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Oz elsorvasztott önkormányzat
'Az önkormányzatot
nem sorvasztották
el,
ftz önkormányzat
maga sorvadt el, — mon.
idotta a képviselőházban a tőrvényhalóságokról szóló tőrvény javaslat »főelőadója«. Nem
tudjuk: ez a kijelentés mennyiben vád és
mennyiben védelem. Mennyiben vádolja az
önkormányzatot és mennyiben védi azokat,
akik joggal terhelhetők az önkormányzat el.
sorvasztásáért.
Bármilyen nagy véleménnyel legyünk is az
önkormányzat intézményével szemben, azt
mégsem mondhatjuk, hogy az önkormányzatok
élő szervezetek. Az önkormányzat az önkormányzat szerveinek cselekvéseiben él. Az őn.
kormányzat működéséért az önkormányzat jogait gyakorlók a felelősek. Nem élő organizmusra mégsem lehet ezt a büntetőjogi felelősséget átháritani. Az önkormányzat a törvényhalósági közgyűlés és az önkormányzati tisztviselők cselekvésében él. Ha az önkormányzat
elsorvadt, akkor a törvényhatósági közgyűlés hatásköre és cselekvési köre sorvadt el.
Ezért azonban nem az önkormányzat rendszere, hanem az elsorvadt közgyűlések elsorvadt akaratú s a cselekvéstől elszokott tagjai visel-k a történelem előtti felelősséget.
Két malomkő között zúzódott szét, két oldalról jövő fojtogatás közben sorvadt el önkormányzati jogunk. Egyfelől a kormányhatóság, másfelől az önkorra ánj r zati tisztviselők
végezték el, sokszor egymással versenyezve,
a sorvasztás nagy munkáját. A kormányhatóság részéről mindez annak a rendszernek
s annak a programnak megnyilatkozása volt,
amelyik azt tűzte ki célul, hogy minden intézményt, minden közületet, minden exisztenciát függőségi viszonyba hozzon a végrehajtó
hatalom kezelőivel. A kormányhatalomnak ez
a félreismerhetetlen tendenciája nemcsak a
törvényhatóságokkal
szemben
nyilatkozott
meg. Ahány alkotása van az ujabbkori tőrvényhozásnak, az mind, majdnem kivétel nélkül tágította a kormánynak beavatkozási jogát.
Egy óriási méretű centralizáció folyik ebben
az országban. Ma már olt tartunk, hogy minden életmegnyilatkozás gyökérszálaiban a kormányhatalomhoz tapad, az élet és munka minden feltétele felett a kormányhatalom, vagy
a kormányhatalom képviselői rendelkeznek.
'Az úgynevezett független pályákon levők legnagyobb része a kormánytól függő kedvezmények után lohol. Állami megrendelések, áll a m i szállítások, állami kedvezmények, szubvenciák és refakciák, adómérséklések és tarifakedvezmények pányvái kötik le az ipari és
kereskedői foglalkozás szabadságát is. A mérnökkamara utján a kormány éreztetni tudja
befolyását a mérnökökre, alig van már orvos,
aki meg tud élni a kormánytól függő állás
nélfiriU s a numerus clausus az ügyvédség független foglalkozását is odabilincseli a végrehajtó hatalom kerekeihez. Az értelmi pályákon lévők függetlensége is nemsokára már
csak »békebeli emléks-ké válik. A nemzeti
társadalom államosítása hovatovább tökéletesen betöltött feladattá válik.
Az önkormányzatnak ilyen államhatalmi
sorvasztásával szemben nem tudtak helytállni
a törvényhatóságok, melyeket belülről még az
önkormányzat tisztviselői is sorvasztottak. A
kormány kívülről, az adminisztráció belülről,
— »két ellenség a Duna két partján«. Az önkormányzat várának ostromlói s az önkor-

mányzat várának védői egyben egyetértettek,
abban, hogy le kell bontani a falakat Az önkormányzat falai ellenállottak a kormányhatalom korlátlan befolyása érvényesülésének
s ellenállottak az adminisztrációs tisztviselők
hatáskőre kiterjesztésének. A hosszú támadásnak a vége kapituláció lett, Trója falai
is leomlottal<. Az önkormányzat falai kiáltották az évszázadok támadását, de az ostromlók és védők koncentrikus támadásának súlya
alatt összeroskadtak. S a diadalmas csata
után az ostromlók azt állítják, hogy nem ők
döntötték le a falakat, a falak maguktól porladtak el.
A kormányhatalom mindenhatóságra törekszik s ez a törekvés olyan közszellemet termelt ki, mely mindenhatóságra való törekvésre
ösztönözte .a törvényhatóságok tisztviselőit is.
Mint a magyar közélet egyik élesszemü s
utolsó mohikánbátorságu
figyelője állapította meg: az egész országban elszaporodtak
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az ál-Bethlen Istvánok. A hivatali hatáskör
korlátjait minden tisztviselő addig feszitette,
amíg szét nem pattant. Csak a lelkiismeret
szab még korlátokat a hivatalok impériumát
gyakorlói számára. A közélet kritikája elnémult s ebben a némaságban csodálatos erőre
kaptak a hivatali hatáskörükben szuverénekké
változott tisztviselők. H a összehasonlítjuk a
mai állapotokat akárcsak a háború előtti állapottal, nyomban szemünkbe ötlik a különbség. Azelőtt még kivételképen sem merték
volna azt tenni, amiből a mai időkben rendszer vált. A fegyelem, az ellenőrzés, a kritika korlátjait ledöntötte, az ellenőrzőket,'fegyelmezőket és bírálókat megfélemlítette és
elnémította ez a közszellem.
Ha már az önkormányzatot elnémították,
legalább vállalják ezért a felelősséget Ne a
sértettet ültessék le a vádlottak padjára s
ne a vádlott kezébe adják az államügyész
hatalmát.

A wamemilnden! gőzkompol elsodorta a Jég
CBudapesti
tudósítónk
telefon
jelentése.)
Berlinből jelentik: A huszonnégy óra óta tartó
olvadás folytán a Keleti tengeren
megindult
a jégzajlás.
A Schwerin
német gőzkompot,
amely a dán partokról tegnap indult el

Warnemünde felé, elsodorta a jég. A gőzkomp
egy óriási jégtábla közé fagyott és a tenger
árja tehetetlenül sodorja magával. A legénységet egyelőre nem fenyegeti veszély, mert
élelmezésüket repülőgépekről látják el.

a kisebbségi
fogoteéri
a népszövetségi
tanácsban

Ksi^delem
Siresemann
lain

natqy
beszéde
óvatosan

a bélce
válaszolt,

( 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 jelentés e.) Génből jelentik: A népszövetségi tanácsban a kisebbségek problémájáról a német és a
kanadai inditvány alapján meginduló vita iránti
nagy érdeklődés megnyilvánult a közönség és a
sajtó képviselőinek feltűnően nagyszámú megjelenésében is.
A tanács bizalmas ülésén először Is a jogász-

előfeltételeiről
Brland

—
egyeztetett

Chamber-

bizottságnak a litván indítványról szóló jelentését tárgyalták. Litvániának azt a kérését, hogy
egyben vonják be a kisebbségi vitába a jogászbizottság javaslata értelmében, egyelőre elvetették, mert a vita mostani stádiumában nem állnak elő a negyedik cikkely értelmezésének az
előfeltételei.
Tizenkét óra után

a tanács megkezdte nyilvános ülését,
amely minden tekintetben a nagy nap külsőségeit
mutatta. A delegációk tagjai, akik ez alkalommal különben is a szokottnál nagyobb létszámmal jöttek Genfbe, majdnem teljes számban ott
voltak az ülésen. A népszövetségi titkárság személyzete is nagyobb számban volt képviselve a
Népszövetség egyik legfontosabb munkaterére való
visszapillantás eme órájában.

Dandurand kanadai tanácstag mindjárt rátért
a kisebbségi panaszok kezelésénél mutatkozó hibák javítására vonatkozó Indítványának az indokolására. Röviden ismertette az emlékiratban megszövegezett indokolást
Az egész terem feszült figyelmétől kísérten emelkedett ezután szólásra

Síresemann német külügyminiszter
hogy előadja elvi fejtegetéseit a kisebbségek vébogv in* grnutassa az emberiségnek, hogy
delméről szóló népszövetségi garanciájára vonata népéir лек van egy oly fejlődése,
kozó javaslatainak indokolására. Mindenekelőtt ráamely felfelé törekszik és nem merül el и
mutatott arra, hogy a nemzetek szövetsége ezlemondásban és a pesszimizmusban.
évben már tízéves tevékenységre tekint vissza.
Teljesen
elhibázott dolog arról beszélni, hogy a
Megemlékezett azokról az átalakulásokról, amelyekisebbségek kulturális jogai és kulturális szabadket az állami és a népélet a világháború befejeságai mellett lévő sikraszállás emeltyűkar arra,
zése óta szenvedett.
hogy államokat szét akarjanak robbantani.
— Az én szemem előtt az a helyzet lebeg —
— A közvélemény — mondotta ezután Strese— mondotta —, amely az érvényben lévő szerződések és nyilatkozatok a nemzetek szövetségére mann — többször aggodalommal tekintett a népruházott garanciák és a garanciákból fakadó jogai j szövetségi tanács tárgyalása elé, mert atlól tarj tott, hogy a Népszövetségben a különböző- nemés kötelezettségei alapján áll elő.
J zetek között harcra kerül a sor. Én azonban ezt
A. namzetek szövetségének teladata az,
I a nézetet пе.щ osztom.

Á

PfJ.M.AflYAllOBSZAG
A Népszövetség önmaga szüntetné meg magozbatunk, hogy egy Ilyen béke előfeltételeit meggát, ba (eladná azokat az alapelveket,
teremtsük. Egyik ilyen előfeltétel a népek közötti
amelyekből akkor Indult ki, amidőn a kikulturális béke. Az örökidőkre szőlő paragrafusoksebbségek védelmét magáévá tette.
nál és kötelmeknél sokkal inkább biztosítja a
Az őrök béke biztosítása olyan eszmény, amely békét,
az igazságosság érvényesítése
után az emberek vágynak, anélkül azonban, hogy
valaki azt állithatná, hogy az emberiség ezt az minden olyan emberrel szemben, aki természetadta
eszményt valaha is eléri. Mi legfeljebb a rendel- í jogánál fogva a saját élete, lelke és hite mellett
kezéíünkre álló erőnkkel abban az irányban dol- J száll sikra.

