotta a Zrinyi
csatárokat. A csatársor eleven, lendületes támadásokkal excellált Különcsen Varga és
nlgvedi
voltak elemükben.
A H. félidőben a KEAC
állt ki a Bástya
ellen. Az egyetemi csapat valamivel jobban
tartotta magát, de őt is könnyen verték a
profik. Eredmény 2:0.
A tréningmeccsen látottak alapján nyugodtan nézünk a vasárnapi Bástya—Bocskay
találkozás elé. A ligamérkőzés teljesen nyit Inak
látszik. A jobb kondíció fog győzni, ezért a
hetet erős tréninggel kell eltölteni.

Páris...
A magyar válogatott csapat 3:0-ás katasztrofális vereséget szenvedett vasárnap az inferrioris francia csapattól. Ez a vereség nagyon
hasonlít az egyiptomi vereséghez. Akármiként
is magyarázták, örök rejtély marad ez az
eredmény. A futballban minden lehetséges,
de ez az eredmény tul esik az elképzelés
határán. Már az I. félidőben 3:0-ra vezettek a
franciák és a nagy magyar együttes (világra
szóló nevek) nem tudott egyetlen gólt lőni a
francia kapuba. Ez a teljesítmény annyira
gyenge, annyira gyámoltalan, hogy mentséget
sem lehet rá találni. Tény, hogy visszavetették
a magyar futball nemzetközi értékét egy évtizeddel.
Tréningmeees eredmények: újpest—Hungária
22. Ferencváros—Kispest 5:3. 33-as—Vasas 4-J1
III. ker.—Nemzeti 2:1. Bocskay—Kombinált 6«.
>Sabám—America 4:2 (Mexikó).

Hé- és
sárcipfik iavitása
szakszerűen, gyorsan és olcsón a
30
UNOLEUPIBAN.

Kárász ucca
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A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank folyó
hó 24-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta
61-ik rendes közgyűlését a részvényesek szokatlanul élénk részvétele mellett. Az elnöki
tisztet Wagner Gusztáv elnök betegsége és
Kiss Károly alelnök gyengélkedése folytán
az igazgatóság megbízásából dr. Biedl Samu
igazgatósági tag látta el.
Az elnök a napirend előtt meleg szarvakkal
emlékezett meg a hosszabb idő óta gyengélkedő Wagner Gusztáv elnökről, aki 41 év
óta vezeti az intézet ügyeit és annak útját a
fényes fejlődés irányzatába terelte. Javaslatára
a közgyűlés jegyzőkönyvben adott kifejezést
ama bő óhajának, hogy az elnök mihamarabb
elfoglalhatná helyét az intézet élén. Elnök
ezután vázolta az intézetnek a közönséghez
való viszonyát Az intézet vezetésében nem
tekinti magát hivatalnak, hanem kereskedelmi
üzletnek, amely ügyfeleit magával mindenkor legalább is egyenrangúnak tartja. Az intézet azt az elvet valja, hogy ha a gazdasági
élet számára egy gazdasági alany megmenthető, ugy az intézetnek kötelessége ezt megtenni. Ennek az elvnek köszönhető az a rohamos fejlődés, amelyen intézetünk az utolsó
évtizedben keresztül ment.
A közgyűlés nagy tetszéssel fogadta az elnök
bevezetőjét, mely után letárgyalta a napirenbevezetőjét, mely után letárgyalta anapirendet.
Elhatározta a közgyűlés, hogy a 61-es számú
szelvényeket február 25-től kezdődően 5 P-vel
váltja bc, majd dr. Schwarcz József részvényes indítványára 3 évi időtartamra igazgatósáp. tagokká választotta Wagner Gusztáv, Kiss
Károly, dr. Biedl Samu, Biró Artúr, Bcnkő
Jakab, Ervin Kálmán, Grosz Marcell, dr.
Hári Géza, bástyái Holtzer Tivadar, Pick Jenő,

