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Nyolc százalék

intézeteknél pénzszükséglelének kielégitéséért dehm vagy ipari vállalatba, mert, mint ¡616A napi pénz kamatlába Newyorkban az utolsó pénzt jobban gyümölcsöztetheti. Ilyen pénzvu
hetekben tizenöt százalék fölé emelkedett. Ezt szonyok mellett nem lehet rentábilis a mező'
a feszültséget vette át az európai pénzvilág gazdaság, melynek a termésig hitelre var»
és ennek hulláma érkezett el hozzánk a tegszüksége, nem indulhat meg az építkezési tenapi kamatlábemelés formájában.
vékenység és nem lendülhet fel az ipari és
Szinte felesleges még magyarázni is, hogy kereskedelmi élet, amelynek számítását az elmiért kell ezt a kamatlábemelést, amely elől viselhetetlen kamatteher előre halomra dönti.
a jegybank nem térhetett ki, a gazdasági életA jegybank főtanácsa az értesítéshez, melynek a legnagyobb aggodalommal fogadni. Ál- Ivei ezt ? kamatlábemelést nyilvánosságra
talános vonatkozásban a normális viszonyokra hozta, hozzáfűzte, hogy remélhetőleg ez a»
való visszatérésnek a pénz és hitel drágasága emelés csak átmeneti jellegű lesz. Ezt a revolt a legnagyobb akadálya, a magánvállala- ményt szeretné osztani az országnak eges*?
tokra vonatkoztatva pedig ez a pénzdrágaság gazdasági közvéleménye, sőt mindenki, akf
azt a helyzetet teremtette meg, hogy a magas aggódással viseltetik a mai nehéz gazdasági
kamat annyira emelte a termelési költségeket, viszonyok miatt Gazidasági, szociális és pohogy az üzletek rentabilitását veszélyeztette, litikai kérdések kapcsolódnak össze egymás,
vagy pedig egyenesen Lehetetlenné tette az üz- sal és a pénzpiac helyzete elválaszthatatlanul
letek létrejöttét. Ilyen drága pénz mellett, függ össze magának az országnak a sorsával.
amelyet a magánkamatlábnak még ennél is Bennünket nem vigasztalhat, hogy Amerikámagasabb tételei még jobban megdrágítanak, ban, ahol jók a kereseti lehetőségek, szintén
az, aki hitelt kénytelen üzleteinek lebonyo- drága a pénz, mi a magunk nyomorúságában
lításánál igénybe venni, kénytelen az üzlettől csak azt érezzük, hogy pangó iparunk és
visszavonulni, a szerencsés kivétel pedig, aki- kereskedelmünk a pénzpiacnak ezt a dránek pénze van, nem fekteti a pénzét kereske- gás ági hullámát nem tudja elviselni.

A magyar gazdasági eletet, főleg azonban a
vidéket szinte meglepetésszerüleg érte a "Nemzeti Bank főtanácsának legnap nyilvánosságra
hozott határozata, mellyel az ország vezető és
egyben jegykibocsájtó pénzintézete a hivatalos
kamatlábat hét százalékról nyolcra emelte.
Ügyes jelekből arra kell ugyan következtetni,
hogy ennek a kamatlábemelésnek a hire, vagy
talán megsejtése azokon a bizonyos ellenőrizhetetlen csatornákon már néhány napja kiszivárgott a jól értesültek körébe, mert ezzel
lehet megmagyarázni a tőzsdének néhány nap
óta történt feltűnő legyengülését De akár
meglepetésszerüleg tőrtént e határozatnak nyilvánosságra hozatala, akár nem, kétségtelen,
hogy a kamatláb emelésének a ténye olyan
természetű, hogy mellette szótlanul elmenni
nem lehet Azok a kétségtelenül súlyos okok,
.melyek a főtanácsot erre az elhatározásra indították, csak egy ujabb állomást jelentenek
általános gazdasági válságunk súlyosbodásának utján.
Visszatekintve a két esztendő előtti helyzetre, el kell ismerni, hogy éppen a mi jegybankunk volt az, amely 1926 augusztus 26-án,
még a vezető uyugateurőpai jegyintézetek egy
részét is megelőzve, kamatlábát igen tiszteletreméltó bátorsággal 6 százalékra merte leszállítani és ezt a szinvonalat két esztendőnél
hosszabb időn keresztül 1928 október elsejéig
tartotta. A hivatalos kamatláb ekkor emelkeHuss
centiméteres
dett 7 százalékra, ami azonban csak beveze(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.)
tője volt a mai nyolcszázalékos bankkamatláb
Berlinből jelentik: Északnémetország legnaéletbeléptetésének.
Hogy ez a kamatlábemelés nem egyoldaln gyobb részében tart a tél. A hőmérséklet Berintézkedés a magyar jegybank részéről, azt linben ma fagypont alá sülyedt és a délelőtti
mutatja, hogy ugyanazon napon emelte az órákban két fok hideg mellett erős havazás
osztrák jegyintézet is a hivatalos osztrák ka- kezdődött, amely délutánra heves hóviharrá
matlábat hat és félszázalékrói hét és félszáza- fokozódott. A vihar a Müggel tón felborított
lékra. A nemzetközi pénzpiacon feszültség mu. egy csónakot, amelyben öt diák evezett. Kölatkozik és főleg a kisebb és passzív fizetési zülük ketten a vizbe fúltak, hárman a partra
mérleggel biró államok jegyintézetei mester- úsztak. Az Óriás-hegységből kilencfokos hideséges eszközöket
kénytelenek alkalmazni get jelentenek. Az nj hótakaró már meghaladta
arany- és devizaállományuk védelmére. A ma. a husz centimétert.
Égerből (Csehország) jelentik: A mára virgyar jegybank kényszerítő helyzet elé került,
amelynek súlyosságát mutatja az a körülmény, radó éjjel az egész Éger vidékén nagy havazás
több centiméter
hogy arany- és devizakészlete egy esztendő volt és regifelre mindenütt
alatt 292 millió pengőről 227 millióra ment
vissza. Bármilyen szilárdan vau is a jegybank megalapozva, ennek a devizakiszivárgási
folyamatnak folytatódása esetén tartani kellett
volna attól, hogy a magyar valutának az idegen tőzsdéken való jegyzése fog szenvedni
Ezt a veszedelmet akarta a jegybank elhárítani mostani intézkedésével.
Ennek a kényszerítő helyzetnek a bekövet(Budapesti
tudósítónk
te lefon jelentem.)
keztével a legutolsó hónapok pénzpiaci ese- A szociáldemokrata párt vezetősége és parlaményéinek szemlélete esetén feltétlenül szá- menti frakciója csütörtökön foglalkozott a Mamolni kellett. A feszültség Amerikából indult gyar Reviziós Liga elnökének, Herczeg Feki, amely a világháború óta leszorította a rencnek a felhívásával, hogy a szociáldemoklondoni Cityt a pénzügyek vezető helyéről. raták is lépjenek be a ligába. A pártvezetőAmerika, amely joggal a világ bankárjának ség a trianoni békeszerződések revíziójának
érezte magát, a háború óta évről-évre igen kérdésében utalt a legutóbbi pártgyülés álnagy összegeket helyezett el állami, jelzálog lásfoglalására, amely így hangzik:
és ipari kölcsönök formájában Európában.
»A pártgyülés csak a revízió keresztülFeneketlen zsákok azonban nincsenek és a
vitelével látja megoldhatónak ama súlyos
folytonos igénybevételét a mérhetetlenül gazkülpolitikai, területi, nemzeti, gazdasági
dag Amerika se bírta el. A mult év derekán
és szociális problémákat amelyeket a
megkezdődött Amerikának visszavonulása az
győző államokban egyoldalúlag megalkoeurópai pénzpiacról. Ez azonban önmagában
tott békeszerződés teremtett. A pártgyülés
nem volt elég. A likvidálás csak fokozatosan
a revizió feltételeként két követelményt
történhetett, maga az amerikai gazdasági elet
állított fel. 1. A közép- e& keleteurópai
pedig egyszerre lelentkezett a newvorki vezető
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veteményekben nagy károkat okozott Az Érchegység lejtőjét hó borítja. Losoncon —1 fok
hideg volt 3 2 idő a Felvidéken ma reggel
meglehetősen derült

Változékony idő — hffvóttozós
nélkül
Budapest, április 25. A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Hazánkban nyugat
felől ismét sülyedt a hőmérséklet és a nyugati megyékben kisebb eső is esett Prognózis:
Változékony idő várható, helyenkint kevés eső.
vei, egyelőre jelentékeny hőváltozás nélküL

A szociáldemokrata párt nem lép be
a Reviziós Ligába
„A revizió előfeltétele az ország demokratizálása4«

államok demokratikus átalakítását 2. A
revízióban érdekelt államok kölcsönős békés megegyezését A pártgyülés kifejezte
meggyőződését hogy Mgyarország csak
ugy tudja a rajta esett igazságtalanságoknak jóvátételét elérni, ha belső politikájának alapjául minden állammal m. békés és barátságos viszonyt köti meg.«
— A pártgyülés állásfoglalása óta — állapítja meg a szociáldemokrata párt vezetősége
— a helyzet csak annyiban változott, hogv
egyre élesebben nyilávnult meg ugy a külföldön, mint a revizió magyarországi őszinte
harcosainál, hogy Magyarország demokratikus
átalakulása neikül a revízióért a siker reménye nélkül nem lehet harcolni. A szociáldemokrata pártnak a revízióért folytatott

DELMAnVAwn^Rg^G
tc&adebnét külföldi viszonylatban ts károsan
befolyásolja az ország antidemokratikus
berendezkedést' és amig nem valósítják rnefi az
általános titkos választójogot cs a közszabad,
ságokat, addig a revízióért való küzdelmet remény te lennek tekinti.
— Ennek következtében a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt vezetősége, annak ellenére, hogy eddig a revízióért folytatott harcot: nincsen módjában Herczeg Ferenc fel-

hívásának eleget tenni. Megerősíti a párt állásfoglalásának helyességét lord Rothvrmcre.
ismeretes karácsonyi üzenete is. A pártvezetőség leheti azt a kérdési, hajlandó-e a Revíziós Liga Magyarország demokratizálásáért
síkra szállni, ami a revízió békés uton való
sikeres keresztülvitelének elengedhetetlen belpolitikai feltélele. Ezzel lehetővé tennék, liogy
a liga is a szociáldemokrata párt kötelékében
harcoljon.