A délutáni ülés
iránt is óriási érdeklődés nyilvánult meg.
Scialoja
zsúfolt padsorok előtt adta meg a
szót Zalesky
lengyel külügyminiszternek. Zalesky a várakozás .ellenére egészen röviden
nyilatkozott, rámutatott arra, hogy a fennálló
rendszert csak a kisebbségi államok hozzájárulásával lehet módositani. Dandurand javaslatai túlnőnek a kisebbségi szerződések keretein, éppen ezért azt indítványozta, osszák
ki a javaslatokat előbb egy előadónak, aki
azután a népszövetségi tanács két másik tagjával együttes jelentést dolgoz ki a népszövetségi tanács plénuma számára.
Titulescu román delegátus mindenben csatlakozott Zalcsky felszólalásához, azután Chamberlain angol külügyminiszter szólalt fel, aki
a kisebbségi panaszeljárás meggyorsítására és
nyilvánosságának kibővítésére irányuló javas,
latokat nem utasította vissza. Felhozott azonban több aggodalmat, amelyeket a kisebbségi
államok hangoztatnak. Beszéde végig rendkívül óvatos volt. Dandurand
és
Stresemann
javaslatait
egy szóval sem támogatta,
ellenben hozzájárult azokhoz a javaslatokhoz,
hogy az egész kérdés komplexumot egy előadói bizottsághoz
kell utalni.
Ezután Briand
szólalt fel, aki azzal kezdte
beszédét, hogy a tanács luganoi ülésén »szent
jogokénak
mondotta a kisébbségek jogait.

Stresemann
beszéde becsületére
vált*
a német
külügyminiszternek,
teljes egészében bemutatta a tanács
ideáját,
mig Chamberlain a szomorú valóságot. Chamberlainnek nagyobb tapasztalatai vannak a
Népszövetségben és a tanács nem Stresemann
ideáljával, hanem a szomorú valósággal áll
szemben.
— Minden államban vannak emberek —
mondotta Briand
—, akiknek utálatos gusztusuk a politika. Ezek az emberek saját céljaikra használják fel a tömegeket 'A Népszövetségnek
az lenne az érdeke, hogy a vitás
kérdéseket a kormányok
és a kisebbségek közvetlenül rendeznék
egymással.
Azután a hármas bizottság ellen emelt vádakról beszélt
Briand, amelyeket alaptalanoknak mondott, de
elismerte, hogy lehetne keresni jobb
megoldást.
'

Dandurand
szólalt még fel és másodszor is
nagy tűzzel, lelkesedéssel beszélt javaslatai
mellett, azután Adachi
japán delegátus kijelentette, hogy holnap indítványt fog a tanács elé terjeszteni a kisebbségi kérdés előadói
bizottságának összetételére vonatkozólag.
A' tanács Adachi indítványát egyhangúlag
éljogadta
és az elnök az ülés folytatását csütörtökre halasztotta.

Sztrájkoló munkások megrohamozták
egy athéni gyár épületéi
Szuronyos katonaság veríe vissza a munkásokai — Kél halott, tizenkét sebesüli
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.")
Berlinből jelentik: Athéni jelentés szerint szer.
dán reggel Athénben kommunista zavargások
[voltak. Az egyik gyár munkásai sztrájkba
léptek és hajnalban
megrohanták
a gyárépületet, mert azt hitték, hogy a gijárban
sztrájk-

törők dolgoznak.
A tüntetőket a gyár őrzésére
kirendelt csendőrség szuronnyal
verte
vissza
és ennek a harcnak két halottja és tizenkét súlyos sebesültje
van. Végül a zavargókat katonaság verte
széjjel.

Elet szocialista bírálat
a közigazgatási „reform" javaslatról
Tomboló viharok a parlamentben — A miniszterelnök és Györki Imre éles
ósszekapása

Budapest, március 6. A képviselőház szerdai ülé- I
sén folytatták a közigazgatás rendezéséről szóló í
javaslat tárgyalását.
Budai Dezső: Meg kell állapítani, hogy nem
szerencsés formában került a javaslat a Ház elé,
mert a vármegyék ügyét együtt akarja megoldani
a törvényhatósági és megyei város ügyével. Állást
foglalt a nők aktiv és passziü választójoga mellett a megyei életben. Rámutatott arra, hogy a
lajstromos választás a legigazságosabb. A javaslatot elfogadta.
Györki Imre visszafejlődést
Iát a javaslatban.
a törvényes rendelkezések már évek óta rendszeresen szűkítik az autonómia hatáskörét. Megszüntették a törvényhatóságok szabályrendeletalkotó
jogát, kibővitették a főispáni hatáskört, csorbították az autonómia költségvetési jogát stb. A
szociáldemokraták mindig a teljes önkormányzat kiépitésc mellett foglaltak állást. Ez benne
van a párt programjában is.
Ezután azt fejtegette, hogy a vármegyék sohasem voltak védőbástyái a magyar
alkotmángnak,
mert a hatalommal nem mertek erélyesebben
szembeszállni és meg tudtak egyezni a királyi
•hatalommal is a népjogok ellen. A vármeggék
a maradiság
bástyái voltak már 48-ban is. A
javaslatot az osztálygőg és a politikai gyűlölködés hozta lútre. A választásoknál
kitűnt, hogy
a törvényhatóságok
a kormány pártvezérei, a mos¡lani javaslat alajaián is mesterséges, lesz a . tör-

vényhatóságok
összetétele. A kormány továbbra is politikai támaszt keres a törvényhatóságokban. A virilizmussal
szakítani kell. Külföldön is
mindenütt megszüntetik a vagyonnak, mint privilégiumnak az előtérbe nyomulását.
Elmond egy
esetet amikor egyik városi törvényhatóságban egy
ellenzéki virilistától meg akartak szabadulni és e
célból leszállították az adóját. A kővetkező ciklusban tehát már nem volt tagia a törvényhatóságnak.
Jánossg Gábor: Politikából adót még nem szállítottak le.
Farkas Géza: Azt alig hiszem, hogy ellenzékinek
az adóját
leszállítják.
A zaj és vihar egyre fokozódik.
Györki: A magyar közigazgatás a
mindenkort
kormány
pártszervezete.
Óriási lárma a jobboldalon.
Grieger Miklós papképviselő: Ebben igaza van
Györkinek! (Nagy mozgás a kormánypárton.)
Györki: A belügyminiszter javaslata kezes bárányokká akarja átalakítani a törvényhatóságokat.
(7aj.) Ezután az ajánlási rendszerről beszél, ami
közben

nagy boirány

Györki Imre: Mirevaló a névaláírások hitelesítése? De a miniszterelnöknek más a célja: a
megfélemlítés, a zaklatás. Azért kell a sok raffinált. eszköz, piert nem merik megkérdezni az
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országot, mit tart Bethlen, miniszterelnök
kormányzati
rendszeréről.
Nagy lárma támad a Jobboldalon.
Bethlen miniszterelnök váratlanul közbeszól:
— Debrecen már megmondotta, pedjg titko-;
san választott 1
Györki Imrének erős pirosság ömlik el arcán'
és látható indulattal kiáltja a miniszterelnök felé;
— El kell mondanom nyíltan, hogy amíg ön
és pártja naponta őt gyűlést is tartott, nekem ax
egész választási kampány alatt egyetlenegy gyűlést
engedélyeztek.
Bethlen mosolyogva hallgatja az éles kifakadást'
Györki Imre: Elmondtam már és újra elmondom itt, hogy a miniszterelnök ur az ígéretek
űzőnével áltatta a
választópolgárságot.
Györki nem juthatott tovább, mert a kifaka-1
dását elnyelte a kitörő lárma. A jobboldalon)
valamennyi képviselő kiabálni kezd.
Györki Imre: A hivatali presszió egész arzenálját mozgósították ellenem hatósági emberek, forgalmiadóellenőrők jártak a választópolgárok nyakára.
Bethlen miniszterelnök megint közbeszól: El-)
mondta, de nem mondott
igazat!
Györki Imre láthatóan feldúlva kiabál át a nü-]
niszterelnöknek:
— Csak igy tudott ön: Magyarország
diktátorai
több szavazathoz jutni. Álljunk ki eggenlő fegyverekkel, ne pedig nemtelen eszközökkel
harcolva*

OrkánszerO vihar
támadt ezekre a szavakra.
J
Bethlen miniszterelnök
válósággal
farkasszemet]
nézett Györki Imrével, akit az elnök energikusan
rendreutasított
Györki Imre: Az érdekképviseletek tagjai a ifiváros tőrvényhatóságában nem szerepefnek a tőlük elvárható módon. Legtöbbször hiányoznak«
Ez a rendszer tehát nem vált be. Nem helyesli
az örökös tagok rendszerét sem, mert ezzel csak
a főrendiházi rendszert akarják átplántálni a megyékbe. Osztályszempontok
irányították
a kormányt akkor is, amidőn megtagadta a nőktől a
választhatóságot.
Végül határozati javaslatot nyuj<
tott be, amelyben kérte, adják vissza a törvényjavaslatot a bizottságnak, amely azután az általános titkos választófog szellemében
köteles legyen tanácskozni és átdolgozni a javaslatot.

Az Interpellációk

~

során Beggmegi Kiss Pál elmondotta, hogy Hajdú-]
szo&oszlón a rendőrség egyes képviselőtestületi
tagoknak megtiltja, hogy a közgyűlések tárgy-,
sorozatának egyes pontjait előzetesen megvitassák^
Ez az eljárás teljesen igazságtalan és nagyon
sérti az önkormányzatot
Scitovszky Béla belügyminiszter: Tulajdonképe!
elvi kérdés eldöntéséről van szó. Egyébként h
az ügy felebbezés folytán hozzá kerül, amint r
méli is, az elvi kérdésben döntenie kell és mii
den bizonnyal a fennálló törvények értelmében!
jár el, mert szerinte is működhetik politikai pártj
alapszabály nélkül abban az esetben, ha nem klub^
szerűen alakult meg. (Helyeslés.)
Válaszát tudomásul vették.
|
Bárdos Ferenc a vas- és fémmunkások országos
szövetsége szolnoki helyi csoportjának a megalakul
Iását tiltó alispáni rendelkezést tette szóvá ésj
orvoslást kér.
,
Scitovszky
Béla belügyminiszter kijelentette^
hogy az alispán véghatározatában
a fennálló rendelkezéseket nem értelmezte helyesen és ő a
felebbezés során engedélyezi a szolnoki helyi csoJ
port
alakulását.
Végül Bródg Ernő a házadómenlességről
szólí
törvényjavaslatot sürgette, utalva arra, hogy az
építkezésnek ideje már igen közel van és nincs
idő a halogatásra.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszában
hangoztatta, hogy a lelkiismeretes munka az oka
annak, hogy eddig a javaslat még nem került af
Ház elé. Péntekre magához kérette a főváros veze«
tőségét és ez alkalommal tárgyalják meg a f »
várost érdeklő kérdéseket is.
'

A mexikói felkelők elfoglalták
Monterey városát

Mexikó, március 6. Hivatalos kijelentések megj
erősitik, hogy Monterey város a felkelők kezére
jutott, akiknek Escobar tábornok vezetése alatl
álló csapatai nagy fölényben voltak a kormánya
csapatok felett A kormánycsapatok heves küzj
delem után, amikor már parancsnokuk is elesetq
kénytelenek voltak visszavonulni.
Parisból jelentik: Az Intranslgeant londoni Jfc!
lentése szerint Mexikóban szigorú cenzúra uralkodik. Az ellenséges tábor saját szempontjából
tuloptitnisztikus híreket terjeszt ugyan, mégis meg-j
állapi Iható, hogy Monterey város elfoglalása nagjj
siker es a kannán^ « á w » SAUWJS g»p&6.
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8 Szent István-téren kigyulladt
egy transformátGrállomás

9 fBzoltók elvágták a vil!a;fiasvezeiéSíef és por' oltó készülékkel oltották el a lángokat

([A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerííáii este a Szent István-téren levő Bach-féle
fatelepen a gázgyár tulajdonát képező magasfeszültségű transformátorállomás
eddig még
ismeretlen
okból kigyulladt.
A tűzesethez a
tűzoltóság Horváth
István parancsnok vezetésével vonult ki és a tűz elfojtására most
alkalmazta
el&szór az újonnan
beszerzett poroltó készüléket.
Mielőtt a tűzoltóság azonban
a tűz lokalizálásához fogott volna, az égő
transformátor kikapcsolását kérte a légszeszgyártól A kérést nem teljesítették azonnal
és ezért az oltási munkálatokat vezető parancsnok parancsot
adott a fővezeték
elvágására.
Ezután működésbe hozták a poroltó
készüléket,
amely jól bevált I l y módon a
tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni.
ül fővezeték elvágásával
természetesen
azonnal sötétség borult a Felsőváros
egy részére és
csak később gyulladtak ki a lámpák, amikor
a Felsővárosnak az áramszolgáltatást átkapcsolták egy másik transformátorállomásra. A
légszeszgyár érzékeny kárt szenvedett a transformátor elégésével, mert az állomásban levő
tekercsek elpusztultak, amelyeket azonban még
a csütörtöki nap folyamán pótolnak.