Vajda Manó, Varga Mihály, Wagner Ferenc
részvényeseket. Bejelentette még ezután az
elnök, hogy az igazgatóság a m. kir. népjóléti
miniszternél lépéseket tett az önálló vállalati
nyugdíjpénztár létesítése érdekében és hogy a
miniszter kedvező elintézése után rendkívül!
közgyűlést fog az intézet egybehívni, annak
elhatározása tárgyában.
A' közgyűlés azlitán a következő kulturális
és jótékonycéhi adományokat szavazta meg:
Siketnémák intézetének 200, Vakok intézetének 200, Gyorsirők egyesületének 60, Stefánia csecsemő védő egyletnek 50, Szegedi rokkantaknak 35, Zsófia gyermek-szanatóriumnak
25, Délvidéki otthonnak 30, Muzeumbarátok
egyesületének 50, Magyar vöröskereszt egyletnek 40, Szegedi felsőkereskedelmi iskolának
35, Szegedi kisdedóvónak 60, Szegedi Atlétikai Klubnak 40, Szent Vince egyesületnek
20, Szegedi zsidó nőegyletnek 75, Szegedi katolikus nőegyletnek 75, Szegedireformátusnőegyletnek 40, Szegedi evangélikus nőegyletnek 40, Nyomorék gyermekek otthonának 30,
Szegcdi leányegylctnek 75, Ferenc József tud.
egy. arch. intézetének 75, Szent József otthonnak 10, Városi női felsőkereskedelmi iskola
seg. egyletének 30, Alföldi ker. utazók egyesületének 20, Széphalom folyóiratnak 100, MLSz
déli kerületének 30, Szeged és vidéke állatvédő-egyletnek 15, Szegedi újságírók egyesületének 50, Bástyának 50, Szegedi jótékony
magyar asztaltársaságnak 25, Szegedi önkénlés tűzoltóknak 50 pengőt.
A közgyűlés után az igazgatóság ülést tartott, melyen az igazgatóság elnökévé Wagner
Gusztáv, alelnökévé Kiss Károly igazgatósági
tagot választották meg.

Chicagói terménytőzsde zárlat: Irányzat mindenütt nyugodt. Buza. Mára 125 cgynyaJcad, máj.
130—129 hétnyolcad, jul. 132 hétnyolcad—háromnegyed. Tengeri. Márc. 94 egynyolcad, máj 9S
háromnyolcad, jul. 101 háromnyolcad. Zab. Márc.
49 háromnyolcad, máj. 51 háromnyolcad, jul. 49
cgyketted. Rozs. Márc. 109 egynegyed, máj. 111
hétnyolcad, jul. 111.

Zürichi deviza zárlat: Páris 30.30.75, London
25.23.25, Newyork 520.00, Brüsszel 72.20, Milánó
27.23, Madrid 80.30, Amsterdam 208.25, Berlin 123.42,
Bécs 73.05, Szófia 3.75.5, Prága 15.41.5, Varsó
5S-30, Budapcrt »9*7, Belgrád Ü.12 hétnyolcad,
Ferencvárosi sertdsvásár. Felhajtás 3800 darab.
Bukarest 3.10.
Budapesti valuta zárlat: Angol iont 27.75—27.90, Irányzat vontatott. Arak: Könnyű 132—146. köBelga frank 79.50—79.80, Cseh korona 16.95—17.03, zép 148-160, nehéz 162-168.
Dán korona 152.55—153.15, Dinár 10.01—10.07, Dollár 570.70—572.70, Francia frank 22-50—22.70, Hollandi forint 229.10—230.10, Lengyel zloty 64.10—
Dugonics-tér (Szegedi Napló ház)
61.40, Leu 3.39-3.43, Líra 2955-30.10, Német
kapbatö a felülmúlhatatlan hatású és a Párisban Kitüntetett
márka 136.00-13650, Norvcg korona 152.60—153.20,
Osztrák schilling 80.-15—80.80, Spanyol pezeta 8835
—88.85, Svájci frank 110.05—110.45, Svéd korona
korona 152.90—153.50.
Irányzat: A külföldi ösztönzés hiján nagyfokú
tartózkodással és ennek következtében rendkívüli
özletlelenül indult a mai értéktőzsdén az üzlet.
a S i y r l a és T r l u m p h
Az árfolyamokban lényegesebb változások kezdetvezető márka. Egyedül kephotó
ben nem mutatkoztak, a tözsdeidő vége felé a
gyengébb berlini Íratás itt is érezhetővé vált Az
S z á n t t ^ S á n d o r & K
irányzat elgyengült, nagyobb áresések azonban a
ВЯ
változatlanul tartó nagyfokú üzlettelenségek miatt
nem jöttek létre. A zárlatkor mutatkozó némi árn a r a n c s ,
veszteségek az 1 százalékot is ritkán lépik tul.
Kivételesen egy-két érték nemi árnyereséggel zárt
kilŐS n a r a n c s
érkeze»!!
ezek kőzött megemlíthető az Ofa és az Izzó. Zár- é s
latkor az irányzat gyenge, a forgalom rendkívül
b á c s i , Attila ucca 5. sz. §
csekély. A fixpiac üzlettelén, a valuta- és devizapiacon az irányzat barátságos volt, lényeges árváltozások azonban nem történtek.