Robbanás a cérnagyárban nyolc iialotíal
(Budapesti
tudósítónk
telefonj:leni c&z.)
Majna-Frankfurtból jelentik: A nürnbergi
Stattkr-ccrnagyárhan borzalmas robbanás tör.
lent, amelynek 8 halottja és 11 súlyos sebesültje van. A detonáció az egyik munkaterem.

hen történt, amelyben 35 inunkásnő do sózott. Heten azonnal szörnyelhaltak, egy a kórházban szenvedett ki. A szerencsétlenség okát
még nem tudták megállapítani.
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Javaslatot

Budapest, április 25. A képviselőház csütörtöki
Szilágyi Lajos a másodfőieevzők érdekében szóülését délelőtt 10 órakor nyitotta meg Almássy
lal fel.
László elnók s az elnöki előterjesztések után folyStrawas István hibáztatja a pótlékok állandótatták a közigazgatás rendezéséről szóló törvénysítását.
javaslat részletes tárgyalását.
Éhn Kálmán stiláris módosítást ajánl. Jánossv
A 66. szakasznál, amely a tisztviselők gyakorlati
Gábor a vármegyei tisztvíselökar függetlenségéképesítéséről szól, Ilegym«gl-Kiss Pál javasolta a
nek szükségét hangoztatja
gyakorlati vizsgának két évre való leszállítását
Csák Károly előadó javasolja, hogy az árvaszéki
F. Szabó Géza, Rothenstein Mór és JJudfey Dezső
elnök és a másodfőjegyző a VIÜ. fizetési fokoHozzászólása etán Scitovszky Béla belügyminiszzatban kezdje szolgálatát és 6 évi szolgálat után a
ter kijelentette, hogy a közigazgatás nívójának
VII-ikbe léphet.
emelését esak «gy látja biztosítva, ha nemcsak
Scitovszky Béla bel ügy miniszter hozzájárul az
az elméleti, de a gyakorlati képesítést is emeljük. előadó javaslatához, majd kijelenti, hogy ez a
A hiba az volt, hogy a túlsúly a politikára heszakasz egyik legnehezebb része volt a javaslatnak.
lyeződött és emellett a közigazgatás elhanyagoló- i Sehol sem nyujtok alkalmat tisztviselői diktatúrára,
dott. (Helyeslés minden oldalról.) Pedig politika- a tisztviselők szavazatuk leadásánál nem tarthatják
mentes jó közigazgatást kelt teremtenünk.
szem előtt egyéni érvényesülésüket, hanem csakis
A 68. szakasz
az autonómia érdekét. Miután a kisgyüléstől távol
«karom tartani a személyi kérdéseket nem járulok
a tisztviselők kinevezéséről,
illetve váhozzár hogy tisztviselőket választhassanak ott. (Ugy
lasztásáról rendelkezik.
van, ugy van!) Kérem a szakasz elfogadását az
e«éfc Károly előadó indítványozta, hogy mfhelyt előadó és Szabó Géza módosításával.
a képviselőtestületek megalakulnak, a tisztújítás
Hossza szavazás következik, mert mind a 18
haladéktalanul megtartandó- (Helyeslés.)
bekezdésre külön szavaznak.
Burfay Dezső hozzászólása után llegymegi KÍSB
A városi alkalmazottak illetményeiről szóló 71.
Pál indítványozta, hogy a jelölés otán visszalészakasznál Oberhammer Antal szólal fel. A váropésnek ne legyen helye. Ne történhessék meg, begy
sok érdeke, hogy tisztviselőik minél magasabb
egyes tisztviselőket presszióval visszalépésre bírfizetéshez juthassanak, mert csak így tudnak kijanak. (Altalános helyeslés.) Helyesli, hogy a tisztváló szakértőket alkalmazni.
viselőket életfogytiglan válasszák
ellenben
ez
Rnday Dezső felszólalásában - -¿rod alkalmaautonómia első tisztviselőit csak korlátozott időre. zottak korpótlékával foglalkozik.
A belügyminiszter rendkívül nagy hibát követ el
Hegymeű-Kfes Pál az eevenlö elbánás elvét hanazzal, hogy a számvevőségeket kiveszi a főispán
goztatja,
kinevezési hatásköréből. Ott, ahol az autonómiát
Scitovszky belügyminiszter válaszában kijelent!,
felelősségre kell vonni és ellenőrizni, ott igenis
hogy Debrecen kivételével mindenütt sikerült egyerősíteni kell a főispáni hatáskört.
ségesen és meofelelően rendezni az illetmények
Scitovszky Béla élénken helyesel.
kérdését.
Csák Károly előadó elfogadja az indítványt,
A Ház eredeti szövegében fogadja el a szakaszt.
íiogy a megtörtént jelölés után visszalépésnek
Az egyes tisztviselők mellékfoglalkozásairól
ne legyen helye. Hozzájárul ahoz is, hogy a számszóló 72. szakasznál Pctrovácz Gyula és Kossalka
vevőségi tiszteket kinevezzék.
János arról beszél, hogy a városi mérnökök maF- Szabó Géza egységespárti: Nagyon boldog- gánmunkásságát meg kell engedni.
j á t érzem magam...
Oberhammer Antal a tiszti főügyésznek már
Meskó Zoltán: Nagyon Kevesen mondhatják el
meglevő ügyvédi gyakorlatának további engedélyeezt ma ebben a szegény országban!
zését kéri.
Esztergályos János: Kirakatba vele! (Nagy mozReisinger Ferenc indítványozta, hogy a közgás.)
igazgatási tisztviselő ne lehessen várm?gyéje te— A» egyetlen boldog ember! — kiáltozzák
rületén nyerészkedésre alakult vállalót engedélyese
minden oldalról.
és ne foglalhasson helyet ilyen vállalat igazgatóF. Saabé Géza: Megtisztelve érzem magam, hogy
ságában sem.
az előadó más stilizálással elfogadta javaslatomat
Scitovszky Béla belügyminiszter reflektált a felRothenslein Mór felszólalása után Scitovszky
szólalásokra.
Béla belügyminiszter javasolja, hogy a szakaszt
— Nem lehet — úgymond — tekintetbe venni
az előadó módosításával fogadja el a Ház.
a szerzett jogokat. Hangol adlak annak a kívánA Ház ilyen értelemben határozságnak, hogy közigazgatási tisztviselők ne foglalKövetkezik a 69. szakasz, amely
hassanak helyet magánvállalatok igazgatóságában.
Elvileg én is ezt az álláspontot vallom. (Nagy
a tisztviselői előléptetést
helyeslés.) De gyakran a közérdek mást követel.
szabályozza. Ruday Dezső stiláris módosítást ajánl.
Felhatalmazást kell tehát adni az autonómiának,
F. Szabó Géza a nyugdíjba beszámítható fizetési
hogy a közérdek kívánta szükség esetén engedélyt
[ótlékok megállapítására vonatkozóan terjeszt elő
adhasson arra, hogy közigazgatási tisztviselő hehosszabb indítványt.
lyet foglalhasson valamely magánvállalat igazgatóságában, de csak a legkivételesebb esetekben,
Tóth Pál javasolja, hogy a tiszti főorvosokat
a belügyminiszter jóváhagyásával történhetik. A
* VI. fizetési osztályba nevezzék kl.
jegyzőknek magánmunkál átoktól való eltiltása közRothenstein Mór kifogásolja, hogy a belügymiérdekellenes.
niszter osztja majd be a főispánokat fizetési osztályokba. Inditványozza, hogy a tisztviselők elöCsák Károly előadó: A budapesli, a szegedi és
tepbrié.«! jogát a kfccyülés gyakorolja.
a üYÓri ügyvédi kamarák kérvényt nyújtottak bc.
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araelybío a körjegyzőknek a magáttmuaikSIateklól való eltiltását kérelmmék. Kérem ezeket «
kérvényeket a miniszter nr felszólalásával elintézettnek tekinteni. (Helyeslés.)
A Ház változatlanul elfogadta ezután a 72-ik
szakaszt.
A 73. szakasznál, amely a tisztviselők áthelyezéséről intézkedik,
Rothenstein Mór hangoztatta,
hogy zaklatásszeröen fs történhetnek majd áthelyezések, amitől meg kell védeni a tisztviselőket
Utána Pafay Tibor, majd Győmörel terjesztettek be kisebb jelentőségű indítványokat.
Scitovszky belügyminiszter kijelenti, hogy a szakasz intézkedéseiben meg van a mód arra, hogy
az áthelyezésnek esetleges igazságtalanságai reperáltassanak.
A szakasz elfogadása után az önkormányzati
kalmazottak nyugalombahelyezéséröl szóló
szakaszt tárgyalták.
Fáy István nyujtott bc módosítást olyan irányban, hogy a szolgálati idejét már kitöltött tisztviselőt csak a belügyminiszter hozzájárulásával
választhassa vissza a törvényhatósági bizottság,
állandó közigazgatási állásra pedig újból ne lehessen alkalmazni.
Vicziáu István, gróf Szapárv Lajos, Patai Tibor
és Wolf Károly ellenezték az indítványt.
Krúdy Ferenc pártolta az indítványt Fáy István
azonban tekintettel arra, hogy ellenzéssel találkozott, visszavonta azt.
A belügyminiszter hangoztatta, hogy az indítvánnyal szemben felhozott érv csak az indítvány
helyessége mellett szól és sajnálja, hogy Fáy viszszavonta- A gyakorlatban nem a közérdek, hamm
a magánérdek oldta meg a kérdéseket Nem egy
esetről tud, amikor azok a tisztviselők, akik hiven megtették kötelességüket és mikor már elérkezett a kor ideje, érezték ezt és a közzel szemben kötelességüknek tartották, hogy maguk viszszavonuljanak a megérdemelt nyugalomba.
A közérdek azt tmánfc), hogy felfrissüli*,
jöjjön,
változás legyen a vezető állásokba.
A Ház a szakaszt változatlanul fogadta el.
A 75- szakasznál, amely a rendtartásról szól,
Itiiday Dezső indítványozza, hogy felebbezési jogot
biztosítsanak a rendbüntetések törzskönyvbe való
vezetése ellen.
~
Hegvmegi-Kiss Pál a szakasz teljes törlését kérte.
Straoss István holnapra halasztotta felszólalását,
majd a Ház az elnök javaslatára elhatározta,
hogy legközelebbi ülését holnap tartja a mai napirenddel és a rehabilitációról szóló és a közterhek
mérséklését jelentő oénzügyi javaslatokat is kitűzték a napirendre.
Az ülés 4 órakor ért véget.

Az egységes párt értekezlete
Budapest, április 25. Az egységes párt m a
este értekezletet tartott, amelyen Szabóky Ala.
jos államtitkár ismertette a földreform pénzügyi lebonyolítása tárgyában legutóbb kiadott
kormányrendeletet
Az értekeizeit után pártvacsora volt

Dorozsma ölholdas
miniagyümölcsösí léíeslí
(A D é l ni a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Kiskundorozsma csütörtökön elöljárósági ülést tartott amelyen fontos ügyek kerültek tárgyalásra.
Elhatározta a képviselőtestűlet, hogy a gyümölcsexport fokozására ötholdnyi területen miníagyümölcsöst létesít. Régi kívánsága már a dorozsmaiaknak, hogy a Halas—dorozsmai műutat teljes
egészében építsék ki. Ennél az 52 kilóméteres
hosszúságú orszá£utnál a maga nemében szinte
páratlanul áll az a tény, hogy 12 kilométer ebben
a szakaszban még mindig nincsen kiépítve. Előállott tehát az a furcsa helyzet hogy a Halasdorozsmai ut eleje és vége ki van építve, a
közbeeső 12 kilométeres útszakasz pedig huszonöt
év óla vár arra, hogy kiépítsék.
A képviselőtestület elhatározta, hogy a lehetetlen helyzet megszüntetésére küldöttséget meneszt a kereskedelmi miniszter elé, azonkívül átír a szegcdi kereskedelmi és iparkamarához, hogy
ebben az akciójában támogassa. Az ügy igen fontos, mert most a helyzet az, hogy aki Dorozsmáról
Halasra akar menni, annak óriási kerülőt kell
megtenni.
A képviselőtestület végül díszpolgárnak választotta meg gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert és Schandl Károly államtitkárt
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uj szabályrendeletet kell készíttetni
az u! lakásrendelet miatt

Hogyan kell fizetni a közüzemi dijakat — Azoknak a lakóknak, akiknek lakásában nincs viz, nem kell vizdlfaf fizetni
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
népjóléti miniszter u j lakásrendelete — mint
ismeretes — k i m o n d j a , hogy ezentúl ismét a
lakóknak kell megfizetniük a házbéren kjvül
a közüzemi dijakat, köztük a vizdijat is, amelyet eddig
a
háztulajdonosok fizettek. A
Délmagynrország
szerkesztőségét ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban az érdeklődések és
kérdések valóságos özönével halmozták el.
Éppen ezért szükségesnek tartottuk, hogy felvilágositást kérjünk a rendelet következményeiről dr. Csonka Miklós tanácsnoktól, a
városi adóhivatal vezetőiétől, aki a következőket mondotta:
— A közüzemi dijakat 1927 február elsejétől fizelik a háztulajdonosok. Azelőtt a lakók fizették. Az u j lakásrendelet következtében
most ezt a régi rendszert kell életbelépbetni,
illetve a városnak uj szabályrendeletet
kell
alkotnia, amety megállapítja a közüzemi dijak
fizetésének útrendszerét.
A rendelet értelmében azokban a városokban, amelyekben 1917
novembere ó t a n j közmüvek létesültek, a váras által alkotandó u j szabályrendeletben kell
megállapítani,4 hogy ezek a terhek milyen
arányban terhelik a lakókat, és milyen aránvhan a háztulajdonosokat. Azokban a városokban viszont, amelyekhen 1917 novembere előtt
m á r volt érvényes szabályrendelet, amelyekben a szabályrendelet a lakókra hárította a
közüzemek költségeit, ahol tehát az 1917. évi
lakbérekben a közüzemi dijak nem foglaltatnak benne, azokban ez a régi szabályrendelet
lép most ismét életbe.
— A z n j lakásrendelet azonban sok, még
fisztázásra váró bizonytalanságot teremt. így
nem különbözteti meg a szabad lakásokat a
lakásügyi korlátozások alá eső lakásoktól. Mert
sokszor előfordul, hogy egy-egy bérházban
v
armak korlátozás alá eső lakások mellett