A Belvárosi Bank Sgyében
a tőzsdebiróság a jövő bét elején
kézbesíti ki az Ítéletet
K szerdal tárgyaláson elfogadták a bank letétiét
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
Belvárosi Bank régóta húzódó ügyével a
budapesti tőzsdebiróság szerdán foglalkozott
Utoljára. A biróság Ítéletet szerdán azonban
még nem hirdetett ki, hanem az Ítéletet írásban a jövő hét elején kézbesiti ki az érdekelt
feleknek. A tőzsdebiróság előtt megtartott tárgyaláson a Belvárosi Bankot dr. Singer István képviselte. 'A tőzsdebiróság a
Belvárosi
Bank által deponált
13.600 pengő
készpénzt
'és négy darab takarékkönyvet
li-.OOO pengő
értékben
letétként
elfogadta.
'A tőzsdebiróság Ítélete elő a tárgyaláson
történtek után a legkedvezőbb reményekkel
néznek az érdekeltek. A tőzsdebiróság Ítélete
ellen felülfolyamodásnak van helye. A rendelkezések szerint azonban a tábla
soronkivül
tárgyalja
le a tőzsdebiróság
Ítélete ellen benyújtott
esetleges felülfolyamodásokat.
A táblai döntés után pedig a legrövidebb
idő alatt
megtörténik a 40 százalékos követelések kifizetése.

Hegyomlás 13 halottal
Moszkva, március 6. Zangésurból (Örményország) az a jelentés érkezett, hogy egy helységet hegyomlás
temetett el. Tizenhárom ember meghalt, a sebesültek száma 40.

Térey Gáborné Öngyilkossága
Budapest,
március 6. Freiburgi jelentés szerint Térey Gáborné, a Szépművészeti Muzeum
igazgatójának az özvegye szüleinek lakásán
öngyilkosságot követett el. A szerencsétlen úriasszony egy freiburgi mérnök leánya. A rendőrség megállapítása szerint pillanatnyi
elmezavarában
felakasztotta
magát,
mire
hozzátartozói
rátaláltak,
már halott
volt.

Biläie Powe

mmasmmmsi

a .Sárga liliom* Peredl Judith-Jának
nagy fi'mte, a

Rabszolgavásár

péntektől a Belvárosiban

pályázat
Felhívjuk a t közönséf?flsryelméta városban kiragasztott 14 nevos művész HarangSzappan plakátjára. Válassza kt, melyik a z á m u plakát tetszik önnek a les-jobban és az alanü .Szavazó szelvényt* kitöltve szíveskedjék az alábbi kereskedők bármelyikénél azt leadni, ahol fáradtsága jutalmául, mig a készlet tart, 1 drb Harang k é z m o s ó
szappant k a p Ingyen. így módjában less — ha még nem ismerné — e kiváló
gyártmányt kipróbálni.
•
A szelvények leadondók a kővetkező
Balogh Károly
Balogh Sándor
Berger László
Böröcs Pál
Braun Ferenc
Breuer Vilmos
Bürger Hermann
Csanádi Géza
Csenderits Imre
Csepella Ferencné
Danner Mihály
Dobó Imre
Domonkos Amália
Elek Ferenc
Engländer József
Friedmann Lázár
IfJ. Fürdők János
Golhovitg Károly
Gutfreund Károly
Hajnal Dezső
Haraszty Géza

Hirscb István
Hirsohl Testvérek
Hirth M.
Hódy József
Jung Jenő
Jnng Miklós
Kardos Jakab
Keoskeméti Emil
Kertész Adolf
Kiss Istvánná
Király János
Kocsis Ferenc
Koch Imre
Könyvessy Károly
Kovács József
Krauss Jenő
KHvtnyi Ferenc
Kroó Adolf
Kroó Sándor
Lázár Jásos
Lőrinez Ferenc

Lusztig Ernő
Magyar Andoraé
Makra Jánosné
Meisl Ignác
Mihályi Adolf
Morvay József
Mffller J .
Nagy Albert
Oláh Árpád
Ott György
Papp Ferenc
Putyora Mihályné
Rács György
Rácz János
Rőmer Miklós
Rósa Istvánné
Rosner Sándor
Rotter S. utóda
Sándor Ferenc
Sánta József

Löffler György

Schiffer Antal

Siager Béla

cégeknél:
Schneer Aladár
Schőhnberg Jakab
Schuberth Emil
Szabó Ede
Szécsi Izsó
Széli Antal
Szilágyi és Szabó
Srokolovszky Gyula
Tóth Péter Fia
Undisz Márton
Vajda Imre és Társa
Várady Józsefné
Varga Antal
Vermes Vilmos
Versing János
Vigh Fereno
Vigb Nándor
Vincre Lipót
Wallenstein L.
Wéher János
Zimonyi István
M. 23

II befligpiiiiiszter törölte a város löliségvetésébő?
a pálmaház építésére szánt összeget
Végre megérkezett az 1929 évi költségvetés Jóváhagyása

(A
!Délmagyarország
munkatársától.')
A
város 1929. évi költségvetését körülbelül hat
hónappal ezelőtt terjesztette fel a tanács a
belügyminiszterhez jóváhagyás végett Mint
ismeretes, szigorú belügyminiszteri rendelet
szabja meg azt a legkésőbbi terminust, amelyet
a városnak a költségvetés közgyűlési letárgyalásánál és felterjesztésénél feltétlenül be kell
tartania és Szeged város hatósága évek óta,
amióta érvényben van ez a rendelet, szinte
sportot űzött abból, hogy az összes városok
közül elsőnek készüljön el költségvetésével és
azt legelőször terjessze fel a belügyminiszterhez. így történt ez az idei költségvetéssel is
és a város polgármestere, amikór a minisztérium december közepe felé tárgyalni kezdte
a városi költségvetéseket, a nagy pontosságért
még külön dicséretet is kapott a belügyminisztertől.
A minisztériumban azután szóbelileg letárgyalták a költségvetést, nagyjából megmondották, hogy mi kifogásolni valót találnak
benne és szóbelileg felhatalmazták a várost,
hogy a költségvetés kereteiben gazdálkodjék
az uj esztendőben.
Az u j esztendőnek most telik már a harmadik hónapja, de a költségvetés hivatalos
jóváhagyása csak most érkezett meg. A belügyminiszter végre közölte a város hatóságával azokat a változtatásokat amelyekkel át-

szabdalta
a közgyűlés, által összeállított
költségvetést.
'A' lényegesebb' változtatások a kővetkezők":
A városi tisztviselők és alkalmazottak lakáspénzébe felvett összegből törölt 18.864 pengőt,
a város által bérelt helyiségek lakbérére
előirányzott összegből 6124 pengőt,
a nyugdijalap kiadásaihoz való hozzájárulásra előirányzott összegből 20.000 pengőt,
a városi földek kataszteri felülvizsgálására
előirányzott 8000 pengőt egészen tőrölte,
a Ferenc József Tudományegyetem pályadijaira előirányzott 8000 pengőből törölt 4000
pengőt,
a testnevelési alapra előirányzott ősszegből
törölt 10.000 pengőt,
a városi kertészetben
létesítendő
növényház építésére
megszavazott
30.000 pengőt teljes egészében
törölte,
a mezei közdülőutak, hidak stb". fentartására előirányzott 58.020 pengőből törölt 10.000
pengőt,
a városi házak után fizetendő házadő cimén előirányzott 81.432 pengőből törölt 8523
pengőt,
a katonai laktanyák fentartására előirányzott összegből törölt 15.000 pengőt.
Alkalmazottak kereseti adója cimén előirányzott 343.131 pengő bevételt felemelte
400.000 pengőre,.

i92lJ március 7.

DftLM AI»Y A RORSZ AG

elsőrendű magyar gyártmány!
M
a borfogyasztási adóbevételeket (J00.0Ö0 pengőről felemelte 615.000 pengőre,
a husfogyasztási adóbevételt 188.328 pengőről felemelte 194.328 pengőre,
a forgalmiadórészesedésből eredő bevételeket
507.500 pengőről felemelte 607.500 pengőre,
a város által bérbeadott helyiségek és laktanyák bérjövedelméből származó bevételből
törölt 46.198 pengőt.
Ezek figyelembevételével
a
kiadásokat
10,345.017 jjengöben, a bevételeket 9,515.527
pengőben állapította meg és így a hiány
829.190 pengő, melynek fedezetére .szükséges
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községi pótadó kivetési kulcsát, figyelemmel
az adóalapnál az évközben előfordulható törlésekre, 6-6 százalékban
állapította meg.
'A polgármester a belügyminiszter rendeletével kapcsolatban elmondotta, hogy a miniszter
állal előirt változtatások legnagyobb részét
a költségvetés szóbeli tárgyalása alkalmával
beszélték már meg, a változtatások között
csupán egy van olyan, még pedig a husfcb
gyasztási adó, amelynek
felemelése
uj. A miniszter a községi pótadó kulcsát változatlanul hagyta meg és igy az elrendelt változtatások nem jelentenek nagyobb komplikációt.
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Rádióalkatrészehet lepett
és a rendőr elül a fogadalmi templomba menekült
Sikeres belöröfegás

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A *
'A rendőrfelügyojő egészen a kora reggeli
betörők világában újfajta működési terület
órákig figyelte a környéket és 7 óra tájban
nyílt meg: lopják a rádiókat és a gramofonoa tettes kézre is került. A kultúrpalota környékat. Erre vall az a szerda éjjeli betörés,
kén fogta el Erdélyvári rendőrfelügyelőhelyetamelynek tettese a Deutsch
Albert-féle villates és előállította a központi ügyeletre, ahol
mossági üzletbe tőrt be és alaposan kifosz- kiderült, hogy N- Gy. 18 éves asztalossegéd
totta volna a cég raktárát, ha munkájában
Kihallgatása során elmondotta, hogy a Deutschegy szolgálatát teljesítő rendőr meg nem akaüzletben rádiófelszereléseket
akart lopni, amidályozza. Vitéz Erdélyvári
János rendőrfel- kor a rendőr megzavarta. Néhány tárgyat
ügyelőhelyettes éppen éjszakai inspekcióját
magához véve az őt üldöző rendőr elől a
végezte, amikor a Kárász-uccai Deutsch-féle
fogadalmi
templomba
menekült
és a betöüzletből gyanús világosságot látott kiszűrődni.
résből
származó
holmikat
a pincében
rej'Azonnal tisztában volt azzal, hogy betörő ga- tette el. A templomajtóhoz rendes kulcsa volt,
rázdálkodik a helyiségben cs megkísérelte, amit, mint a cserkészzenekar tagja szerzett
hogy a betörőt elfogja. Ez azonban neszét
Vallomása után detektívek mentek ki a fogavette, hogy felfedezték, munkáját azonnal dalmi templomban megjelölt helyre és ott
abbahagyta és Iianyatthomlok próbált mene- megtalálták
a lopott holmikat
és pedig egy
külni a rendőr elől. Vad futással rohant a
hangerősítőt, egy váltóáramú akkumulátort és
Belváros keskeny uccáin és sikerült is eltűn- egy forgó kondenzátort. N. Gy.-t előzetes lenie a rendőr /izeroei elől.
tartóztatásba helyezték.