Frankó Ando r^S^SSSL^

Kerékpárokban

Citrom*

mandarin

Gaál

Budapesti tömény tőzsde zárlat: Buza 77-es
tiszavidéki 25.45—25.65, felsötiszavidéki 25.30-25.50,
egyéb 25.05—25.20, 7S-as tiszavidéki 25.70—25.85,
felsőtiszavidéki 2555-25.70, egyéb 25.30-25.45,
73-es tiszavidéki 25.90—26.00, felsőtiszavidéki 25.75—
25.85, egyéb 2555—25.65, SChas liszavidéki 26.05—
26.15, felső tiszavidéki 2555—2595, egyéb 25.70—
25.80. Rozs pestvidéki és egyéb 23.00—23.10. Zab
I. 23.80—26.00, közép 25.25—25.50. Irányzat gyengébb, a forgalom csendes.
j
Az összes lisztárak változatlanoké
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Beszélgettünk egymással?... nem! Hát, hogy
is beszélhettem volna, amikor szemeim előtt
történt az asszonynak ez a lassú lemeztelcnedése?!
És mégis, te dupla arc fölöttem, álmaim
iszonyatos őre, Baphomct, te tanúskodj mellettem Isten előtt: nem tisztátalan vágyak
vbredtek bennem a harcra való készség és
a gyűlölet teljes kíváncsiság eme idejében!
Nem volt egy pillanatom sem, amelyben ne
b ívtam volna segítségül Janet, a fekete Isais
küldönce, Bartlett Grcen ágyastársa, John
Roger és saját életem elpusztítója ellen.
De mennél hevesebben hívtam Janet, annál
triztosabban, virágzóbban és diadalmasabban
jött el bőre aranybarna fényével a csábító
Assja! Jött ...s azóta is egyre jön...
Lipotin megjövendölte. Megjövendölte, hogy
* harc még csak most fog megkezdődni.
Mondhatatlan iszonyat fog el. Érzem: a
rtercegnö pillanatonként újra megjelcnhetik.
S újra megszólal a csengő. Hallgatódzom...
nem, nem a fülem cseng ezúttal, ez valóságos
liang! ...a kapu csengője, amely a folyosón
csörög. £s mégis újra elfog az iszonyat I Felugróm a székrölj megnyomom az ajtónyitó
villamos gombját, az ablakhoz sietek s lenézek az uccára: lennt két kis kamasz ólálkodik a kapu mellett, akik alíg hogy megpillantanak engem, gyorsan kereket oldanak.
Le akarok menni, hogy bezárjam a kaput,
hogy végleg s örökre bezárjam, de lépteket
hallok a lépcsőn, ismerős, gyors, halk, rugalmas lépteket.
Lipotin áll előttem.
Szemeinek gunyoros hunyorgatásával köszönt
Csak rövid néhány szóval üdvözöljük egymást, mintha tegnap találkoztunk volna utoljára. Állva maradt dolgozószobám küszöbén
s a levegőbe szimatol, mint egy róka v amely
idegen szagot érez odújában.
Éta nem beszélek, hallgatagon nézem látogatómat
Mintha megváltozott volna, de nehezemre
esett volna meghatározni, hogy mennyiben.
Nem vagyunk mi mindakelten már halottak?
— cikázik át fejemen a bizarr kérdés. Ki
Lydja, hogy a halottak hogy érintkeznek egymással! Hisscn lehetséges, hogy érintkezésünk
nem nagyon különbözik az élőkétől. Lipotin
nyakán átcsavarva egy piros kendőt hord,
amilyent azelőtt sohasem viselt.
Félig felém fordul s különös rekedt hangon
•suttog:
»Közeledünk. — Itt már majdnem John
Oee konyhájában vagyunk !c
A' hideg fut rajtam végig, ahogy hangját
hallom, amely csúnyán fütyül és sziszeg,
mintha ezüst műgégén át jönne a hang.
Lipotin gúnyos elégedettséggel ismétli:
»Közeledik U
Nem hallgatok rá. Nem értem. Leírhatatlan
telelem nyűgöz le s anélkül, hogy meggondolnám, amit mondok, indulatosan megkérdem:
»Maga kisértet, Lipotin?«
Gyorsan hátrafordul, szeme zölden felémvillámlik. Sziszegve feleli:
»ön a kiséf-tet, tisztelt jó barátom, amenynyire ínég tudom itélui. Én... én még mindig
ugyanabból a valóságból való vagyok. »Kisértet«-nek egy hazajáró halottat, vagy annak
valamilyen hazajáró részét szoktuk nevezni.
Miután az elő ember nem más, mint egy,
születés folytán a földre visszatérő lélek, tehát
tulajdonképen valamennyien kisértetek vagyunk. Vagy nem így van? A halál 6emmi
Pontosabb változást nem okoz, csak a születési Ez a mi nagy bajunk. — De beszéljünk
falán valami fontosabb dologról, mint élctről-hajálról!<
.(Folyt. kőv.i