Háromórás
a városi

vita

Jobb szinfrázat
és szin&ázi
a villany- és gázegységáraK

olyan lakások is, amelyekkel a háztulajdonos
szabadon rendelkezik, amelyeknek bérét szabadon állapíthatta meg. Mivel pedig akkor
állapította meg ezeket a béreket, amikor még
a közüzemi dijakat neki kellett fizetnie, nyilvánvaló, hogy ezeket a dijakat belekalkulálta
a lakbérekbe és azokat a lakbérek keretében beszedte eddig a lakóktól. Ilyen esetekben
tehát nem látszik indokoltnak, hogy az üzemi
dijakat most külön a lakók terhire irja elő
a város. A rendelet igy csak a kötött lakásokra
vonatkozik, a szabad lakások bére ezen a címen nem emelhető fel. Tehát a közüzemi dijakat előiró hivatalnak kétféle számítást kell
végeznie, ami a kezelést k o m p l i k á l j a ugyan,
de ami elől nem térhet ki a város, tekintettel
arra, hogy csak átmeneti időről van szó.
— A vizdij a rendelet értelmében a kötött
lakások jelenlegi lakbérének négy
százaléka
a magasnyomású
vízvezeték hálózatában.
Ezt
a lakóknak kell megfizetni. Annak a lakónak
viszant, akinek a lakásában
nincs rtz, nem
kell fizetnie. Itt a háztulajdonos terhére i r j u k
elő a vizdijat. Az alacsony nyomásra vízvezeték
körzetében a viadij másfél százalék, amely
szintén a háztulajdonost terheli.
Megkérdeztük Csonka tanácsnokot^
hogy
fenn lehet-e tartam azt a rendszert, hogy a
vízdíjakat továbbra is a háztulajdonosok fizessék, de ők k ü l ö n beszedhessék azt a lakóktól.
— E n n e k elvi akadálya nincsen — mondotta Csonka Miklós —, de nean hiszem, hogy
a háztulajdonosok belemenjenek ebbe, pedig
a vizdijért ők a felelősek. H a a vizdijat a
lakón nem tudja behajtani a város, akkor a
háztulajdonoson
hajtja be, mivel azonban a
közgyűlés többsége háztulajdonos, nem hiszem,
hogy a közgyűlés elfogadjon olyan szabályrendeletet, amely a lakókat mentesítené a viz.
díjbefizetés technikai lebonyolításától.

a
közgyűlésen
zárszámadásról

államsegélyt
leszállításáról
vételéről

sürgettek
—
Javaslói
és a gázgyár
át-

(A Délmagyarország munkatársát<%.) Megcsap- j előadások is szerepeltek. Az előadások elten azonpant érdeklődés mellett folytatódott csütörtökön
ban a nívó szempontjából még mindig kifogádélután az áprilisi közgyűlés. Először Rack Lipót
sok emelhetők. A szinház drámai együttesének
pénzügyi tanácsnok az 1928. évi zárszámadást
igen sok gyönge,- értéktelen tagja van. De hézaterjesztette elő.
gosak az operaelőadások is. A színházat általáA zárszámadás első szónoka
ban a középszerűségre való berendezkedés jellemzi. Mindem más szinház igyekszik njat adni'
Pásztor Józséi
közönségének, csak a kouknrrencia nélkül álló
Különösen két üzem kérdésével láván foglalszegedi szinház nem. A szinház vezetősége a dekozni, a színházéval és » városi zálogházéval. Ez
ficittől fél. A megoldás tehát n , hogy a város
utóbbinak ügyét részletesen ismertette a pénzügyi
eszközölje ki a kultuszminisztertől az általa megbizottságban. Megnyugszik abban, ha a kérdést
ígért államsegélyt Legalább ötvenezer pengő ála tanács saját hatáskörében kívánja elintézni, de
lamsegélyre van szükség. Kéri a polgármestert,
helyesnek tartaná, ha nemcsak a kereskedelmi
hogy ebben az ügyben tegye meg a szükséges
miniszterhez fordulna a kölcsönre vonatkozó kélépéseket ós az eredményről tegyen majd jelentést
relemmel, hanem a népjóléti miniszterhez is. A
a közgyűlésnek. Az a nemtörődömség, amely ezen
pénzügyi bizottság ülésén foglalkozott a színház
a téren megnyilatkozik, áldatlan helyzetekhez vekérdésével is. de azt. a választ, amelyet felszólalásázet. Most azt tervezi a kultuszminiszter, hogy
ra a polgármestertől kapott nem tartja kielégítőnek.
megszervezi az operastaggionét, természetesen az
érdekelt városok hozzájárulásával. Szeged hozzá— Mi lesz a görlökkel? — kérdi valaki.
járulása valószínűleg több lenne, mint amennyibe
— Meg kell várni a vizsgalat végét — mondja
az operatársulat kerül. Kérje fel a polgármestert
e polgármester.
a közgyűlés, hogy ebben az ügyben is szerezzen
Pásztor: Engem nem érdekelnek s görlők.
részletes információkat, azokat közölje a közgyűDr. Szeless József: Csak bizalmasan szabad ezléssel, amelynek állást kell foglalnia ezzel a nagylel a- kérdéssel foglalkozni. (Derültség)
jelentőségű kulturujitás&al kapcsolatosan.
Pásztor: Engem a botrányok, a pikantériák nem
érdekelnek. A szinház kérdésével kivánok foglalPásztor ezután a szegedi tábla megszüntetéséről
elterjedt hírekkel foglalkozott és rámutatott arra,
kozni. A szegedi házikezeléses szinház ugy, ahohogy a hatóságnak mindent el kell követnie^
gyan most itt áll, a horribilis városi szubvencióihogy Szeged oezérszerepét a vidéki városok között
val sem képtelen betölteni azt a hivatást, amit
mindenki elismerje. Ebben az esetben a szegedi
szántak neki. A szinház két év óta van házikezeléstábla megszüntetésének még az ötlet« sem vetődben, de csak egy téren mutatkozik határozott
hetett volna fel. Foglalkozik ezután az idegenforjavulás, a műsor összeállítása körül. Amig az első
galommal és kívánatosnak tartja, hogy egy hivaévben túltengett az operett, addig most, a második
talos szerv intérre ezeket a Jrérdefiekst Az első
esztendőben már megfelelő számú opera- éc oróaai

teendő, hogy az idegenek kapjanak is valamit,
ha idejönnek
Közbeszólán: Futballmeccset
Dr. Szeless József- Akkor kell fnfbalüntervdám
is. (Derültség.)
Pásztor: Jó, nívós szinház kell, megfelelő sportszeretet a aeneélet fejlesztése. A Harmónia egyikmásik hangversenyérc a környékbeli városokból
is sokan bejönnek. A szegedi iparosok fokozottabb
támogatását sürgeti. A város hatóságának hivatalosan kellene figyelemmel kísérnie az iparosokat érdeklő eseményeket és lássa el tanácsokkal,
útbaigazításokkal az iparosokat (Helyeslés.) Konkrét javaslatot itt nem teszek —fejeri be Pásztor
felszólalását —, csak felhívom ezekre az igen
nagyfontosságú kérdésekre a tanács és a közgyűlés
figyelmét.
Vitéz M á r i a f ö l d y

Márton

kulturális szempontból szól a zárszámadáshoz.
A kulturális kiadások igen nagyok, de elosztásuk
arányos. Szeged kulturája ma cilindert visel, de
mezítláb jár. Az elemi iskoláknál és a polgári
iskoláknál a nivót kell emelni. Modernizálni kel!
az elemi iskolai oktatást is. Ezen a tíren nagy
mulasztást követtek a város kulturszenátorai, akiknek sohasem volt céltudatos kultnrprogramjuk.
El kell különíteni azokat a gyerekeket, akik betegségeik következtében nem tarthatnak lépést az>
iskola nevelési és tanítási tempójával, vagy akik
éppen betegségükkel veszélyeztetik a többi egészségét A fuberkulótikus gyerekek számára iskolaszanatóriumokat kell létesíteni. A Gerti czy-kastély nagyon alkalmas erre a célra. Az egyetemtől azt kivánja, hogy híven az iskolaváros régi
tradícióihoz, intenzivebben érvényesítse a katolikus szellemet. A kultuszminiszter éppen a katolikus szellem érvényesítése érdekében határosa
el a parallel világnézeti tanszékek felállítását Ez
ellen sajnálatos felszólalások hangzottak eL
Máriaföldy Márton ezután a hitújításról kezd
beszélni
— Beszéljünk végre a zárszámadásról —v szól
közbe Pásztor.
í»
— Ez is oda tartozik.
— Az egyetemen történt hit villongások nem
tartoznak ide
— Tessék folytatni — mondja a polgármester
és Máriaföldy folytatja, illetve továbbolvassa beszédét
— Engem már régen félbeszakított volna a poi
gármester ur, ha olvasom a beszédemet — mopdúv
Pásztor.
— Olvassa? — kérdi a polgármester.
— Igen olvassa — mondják többfelöl is.
— Az elejét kívülről mondta. Azt megtanulta
— Hát kérem a szabályrendeletünk szerint nem
szabad a beszédei olvasni. Tessék kívülről előadni — mondja szigorúbb hangon a polgármester.
Máriaföldy Márton ezután az alapítványok valorizálásáról beszél, majd rövidesen befejezi felszólalását
— Ez volt az első keresztényszociálista beszétf
ebben a teremben — állapítja meg Kormányos
Benő.
Csonka Gergely rövid Mssólalása irt«»
Wlmmer Fülöp
szólalt fel. Pásztor felszólalásának színházi részéra
reflektál. Szerinte Szeged legnagyobb büszkesége
lehet hogy a szegedi szinház az operákat nívósán,
saját erejéből tudja előadni. A vendégek szere*
peltetését a szezon közepén súlyos hibának tartaná.
Felesleges Szeged szempontjából a staggione megszervezése. Indítványozza, hogy * polgármester,
vagy az intendáns ezt hivatalosan is közölje a
kultuszminiszterrel.
Wimmer beszéde köeben » jegyzőnél jelentkezik kormányos Benő. akinek sug valamit a
polgármester.
— Nem értem polgármester nr — érti félre a
helyzetet Wimmer.
— A Benőnek mondtam, hogy most nem szólalhat föl — mondja a polgármester nagy derült»séget keltve és sokak helyeslésétől kísérve. Wimmer
viszont érdeklődéstől kisérve folytatja beszédét.
Kéri, hogy a közgyűlés, vagy a polgármester a saját
hatáskörében kérje a kultuszminisztertől a szubvenciót a szinház számára. Ez most a legaktuálisabb, mert most kerül sor a kultasztárca költségvetésének tárgyalására.
Az itélőLabla megszüntetésének kérdéséről szólva
bejelenti, hogy Szeged egyik sokat támadott képviselője, Rassay Károly provokálta ebben az ügyben
a miniszter megnyugtató nyilatkozatát Az ipartámogatás problémáinak elintézésére felesleges a
külön várou hivatal, mert a kamara ellátja eaft a
teendőt
Pick

Jenő

a gázgyártól kapott városi haszonrészesedésről
Jbeszél A zarsrámíirla* fczerint a varos eccn a, ci-
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ИМЯ 41.000 penget kapott a mnlt évben, pedig a
szerződés érteimébon 200.00(1 aranykoronára lenn«
joga. Minden más városnak a világítási üzem
jelentékeny jövedelemforrása. Mindenütt természetes törekvés, hogy az ilyen üzemek a városok
kezébe kerüljenek és hogy olcsóbb egységárakat
állapítsanak meg. Sehol olyan magas villanyegységérak nincsenek, mint Szegeden. Javasolja,
hogy a közgyűlés kérje a villanyegységárak újból
a aló megállapítását, mert a viszonyok a fogyasztótközonség javára jelentékenyen megváltoztak. Mindent el loell követni, hogy a város a gázgyárat
minél hamarabb megszerezhesse, mert a gyár j ö v ő
deleiéből oldhatja meg majd a csatornázás problémáját. Tárgyalni kellene a gázgyárral, hogy milyen föltételek mellett adná át 1935 elölt az
üzemet a városnak.
Érdekes »házszabály vHa< keletkezett ezután.
.Pick Jenő felszólalásában a napirenden szereplő
indítványait indokolta ugyanis meg. Wimmer F i t
lóp ezért kérdést intézett a polgármesterhez, hogy
most szólhat-e hozzá ezekhez az indítványokhoz,
vagy pedig majd az indítványok tárgyalása alkalmával A kérdés bizonytalanságot keltett, végre
a polgármester megadta a szólásjogot Wimmeruek.