„Itt a piros, hol o piros 1"
Vakmerő

szerencsejátékosok

CA Déhriágyarország
munkatársától.)
A Mars-téri
hetipiac környékén portyázó detektiveknek már
régóta feltűnt, hogy a tapasztalatlan tanyaiakat
élelmes fiatalemberek az úgynevezett *hol a vörös, itt a vöröst szerencsejátékkal fosztogatják.
A legújabban divatozó szerencsejáték három, vagy
négy darab recézett oldalú »tepsiből« áll. Az
egyik »tepsi« oldala szines, még a többié fémszínű. A bankár a tepsiket szemfényvesztő gyorsaággal forgatja és a kíváncsi játékosnak a földre
leterített tepsikből ki kell választani a szines
belsejüt Aki megtalálta, az nyert A tét tetszés
szerinti. A szerdai hetipiacon már 10 pengős tétekben játszottak. Nyerni majdnem minden esetben a bankár nyert, aki boszorkányos ügyességgel
forgatja lemezeit.
E divatos szerencsejáték nemcsak a városban,
hanem a közeli községekben is nagy népszerűségnek örvend. Ezért a professzionista bankárok szivesebben is dolgoznak a vidéken, mert
ott kisebb az ellenőrzés és talán több a pénz is.

A szegedi árvíz
története
most megjelenő szenzációs könyv terjesztésére néhány ügyes u r a t vagy bölgyet
magas jövedelemmel alkalmazunk.
Megbeszélés Széchenyi tér 4, (Tisza) II.
emelet 36, csakis délután 5 és 7 óra között.

a hetipiaci

forgatagban

Szerda délelőtt a Mars-léren Iuiss ilyen zsebvágó dolgozott. A tér hosszában már a kora reggeli órákban felállottak a »gyertyák«. Ezek a
segítőtársak. Két pengőt kapnak egy délelőttre.
Más dolguk nincs, mint a rendőröket és a detektiveket figyelni. Baj esetén sípolnak, amire mindenki menekül. Kellemes és veszélytelen pénzkeresési mód.
A Posztós detektivesoport délelőtt kilenc órakor
indult el. A bizalmas jelentések szerint a Marstéren ismét nagyban játszák a »hol a vörös, itt a
vörös»-t. A »gyertyák« azonban nagyszerűen működtek. Mire a detektívek a Mikszáth Kálmánucca végére érkeztek, a tér végében-hosszában
szóltak a sipok. A bangyabolyszcrű forgatagban
csak egy bankár került hurokra, aki as áldozatok
vallomása szerint egy óra alatt 300 pengőt nyert
össze. Amikor elfogták, már csak 15 pengőt találtak nála. Az áldozatok hiába slránkozták vissza
pénzűket A nyereség oroszlánrészét még idejében eltüntette.
A tiltott szerencsejátékon csípett bankár, névszerint Salamon Árpád 27 éves mutatványos. A
rendőrök először Petkóezy Lajos rendőrtanácsos,
kihágási biró elé vitték. Salamon mosolyogva mutatta be tudományát és esküdözött, hogy a nála
megtalált 15 pengőnél egy fillérrel sem nyert
többet.
— Ma rossz napom volt — mondotta. Tudtam,
hogy
»lebukom*.
— Miért nem dolgozik? — szólt a kihágási
biró.
— Keni kapok semmi foglalkozást. Orosházán
kereskedő voltam. Oltani üzletemet kirabolták .
Feleségem beteg és a gyermekem enni kér...
Sajnos tisztességes munkával nem boldogulhatok,
igy, hát ugy, keresek pénzt. aluw. tudok.
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Az elkeseredett szerencsejátékos pénzét elkobozták és ellene a járásbíróságnál tiltott szerencsejáték cimén eljárás indul.

A25 olvasó rovata
Panasz a Társadalombiztosító
adminisztrációja ellen
Tisztelt Szerkesztőségi Felkérem szíveskedjenek
lapjukban az alanti néhány közérdekű soromnak
helyet adni. Mint nem régóta önálló kereskedő,
nem ismerem pontosan a Társadalombiztosító Intézet adminisztrációját és igy jutottam abba a
helyzetbe, hogy amidőn alkalmazottam egyik reggel betegen jelentkezett, nem tudtam hová kell
neki menni magát megvizsgáltatni. Mondta szegény, hogy valami beteglapot kell az orvoshoz
vinnie, de ilyet nem találtam az intézettől kapott
nyugtán, vagy egyéb nyomtatványokon és kénytelenek voltunk várni a hivatalos óra megkezdéséig. Ekkor telefonkérdésemre felvilágosítottak,
hogy a pénztárnál kell azért jelentkezni és azután
azt nekem kell kitölteni és igy kell a beteglap
hátlapján megjelölt kerületi orvoshoz menni a
kitöltött lappal. Síikor cz már mind megvolt, elmúlt 9 óra és odaadva a betegnek a lapot, melyen tényleg fel volt tüntetve minden körzetnek
az orvosa — megmagyaráztam neki, hogy melyik
orvoshoz menjen. A feltüntetett orvos azt a meglepő választ adta, hogy ő már régóta nem orvosa
az intézetnek és az illetékes orvoshoz utasította
a beteget, aki ekkor már több mint másfél órája
járkált Mire odaért a tényleg illetékes orvoshoz,
elmúlt 10 óra és már nem tudta magát megvizsgáltatni.
Ezen konkrét eset késztet arra, hogy felvessem azt a kérdést, uem a legfontosabb érdeke-e
az intézetnek, hogy a beteg mennél előbb és
minden felesleges adminisztrációtól
mentesen juthasson
orvoshoz.
Ha már meg kell azt a nézetem szerint felesleges torturát járatni a beteggel, hogy minden
esetben előbb legalább egy órahosszat járkáljon,
miért nem adnak oiyan beteglapot, ahol a régen
megszűnt betegpénztári orvosok helyett azok nevei
vannak, akik tényleg tagjai az intézetnek.
Mi, kereskedők sajnálattal látjuk azt a sok felesleges adminisztrációt, ami az illetékek behajtásával jár és mint látjuk a szegény beteg még
jobban' van »adminisztrálva«. Az adminisztráción
megtakarított összeget vonják le az illetékekből
és akkor nem lesznek az újságok állandóan telve
kereskedők és iparosok panaszaival, akik nem
tudják megfizetni a tulmagas dijakat
Tisztelettel: Egy kereskedőt

Budapesti
Nemzetközi
Vásár
1929 május 4*től május 13-ig
a magyar ipar egységes bemutatóba.

50° o-os
utazási kedvezmény!
Részletes felvilágosítás és vásárígazolvány
kapható

Budapesten: a Vásárirodánál
V., Alkotmány ucca 8.

1-18

Szegeden: Kereskedelmi és iparkamara.
(A vásárígazolvány

ára 3 pengő 20 fillér.)

Színházjegyek
a Oélmagyarország jegyirodájában elővételi dU nélkül váltbatők
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L e l t á r u t á n i rendkívüli kedvezményes bevásárlási akció!
Hétfőtől kezdve március hő végéig ez összes féli árukot rendkívül olcsón árusítom.

Használta ki

ezt

az olcsó vásárlási alkalmai.

Luszti&

Budapest 250,000 pengői szavazott meg
a munkanélküliek húsvéti segélyezésére
Budapest,
március 6. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága ma délután a
szociáldemokrata községi frakció kezdeményezésére rendkívüli közgyűlést tartott. A szociáldemokrata párt nevében Peyer
Károly
határozati javaslatot terjesztett elő, hogy a
nyomor enyhítése végett a munkanélkülieknek a karácsonyi segélyhez hasonló húsvéti
pénzsegélyt
adjanak, az állam és a főváros haladéktalanul rendelje meg az építkezésekkel
kapcsolatos mühelyi munkákat és a lehető
legrövidebb idö alatt kezdjék meg a költség-

Hablás
Két alvó

vetésben szereplő nagy építkezéseket s végül hívja fel a kormány figyelmét a kartellek árdrágító tevékenységére.
A vita során elhangzottakra Buzáth
János
alpolgármester icflektált, aki a tanács
nevében elfogadta
Peyer indítványát
és azt javasolta, hogy az idei költségvetésben segélyezésre felvett 250.000 pengőt használják
fel a
határozati
javaslatban
kitűzőit
célokra.
A közgyűlés Peyer indítványát és Buzáth
alpolgármester kiegészítő javaslatát
eyyhan
gulag
elfogadta.

az autóiaxiban
utas

és egy

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ádám
József 56 éves hajókormányosnak kedden éjszaka a Boldogasszony-sugáruton veszélyes kalandja támadt. Ádám egyik állomáskőrüli
kocsmában mulatozott, amikor 11 óra tájban
el akart indulni hazafelé. Az állomás előtt egy
autótaxi soffőrje megszólította:
— Na öreg, egy pengőért hazaviszem!
A hajókormányos nem 6okat gondolkozott,
hanem beleült az autóba, amelynek
ülésén
egy ismeretlen
ember aludt. Ádámnak eleinte
furcsa volt a helyzet, de amikor látta, hogy
társa jóízűen alszik, ő is elaludt mellette. Néhány perc múlva a Boldogasszony-sugárut
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Vigjitik 8 lelv-n-sban.
Főszerepig C o a r a d N a s e i .
Elfed ások kezdete 5, 7. 9, vasár- és ünnepnap 3, 5. 7, 9 órakor

Élelmiszeri nehézségek
fenyegetik ByriS expeiliciéját

Berlinben betiltották
a „Mérges gáz"~í

A feljelentés alapján a rendőrség megindította a nyomozást és minden remény meg
van arra, hogy a vakmerő támadók kézrekerüljenek.