Kodd este «/« 8 árai kezdettel

Bérletszünet

A tábornok
Szinmü három felvonásban. Irta: Zilahy Lajos.
S z e m é l y ek:
Pr. Szikszay altábornagy— -

Tarnay Ernő
•V grófnő
— — — — -Komjáthy Mária
Judit
-» — — — - Pártos Klári
Valentin
— — > . - . - Kormos Margit
Dr. Lausch főorvos — — - Ilcrczeg Vilmos
Dr. Korponai tanársegéd— - Nngy György
Pásztorné — — — — - Uti Giza
Márkus hadnagy — — — - Szilassy Gyula
llordóssy kapitány ~> — - Oláb Ferenc
líáer, tisztiszolga
— — - Veszely Pál
Székely László főhadnagy - Kovács Károly
Keresztes főhadnagy
— - Fodor Emil
Sümegi ödön
Sarkadi hadnagy
— — Hónai Béla
Schulek kapitány
— — Szilassy Aladár
őrmester
— — — - Herezeg Vilmosm'

Mütősné

— — — — - Rónai Imre
— — - Varga Teréz
Apáca — — — — •— - Marinkovics
Zászlóalj parancsnok
— - Kovács Árpád
Késmárki, miitfis

Altiszt

— — — — -

Pánztor Imre

— — — -

Csonka Antal

Wtadliö
A nagyobb
mai

leadóállomások
műsora

Budapest. 9.15: A m. kir. 1. honvcdgyalogezred
zenekarának hangversenye. 12: Déli harangszó az
Egyetemi-templomból. 9.30, 12, 13, 16.45, 21.30:
Hirck, pontos időjelzés időjárás- cs vízállásjelentés. 12.05: Zongorahangverseny. 16: Harsányi Gizi
mesél a gyermekeknek. 17.10: Dr. Horváth Jenő
előadása. (Újkori történetek.) 17.40: Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangversenye. 18.30: »Mit
üzen a rádió?« 19.30: Német nyelvoktatás. (Szentgyörgyi Ede dr.) 20: Három egyfelvonásos. 21.45:
Csillag Erzsi és Ekker Szidi, a Városi Színház
operaénekesnőinek hangversenye. Zongorán kísér
Polgár Tibor. 22.20: A Magyar Külügyi Társaság
előadássorozata. Paikert Alajos miniszteri tanácsos, a Mezőgazdasági Múzeum igazgatója, németnyelvű előadás: »Magyarország mezőgazdaságának jelentősége Európában«. Utána: Időjárásjelentés, majd gramofonhangverseny. — Bécs. 16:
Hangverseny Vera Borska hangversenyénekesnő
közreműködésével. 20.05: Schubert ismeretlen dalai.
Közreműködik Gustav Fuker hangversenyénekes.
— Berlin. 16.30: Szórakoztató zenekari hangverseny. 20.25: Az argentínai »Conaro« tangózenekar
hangversenye, közreműködik Mattja Morro (bariton). — Bukarest 17: Könnyű és román zene.
18.30: Szórakoztató zene 21: Vonósnégyes hangversenye. 23: Zenekari hangverseny. — Daventry
Experimentál. 16: A házizenekar hangversenye.
18.30: Tánczeno. 20: Katonazene. 22.15: Kamarazene. — Frankfurt 16.35: Délutáni hangverseny.
19.45: Citcrahangverseny. 20.15: Ludwig Fulda »Die
Durchgangerin« vígjátékának előadása. — Hamburg. 16.30: Zenekari hangverseny hírneves zeneszerzők müveiből. 17.30: Tarka műsor. — Kassa.