Wimmer Ffllöp
ezután azt kéri, hogy a döntőbíróság újból való
összehívása esetén azt a szakértőt, aki eddig a
várost képviselte, többet ne kérje fel .A gázgyárral tárgyalni kell. A szerződésből még hat" év
van hátra. Annyi bizonyos, hogy a gázgyár nagyon j ó üzlet. A szerződés szerint a városnak
most is joga van a gyár megváltásához. A város
megváltási jogát a Kúria is megállapította. Műiden pillanatban érvényesítheti a város ezt a jogát. Ezen az alapon kell megkezdeni a tárgyalásokat.

Dr. Bodnár Géze

ben nem hajlandók számolni és igy Wimmer
Fülöp gondolatmenetét követni hajlandó, ha a villanya részvénytársaság és a város között a további
összműködés tekintetében a városra nézve előnyős megállapodás jönne létre. Minthogy a társaságra nézve igen nagy érték, ha tudja jövőjének sorsát, de a városnak is nagy érdeke, hogy
esetleg a háramlási idó lejárta előtt részesedjék
a társaság hasznaiban, ajánlja, hogy a tanács

már most vegye fel a tárgyalások fonalát.

dr. Szívessy Lehel
A zárszámadási adatok megvilágításához már
hozzászólt a pénzügyi bizottsági ülésen- Most csak
reflektálni kiván arra a kérdésre, hogy az itélőlahlát Szegedről elhelyezik. A mai lapokban Ugrón
Gábor, a takarékossági bizottsági elnöke kijelentette, hogy a szegedi ítélőtábla megszüntetéséről
szó sem volt és aggályosnak tartja e kérdés felvetését, mert attól tart, hogy j ó gondolatot adunk
a szomszéd nagy városoknak. Inkább arra kell
törekedni, hogy a tábla körzete kitágKtassék.
Ezek ntán foglalkozott a villamvilágitás kérdésével. Természetes óhaj az, hogy minél olcsóbb
legyen ugy a ma^án világítási, mint az ipari egységár. A döntőbizottság megalakítását még sem
kívánja. Érdekesnek mondja azt, hogy ugyanazok
akik mindig' támadták a döntőbizottság intézményét, azok most a működését kívánják. Pedig
erre legalább egyelőre nincs szükség, mert a mérnökség 1924. óta, amióta utoljára működött a
döntőbizottság, állandóan figyeli a
szénárakat,
munkabéreket és a tőkefaktort és a legutolsó leszállítás 1927-ben történt.. A döntőbizottság igen
nagy költségeit az összehívónak kell viselnie.
Mielőtt tehát ez megtörténnék, sokkal helyesebb
volna, ha mérnökség utján kísérelné meg a város közönsége az árszabályozást, noha Pirk bizottsági tag rigyeimen kivül hagyta a munkabérek
állandó emelkedését.

irja eoyik értekezletében:
Az emberiség csendes
jótevője a babkávé. Csodálatos módon elűz minden testi és szellemi fáradtságof. Káros hatás
nélkül u! alkotó kedvet
és erői ad. Ha a szellemi
munkás kimeriil, elég egy
csésze lekete, hogy gondolatereje (elszabadul*
jon és agyában uj ötletek
támadjanak. Ugyanez áll

A polgármester ezzel a vitát befejezettnek nyilvánította, majd reflektált a felszólalásokra. A színház nivójával meg van elégedve- Az államsegély
elnyerését kívánatosnak tartja, az operastaggíone
megszervezését felesjegesnek tartja- Amit Pásztor
az idegenforgalomról mondott, azt a tanács megszívleli, mert sok helyes gondolatot vetett fel
benne. Máriaföldy felszólalására megjegyzi, hogy
a város jövedelmének egyharmadrészét költi el a
a testi munkában kimeváros kulturális célokra. Pick Jenőnek indítványait
384
rültekre is . . .
elfogadhatónak tartja. Tárgyalni kell a gázgyárral, nem a megegyezés reményében ugyan, de
azért, mert az ellenféllel is szokás tárgyalni.
Az egységárak leszállításának kérdése tiszta. A
Szeged, Klauzál tér 2. sz.
mérnöki hivatal állandóan figyeli a klauzula elemeinek változásait és időről-időre megállapítja az
Uj egységárakat. A döntőbizottság ujabb döntését
a város már eljárt. Most ismét megteszi a tanács
azért érdemes provokálni, mert a gyár most sokkal gazdaságosabban dolgozik u j gépeinek fölhasz- a szükséges lépéseketA polgármester hét óra után felfüggesztette az
nálásával. A szegedi tábla megszüntetéséről kár
beszélni. A tábla területének kibővítése érdekében
Ülést és folytatását péntek délutánra halasztotta.

Meinl G y u l a Rt.

fl tömörkényi foiegyző felesésének megsértése miatt
ötnapi fogházra Ítéltek egy szegedi ügyvédet

(A D é l m a g y a r o r sz ág m u n k a t á r s á t ó l )
a szegedi tábla megszüntetéséről beszél. Kijelenti, A tömörkényi jegyző és tanító ismeretes háborúfcogy a szegedi tábla degradálásához maga a város
ságának érdekes hajtását tárgyalta csütörtökön délis hozzájárult, amikor az egyetem kedvéért el- előtt a Tömörkény községbe kiszállott csongrádi
vette a tábla régi epületét és ezt a fontos igazság- j járásbíróság. A háborúság legerősebben 1928. nyaügyi intézményt egy szűk iskolában helyezte el.
rán tombolt. Ezidőben Tömörkényre többször kiBeméli, hogy a tanács megfontolja est a dolgot qs
rándult dr. Lévay Ferenc ügyvéd is, aki később
lehetővé teszi a tábla fejlesztését. Ezután a törbeleavatkozott a községi csatározásokba. Egy alvényszéki épületben uralkodó lehetetlen állapokalommal — a vád szerint — súlyosan sértő és
tokról beszél. Majd az uj lakásrendelettel foglalreprodukálhatatlan kifejezésekkel illette Oláh Sánkozik, amely uj ajándékot ad a háztulajdonosokdor községi főjegyző feleségét. A főjegyzőné, aminak. Jelenleg 4 százalék a vizdij, mivel a lakbérek emelkednek, foglalkozni kellene a vizdij
kulcsának leszállításával.
A következő felszólaló

Dr. G. Primarius

kor a sértésről tudomást szerzett, feljelentéi tett
dr. Lévay ellen. Dr. Kisfaludi István csongrádi
járásbiró csütörtökön szállott ki Tömörkény községbe és a községházán nagy érdeklődés mellett
tárgyalta le az ügyet
\ vádlott ügyvéd tagadta, hogy az inkriminált
kifejezéseket használta volna. A kihallgatott tanuk
azonban igazolták a vádat, mire a járásbíróság
dr. Lévayt becsületsértés vétségében
bűnösnek,
mondotta ki és ötnapi fogházra Hétté.
Az ítélet ellen dr. Lévay felebbezést jelentett be.

Nyolcmillió koronás pezsgőiéiből
— hitelezési csalás
Egy furcsa mulatozás története a bíróság előtt

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegcdi
törvényszéken néhány nappal ezelőtt érdekes csalási bünügy került főtárgyalásra. V. Lajos joghallgató, a vádlott azonban nem jelent meg a
bíróság előtt, mire a törvényszók a fő tárgyalást elnapolta.

Az ügy előzményei több mint három évvel ezelőttre nyúlnak vissza. Kezdődött egy nagy pezsgőzéssel, de a vig barátkozásnak olyan következményei lettek, hogy az összes bírósági fórumokat bejárta az ügy, mig végül is a törvényszék
elé került.
A vád szerint 1926 tavaszán Sz'entesen V. Lajos
joghallgató nagy mulatozást rendezett. A pezsgősüvegek egymásután durrantak, a jókedvű fiatalember pedig arra kényszerilelte a társaságot, sőt
a pincéreket és a cigányokat is, hogy a poharat,
ha kiitták, azonnal törjék össze. így azután egyetlen ép pohara sem maradt a vendéglősnek.
A mulatság elején V. Lajos négginlltió koronát
arfott át a főpineérn«k azzal, hogy a mulatozás
költségeit ebből fedezi, A leszámolás után azo»ban a négymillió koronából alig néhány fillér
maradt. V. Lajos ekkor könyörögni kezdett a
főpincérnek. A pénz nem volt az övé, neki azzal
Ami a villanytelep megváltásának kérdését illeti,
másnap el kell számolni. Adja vissza az egész
Szivessy Lehel utalt arra, hogy birói Ítélet j»goösszeget, vagy pedig adjon neki kölcsön négyeitja (el a várost arra, hogv a telepet birtokba
vegye, de ugyanez a bírói ítélet mondja ki azt is, milliót. A mulatság árát majd máskor fogja kifizetni. A főpincér végül is kölcsönadta a hiányzó
hogy ez esetben megtérítendők a még nem amortizált beruházási értekek is. A maj viszonyokat és összeget, de másnap kiderült, hogy V. Lajosnak
nem volt olvan nagyon szüksége a pénzre, mert
pénzügyi helyzetet erre alkalmasnak nem tartja és
feleslegesnek tartja azt is, hogy a város tsok- amikor a pénzt megkapta, átmert egy másik venmflliós befektetést eszközöljön azért, amit 6 év déglőbe, ahol az összeget újból élniulathi.
muiva Ingyen kap meg. A pénzpiac mai súlyos
A főpincér többizben hiába sürgette a kölcsön
volta egyenesen kizár ia megfelelő kölcsön felvisszafizetését, de eredménytelenül Végül is poltételét.
gári pört indított a követelésért és a járásbíróság, majd a tőrvényszék is megítélte a követe*
Nem tartozik azokhoz, akik ceruzával a kéz-

lést Ez a pör három évig húzódott, végül pedig
bűnvádi útra terelődött az ügy és a szentesi járáv
bíróságon hitelezési csalás vétsége miatt V. Lajos
ellen eljárás indult meg. A járásbíróság azonban
vétség helyett büntettet látott és igy áttette az
ügyet a szegedi törvényszékhez.
A törvényszék május 22-ére tűzte ki az érdekes
csalási bünügy főtárgyalását.

Harsány! Lili színésznő
megmérgezte magát
Budapest, április £>. A Viola-ucca 37/c. számú
ház egyik lakásában ma reggel eszméletlenül találták ágyában Harsányi Lili harmincegy éves
színművésznőt. A mentőorvos megállapította* hogy
a színésznő megmérgezte magát. Hogy mivel mérgezte meg magát Harsányi Lili, egyelőre nem sí körűit megállapítani.
A mentőorvos első segélyben részesítette az öngyilkost, de eszméletre téríteni nem tudta. Harsányi Lili valószínűleg már nem sokkal lefekvés,
után vette be a mérget, úgyhogy mire reggel
felfedezték tettét, a méreg már annyira felszívódott, hogy életveszélyes állapotban szállították a
mentők a Főkns-kórházba.
Megállapították, hogy a színésznő rendezett
anyagi körülmények között élt úgyhogy tettének
oka semmi esetre sem az anyagi gond. Hozzátartozói szerint Harsányi Lilinek lelki bánata volt.
Az utóbbi időben egyre idegesebb és lehangoltabb
lett és valószínűleg idegrohamában követte el
tettét.