Berlin, március 6. A rendőrfőnök megtiltotta
Lampel »Mérges gáz Berlin felette cimü darabjának előadását. A betiltás indokolása az, hogy
a darab előadása veszélyezteti a közrendet és
biztonságot.

Változékony Mö enyhüléssel
Meteorológiai iniézel

jelentése: Hazánkban a derült időre az elmúlt
nem bocsájtják szabadon, a nagyváradi munkás- éjjel is erős lehűlés következett A hőmérság általános sztrájkba lép.
{ séklet minimuma több helyen ismét —10 fok
A marosvásárhelyi tüntetés alkalmával, midőn
a tömeg a letartóztatott Bene Józsefet ki akarta Celsius alá sülyedt. Pécsett pedig az éjjeli
szabadítani, a rendőrség és a munkásság közt vé- minimum —17 fok Celsius volt A maxires harc támadt, melyben 2 rendőr és 8 munkás mumok jórészt a fagypont fölé emelkedtek.
megsebesült. A rendet katonaság állította helyre, Jelentéktelen havazások az északkeleti részeken voltak. Budapesten délben a hőmérsékTöbb letartóztatás történt
let — 1 fok Celsius volt.

Elkészüli az uj íeleprész parcellák parcellázási térképe

Máid us

Mivel az első telekosztás alkalmával igen sokan
áruba bocsájtották a telket és sokan magas Ielépési díj ellenében adták azt tovább, illetve ruházták át másra az örökbérleti szerződést, a város
most szigorúbb feltételek felállításával
igyekszik
a spekuláció lehetőségét kizárni. A telek átruházásának lehetőségét ugyan nem zárja ki, ellenben
olyan magas átruházási dijat állapit meg, amely
szinte lehetetlenné teszi a telkek továbbadását cs
igy az, aki nem akar a telken építeni, valószínűleg
inkább lemond róla és a város hatósága azt
másnak adhatja majd ki.

A károsult nagyon szégyelte a történtekét,
busán ballagott hazafelé a téli kikötőbe és
csak szerda délelőtt szánta r á magát arra,
hogy rablás cimén feljelentést
tesz
támadói
ellen.

pénztárca

Kéíszázheívenegy házhelyet oszt ki a város
a SomogyMelepen

mmtmmmmmesm
B E L V Á R O S I

pítandó határidőig nem építené fel a kapott telken
a lakóházát, a telket elveszti és azt a tanács másnak adja ki.

közepén az autó megállt és Ádám József liajő,kormángos
már künn feküdt az ucca kövezetén. Kabátja nyitva és pénztárcája,
amelgben
íO pengő volt,
hiányzott.

eltűnt

Általános szíráfkkal fenyegelődznek, ha a íelaríózlalolíakaí nem bocsátják szabadon

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Még a novemberi közgyűlés határozta el a tanács javaslatára, hogy a Somogyi-telep területét
kibővíti,
mivel igen sok uj házhelyigénylö jelentkezett és
a házhelyekké felparcellázott terület már elfogyott,
sőt a kiosztott házhelyek legnagyobb része már
be is épült. A közgyűlés abból a területből csatolt hetven katasztrális holdat a Somogyi-telephez, amely a Vásárhelyi-müut és a régi nagyváradi müut háromszögében terül el. A közgyűlés
határozata alapján a tanács a mérnöki hivatalt
bízta meg a telephez csatolt terület felparcellázásával.
Kroől Oszvald városi méruök most készítette
el az uj parcellázás térképét. A hetven
katasztrális
hold nagyságú területet 271 házhelyre osztotta fel
ügyes uccabeosztással. Megfelelő nagyságú parcel- ,

Bmre, Széchenyi tér 2« szám.

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Londonból jelentik: Ideérkezett jelentések szerint Bgrd
expedíciója
élelmezési
nehézségek miatt kudarcot
fog vallani. Az expedíció
élelmiszerszállitó bajója a Bálna-öbölbe volt
kénytelen visszavonulni az orkán és a kedvezőtlen jégviszonyok miatt.

Véres munkástüntetés Nagyváradon
Bukarest, március 6. Az amnesztia-gyűlésekkel
és tüntetésekkel kapcsolatosan Nagyváradon tüntető felvonulás volt, amelyen követelték az amnesztiát és abcugolták a Maniu-kormányt Kövekkel
dobálták meg a rendőröket. Katonaság jött segit
ségűl, a tüntetőket szétverték és 95 embert letartóztattak. A letartóztatások miatt a szakszerveretek kimondták, hogy ha az őrizetbe veiteket
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Iákat hagyott ki közterek és gyermekjátszóterek
céljaira és gondoskodott arról is, hogy helye
legyen az uj teleprészben az építendő iskola, óvoda
és templom céljaira is.
Az uj teleprész térképét a mérnöki hivatal rövidesen bemutatja a tanácsnak és abban az esetben, ha azt a tanács is jóváhagyja, valószínűleg
a tiszti ügyészség kap megbízást a házhelyek kiosztására. A Somogyi-telep uj házhelyeiért máris
igen sokan nyújtották be kérvényüket a tanácshoz,
lényegesen többen, mint amennyi házhely áll rendelkezésre. A város hatósága ezeket a kérvényeket
egyenkint bírálja majd el és a telkeket azok között, akik igényjogosultak, sorsolás utján osztja
ki. A telket mindenki meghatározott időre szóló
épitési kötelezettséggel kapja meg és abban az
esetben, ha az örökbérleti szerződésben megállaKORZÓ MOZI
Márius J-tn
CsUSrtökan
A z
ő r t t l t e k
t a a f t f S a .
Orároa S Je:vonA«ban.
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Dráma 7 íeivonisban.
Előadások he*dele 5, 7, 9,

O l a n d .

k l s é r í e t

Főszereplő R I N - T I N - T I N .
vieir- is ünnepnap 3, 5, 7, 9 őrskor |

Jóslat: Változékony
idő csapadékt
mal és
enyhüléssel.
A Meteorológiai Intézet

hajlam-

esle 10 órakor
a következő jelentést adta ki: Hazánkban az
esti órákban a hőmérséklet a nyugati részeken a fagypont felett van cs keleten is megközelítette a 0 Celsius fokot. Az idö borult.
Prognózis: Változékony
lammal
és
enyhüléssel.

idő csapadék

haj-

A szegedi hőmérő
A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szerdán Szegeden
a hőmérő
legmagasabb
állása
1A Celsius,
a legalacsonyabb
pedig —10.2
Celsius volt. A barometer adata nullfokra és
tengerszinre redukálva 752.2 mm., a levegő
relatív páratartalma reggel 91, délben 79 százalék volt. A1 szél iránya nyugati, erőssége

1-2.
Hegedűs Lóránt Szegeden. H e g e d ű s Lóránt
nyugalmazott pénzügyminiszter szerdán Szegeden
tartózkodott, hogy a végváros gazdasági életét
tanulmányozza. Dr. C s e r z y Mihály kamawy 6egédtitkár kíséretében meglátogatott néhány na»gyobb szegedi gyárat és behatóan érdeklődött a
mostoha szegedi viszonyok részleteiről.

ffíTWTíTTíi?^»» 7 Kfí
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1929 míTrefus 7.

Ebv Idegbeteg fiatalember

éjszakai teletonbetyárkodása több szegedi orvossal
y '(A Délmagyarország
munkatársátólTöbb » bul jártak. Néhányan a város végére rohanszegedi orvosnak kedden éjszaka kellemetlen
tak ki, hogy egy állítólagos nagybeteget orvosi
órákat szerzett egy elzüllött volt banktiszt- segélyben részesítsenek.
viselő. A j ó családból származó fiatalember
A kellemetlenül rassz vicoeket elkövető
a késő éjszakai órákban telefonon, majd sze- fiatalember később a közkórházban, is megmélyesen súlyos betegekhez hivta ki az orvofordult Ott mindenáron felakarta magát vésokat Egyik ismert szegedi nőgyógyászt péltetni, majd olyan zavartan viselkedett, hogy
dául a Margit uccába invitálta ki azzal, hogy
az ápolók kiutasították a kórház épületéből.
felesége súlyos beteg. A megnevezett házban
A felültetett orvosok szerdán délelőtt a
milsem tudtak a nagybetegről, de az orvossal rendőrségen is panaszt tettek. A rendőrségen
megjelent fiatalembert ismerték. Tudták róla, már tudták, hogy a fiatalember idegbeteg.
hogy nőtlen és azt is, hogy súlyos idegbeteg
Beidézik a rendőrségre és szükséghezképest el.
A telefonon kihívott orvosok még rosszab- járást indítanak ellene.

esérkezfek

R

|
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É"va№peiiyek, ruhák, №ok, Eiivafszövefek $№. sfb.

^értéfc szerint rendelésre saját és hozott keimébSB Is
sísorangu kivlteiben, legolcsóbb árban készíttetnek.

Eeméeylué Feldmann Sári
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fj női íelö'ío áruháza Szeged, Széchenyi tér 2. sz. Főposta melleit.

Híreik
¥ 1 1 , 7 Csütörtök. Rím. kath. Aqu. Tamás.
' • Protestáns Tamás. Nap kél 6 óra
50 perckor, nyugszik 5 óra 53 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1-Ig. délután 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—.ysl-ig,
délután zárva
Egyetemi könyvtár (központ! egyetem I. eme(fit) nyitva d. e. 8—l-ig, d. a S—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Letnzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9.
IfTel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u.
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ut
II. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
Frankó Andor, Dugonics tér 12.
(Tel. 793.)
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)

— Halálozás. Dr. V ő n e k y Antal nyugalmazott
pénzügyi titkár hosszú szenvedés után kedden
délelőtt 49 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön délután lesz a Petőfi Sándor-sugárut 75.
számú gyászházbői.
— 386 méteres vízesés. Párisból Jelentik: A
lapok Írják, hogy Marquise szigetcsoporthoz tartozó Nakuhian szigetén sajátságos hatalmas vízesés keletkezett, amely pillanatnyilag a világ legnagyobb vízesése. Itt ugyanis a sziget területén
lévő tó vize a nagy esőzés következtében megdagadt. A tó vizét levezető folyócska eltért eredeti
irányától és egy 386 méter magas szikláról ömlik
a tengerbe.