17.10: Könnyű zene. 20.10: Kamarazene. 21: Tamliurazenpkar hangversenye. — Kathmitz. 12.20:
Gramofonzene. 17.55: Hangverseny. 19.50: Operaelőadás közvetítése Posenból. — Leipzig. 1630:
Zenekari hangverseny. 20: Zongorahangverseny.
— London. Daventry. 12: Déli hangverseny. 18.45;
Beethoven zongorahangverseny.
19.45: Hildc
Blakc (szoprán) hangversenye zenekari kísérettel. 22.45: Tánczene. — Milánó. 16.30: Szórakoztató zene. 17.20: Gyermekkarének. 20.30: Zenekari hangverseny. 23: Jazz-band. — München.
17: Nietzsche és a zene. 17.30: Hangverseny. 20:
A házizenekar esti hangversenye. 21.30: Zenekari
hangverseny. — Prága. 16.30: Hangverseny. 1905:
Szórakoztató zene. 20: M. Sponarová operaénekes
népdal-estje. 20.20- Népszerű hangverseny. 21.20:
Zenekari hangverseny. W. A. Mozart müveiből.
22.20: Éttermi zene közvetítése. — Róma. 13:
Bádió-trió. 17.30: Szórakoztató zene. 20.45: Zenekari hangverseny és Leoncavallo »Pagliacci« című
operájának (Bajazzók) közvetítése. — Stuttgart
16.15: Hangverseny. 20.15: A Lortzing »Undine«
zenés mesejáték. Utána slágerdalok. — Tonlonse.
12.45: Operettzene. 13.05: Kamarazene. 13.20! Dalok. 21: Szimfonikus hangverseny. 21.45: Tánczene.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Iltrlan- és Nyomdavállalat Rt. k$nxm$omdájában.

L'J'J'J február 20.

Apróhirdetések
Gavallér, Szorgalmas, Jó
bizonyítvány, Árvácska, —
Március elsejére, Magány,
Tartós ismeretség, 40, Versenykivüli üzletág, Klubhelyiség, Borostyán, Csők, 24,
Megbízható és tiszta, öreg
embern
nem vén ember
Tétutó, Biztos megélhetés
Fekete fin Jeligére levél van
a kiadóban.

Foglalkozás
Német kisasszony ajánlkozik gyermek mellé. Tuda-

kozódni Oroszlán ncca 1.,
IIclyszcrzönúL
Iparos családból való fiatal leány elmenne gyermekek mellé. «Kezdő« jeligére
Fizetéssel tanulólányok felvétetnek. NVigner Gyula,—.
Kárász u. 6.

Mindenes, ki jól főz, 1-ére
Két úriembernek vagy két
kerestetik. Wigner, K i
urilcánynak március í-ére
rász u. 6., II. em. balra.
jól berendezett, lépcsőházi
bejárattal, fürdőszoba haszVarrónő olcsón ajánlkozik
nálattal bútorozott szoba j házakhoz felső- é* fehérkiadó. Kölcsey ucca 11.
nemű varráshoz. Londoni
körút 9b., udvar, 2. ajtó.
I I . cm. ajtó 3.
Külőnbejáralu bútorozott
szoba március 1-ére kiadó.
Feketesas ucca 22., I. 2.
KüKJnbejárutu (lehetőleg
lépcsőházi) feltéUen tiszta
szobát keresek a Belvárosban. Levelet «Ford« jeligére a kiadóba kérek.

Írógépen
másolást vállalok.
»írógép t.

Jelige:

Autószerelőt felveszek. —
Markovié.1! mérnök, Tisza
Lajos körút 41

tM.V.l-WHJdB

Külőnbejaxatu bútorozott
szoba í—2 személyre kiadó. Kálvária u. 33.