G . F . В . a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél
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llpon Gábor cáfolja
a szegedi tábla megszüntetésének tervét
Tegnapelőtt ¡beszámol tank arról, hogy Szegedre olyan hirek érkeztek, amelyek szerint a
Takarékossági Bizottság azzal a tervvel foglalkozott volna, hogy a szegedi Ítélőtábla megszűntetésére tesz javaslatot. Ebben az ügyben
Ugrón Gábor ma a következő nyilatkozatot
tette:
— A Takarékossági Bizottság a szegedi tábla
megszüntetésének gondolatával semmiféle formában

komi.

nem foglalkozott

és nem is fog foglal-

Teljesen osztom a város érdemes pol-

1 anyai

gármesterének azt a véleményét, hogy ez lehetetlen gondolat volna és az az igazságszolgáltatásnak is súlyos sérelmével járna. Véleményemet a Takarékossági Bizottság illetékes

tagjai is osztják. Végül még csak annyit kivártok megjegyezni, hogy sem gróf Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter, sem Rassay Károly
nem tagjai a Takarékossági Bizottságnak és
igy a bizottságban állást sem foglalhattak
egy olyan tervvel szemben, amely fel sem
merült és senkinek sem jutott eszébe.

bic&lcapárbajérí
ötévi
iegy&ász

:

LesiáiSitotf
rádió árak!

Tungsram M. R. 3 cső . . . . . 3'50
500 cm. légszög forgókondenzátor . 3*50
Detektor kristállyal . . . . . . . 1'—
Detektoros készülék
. 2*50
Prima 8000 ohmos fejhallgató. . . 7*50
3 lámpás készülék csövekkel. 75'— P-től
Anódpótlók és töltő készülékek kedvező
fizetési feltételek mellett is

Fonyó Soma
rádió és villamossági szaküzletében
Kölcsey ucca 4. szám.
345 Telefon 165.

Akkumulátor töltés szakszerűen! jj

Szegedi Ítélőtábla SA-u/fé/y-tanácsa csütörtökön
tárgyalta Kovács Lajos balástyai 20 éves
gazdálkodó halált okozó súlyos testi sértési
bünügyét A szegedi törvényszék Vz'M-tanácsa
1928 október 15-án tartott főtárgyalásán Kovácsot bűnösnek mondotta ki és négyévi börtönre ítélte. Az ítélet ellen ugy a vád, mint a
védelem felebbezést jelentett be és az ügy
csütörtökön igy került a tábla elé.
A vád szerint 1928 április 16-án Alsótanyán

lőnek ilyen nagy késés után
után Kovács
'('A megleste a hazafelé
Délmayyarorszag
igyekvő Ifj. munkatársától.")
A már nem marad
Hegedüst és párbajra hívta. A halálra menő ideje a beérésre és igy igen rossz minőségű
küzdelem után ifj. Hegedűs holtan maradt a borokra mm kilátás.
földön.
— Szeged egész környékén ez a helyzet.
Kovács Lajos kihallgatása során önvédelem- Mint érdekességet megjegyzem, hogy Spanyolmel védekezett. Elmondotta, hogy nem akarta országban és Görögországban, ahol egyáltaHegedüst leszúrni. Párbaj nem volt közöttük, lában nem szokás a szőlőt betakarni, az idei
rövid szóváltás után előkerültek a bicskák fagykárok teljessé tették a pusztulást. Ilyen
és Hegedűs szúrt először, ő csak védekezett körülmények között a szőlőben várható rossz
A tábla a törvényszék ítéletét megváltoztatta termés feltétlenül a borárak szílárdulását
és Kovács Lajost erős felindulásban
elkövefogja maga után vonni.

Kovács Lajos formális párviadalban
bicskájával leszúrta ifj. Hegedűs József
alsótanyai

tett szándékos emberölés bűntettében
mondotta ki bűnösnek és ezért ötévi
fegyházra

Kiss Ferei*.

legényt. A véres bicskapárbajt bál előzte meg,
ahol a régi haragosok összetalálkoztak. A bál

Ítélte. Az ítéletben a vád megnyugodott, a
védelem semmiségi panaszt jeieat&tt be.

miniszteri tanácsos igy nyilatkozott:
— Tulajdonképen Szeged környékén fagykárokról

A szegedvidéki földeken
fagy nem okozott lényeget károkat
A tekaraílanul maradt szőlők elpusztullak

(A

Délmaggarország

munkatársától.)

Az

abnormis időjárás Magyarország mezőgazdasági életében katasztrofális károkat okozott
Eltekintve attól, hogy a tavaszi munkálatok öt
hetet késtek, az ország némely részén olyan
széles területen pusztított a fagy, hogy a károk
szinte felbecsülhetetlenek. Különösen Jásznagykunszolnok-, Szabolcs- és Hajdumegyékbol jönnek jelentések nagy fagykárokról.
Megkérdeztük az illetékeseket, hogy az abnormális időjárás mennyiben befolyásolta a
szegedi földeket; és a fagy itt is pusztitott-e
olyan nagy arányokban, mint az ország más
részeiben. Az alább kővetkező válaszokból ki.
derül, hogy Szegeden és környékén
szerencsére katasztrófális
károkról
nem lehet be-

szélni. A szőlőben azonban jelentősebb a károsodás, de meg itt sem katasztrófális a helyzet
A nyilatkozatok a következők:

Bokor Pál
nyugalmazott polgármester helyettes a következőket mondotta:
— A teljesen szokatlan időjárás miatt a
fermelvények fejlődése általánosságban négy
hetet késett. Most a vegetáció ott tart még,
ahol a múlt évben március 20-a után tartott A
Kajszinbarack máskor már március végén virágzik, volt egy év, amikor március 31-én
le is fagyott, ma még nincs is szó

virágzásról.

Nem lehetetlen azonban, hogy a talán most
már mégis enyhébbre forduló időjárás, néhány
nap múlva csak kifakasztja a virágbimbókat. A szőlő még ki sem fejlődött,

pedig fel-

jegyzéseim szerint a mult évben április 19-én
a kirügyezett szőlő egyrésze elfagyott.
BELVÁROS I
Április 26., 27, 2S-ár
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— A gyümölcsfákban nem tapasztalható ezideig nagyobb kár, mert a rügyezés még
meg sem indult, csak a dió fagyott el, de ezt
még a kemény teli fagyok okozták. Azokban

a szőlőkbea, amelyek le voltak takarva, a kár
nem öltött nagyobb jelleget, de amelyek takaratlanok voltak, ott bizony nagyon nagy a
pusztulás, sőt ahol a venyigebimbókat nem
takarták cl. ott is tetemes károkat okozott a
fagy.
** A gabonafélékben a mi vidékünkön ag.
gaszló

Orleánsi
szíiz
es a

Szent béke Rómában.

nem

mutatkoznak,

legfeljebb a

WoM Miksa
nagybirtokos ezeket mondotta:
— A gabonafélékben az abnormális időjárás
Szeged környékén nem okozott nagy kárt, annál katasztrófálisabb
károkról lehet beszélni

a szőlőnél, amelynél különösen a takarás Seletti szemek fagytak el. Egyes szőlőfajok,
mint a rizling és a veltelényi ki sem tudják
heverni az okozott károkat és rendes termést
mar nem is hozhatnak,
—« A szőlőben okozott fagykárok azonban a
minőség szempontjából is katasztrófális arányokat fognak ölteni. Amíg ugyanis a gabonaféléknél, ha a vegetáció késik is, a jó idő
egy-feettőre behozhatja a késést, addig a sző-

MOZI

Péntek, szombat, vasárnap

károk

késői fejlődésnek késői aratás lesz a következménye. Annyi bizonyos, hogy az idén PéterPálkor nem lesz aratás, csak julius derekára,
vagy még annál is későbbre lehet várni. Anynvit késett az idő, hogy a rozsaratáshoz sem
tehet majd időben hozzákezdeni. A nagyobb
fehneteeedós természetesen még sokat javíthat

K O R Z Ó
Április 26., 27, 28.4a
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M O Z I
Péntek, szombat, vasárnap

Zola örökbecsű regényének
filmváltozata és
20 év előtt és ma. Látogatás
a világ legszebb városában,
5 felvonásban.

/

1nem is lehet beszélni. A fagy okozta

károk inkább olyan helyeken fordultak elő,
amelyekről a szél elhordta a havat, d e a z
átlagos kárt még igy is alig lehet két-három
százaléknál többre becsülni. N é h á n y laposabb

helyen volt csak 25—30 százalékos fagykár,
de ezek olyan elenyészően kisszámú helyeken
fordultak elő, hogy az átlagos két-háromszázalékos arányt nem rontják.
— A gyümölcsfáknál

csak részleges

károkról

lehel beszélni. Igy például az őszibarack nagyon sokat szenvedett, hclyenkiiü még a termő'
galyak

is lefagytak.

Elfagyott

a dió. A kaj-

szinbarack nem áll rosszul, almában pedig
egyenesen nagy termésre van kilátás.
— A tavaszi vetéseket az időjárás nagyon
visszavetette, nincsenek abban a fejlődésben,
amiben lenniök kellene, de ha most jó idő
lesz és nem Lesz túlságos meleg, akkor még
minden helyrehozható. A szőlőben csak ott
van kár, amelyik nem volt betakarva.

Vámosi Mihály
gazdasági felügyelő igy válaszolt:
Vérmes reményekre nem jogosit a hely.
zet, d e különösebb aggodalomra
nincsen ok.
Tagadhatatlan, hogy vannak bajok, de ezen az
időjárás
még könnyen, segíthet. A m i vidé-

künkön alig kellett valamit kiszántani, ami a
mai körülmények között rendkivül nagy szo.
lencsésnek mondható, mert a felsőbb vidékeken például a fagy olyan pusztításokat okozott, hogy ötven százalékra
ki kellett
szántani.

tehető az, amit

— Az őszi árpában és a késői búzában van
valamelyes kár, de ez alig számit. A késői
buzavetések azért mentek tönkre, mert az első
fagyok csirájában érték és ugy teleltek ki. A'
vegetáció megindulásával azután a legelső
jelentkező fagy elpusztította.
— A gazdálkodásra azonban rendkívül hátv
ráitató

körülmény

a takarmány

teljes elfo-

gyása. Ennek dacára ma még gondolni sem
lehet arra, hogy a jószágot kihajtsuk a legelőre, mert a vegetáció alig-alig indull meg.
— A szegedvidéki szőlőkben, ahol a tőkék!
takaratlanok valtak, meglehetős károk mutatkoznak. Szatymazon
semmiféle kár nincsen.
Jánosszálláson azonban van kár. Mindent egy-

bevetve mezőgazdaságilag nem katasztrófán*
a helyzet, a szőlőben azonban
dalmat
keltő..

a helyzet aggo-

lf>y> Sprifís
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„A legdrágább
a
а legolcsóbb
Sxénvita

a kereskedelmi

a pécsi,
tatai

tárca költségvetésének

Budapest, április 25. A képviselőház pénzügyi bizottság Ivády Béla elnökletével m a
délután fgjytgtta 3 kereskedelmi tárcának és
a vele kapcsolatos üzemek költségvetésének
tárgyalását.
Herrmasnn Miksa miniszter reflektált Sándor Pálnak az államvasutakkal kapcsolatban
fett megjegyzéseire. Sándor P á l abból indult
ki, hogy a felsősziléziai szén a nagyobb kalóriaérték mellett is olcsóbb a magy ar szénnél. A z államvasutak az 1000 tonna kalóriaériéket szokta számításba venni. Ennek ára a
felsősziléziai szénnél 4.23, az ostrauinál 4.28,
a tatainál 4.06, a pécsinél 4.49, a salgótarjáni,
nál 4.18 pengő. A legdrágább tehát a pécsi,
utána következik a külföldi és végül a legolcsóbb a tatai szén. A z államvasutaknak
mégis sikerült eredményeket elérni a tárgyalásoknál. A külföldi szénnel szemben az államvasutak erélyes intézkedéseket tettek. A
i w o s z szenet pécsi brikettel, nemesitett lignittel pótolják j ó eredménnyel.
Ezután az utüggyel foglalkozott a miniszter. Az az összeg, amelyet békében utfentartásra használtak fel bilométerenkint, majdnem megegyezik a maival. A m a rendelkezésre álló összeg nem elégséges, mert a békebeli forgalmi viszonyok mások voltak.
Bíró P á l kérdezi, hogy mikor kodifikálják
az útügyi törvényt.
Herrmann miniszter kijelenti, hogy míhtelyt
az anyagi bázist megteremtették, az intézkedéseket sürgősen megteszik.