x A Szegedi Altalános Munkás Dalegylet március
hő 10-én (vasárnap) délelőtt 10 órai kezdettel a
— A Dogonlcs-TársasájJ árvlzünnepélye. A Du- Korzó Moziban a Hódmezővásárhelyi Általános
Munkásdalkőr Vegyeskarának közreműködésével
gonics-Társaság az árvíz 50-ik évfordulója alkalnagy hangversenyt rendez. A hangversenyen közremával a városháza közgyűlési termében március
működnek még Hont Erzsébet operaénekesnő és
2-én, kedden délután 4 órai kezdettel emlékünne- Juhász Gyula író. Jegyek elővételben kaphatók a
pet rendez. Az ünnepély műsora a kővetkező: Munkásotthon gondnokánál, Hétvezér-ucca 9. 728
•Elnöki megnyitó. A szegedi árviz országos vonat— A városi nyugdíjasok figyelmébe. P o l e z n e r
hozásban. Beszéd, tartja dr. G l a t t f e l d e r Gyula
saiiádi püspök. Ünnepi beszéd. Tartja gróf 111 e- Zoltán ny. városi közgyám, a városi nyugdijasok
egyesületének elnöke felkéri az egyesület tagjait,
b e l s b e r g Kunó. Ünnepi óda. Irta J u h á s z
• iyula, szavalja F ő i d é n y i László. A szegedi hogy az egyesület által 1929 március 14-én, este
írviz 8 az irodalom. Előadja dr. D é z s i Lajos, a Zöldfa-vendéglőben rendezendő ünnepélyen és
i Ferenc József Tudományegyetem rektora. Árvizi az azzal kapcsolatos társasvacsorán jelenjenek
• mlékek. Felolvassa V i g h Gyula ny. társulati meg és a kibocsájtott aláírási iveket az egyesület
őmérnök. Szivárvány a viharban. Irta M ó r a Fe- pénztárnokánál, Bonyhay Sándornál (Városháza,
földszint, kőnywivői hivatal), vagy a Zöldfa venrenc alelnök, felolvassa dr. S z a 1 a y József.
déglősénél 1929 március 12-éig írják alá és a te— A belügyminiszter a városi nyugdijasok ok- ritékért járó 1 pengő 50 fillért fizessék le.
f uberi segélyét Is Jóváhagyta. Megírta a Délm a g y a r o r s z á g , hogy a belügyminiszter jóváz A mindennapi étlap a háziasszonynak állandó
hagyta a közgyűlésnek azt a határozatát, amellyel
gondját képezi most a téli hónapokban. Friss
városi nyugdijasoknak még decemberben ka- főzelék é3 gyümölcs sincsen. Fáradjon tehát a
Meinl-üzletbe, ahol levesspárga, főzelék dobozrácsonyi segélyt szavazott meg. Budapestről érban, tésztanemüek, mint makaróni, spaghetti, kookezett liiradás szerint a belügyminiszter most
iz októberben megszavazott segélyeket Is Jóvá- katészta, jamek, a legjobb minőségben, olcsó áron
vásárolhatók. Ha még nem vásárolt, tegyen próbahagyta.
x Bútor olcsón beszerezhető az Asztalosmeste- vásárlást
x Járványok ©Ben legbiztosabb Ordőg Vince bora.
rek Bútorcsarnokában, Dugonics tér 11.
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Özv. dr. Vőneky Anlalnó sz. Uplay Ilonka, valamint gyermeke Ilonka és édesanyja
m mélyen szomorodott szívvel leientik, hogy forrón szereteti drága |ó férj, aoa és gyermek

Dr. Vőneky Antal

n y , p. U. MtKAr
folyó hó 5-én délelőtt 9 érakor 49 éves korában, boldog házasságinak 16-lk évében, hosszú és kincs
szenvedés után visszaadta lelké) teremtőjének.
Feledhetetlen halottunk földi maradványalt f. hó 7-én délután fél 4 órakor a Petőfi Sándor
svg&rui 75. szám alatti gyászházban a róm. kath. egjház szertartósai szerint fogjuk beszenteltetni és
onnan a belvárosi róm. kath. sírkertben 6rök nyugalomra heyeznt.
Engesztelő gyászistentisztelet a fogadalmi templomban folyó hó 7-én délelőll 10 órakor fog
a Mindenhatónak feleján'tatni.
Szeged. 1929 március 5-én.
t e g y e n o l y k O n n y U licited a fUld, m i n i a m i l y e n n e h é z neUtlnU A feledé»!
Gyászolják míc Nagybátyja ts neje, apösa, anyósa, •«gorál,. »ögornö), a VíuclfT-, Kopasz-, Nog-rpSI- ís Csala-csal&dok.
valamint nagyszáma butAial és ismerései.
Külön villa moskecs; a Kalváiia térid.

Szívbetegeknek és érelmeszesedésben
szenvedőknek a természetes „Ferenc József*
keserűvíz használata könnyű és pontos bélműködést biztosi! KlinfVai vizsgálatok Igazolják. hogy a Ferenc József víz különösen
agyvérzésre és gutaütésre hajlamos idősebb
embereknek kitűnő szolgálatot tesz. Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerflzletekben.
B.4

Ozv. Bledí Adolfné
jótékony működése
özvegy B i e d l Adolfné halálával Szeged egyik
Iegjótékonyabb uriasszonya távozott el az élők
közül, aki hosszú évtizedes működése alatt, mint a
Szegedi Zsidó Nőegylet egyik vezetője a szegényeknek, az aggoknak, az elesetteknek, a szűkölködőknek valóságos gyámolitőja volt Ugy ismerték, mint aki mindig, mindenhol és mindenkit
segített, ha kérő szóval hozzá fordult. Nagy ambícióval töltötte be tisztségét a zsidó nőegyletben.
Évtizedeken át volt az egyesület
választmányi
tagja, liz évig pénztárosa, csaknem ugyanannyi
ideig alelnöknője. A mult évben, amikor rajongásig szeretett fiának, dr. B i e d l Jenőnek tragikus
halála megtörte az addig életerős és tevékeny
urfasszonyt, lemondott alelnöki tisztségéről és
akkor a Szegedi Zsidó Nőegylet közgyűlése hálája'
és elismerése jeléül ö r ö k ö s t i s z t e l e t b e l i
e l n ö k é n e k választotta meg.
Nehéz időkben küzdött emberbaráti frontján
özvegy Biedl Adolfné. Amikor a háború végigszántott az országon, ő is azonnal munkához látott, a hadikórházakban fejtett ki önfeláldozó tevő*
kenységet; különösen a felsőipariskolában elhelyezett hadikórházban és a zsidó nőegylet által
fentartott kórházban. Bengeteg jótékonysági mozgalmat irányított azokban az időkben, katona-«
napokat rendezett, de ebben az időben a csecse*
mőkre Is volt gondja. Minden munkából kivette
a részét és a zsidó nőegylet elnőknőjének, özvegy,
H o 11 z e r Jakabnénak huzamos betegsége alatt
is teljes mértékben működött közre az ügyek
vitelében.
őszinte és mélységes gyász kisérte utolsó útjára
a melegszívű jólékony matrónát. Magas szárnyalású beszédben búcsúztatta dr. L ő w Immánuel
főrabbi özvegy Biedl Adolfnét, akinek emlékére
a Szegedi Zsidó Nőegylet vasárnap délután gyász*
ülést tart.
— Előadás a mérnökegyletben. A Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet rendezésében S z a b ó Nándor miniszteri tanácsos 8-án, délután 6 órakor
a kereskedelmi és Iparkamara dísztermében vetített képek kíséretében nagyérdekü előadást tart,
melyre az érdeklődőket ezúton hívja meg az elnökség. Az előadás tárgya: »A kairói nemzetközi
hajózási kongresszuson szerzett műszaki és egyéb
uU benyomások.«
— 31 millió dollár tőzsdenyereség. NewyorkI
jelentés szerint a newyorki tőzsdén napok óta
tartó példátlan hossz alatt egy B a k e r nevű bankár 31 millió dollárt keresett spekulációival. Több
más tőzsdei játékos is fantasztikus ősszegeket keresett
x Kérje telefonon 500-asl vagy „Kéry-aulóiaxM" m
— Tetötüz a> istflía-nceában. Szerdán délután
két órakor jelentették a tűzoltóságnak, hogy az
Iskola-ucca 27. számú ház tetőzete kigyulladt A
kivonult tűzoltók a tüzet azonnal lokalizálták- A
kár jelentéktelen.

iiiüiérgeiés a száSMáiiaR
— robbanással
Bécs, március 6. A bécsújhelyi «Istenszeme»
szállodában tegnap este megszállt egy férfi
és egy nő. Éjjel észrevették, hogy a szobából
gázszag terjed ki. A szálloda személyzete,
amely szerencsétlenségtől, vagy kettős öngyilkosságtól tartott, elkövette azt az elővigyázat}lanságot, hogy nyilt lámpával hatolt be a szobába, mire heves robbanás történt, aminek következtében a szálló három alkalmazottja salyosan megsebesült, azonkívül pedig nagy károk történtek. A házaspárt holtan találták az
ágyban. A világitógáz mindkettőt megfojtotta,
Személyazonosságukat még nem tudták meg«
állapítani.
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— Orvos] hír. Dr. Rex Ernő orvos, Kigyő-ucca
f . szám, szabadságáról visszatérve ismét rendel
foelbetegeknek. Röntgen. Diathermia.
, — Tüzes vassal égette a gyereket. Orosházáról
Jelentik: Nemrégiben páratlanul álló esemény hozta izgalomba az orosházi S z ő l l ő s lakosságát. Az
Iskolásgyermekek mindenütt híresztelték, hogy
tegyik kis társukat neveló'anyja tüzes vassal sütögeti. A Szóllőközi iskola első osztályába járt a
hatéves N a g y Lajos, aki Zsedényi Andrásáénál
volt nevelésben. Zsedényiék a gyermeket a mnlt
évben vették magukhoz nagy szegénységben élő
édesanyjától, aki négy gyermekét nem tudta eltartani. A fiucskának nem sokáig volt jő dolga uj
szüleinél, akik egyre brutálisabban büntették meg
jninden kis csínyért Nemrégiben a tanítónő észrevette, hogy Nagy Lajos nem tud ülni a padban.
(Kérdőre vonta a gyermeket, aki elmondta, hogy
Sievelőanyja megtüzesített hajsütővassal ugy össze¡égette, hogy a nagy fájdalomtól képtelen leülni.
A tanítónő az iskola fásládáján fekvőhelyet készített a gyermeknek és az esetről jelentést tett A
(nevelőanya, amikor felelősségre vonták, beismerte
kegyetlen tettét, de azt babonasággal indokolta,
iázzál, hogy a kisfiút, aki éjszakánként nem tudott
magára vigyázni, ilyen módon, tüzesvas belédugáisával próbálta meggyógyítani. Súlyos testi sértés
Vétségéért vonj á t majd felelősségre a brutális
Nevelőanyát

A szegedi BT hathetes bíró tanfolyam megren-t
dezését határozta el. A tanfolyamokra március
18-ig lehet jelentkezni. Jelentkezés a BT hivatalos
helyiségében kedden és pénteken este 7—8 óráig.:

ISöcltó
A

leadóállomások
mai
műsora
Budapest. 9.15: Hangverseny. 12.05: A m. kir.
1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye.*
17.10: A m kir. főldmivelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. 17.40: Magyari Imre és cigányzenekarinak hangversenye. 18.50: Angol nyelvokta-;
tás (J. W. Thompson). 20.10: Versek. Elmondja:
Majomé, Papp Mariska. 20.30: Stefániái I. kamara-^
művész zongorahangversenye a Zeneművészeti Főiskolából. 22.50: A m- kir. Operaház tagjaiból
alalrutl zenekar hangversenye. — Barcelona. 13.30:
Rádió-trió. 17.30: Szórakoztató zene. 18.10: Rádió-1
sextett. 21.10: Szimfonikus hangverseny. — Bécs.
11: Délelőtti hangverseny. 16.10: Délutáni hang-,
verseny. 20.05: Schubert—Bérté: »Három a kislány« cimü operettjének előadása. — Berlin. 16.50:
Zilzer Ibolyka hegedühangversenye. — Bern. 12.50:
readktvfi! ritka, nemes feávé-Gramofonhangverseny. 16: Délutáni hangverseny.
fóliákból összeállított finom, 18.15: Gramofonhangverseny. 20.30: Zenekari hangkellemes, pikáns aromája verseny. — 5. G. B. Daventry Experimentál. 15:
keverék.
Szimfonikus hangverseny. 16.30: Josef Newmann
X Del-Ka újrarendezett cipőkirakatai kellemes
Vi
kg. P 3 * 5 0 .
1.6 és Josef Bourne hangversenye. 18.30: Tánczene.
¡/eltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár és tartósság — ez jellemzi a Del-Ka-gyártmányt Fiók: Szeged, Klauzál íér 2- sas. — Frankfurt. 20: Kamarazene. Dvorak A-dur op.
Kárász ucca 14.
671
81. zongorakvartettjének előadása. 20.45: B. Shaw
»Candida« cimü misztériumának előadása. Utána
, — Szőke hajú törpe négerek. Miamiból jelentik
zenekari hangverseny. — Kaltowitz. 17.55: Délutáni
B lapok, hogy M a r t i n Johnson, amerikai utazó,
hangverseny. 22.30: Tánczene. — Köln. 10.15: GraaM jelenleg a belga Kongóban felfedező utazámofonzene. 12.10: Gramofonzene. 13.05: Déli hangison van, táviratot küldött, mely szerint az Itura
verseny. 17.55: Phonola-hangverseny. 20: Halhahegység közelében törpe négerek által lakott falut
A Bástya vasárnapi győzelmét nem kis részben tatlan hangok. Gramofonhangverseny Caruso-lífedezett fel. A lakosoknak az a különösségük,
kondidóbcli fölényének köszönhet;. Az a lendület, mezekkel. — Königsberg. 16.30: Délutáni hangverhogy a hajuk teljesen szőke és növésük 7 éves
korban megszűnik. Ennek oka az, hogy sajátságos ami erőt adott a támadásoknak, a csapat jó seny. 20.45: Leoncavallo »Der Bajazzo« cimü opekémiai anyagot tartalmazó salátával táplálkoznak, kondícióját mutatja. Elsősorban ez állt a siker rájának előadása. — Latisanne. 13.05: Gramofon-'
mögött és ezért talán néhány szóval illik meg- hangverseny. 15.40: Szórakoztató zene. 20.30:;
mely orvosi vélemény szerint hat a növekedést
szabályozó mirigyrendszerre. Johnson a saláta- dicsérni a Bástya mai trénerét, Weiglhoffert. De Orosz zenekar és orosz énekkar hangversenyének
ha van is érdeme ennek a komoly sportembernek közvetítése. — 2. L. O. London 5. XX. Daventry.
íajból néhány mintapéldányt küldött Newyorkba
a csapat kondiciójának feljavításában, dicséret 12: Déli hangverseny. 18: Joan Muirella (alt) hang-i
laboratóriuma számára tanulmányozás céljából.
illeti a csapat valamennyi tagját is, mert lelki- versenye. 18.45: Mozart-szonáták.
21.46: Frank
x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-o. Tel. 8-71. ismeretesen készültek erre a fontos mérkőzésre. Phillips (bariton) hangversenye és katonazene.
Ugylátszik a csapatban a szellem is javuláson
22.35: Tánczene közvetítése. — Milánó. 11.15: Grament keresztül azáltal, hogy Wciglhoffcr vezeti a mofonzene. 12.30: Rádiókvintett. 16.30: Szórakozó
tréningeket, mert alig emlékszünk még tavaszi tató zene. 17.20: Gyermekőra. 20.30: Jelzés, V.
gyermekszereplőkkel
szezonra, amikor a mostanihoz hasonló jó kon- Bellini »Norma« cimü operájának közvetítése. —
a V á r o s i S z í n h á z b a n március 15-én délntin Ml 4
dícióban startolt volna a szegedi proficsapat.
München. 12.55: Déli hangverseny. 17.30: Schramórai keidettel. legyek válthatók Fodor ucca 7. tz. alatt K. Nagvtiénil és H jfímann Hugóni fodrászszalonjában.
708
Az I. liga csapatok vasárnap három nemzetközi melzene. 20.15: A házizenekar hangversenye. —
és két bajnoki meccset játszanak. Bajnoki mérkő- Nápoly. 17: O. Di Nápoly (szoprán) hangversenye.
zést fog játszani a III. ker—Vasas és Újpest- 21.02: Mario Costa »Re Di Chez Maximé« tímü'
Budai 33. Nemzetközit játszik a Hungária a Spár- operettjének közvetítése. — Prága. 11.15: Gramofontával Prágában, a Sabária Newyorkban a Giants- zene. 12.30: Déli hangverseny. 16.30: Szórakoztató
sal, Budapesten pedig a Ferencváros méri össze zene. 19.05: Könnyű esti zene. 21: Slavko Popov
erejét a bécsi WAC-cal. A többi I. osztályú liga- gordonkaművész hangversenye zenekari kísérettel.
csapatok barátságos mérkőzést játszanak.
— Róma. 13: Rádió-trió. 17.30: Szórakoztató zene.
Városi zeneiskola magyar hangversenye III. 13.,
A SzAK-birkozók vasárnap Ceglédre utaznak, 20.45: A »római kvartett« hangversenye. Utána
szerda, délután 5. Tisza. Jegyek az intézetben
ahol a Ceglédi MOVE-val klubközi versenyt ren30 fillértől előre válthatók.
698 deznek. Ez a verseny revansjellegü, mert leg- G. Verdi »Requiem«-jének közvetítése. — Stuttgart.
10.30: Gramofonzene. 16.35: Délutáni hangverseny.'
utóbb a ceglédiek voltak Szegeden, amikor a SzAK
Operarészletek Wagner, Gounod és Puccini müfölényesen legyőzte őket. A SzAK-birkozók közül veiből. 20: Kamarazene. — Varsó. 12.35: HangverHarmónia hangversenyek:
Waldbauer—Kerpely péntek, tnárc. Í5. Kevés a kővetkezők fogják Cegléden a piros-fekete szí- seny. 17.55: Délutáni hangverseny. 20.30: Zeneneket képviselni: Légsúly: Fotó, pehelysúly: Ger- kari hangverseny. Grieg müveiből. 22.30: Tánczene.
jegy 2 pengőtől.
mán, könnyűsúly: Dobó, kisközép: Gál, nagyközép: — Zürich. 12.02: Gramofonhangverseny. 15: A háziFrank, kisnehéz: Zemkó, nehézsúly: Bodó. Ez a zenekar hangversenye. 16: Délutáni hangverseny.
A színházi iroda hirei
gárda vidéki viszonylatban tekintélyes erőt rep- 17.55: Gramofonzene. 20: Balalaj ka-előadás.
№ délután rendkívül mérsékelt heíyárakknl: rezentál, alig kétséges az ujabb győzelem.
Godót, a Zrínyi játékosát, akit még ősszel
Az utolsó Vcrebély lány.
№ este: Carmen. Bizet világhírű operája ma Schweiger bíró feljelentett, a szegedi fegyelmi
este szerepel a szinház műsorán, a főszerepekben bizottság megdorgálta, mert a birófenyitést nem
Gaisler Lola, Szász Edith, Szőrád, Bihari, Arany, fogadta el döntő bizonyítéknak. Schweiger az orKeleti Erzsi. Ernyei, Fodor, Veszely és Cson- szágos felebbvitelihez vitto fel az ítéletet és ez a
felső fórum most 6 hónapra ítélte el Godót. Ez
kával.
az ítélet nemcsak Godót sújtja, hanem még inkább
Párisi divat. Békefy—Lajthay legújabb és Szegeden is rendkívüli sikert aratott operettujdonsága a Dőlkerület fegyelmi bizottságát.
A Középcurépal Kupáért eddig az I . liga első
ezen a héten még pénteken és vasárnap este
és második helyezettje játszott. Most oly értelmű
kerül színre.
javaslatot terjesztettek az országos tanács elé,
Molnár Ferenc bárom egyfelvonásos remekműve, hogy a jövőben a második helyért és a második
a Szinház szombaton premterbérletben, hétfőn A. helyezett és a Magyar Kupa győztese küzdjön
'bérletben kerül színre.
meg egymással. Ha ez a javaslat keresztül megy,
Szombaton délután ifjúság! előadás: Hoftmann ugy ez csak jövőre vonatkozik, mert ezévben
mesél.
nincs kiírva a Magyar Kupa.

Hacienda Jean
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Zürichi deviza Tárlati Páris 20.30.75, London
25.23, Ncwyork 520.00, Brüsszel 72.17.5, Milánó
27.23, Madrid 78.87.5, Amsterdam 208.27.5, Berlin 123.30, Bécs 73.08, Szófia 3.75.5, Prága 15.40,
Varsó 58.35, Budapest SO-63.5, Belgrád 9.12.75, Bukarest 3.09.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90,
¡>Iga frank 79.45—79.75, Cseh korona 16.92.5—
17.00.5, Dán korona 152.50—153.10, Dinár 10.0010.00, Dollár 570.70-572.70, Francia frank 22.5022.70, Hollandi forint 229.05—230.05, Lengyel zloty
(14.10- 04.40, Leu 3.39-3.43, Lira 29.87—30.12, Német márka 136.00—136.50, Norvég korona 152.55—
153.15, Osztrák schilling 80.47.5-S0.82.5, Spanyol
pezeta 86.35-86.95, Svájci frank 110.07.5-110.47.5,
Svéd korona 152.80-153.40.
irányzat: A mai értéktőzsdén az áralakulás
mindvégig egyenetlen volt. Az üzleti tevékenység
rna sem alakult ki, azonban a lanyhltó momentumokkal szemben elég ellenállást tanúsítót!, ennek
következtében az árfolyamokban sem mutatkoztak
nagyobb eltolódások. Csupán egyes kivételes érlékeknél lépik tul az 1 százalékot Erőteljesen
cllanyhult a Levanta, továbbá a papíripar, ezzel
szemben említésre méltó a Ganz—Villamossági 2.5
pengős árnyeresége. Az irányzat zárlatkor egyenetlen, üzlettelen. A fixpiac ma is üzlettelen, a
valuta- és devizapiacon az irányzat egyenetlen
változás nélkül.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-e«
tiszavidék! 25.60-25.80, fclsőtjszavldéki 25.45—25 65,
egyéb 25.25-25.45, 78-as tiszavidéki 25.85-26.05,
ídsőtiszavidéki 25.70—25.90, egyéb 25.50-2570,
",9-es tiszavidéki 26.15—26.35, felsőtiszavidéki 26.00—
26.10, egyéb 25.80—25,90, 80-as tiszavidéki 26.30—
26.40, ielsőtiszavidéki 26.10—26.20, egyéb 25.95—
2G.05. Rozs pestvidéki és egyéb 23.15—23.23. Köles
28.00-28.50. Zab I. 25.60-25.85, közép 25.25-25.50.
Tengeri tiszántúli 29.60—29.80, egyéb '28.65—23.90.
Irányzat tartott, a forgalom csekély.
Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza alig tartott Mára 121 egynegyed—egynyolcad, máj. 125
háromnegyed—ötnyolcad, jul. 128 egyketted—háromnyolcad. Tengeri tartott Márc. 94 háromnegyed, jul. 101 egyketted. Zab nyugodt. Mára 45
ötnyolcad, máj. 48 egyketted, jul. 48 háromnyolcad. Rozs alig tartott. Márc. 107 egynegyed, máj.
109 háromnyolcad, jul. 109 egyketted.
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Háló, ebédlő, urNroba elsőrendű kivitelben készfii
489
Busa János műbútorasztalosnál
Vanasszentpétvr ucca 25 Kész ebédlő raktáron.