Tavasz u. C. sz. ház eladó. Ügynökök mellőzve.

Úriembereknek szép szoba
eseUeg ellátással kiadó. —
Deák Ferenc u. 18., 1.

rövid, kereszthuros, Josef
Baumbaeh wteni
gyártmány eladó. Attila u. 11

Zongora,

Kis barokk vitrin, elegáns
bouton igazgyönggyel, 37es trottör felcipők eladók
d. c. 9—3-ig Feltámadás
ucca 30., fldszt, a rőkusi
Két elegánsan bútorozott
uecai szoba előszobával t templomnál.
lépcsőházi bejárattal rendelőnek
is
alkalmas : Két lámpás rádió egy erőmárcius 15-ére kiadó. — ! sitóvel ós oery hangszóróBoldogasszony sugárut 3S. • val és hozzávaló akkumu\ latorokkal eladó. — Pulcz
Külőnbejáxatu butorozo K | ucca 21. sz.
szoba villannyal
egy-két
Egy jókarban lévő gyermek
személynek, esetleg házaskocsit keresek megvételre.
párnak kiadó. Fodor ucca
Singer, Deák F. tL 24.
5. szám.
( Zongora, valódi BösendorKülönbejáratu tiszta szoba i fer, olcsón eladó.
Bécsi
azonnal kiadó. Iskola u. | körút 17., kapn alatt Meg13., omelet.
I tekinthető délután.
Csinosan bútorozott udvari szoba elsejére kiadó. —
Boldogasszony sugárot 56.

Különbejáratu szoba, fürdőszobával kiadó. Bocskai
ucca 4., félem., bal.
Lépcsőházi
különbejáratu
bútorozott szoba 1-éro kiadó.
Megtekinthető egész
nap, Attila u. 7., II.
Különbejáratu, szép, tágas
uecai szoba kiadó. Oroszlán u. 3., kalapüzlet.
Szoba, konyha, bútorozva
olcsón kiadó a Zrínyi uecában. Tud. dohánytőzsde
a főposta előtt

Ujnegeden, strandfürdő meüclt
kétsrer két «xobis modern

\mnsEm

j l-'jatal asszonyka diszkrét
gavallér ur ismeretségét keresi. »Téli mesék« jeligére.
Kérem azon hölgyet, kit
vasárnap este a színházban

kulikereztem a kőrszéken.,
irjon lehetséges-o az ismeretség »Nem bánja megt
jeligére a kiadóba.

Egy fiatal uri ember szeretne megismerkedni egy
csinos molett asszonykával.
• Diszkrét 32« jeligére.

KÜLÖNFÉLÉK

Társnőt keresek kisebb
összeggel, fiatalt, közös
megtetszés esetén „Nőül
4n1
z .
venném* jeligére.

lakás
mijus 1-te kiadó.

D e t b l e n

UCCA 2.O.

a

Azonnal kiadó szuterén lakás, villannyal. Bercsényi n
10. Hayi 45 P.

Garázs, esetleg műhely kiadó. Tud. Talpay fodrásznál, Kigyó u. 1.

Keresün&

10—12 ezer pengőt keresek priváttól hosszabb időre, S—9-es kamatra elsőhelyre betáblázva. Kamat
jeligére a kiadóba.

varrodának elsejére különbejáratu, üres,
világos,
földszintes smbát, lehetőleg Kossuth L. sugárul elején, vagy közelében. »Villanyvilágítással« jeligére a
kiadóhivatalba.
Elsőrendű belvárosi női ruliaszalon berendezéssel és
felszereléssel kiadó. »Kedvező teltételek« jeligére.
Üzlethelyiség, kevés házbérrel oleső berendezéssel
esetleg üresen is átadó. •—

Mérey u, 6a., Freyburger

János.

Sokszorosítás «*
I ¿gépes m ásni á j idrg-n ryetveken 13 o:ctón, condosjn d r .
Szle^'l sokszor sitó Irodájában,
Széchenyi tér 16. 0"- Scbleiin.
Ecr cégnél) Teleforhívó 6 - 0 2

Elsőrendű belvárosi n&
ruhaszalon társulna gya»
korlott varrónővel, ki vevőkörrel is
rendelkezik,

esetleg átadó. > Jó Ízlést jeligére.