фф

tárgyalásánál

Farkon Elemér a községeken belül fekvő
utak helyreállítását sürgette.
Szabó István rámutatott arra, h«gy a Ba.
kony alján több község van, amelyek közi az
érintkezés hónapokig lehetetlen.
Herrmann
miniszter válasza után Várnai
Dániel szóvá tette, hogy az albertfalvai Loden
Posztógyár rt., amely lengyel érdekeltség, nem
alkalmazza
a magyar munkásokat
azon a
címen, hogy annyi munkást kap Lengyelországból, amennyi re szüksége van.
Herrmann miniszter megígéri, hogy az esetnek utána jár.
Biró Pál, Beck Lajos "és Szabó Sándor felszólalása után áttértek az állami üzemek költ.
ségvetésének tárgyalására.
A posta és távirdánál Varga Gábor kérte,
hogy a határszéli vidékeken is szervezzenek
autóbuszjáratok a t.
Herrmann
miniszter közölte, hogy jóindulattal foglalkozik a kérdésseL
Kállay Tibor szükségesnek tartja, hogy az
államvasút üzemi kiadásai leszállittas&anak s
az üzemel gazdaságosabbá tegyék.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter hangoztatja, hogy az államháztartás kiadásainak
emelésétől lehetőleg tartózkodni kell.
Arra kell törekedni, hogy a közgazdasági életre nyomasztóan
ható nagy
teher ne nóveltessék
es igyekezzünk a közgazdasági élet fejlesztésével a terhen enyhiteni ugy, hogy a gazdasági élet teherbíró képességét fokozzuk. A
kormány a gazdasági tárcáknál igen részletes
beruházási programot dolgozott ki.

Kállai) Tibor nem látja a lehetőségét annak,
"hogy akár külföldi, akár belföldi kölcsön felvételével hatalmas útépítkezést hajthassanak
A bizottság a kereskedelmi tárcát, valavégre Magyarországon.
m i n t az üzemek költségvetését részleteiben
Szabó Sándor a dunántuli elhanyagolt ut- I is elfogadta. Holnap a földmüvelésügyi és a
viszonyokat ismertette.
népjóléti tárca kerül tárgyalásra.
ЙПММММММИИМЙММММИММ
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Péfftek

- Róm. ftatü. Kiüt és Marc.
* Protestáns Ervin. Nap kél 4 óra
.53 perckor, nyugszik 7 óra 04 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A mnzeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig,
délután zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. em<*
let) nyitva d. o. 8—l-ig, d. a. 3—7-lg.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
tanak: Barcsay Károly* Széchenyi tér 12. (Tel.
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (TeL 118.)
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel.
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (TeL 819.) Moldványi Lajos, Újszeged, Vedres u. L (Tel, 846.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5 )

A Gráf Zeppelin uíja
Paris, április 25. A vidékről érkezett jelentések szerint a Gráf Zeppelin ma reggel fél 9-kor
Marseille, fél 10-kor Nizza, kevéssel utóbb pedig
Antibes felett látták. A léghajó olasz területre
érkezve egészen San-Remóig haladt, ahova 11-kor
érkezett. Itt megfordult és ismét visszatért francia
földre, ahol a Rhóne völgyének vette irányát
Délután háromnegyed 3-kor Avígnon, fél 6-kor
Lyon, 6-kor pedig Bourgen-Bresse felett repült el.
Basel, április 25. A Gráf Zeppelin Földközitengeri útjáról visszatérve, 8 óra 20 perckor Basel
felett repült el és Friedrichshafen felé tart
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.") Friedrichsbafenböl jelentik: A léghajó este 10 órakor
jelent meg Friedrichshafen felett és 11 órabor
már be is vontatták a hangárba.
— RiroMrg «lé álfitauak egy volt török miniszteri. Angorából jelentik: Egy parlamenti bizottság elhatározta, hogy Mukhtár basa, volt török
tengerészeti minisztert állami törvényszék elé állítják. Azzal vádolják, hogy az angol hajógyáraknak biztosíték nélkül 20 ezer font sterlinget fizetett ki.
- Delmagyarország kölcsönkönyvtár». Megjelent
«te kaphat« Blasco Lhanez; Mare iNoitruau

— A magyar piaristák rwtdfönökének látogatása
a polgármesternél. Dr. S e b e s s Ferenc, a magyar
kegyestanitórend főnöke Szegeden tartózkodik. Csütörtökön délelőtt a rendfőnök tisztelgő látogatást
lett a polgármesternél.
— Pálfy Dezső halála. Pálfy Dezső műszaki főtanácsos, a Bács—torontáli és az Óbecse—Aracs—
péterrévei ármentesitő társulatok igazgatól-főmérnőke Szegeden, ahová Óbecséről néhány nappal
ezelőtt súlyos betegen áthozták, 66 éves borában
elhunyt. Pálfy Dezsőt, aki a magyarság ügyét lelkesen szolgálta, az árvízvédelem terén kimagasló
szaktudásáért a szerb hatósagok is megkülönböztetett megbecsülésben részesítették. Pálfy Dezső
a hires tanyai kapitánynak, Pálfy Antalnak volt a
fia. A belvárosi temető ravatalozójából csütörtök
délután 4 órakor kisérték el utolsó ntjára. Az elhunyt dr. Pálfy József városi tanácsnoknak és
szili Törők Sándor városi közgyámmak sógora,
dr. Hajnal István kamarai titkárnak pedig apósa
volt. A koszorúk özönével borított ravatalt a kiterjedt rokonság és Szeged társadalmának nagyszámban megjelent reprezentánsai mély meghatottsággal állták körül.
x A Kelet kultúrajjánsfe legpompásabb virága
az a tan, amely szerint a tea minden széppel és
nemessel eltölt} a lelket Valóban hangulatot keltő erőt rejt magában a tea, azonban valóban jó
teakeverékeket kell vásárolni. A Meinl-cég teakeverékei világhírűek. (Queens blend. Kelet virága, stb.)
843
— Uj mérfaget téracfc « Mars-Jérra. A javadalmi
hivatal előterjesztést tett a tanácsnak, hogy n
város szerezzem be a Mars-térre olyan uj mérleget,
amelynek mérő képessége legalább tizenötezer kiló.
gramm, mivel a jelenlegi mérleg csak hatezer
kilót mér, ami a mai súlyos teherautók idejében
már nem elégíti ki a szükségleteket. A tanács
megállapította, hogy az uj mérleg tizenhétezer
pengőbe kerülne, mivel azonban erre
fedezet
nincs, a tanács nem találta teljesíthetőnek a kérelmet.
— Komáromi János: Az elvalt feleség. Kapható
8 Bfilmaiíyaror&^g feókíönkényvtárában.
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S z á m o s n ő i ba)n&l a természetes „Ferenc
József* keserűvíz használata végtelen nagy
megkönnyebbülést szerez. A nöorvosi klinikák
bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül
enyhe hatású f erCIIC JÖZSCt vizet különösen
a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzék. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben.
B.4

A Szakszervezeti Bizottság
felhívása a munkássághoz
A bizottság közli az érdekeltekkel, hogy idénymunkásoknak tekintetnek a kőművesek, ácsok, szobafestők, téglagyári és fürészgyári munkások. Azok
tehát, akik szavazóigazolványukat azért nem kapták meg, mert márehis 23-án nem voltak a pénztárnál bejelentve, de. ezt megelőzően egy év tartama alatt hat hónapon át biztosításra kötelezett
üzemben vagy vállalatnál dolgoztak, sürgősen kérjék szavazó igazolványukat közvetlenül a pénztártól a hivatalos órák alatt.
•

Akik március 23-án táppénzes betegek voltak
szavazó igazolván vükért sürgősen
jelentkezzenek
közvetlenül a pénztárnál.
•

Szavazóigazolványát mindenül őrizze юеф mer?
annak átadása nélkül május 12-én és 13-án nem
gyakorolhatja eravazójogál!
— A Gyermekbarát Egyesület
e Munkásotthonban- A Gyermekbarát Egyesület pénteken
este 7 órakor tartja a Munkásotthonban hatodik
oktató előadását.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
88
— Építőmunkások gyűlése- A kőművesek, ácsok
kőfaragók, festők, stb., épitőipari munkások rend
kivűl fontos gazdasági ügyben pénteken este 6
órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ncca 9.) értekezletet tartanak, melyre ezúton is meghív minden építőipari munkást a vezetőség.
— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristolba vagy Royalba egész nap kapható a D é l m a
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél
nefe nem kell írni, sürgőnjőzni, vagy telefonálni,
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondoskodik egyéb kedvezményebről is.
— Félárii utazás a budapesti nemzetköz! vásárra. Május 4-én kezdődik a budapesti nemzetközi
vásár. A vasúti kedvezmények igénybevételére kizárólag a »Vásárigazolvány« jogosít. Az igazolvány tulajdonosa a Budapestre váltott egészáru
vasúti- vagy hajójeggyel és a vásáron lebélyegeztetett vásárigazolvánnyal ingyen utazhatik viszsza a kiinduló állomásra. Az igazolvány névre
szól s csak egy felnőtt személyre érvényes. Családtagoknak is külön igazolvány kelL A féláru
vasúti jeggyel április 29-én 0 órától május 13-án
9 óráig lehet Budapestre indulni, május 4-én 16
órától május 18-án 24 óráig lehet Budapestről
visszautazni. Az igazolvány ára darabon kint, illetve
személyenként 3 pengő 20 fillér és a kereskedelmi
és iparkamaránál kapható.
x Az idei szezna divatslágere: a toya-cipö már
látható Del-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14, (Dreher-söröző mellett).
Autótaxi 20%-kal olcsóbb a 300-as telefonon.
— Huszonegy szereplő, tizenöt néző- A Szính á z i É l e t eheti száma érdekesnél érdekesebb
cikket, szebbnél szebb képeket közöl. Premierbeszámoló a Beíeznay asszonyokról, az Arany
páváról. Szász Zoltán cikke a nőkről és az állatokról, Bethlen Margit grófnő a S z i n h á z i É l e t
törvényszéke előtt az eheti szám kiemelkedő érdekességei. Tömérdek értékes és érdekes cikk mellett regény és kottamelléklet, darabmelléklet és
egyfelvonásos vígjáték egészíti ki még a S z í n h á z i 61 e t uj számát, amelynek ára 1 pengn.
— Karinthy Frigyes: Minden másképpen vau.
Mosí jelent meg. Kapható я Délmagyarország WH
csonk őnyvta rá ba u.
x Rádió, villany, üeutsch. Kárász-u. Tel. 8-71.