Sszegeden

* legjobb és legolcsóbb világmárkas varrógépek, kerék-

párok 63 Írógépek, valamint azok alkatrészei kizárólag
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A

Maasensíem ésVogíer
hirdető Iroda rí.

1929. évi

most jeSent meg[j A szép kiálllfésu katalógus áttekinthető módon dol
... fioztn fel a hazat napi és szaksoftó minden orgá
numáról szíló fontos adatodat és pedia ugy a
I tóvárosiakét, mint a vidékiekét (Összesen 650 saltó
n ¡érmékét) és világos beosztásával nélkülözhetetlen j
}• «pgédkönyvéTé és tanácsadójává válik minden hír
delönek.
Hirdető feleknek a

és

foirdeío iroda rí.
Budapest, V., Dorottya ucca 11.
| készséggel bocsátja ingyen a katalógust rendel
kezésie.

!WH

A NYUGATI M I M
ANGYALA

106
Habzik, ha habozom, gyorsít, ha gyorsítóik s a kővetkező pillanatban már előttem áll
ő, a fenséges nő, az Anya, vérem menvaszszonya, John Dee istennője s mosolya ősrégi
vágyak teljesítését ígéri.
Kitárom karjaimat. Mosolyogva felém int,
hogy kövessem ...vékony, ezüstfényü keze megérinti tőrömet, ujjaim szétnyílnak, hogy odaadják neki, ami az övé az ajándék jogán.
Fejem fölött ekkor ujabb fény villan félném a hold fényei Gondolkodás nélkül tudom,
hogy a Baphomet lebeg fejem fölött karbunkuluskoronájával: fénye nem vakit, nyugodt, hideg és éles. Ugyanakkor az előttem
lebegő titokzatos urnő arcán mosoly fut végig,
de érzem, hogy ez az emésztő, évezredes boldogságot igérő mosoly titkos küzdelmet vív
a karbunkulus jéghideg fényével. — És ez
a csak pillanatig tartó győzelmi mosoly hirtelen gyanút ébreszt bennem — felébredek
kábultságomból, észreveszem, hogy tekintetem
akadály nélkül hatol át a téren, hogy nézhetek
előre, hátra, mint a kétarcú Baphomet. És
magam előtt látom Világ asszonyt ravasz mosolyával és szentté hazudott arcával — látom,
hogy hátul, nyakától lábikráig nyitva van a
teste, melyben mint egy sirban nyüzsögnek
a viperák, varangyosbékák és egyéb undok
féreg. Élőiről jó illatok áradnak belőle, arcán
és termetén istenői báj, hátulról rothadás
bűze hatol felém és kitörölhetetlenül lelkembe
vésődik a reménytelen pusztulás iszonyatos
képe.
Kezem erősebben markolja meg a tőrt, szemem, szivem bizakodóbbá lesz, felvidul. Barátságos hangon szólok a kísérlethez:
»Távozz Isais, az összeesküvés terepéről 1
— Másodszor, nem csalod már meg a Hoel
Dhatok unokáját I Add fel a játszmát és elégedj meg azzal, hogy Mortlake parkjában
egyszer már győzedelmeskedtél 1 — A. tévedésért megbűnhődtünk!»
Hirtelen szélroham bőg végig a mezőn, a
hold ólomszürkén felhők mögé rejtőzködik.
A szélben mintha egy vadul eltorzult arc
lebegne el mellettem, közvetlenül a föld fölött,
vérben forgó dühös tekintetet vetve alulról
arcomra — és egy vörös szakáll súrlódik
bőrömhöz: megismerem régi pajtásomat, Bartlelt Greent, John Dee első kisértőjét
Vad kísértetjárás indul meg. A fekete Isais
villámgyorsan alakot változtat, egyik észveszejtőbb, mint a másik, egyre meztelenebbül,
egyre szemérmetlenebbül járja előttem a táncot — De egyre hatástalanabbul is, nyomorúságosnak és visszataszítónak tűnik fel előttem, mint egy uccalány szánalmas erőlködése.
És most minden lecsendesül körülöttem,
béke ü l a levegőben és a csillagok tiszta,
mozdulatlan fényében. De ahogy hátranézek,
észreveszem, hogy alig egy lépes választ «1
már csak a külső fal kapujától, ahonnét
meredeken és feltartóztathatatlanul vezet az
ut az ismeretlenbe.
És csak most értem meg, hogy milyen közel
voltam már ahoz a határhoz, amely Gertner
Tivadar figyelmeztetése szerint Elsbethstein
világát elválasztja a fekete Isais világától.
Mialatt én azt hittem, hogy mozdulatlanul
állok, a démon maga felé vonzott é3 csak
az utolsó pillanatban tartott vissza és mentett
meg a Baphomet nagy kegyelme. Köszönet,
amiért méltónak találtattam
!.„
*

kozik: az én mellemen Is ott ragyog az aranjj
rózsa.
^
Gardener barátom mellettem áll: körülöl*
lem, mintha méhrajok röpdösnének.
Fehéren fénylő alakok vonulnak el mellet«
tem, messziről egyre többen jönnek. A zúgás
a teremben egyre hallhatóbbá, ritmikusabbá,
zengőbbé válik. »Mennyi jóbarát!« — gondolom »és én röviddel ezelőtt még nem tudtam, hogy hova meneküljek éji nagy félek
meimbenlc
^
Gardener megfogja a kezemet és ismeretlen
utakon újra visszavezet a kastély kertjébe.
Megáll és a virágágyakra mutat, amelyek
forró illatot lélekzenek:
(Folyt. kőv.)l

SzegetI

sz. Kir„ városi
e

Csütörtök este /< 8 órai kezdettel.

szin&áz
Bérletszünet

Opera 4 felvonásban. Szövegét Prospcr Mériméa
elbeszélése után irták: Mellhac H és Halévy LÜ
Zenéjét szerzette Bizet Gy. Fordította:. Abránylj
Kornél.
Rendezi: Sziklai Jenő.
Vezényli: Fridi Frigyfia.1
Személy ek:
Doh José, tizedes — — •— Szórád Ferenc
Escantilló, toreador —
•— Bihari Sándor
Dancairó, csempész — — >- Fodor Emil
Remendado, csempész
•— Veszcly Pál
Zunlga, hadnagy
— •— •— Arany Józset
Morales, tizedes — — — •— Csonka Antal
Carmen, cigányleány — — •- P. Gatzter Lola
Micaela
— — — — •- Szász Edith
¡"rausqulta, cigánylány — •- Keleti E m i
Mercedes, cigánylány
— •- Ernyel Gitta
Szín: Szevilla és környéke. Idő: 1820.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Déhnagyaroraság
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.

Apróhirdetések
Yestmény, Szólt« haj, kék
szem, Jobb J3vő, V7crthelm, Sregtft, Télutó, Komoly 18, Tavasz, Diskrét
32, Irén, Amor, Nyugdíjas, Németül tudók, Nem
bánja meg, Cserkész jeligére levél van a kiadóban.

3UTOROZOTT

Építtetők
figyelmébe i

Ajánlom elsőrendű olcsó
épületmunkáimat.
Faragd
Sándor épületasztalos. Ho*
biárt basa u. 5.
Mindenes, ki főzni tud fel«'
vétetik, Wigner Kárász u;
0., IL emelet balra.

Szépen bútorozott szoba 2
személynek kiadó. Klauzál
tér 8., II. emelet 17.

Mulhutor

Átutazó uraknak bútorozott
szoba minden kényelemnek
megfelel, azonnal kiadó. —
»Kellemes otthon 15« Jelige.

SP1TZEH

Elegáns uccai bútorozott
szoba földszinten kiadó. —
Fodor ucca 17.
Külónbejáratu bútorozott
szoba, villnay világítással
13-éro kiadó. Kálvária a
2. szám.

Lmeleti 1 szobás lakás
május l-re kiadó, vilanynyal. Szatymax ucca 1.

hálószobák fis planlaók meg.
tepó olcsó aron

asztalosnál

Margit ucca 12. szám.

Rádió

501

S e h o l o l c s ó b b a n ! 11
és k-llíkek gazdag választékban

Siftníé Sándor gépkereskedöntl
Gzeged, Kiss ucca 2.

729

727

Nem ke!!
barnakenyér

mikor elsőrendű fehér kenyeret kapok 30 miértért
kilóját
Forgó Lajos sütődéjében
Pásztor ucca33, Alsóváros.

Foglalkozás

Eva, levele van Endrétől
Postrcstant, kérem hlrjonfí
telefonon.
ij

Német kisasszony délutánra
azonnal felvétetik. Bocskay u. 7.

Szőke haj, kék szem, №
vele van a kiadóban.
!

TSrekvA, fiatal szolid fiatalember bankszolgaS,

ÍKÜLÖNFÉLÉK
! Harísnyaíefelésekg

p'nzbeszedfll, r?ktámokl, vapy
hasonló állási ke-es aznnnatra.
Leveleket „ J ó csatádból r e l ó " j u| har snyák. fíirfl zuknlk ejrdiva! loaahb sz nekHen, DMC anyagjeligére a kiadóba.

Gertner Tivadar áll újra előttem és »Testvér«-nek szólít.
' bol. öeiyém'wrisnyn szemie sze.iíst legiuiínveabban készít
Felsőruha és fehérnemű *, Kelemen
aHUom, hogy beszél hozzám és ha benső.
Iionka, Iskolx ueca 14.
varrónő
házakhoz
ajánlko
Hallom, hogy beszél hozzám és ha benső !
/ik olcsón, esetleg géppel
nagy diadalujongásomban nem is tudok fi- is. Jelige iBudapesti.«
I és
gyelni rá, azért mindent megértek, amit mond
Angolos
varrólányokat
és
és parancsol.
anyagból
tanuló lányokat felvesz;
ZÜI
Fehér ruha borítja testemet. Földre sülyesz- és
Báck Lili divattereia —
teit tekintetem alulról jövő fénysugárral talál- Kárász ucca 9,
tOr. O l ó t - u n t o t n . ) 453

fejeSések
íek " Táborasinéná!