MEGJELENT
és a kiadóhivatalban kapható a

Délmagyarország
Kölcsön könyvtári
Katalógusa.
Ara 1 pengő
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Alkalmazottak kereseti
adójának átalányozása
Illetékes helyről közlik:
Alkalmazottak után fizetendő kereseO adót átalányösszegben fizetheti az a munkaadó,
1. akinek legfeljebb ö t alkalmazottja van és
eaek közül egyik sem végez irodai munkát;
2. aki megfelelő iskolai képzettség hiányában
nem tudja a kereseti adó lerovásával kapcsolatos Írásbeli teendőket ellátni, vagy pedig erre
a célra szükséges idegen munkaerő alkalmazása
adózónak súlyos anyagi megterhelést okozna^
3. aki őstermeléssel foglalkozik, a gazdaságban
alkalmazott állandó cselédek és esetleg adóköteles
időszaki bérmunkások után;
4. aki időszakonkint alkalmaz bérmunkásokat e
bérmunkások után;
5. a kereseti adó átalányösszegben fizethető
olyan alkalmazottak után, akik illetményeiknek
egy részét nem a munkaadótól, hanem a szolgálatból kifolyólag más személyektől kapják. Ilye.
nek: a szállodai alkalmazottak pincérek, házfelügyelök, bérkocsisok, stb.
Az a munkaadó, aki az alkalmazottak kereseti
adójának átalányösszegben való
megállapítására
igényt tarthat, köteles a városi adóhivatalnál a
következő adatokat bejelenteni;
L az üzlet, műhely, gazdaság, stb. közelebbi
megjelölését (ucca, házszám szerint) és a munka«»dó lakáshelyét;
2. az alkalmazottak nevét, születési évét és
helyét, továbbá az alkalmazás pontos megjelölését;
3. a kikötött pénzbeli és természetbem járandóságoknak részletes felsorolását;
4. azt az időtartamot, amelyre a munkaadó a
kereseti adónak: átalányösszegben való megállapítását kéri.
Az alkalmazottak kereseti adójának átalányőszszegben való megállapítására vonatkozó bejelentést legkésőbb az igényjogosultság beálltának napjatói számított 15 nap alatt kell a városi adóhivatalnál megtenni.
x4 fogásos ebéd P 1.40,menü P1—,vacsora 80
fillér. ízletes házikoszt, abonenseknek kedvezmény,
»¿¡e Tisza-étterem, Dugonics-tér.
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Nincsen pénze?Annyi baj legyen!
részletfizetésre
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Vasárnap Szegeden amatőrválogafoft mérkőzés lesz
A Déli Kupáért vasárnap indulnak meg a válogatott csapatok közölt a küzdelmek. Szeged Félegyházával kerül szembe. Ez a mérkőzés Szegeden
lesz a SzVK ujszegedi sporttelepén. Az amatőrfutball nagy napja lesz ez, mert mióta a professzionalizmus Szegeden is elhódította a közönséget, csak ritkán nyílik alkalom, hogy nagyobb
közönség nézzen végig amatőrmérkőzést. Ez az
esemény azonban kiemelkedik a klnbmérkőzések
kisebb jelentőségű eseményei közül, mert két város
egyesitett futballerői csapnak össze.
A két város valamikor nem volt rivális a futballban. Szeged behozhatatlanul vezetett a délkerületben. Az idők azonban változtak és m a
az a helyzet, hogy Félegyháza kemény riválisa
lett Szegednek és a vasárnapi válogatott meccs
teljesen nytlt jellegű. Nincs favorit. Körülbelül
egyforma erők fognak szemben állni. Szegeden,
de Félegyházán is erősen biznak a győzelemben.
Szegednek ezúttal valamivel több az esélye a
győzelemre, mert itthon játszik és mert az utóbbi
időben egy-két csapat játékosai , jó formát mutattak.
Fontos az, hogy a válogatás jól sikerüljön.
A késő esti órákban a DLASz válogató bizottsága Kiskunfélegyháza eöen a következő szegedi
csapatot jelölte k i :
Szűcs (KEAC) — Riesz (Zrínyi,
Debrecent
(KEAC), — Fixmer, Feigl, Adányi (SzTK) — Puzsjn
(SzVSE) vagy Pollák (SzAK), Schmutzter (Zrinyi),
Megyeri (SzAK), Heim (SzTK), Gálfy (KEAC).
Ez a válogatás sikerültnek mondható, csupán
az a feltűnő, hogy az SzTK teljes halfsora került

be. Mindenesetre szomorú, bogy az összes szegedi
halfok közül mások nem is jöhettek kombinációba.
Nincsen azonban semmi kétség abban az irányban,
hogy ez a csapat jól fogja képviselni Szeged
érdekeit. A kiskunfélegyházai válogatottat ugy állították össze, hogy abba kilenc KTK-ista és két
KSC-ista jutott be.
Tekintettel arra, hogy már hosszabb idő óta
nagyobbszabásu amalőrattrakdó nem volt Szegeden, a válogatott mérkőzés iránt városszerte határozott érdeklődés nyilvánult meg.
A tervezett Békéscsaba b)—Szeged b) válogatott mérkőzés a csabaiak lemondása folytán elmaradt.
Weigfhoftcr sérült iába aligha lesz Jó vasárnapra és igy majdnem bizonyos, hogy Beek fog
Emmerfinggel bek kelni a Somogy ellen Kaposvárott.
Tegnap a Bástya könnyű tréningei tartott M
játékosok elég j ó kondidót árultak eí és nagyban reménykednek a Somogy elleni mérkőzésre^
A SzAK tegnap sportbizottsági ülést tartott, melyen a jubileumi ünnepség sportprogramját besz<3-<
ték meg.
A Hungária tizedszer fog vasárnap találkozni
• FerenevárossaL Eredmény a z eddigi küzdc&
mekből: egy gól a Ferencváros javára.
A diákfutballistáknak megengedtek, hogy fendszeresen trenírozhassanak nyilvános sporttetepefcenj

Dayka Margit, Vágó. tíerczeg, Veszeiy, Sümegi éof
Rónai szállnak sikra Sziklai Jenő főrendező ó s
Beck Miklós karnagy vezetése mellett
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkah
№
regénye.

Nádor Jóska magyar nóta- és szerzői estje va-

sárnap. Tisza, fél 9.
A színházi iroda

Urii szabósás.
Nagy szövetraktár.

Blaulgnátz
Kelemen ucca 5.

SporÉ

Harmónia hangverseny

beszerezhetők:
Hői fülöítök . . .
Női gyapja felültök
divatszinekben
Férfi átmeneti . ,
Férfi öltönyök . ,
Па öltönyök . .
Gumni kabátok.

állandóan gyarapodó kölcsön%
könyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő,
tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér,
heti előfizetőknek 16
fillér.
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Sokáig kell várni a mentőkre

hirei

A Vakablak még мяк ma eete van műsoron.
Ezen a héten még csak ma este van műsoron
Boross Elemér nagyhatású színmüve, melynek első
három előadásán feszült érdeklődéssel kisérte a
közönség a merész és újszerű meseszövést mely
a rabok életébe enged bepillantást. A végig érdekfeszítő és izgalmakban fokozódó cselekmény át
van szőve mulatságos epizódokkal. A főszerepeket
a premier elsőrendű szereposztásában a ma esti
előadáson is a prózai együttes legjelesebb erői
játszák.
Szombaton déhitán ifjúsági cföadás: Tüzek az
éjszakában.
A cárevics bemutató előadása; szombat este.
Szombat este indul el Szegeden hódító útjára
Lehár Ferenc legújabb nagy operettje, A cárovics.
Különös érdekességet kölcsönöz a szegedi bemutatónak az, hogy a címszerepet nő, a társulat
kedvenc operaénckesnője, Gaisler Lola játsza. A
cárevics-bcn Lehár Ferenc legszebb melódiái csendülnek fel és az értékes zenéhez harmonikusan
simul a romantikus mese. A siker érdekében a
címszereplő Gaisler Lola mellett A. Harmath Hilda,

Tisztelt Szerkesztőség! A feleségem snlyos beteg.
Állapotában csütörtökön reggel olyanfoku roszszabbodás állolt be, hogy be kellett szállítani
a kórházba. Hét Ara hét perckor telefonáltam a
mentőkért az orvos utasítására, azonban annyiféle akadályt kellett leküzdeni, hogy addigra hatszor is meghalhat az a beteg, akinek sürgős műtéti beavatkozásra volna szüksége. A mentők azt
is követelték tőlem, hogy a kórházzal rendben
van-e a dolog, végre féltízkor kijöttek a feleségemért Bevitték a kórházba, de ott nem vettek
fel, hanem el kellett szállítani a női klinikára,
ahova félórai várakozás után a hordágyon
fel ís vitték.
Tisztelettel: M. F. szobafestő. Gerjcly—ucca 6.
sz. alatti lakos.

Uzletáthelyezés !
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogv nyerges, bőröndSs és bfirdiszmüves üzletemet májas
1 én Fekelesas ncca 21. sz. alá (Wogner-palotával
szemben) helyezem át. További szíves támogatást kér
342
Borbély József.

Dr. S z a b ó L á s z l ó k ö n y v e :

Májusban megjelenik Szeged halála és feltámadása.

Hegrendelhel« a Délmagyarorsx&g kiadAblvalalában. (Telefon V»*.)

S é » z l c l t l z e i é » r e I» k a p h a t ó .

I>fcbM.\GrARORSZAG

в

i ó megjelenésű urak és hölgyek, akiknek
kiferjedl ismeretségük van,

havonta 2 0 0 - 3 0 0
pengőt kereshetnek
könnyen eladható könyvek részletfizetésre
való eladásával.
Jelentkezni d. e. 11—12 és d. ti. 5—6 kőzött a
Délmagyarország kiadóhivatalában, Aradi n. 8.

Szeged

sís. Ыг. városi

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.74—27.89,
Belga fEank 79.45—79.7^ Cseh kor. 16.915—17.00.5,
Dán korona 152.50—131.10, Dinár 9.99.5—IOjOőX
Dollár 572150—674.50, Francia frank 22 34—2254,
Hollandi foi^nt 229.80—230.80. Lengyel zloty 64.10—
61.40, Leu
—3.42, U r a 29.83-30.08,
Német
márka 135.75—136L25, Norvég korona 152.55—153.15,
Osztrák schilling 80.35—80 70, Spanvol pe.zeta 8210
- 82.80, Svájci frank 110.15—110.55, Svéd korona
152 85-153.45
Irányzat: A nyitási alaphangulat az értéktőzsdén
jv»a is kedvetlen volt, de az intervenciós vásárlások
altaJ támogató^ piaoon nagy számmal voltik olyan
értékek, amelyek szilárdan indultak és ezért a
nyitási irányzat; egyenetlennek mondható. Később
Javulás mutatkozott, mivel a berlini tőzsde szilárdabb irányzata az itteni piacra is ösztönzőleg
hatott. Zónáikor csak néhány részvényben mutatkozik némi árveszteség, amelynek mértéke az 1
százalékot sem éri el. A tőzsde végeredményben
túlnyomó áremelkedésekkel és bizakodó hangúja than zárt. A forgalom a tőzsdeidő második fe- I
jeben is élénkebb volt, később ismét elcsendesedett.
A fixpiac irányzata üzletfélen, a valuta- és devizapiacon feltűnő volt m a az effektív dollár 50
pontos és Madrid 80 pontos árveszteséee. esryébi é n t nem volt jelentősebb változás.

sxin&áxt
•Rérletgzíinet-

Péntek eete »/« 8 órai kezdettel.

Szinmü három felvonásban в képben. Irta: Buross
Elemér.
Szetmayek
— Kovács Károly

Kurzon János, s notórius
Leviou Mária. a jvrHhatatan — — — —
Hr. Salters, »olt ügyvéd
Ganiarsr.ky báró. egy eifikelfí rab
— — —
Brunnen, a rokVant —
TftoM. öreg rab —
Nesdanov
herceg. vrt

emigráns
Zúríehi devba záriat: páris 20.30.25, London
25.21 egynyolcad,
Newyork 519.47.5,
Brüsszel
72.13.75, Milánó 27.21, Madrid 74.80, Amsterdam
208 70, Berlin 123J23, Bécs 72.98, Szófia 3.75, Prága
15.37.5, Varsó 58.30, Budapest «N>.37 5, Belgrád
0 12.75, Bukarest 3.06 25.

J 929 àprf[RS 26.

—

— Peéri Piri
— Sümegi íxtón
— Szakács Zoltán
— Veszelv Pál
~ Gaál Forene

— —
— —

Sztewald, az alkoholista'
Adrián. a késelő legény
Turner, a' kasszaforó —
TjH, * társa — — «Kffr rótét a!aV" — —
fTazgstő — — — —•
Missziós Páter — —
T.odovics, az iteletrégre— — — —
Siropon, els6 segíd —
Halabia, másoditc segéd
FmJricK. főfelügyelő —
Anton, felügyeld —<
Mthály, 5r — — mm

Stefin, njoneflr— —
Rlró — — — — —
Törvényszéki orvossza-kértő

—•
>—
—
—
••—

Kovács

írpá<l

Csordás Györyy
Fórrai Bel a
Burányi László
Kobáry TM1
Oláh Ferepr
Herczeg Vibnof
Vagy György

•— Vágó Artnr
— Koi*árs ErnS
— Fodor Emil
—» Szllápyi Aladár
— Csonka AntaJ
— v. Végh Kálmán
— Szflassy GynVa
— • Vsrjnkovics Sebő
— Sántha Ferenc

Apróhirdetések
Az e.fjúsz nyárra, Barátnő,
Biztos jövö. Dundi. Doktor,
Elet tavaszán, Házboz jövök, Hűséges, Szorgalmas,
Ipartelep, Kölcsön, Kolozs

rér. Né'iegy. Seeretnétek
jpepMUiemi. Május 1, Napi
áron, Német
nyelvtudás
előnyben, Merkúr, Kitartó
barát,
Mozipartner, Urikány jtvligére tevét van a
Viadóhait

[>]:
Belvárosban elegánsan bntorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Csinosan botorozott szoba
kiadó. Attila u. i.. emelet
bal.

Tanulóleányok
aaxmalra
felvétetnek. Wigne- oóidjvatszatou. Kárasz в. 8. a.
Kifogástalan, ü g y e , szakképzett, fiatal
kiszolgálóhiányt, vagy fiatat segédet felvesz. Ketengyehár —
Kelemen n. 5.

ADAS-VÉTEL
Nagyon jutányosán eladó
egy faragással és csiszolt
üvegekkel diszjtett leány,
saohatmtor — Csostszinfl
lakkcsiszolt. Birn
festékfelet. Szt. István tér »

Elsőrendű
eső- és napernyők
(saját készitésiiek)
legolcsóbb árban.

áthúzások és {avlfásot

Bútorozott
szoba, fürdöszobahasználattat kiadó. —
Kossuth uoea 18., b»t.

Jutányosán e^zkAzSltetoek
és azon' ai Vós^GInek.

Kílönbeiárahi urcai bútorozott cwoba. tnHSszoba.
telefon, azonnalra »agy má-

Kölcsey ucca 12.
Tisza Lajos körút és Feketesas ucca sarok. 346

jus tő re kiadó. Polgár u.
1 , I ".melel k

5telncr Jftzseffit

Teljesen uj kigyó-cipfi eladó, olcsón. Cvra a kiadóban,

H a d i ó
Л nagyobb
mai

leadóállomáson
milsora

Üzlethelyiség május 1-ére
kiadó
Tudakozódni tehet
Mikszáth Kálmán ncca 7.,
festékkereskedés.

Foglalkozás

oH.°dXLs Indlaií
motorkerékpár teljesen Jókarban I40f> pengőért eladó. Gépkereskedelmi és
műszaki valtaiét, Polgár
ncca 3.
30T

Szerértg feltételek mellett A.itós irodarész. olcsón elgép- ás gyorsírók ajánlkozadó. Ovegkereskedetatt. —
BUDAPEST. 9.15: A rádió házi trióján эк hangna* egy 30 filléres apróKlauzál t i r 1.
versenye. 12: Déli harangsző az egyetemi temphirdetésre.
Hasaiáit asztalos szerszálomból, időjárásjelentés. 12.05: A m. kir. 1. honfmok és gyalupadok megvédgyalogezred zenekarának hangverseny VezéCgyes házaló ügynökök álvételre kerestetnek. Lóvtanyel: Fricsay Richárd zeneügyi igazgató. 13: Ponlandó keresettel felvétetnek
ger. Füredi ocoa 3.
tos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés tR: Boz- Hungária, Petőfi síigámt 7.
гяу Margit felolvasás*: »Asszonyproblémák«. 17
Csövek, dobkályha, tet,
óra 10 perc: Dr. Tőrök Pál előadása: »Eurőpa
mindenféle, bázibntorok oltűzfészke.« 17.40: Koch Aurél előadása. »Orosz 1 ehetőleg nyagdijasok, kik
csón eíadók. Síávárvány u.
népdalok.« A dalokat énekh és gitáron kiséri az I ügynöki vünkére alkalmaS0., emelet.
Határidős terménytőzsde zártat: Magyar bura
sak,
felvétetnek
előadő. 18.40: Franria nyelvoktatás. (Dr. Garzó
ni áj. kőt. 24.60, 24 40. 24.43, zárlat 24 44—24.45,
Miklós.) 19.25: A m. kir. Operaház előadásának isVsz. 24.40, okt. köt. 2&32, 26.14. zárlat 26.14-26.15,
mertetése és szereplőinek közt«*. 19.30: A m elsőrendű elektromos ház»Mcrcur« levél Tiient a ki
lesz. 26.20. Rozs máj. köt. 21.84, 21.86, 21.68, 21,72,
kir. Operaház »Hoffmann meséi« előadás*. Utá- tartási cikkek terjesztésére.
Kárlat 21.71-21.72, lesz. 21.70, okt. köt. 23.24, 23.35,
Jelentkezés Szegedi Bank" J adóhivatalba, kérem vegye
na kh. 22.30: Pontos időjelzés, időjárásjetentés, híát »Nincs senkim«-től
123.22. zárlat 23.25-2322, lesz. 23.20. Tengeri máj.
rek. Majd: Pertis Jenő és dgányzenekarának hang- egyesület Rt.-nóI, Mérey
kőt. 26.54, 26.85, 26.72. zárlat 26.72-26.73, lesz.
ncca
21,
egész
nap.
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versenye a Britannia-nagyszállóból. — BELGRÁD.
26.70, jul. köt. 27.40, 17.39, 27.52, 27.38, 27.48, 27,40,
12.45:' Gramofonzene. 20.45: »Debussy«-est. 22.05:
zárlat 27.41-27.42, lesz. 27.ffl.Irányzat egyenetlen, Jazz-zene. — BERLIN. 17: Hilde Weyer Г szop- Lgres fodrásznő, ki ondoH ari sn ye fejelésekS
lál és manikűröz, állást kea forgalom élénk.
rán) hangversenye. Utána ötórai teazeoe 20.30:
rtit vidékre te elmegy. •j bvUnyák, térti zokofk legdivatosabb ezlnekhen, DMC anyagAdolf L'Arronge: »Mein f^opold« cimtf néyifizínBudapesti terménytőzsde zárlat : Buza 80-as
Megkeresés
»Síorsafanas«
ból. Selyemhafisnya szemfelszemüvének közvetítése. BUKAREST. 17: Szórakoztiszavidéki 26.05—26.15, felsőtjszavidéki 25.80—25.90,
jelige.
dést leRiul^nvnaabban készít
Kelemen Ilonka, Iskola ncca 14.
tató zene. 18.15: A házirettekar hangversenyeí t'véh 2555—25.75.. Rozs pestvidéki 21.85—21.95.
32 éves inteJligeos asszony
Sí: Hegedü-hangverseny. 21.30: Nadia Bogdán dalTengeri tiszántúli 29.30—29 50, egyéb 27.35—27.60.
elmenne háztartás veseti-,
Bookmaker iroda
estje.
2215: Zongorehangverseny. 23: Zenekari
Irányzat egyenetlen, a forgalom élénkebbKcrié»zbonk,
sére. anyabelyettesnek, r.
hangverseny.
—
DAVENTR1.
15:
OrgonahangverKekP.tr««» u c c a №
Csikágól terménytőzsde zárlat: Irányzat mmbármit dolgozni, hogy megFocradAsnkat a versenynapon 4
seny.
16:
Tánczene.
18.30:
Könnyű
zene.
19.45:
tfenütt csendes. Buza. Máj. 112 ötnyolcad—cgyketélhessen. »Ambíció« jeligéu 2 órái? fogad el. Leckisebb
R. Wagner: »A valkűrök« rimfi operájának köz>tét 5 nengS
3fir>
tfd, jul. 116 hétnyolcad—háromnegyed, szept. 120
re a kiadóba.
vetítése. 21.15: Népszerű zenekari bankverseny.
и ч ч ш м — Ч — — »
há r omnyolrad—egynegyed, dcc. 124"háromnyolcad
22.15: Tánczene közvetitésr. — FRANKFURT. 20:
egynegyed. Tengeri. Máj. 88 egynegyed, jul. 91
875/1929. gh. szám
Szimfonikus zenekar. 21.50: Szórakoztató zene.
hétnyolcad, szept. &3 háromnyolcad, dec. 87 egy24.30: Késői hangverseny. — KATOWICE. 16: GraIvettcd. Zab. Máj. 46 hétnyolcad, jul. 45, szept. 43
mofoDzene. 17.55: Hangversenyközvetités. 20.15:
háromnyolcad. Rozs. Máj. 93. iol. CM háromnyolSzimfonikus hangverseny közvetítése WarszaváböJ.
cad, szept. 94 ötnyolcad.
— KASSA. 12.05: Zenekari hangverseny. 20.15: J.
Ferencvárosi sertés*asar: Felhajtás 3000 darab.
Brabee hegedühangverbenye. 2045: Zenekeri hangArak: Könnyű 132—136, közép 160—176. nehéz
verseny. — LONDON. 12.30: Orgonahangverseny.
180—lift. Irányzat élénkebb.
13: Lönrs-zene. 16 15: Srórakoztató zene. 18.45:
A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem
John Thorne (bariton) Schumann-dalokat énekel.
részéi* 1929. évi jirains hő 1-től 1930. gri
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
19.45: Katonazene. 21.20: Bemard Shaw »SL Ivan«
Nyomatott « kiadótulajdonos
Délmagyerország
rimü színművének II. felvonása. — MILANO. 13.35: májns hó 31-ig terjedő idő alatt szfiVs^ges
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.
Jazz-band. 20.30: A házizenekar szimfóníktis hang- nyomtatványok szállítására irásbeü versenyversenye. 23: Jazz-band. — PRAGA. 16.25: Katárgyalást hirdetek.
marazene. 19: Gramofőnzene. 19.30: Fr. Langw
ayárosnál
»Ein Kamel geht durch das Nadelőhr« hangjátőFelbivora a pályáz»? öKajtökat, hogy ajánAradi ucra 4.
Telefon 469.
kának előadása. 23. Kávéházi zene. — TOULOSE.
lataikat lepecsételt borítékban hozzám (SzeM i n d e n n e m ű k H M I A r u , TA I n e g , z s A k , 13: Melódiák.
13.15: Tánczene.
20.30: Ka>p o n y v a . lútakATA, h a l á s z
tenni* hAló,
gpd, Dwfionics-tér 13. sz.) legkésőbb f. éri
tonazeoe.
21:
Nagy
zenekari
hangverseny.
—
g y e r m e k h l n t f t k , t o r n a t r r r r k 113
WIEN. 16: Hangverseny. Paula Köhler közreműkö- májns hó 10-én délelőtt 11 óráig nvujtsák
gyári óron
kaphatók.
désével. 17.40: Zeneakadémia. 19.30: Julius Bitt.
be, a felbontás ugyanakkor nyilvánosan törner: Nagy miséje. Előadja a bécsi zeneakadémia
ténik,
kara és a bécsi szimfonikus zenekar. Utána: h a n g
verseny. — VABSO. 12.10: Gramofonzene. 17.55:
csinosén bcrendezeit üzlettel biró kereskedő
A részletes szállítási feltételek hivatalomban
elvállalná üzletében
Szórakoztató zeneközvetités. 20.15:
Szimfonikus
2
pengőért kaphatót.,
hangverseny közvetítés. — ZAGREB. 13.15: Gramofonzene. 17.45: Hangversenyközvetités a KorzóSzeged, 1929. évi április hő 23-án.
kávéházból. 20.35: Lida Frankovic zongoraha»"g*
helybeli ccgtol. Szíves megkeresések »Haszonrészeversenye. 22; Könnjd zene.
sedés* jelige alatt kéretnek a kiadóhivatalba. 364
351
gazd. hív, taoíflaló

SiorgaJinas nraK,

magos tntoiehra,

KÜLÖNFÉLÉK

Versenytárgyalási
hirdetmény.

VARSA MIHÁLY

SZEGED

Forgalma» uccában

divaíárucikkek
bizományi eladását

Dr, Soóhy,

