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Hamupipőke

tévedések is. Egy tuladunai tanfelügyelő nem- ban. ebben a három nagy szállodájában a
világnak
nagy magyar kolóniák vannak,
régiben egész kötetet irt azokról a képtelenséLondonban megalakult az európai folkloris- gekről, amik a külföldi földrajzi oktatásban amelynek tagjai képviselik a magyarságot
ták internacionális apákattanulmányozó egye- szerepelnek rólunk és szószerint idézi a leg- nemcsak a jilebsben, hanem a felsőbb társasülete. Ha szegény Herrmann Antal még élne, újabb külföldi iskolakönyvek szamárságait. És dalomban is. Nincs Nyugateurópának valaőt bizonyosan djszelnökévé választotta vcftna e tekintetben nincs különbség ellenség és állí- mire való nagy újságja, aminek magyar munez az érdemes tudós testület. Így nem olva- tólagos jóbarát, francia, olasz, lengyet és né- katársa ne volna. S nincs híresebb üdülő-, vagy
sunk róla, hogy az egyesülő tudósok közt met tankönyv közt. Hiába volt világháború fürdőhelye, ahol magyar emberek ne tékozolmagyar is volna, de azért a hir mégis közelről és abban magyar vitézség; hiába volt béke- nák a pénzüket. Se szere, se száma azoknak a
érdekel bennünket
kötés és abban magyar gyász: a »népek ha- szálaknak, amelyek Európa életéhez fűznek
Hogy miért, könnyű kitalálni. Nekünk időn- zája, nagy világ« nem igen tud rólunk többet, bennünket a Fekete-tengertől a Csöndes-Óceáként vannak Európára szóló cigányszenzá- mint Kokinkináról, vagy Hedzsaszról és sem- nig. S az a nyugat, amelyiknek mi minden lécióink, sőt még a nem hazaiakat is a mi nya- mi esetre se tud annyit, mint az esztekröl, lekzetvételét mohón lessük s amelynek minden
nem jó felé való tántorodását lelkesedve utákunkba szokás varrni. Amikor a felvidéki em- vagy lettekről,
S ez a sors annak az országnak jut ki. nozzuk, nem tud rólunk sokkal többet, mint
berevő cigányok rémpöre borzongatta meg a
világot, a külföldi sajtó mingyárt visszacsa- amelynek fiai járják az egész világot. Német- Ujguinea pápuáiról. S amivel többet tud, any»
nyival rosszabbul tudja.
tolta Kassát Magyarországhoz. Talán nem is ország minden nagyobb ipari városában van
Azért jövel, te cígányderítő európai expeéppen rosszakaratból, csak a civilizált vi- magvar mérnök és elsőrangú magyar munkás.
lágban élő köztudat alapján. A civilizált nyu- Franciaország minden nagyobb városában él- díciós, — hátha a cigányaink kedvéért rólunk
gati világ ugyanis ugy tudja, hogy a nomád nek magyarok. Berlinben, Párisban, London- is elvered egy kicsit a ködöt!
cigány legszívesebben Ázsia legnyugatibb sleppéin szeret barangolni, a magyar steppéken.
Ha tehát cigány-rémség történik valahol, az
csak Magyarország lehet. S így állván a dolgok, alapos reménységünk lehet rá, hogy a világ tudósai a cigányok tudományos tanulmányozására expedíciót küldenek majd Maegy osztrák
keresztényszociális
képviselő
gyarországra. A szervezés talán nehezen megy, mondta
de mégis csak meglesz. Elvégre ha akadnak
mint férfinek és főleg, mint politikusnak, köte( 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 jelenmerész emberek, akik neki indulnak a déli tése.) Bécsből jelentik: Kuncsák képviselő, a ke- lessége érezni a felelősséget. Rámutatott arra, hogy,
sarknak, vagy a Szahara belsejének, bizonyára resztényszocialista párt alelnöke, aki i legutóbbi a szociáldemokraták elleni harcot nem lehet a vég.
akadnak olyan hőséi is a 'tudománynak, akik kormányválság alkalmával az ellenzékkel való meg- letekig vinni és azt a veszélyt világította meg,
Ausztriát
bemerészkednek Magyarország közepébe. "Es egyezés mellett exponálta magát, ma egy választói amely esetleg polgárháborúba viheti
ha cz a tudományos expedíció idejön cigány- gyűlésen feltűnést keltő beszédet mondott, filesen amelynek a következménye a szomszédos államok
ország módszeres földolgozására, végre talán kikelt a Heimwehr ellen és azt hangoztatta, hogy beavatkozása lenne.
bennünket is meglátnak, Európa legismeretlenebb nemzetét. Sőt talán fel is dolgoznak,
nem kevésbé tudományos módszerekkel.
Tisztában vagyunk vele, hogy ez a fanyar
tréfa igen unalmas már. Sőt utáljuk is már az
örökös panaszt, hogy még mindig Hamupipőkéje vagyiTnk Európának. Képtelenségnek tartAmikor Gresinszky, a szociáldemokrata porosz
( B u d a p e s t i t u d ő s i t ó n k t el ef o n j el enjuk, hogy legyen egy európai nemzet, ha még tése.) Berlinből jelentik: A porosz tartomány- belügyminiszter válaszolni akart az indítványra,
oly kicsi is, amelynek egyre keseregnie kelljen gyűlés mai ülésén a május elseji zavargásokkal a kommunisták éktelen zajongáshan törtek ki. Az
nemcsak hazája szétdarabolása, hanem faja kapcsolatos kommunista bizalmatlansági indítvá- elnök hiába osztogatta a rendreutasitásokat, hiába
és kultúrája elsíkkasztása miatt is. Képtelen- nyok tárgyalása közben, botrányos jelenetek ját- utasított ki egy kommunista képviselőt, az ülést
ségnek. tartjuk, hogy az albán, a macedón, szódtak le. A kommunisták a belügyminiszter be- kétszer fel kellett függeszteni és csak harmadszorra sikerült a miniszternek beszédét elmondani.
vad lármával fogadták, vérebnek és
meg a montenegrói számot tegyen Európa lépésekor
népeinek társadalmi és közéletében, a magyar mun^ásgyilkosnak nevezték, az inditvány indoko- A belügyminiszter hangoztatta, hogy az áldozatok
j legnagyobb részét nem a rendőrök ölték lueg.
pedig ne. Képtelenségnek tartjuk, hogy ami- lása közben pedig a legminősithetetlenebb kifeje.
zésekkel illették.
kor mi minden hozzánkvetödő idegen előkelőség tiszteletére borjúi vágunk és ökröt sütünk
s amikor minden agyontósztozott idegen arról
biztosit bennünket az ellen-tósztban, hogy az
ő hazájában egy nációnak sincs annyi becsükbe. mint a magyarnak, — hogy akkor nekünk
Az ellenzék
attakja
a kormányzati
rendszer
ellen —
Malasics
mindig újra be kelljen mutatkoznunk angoltámadása
Töreky
törvényszéki
elnök
ellen
nak és franciának, olasznak és spanyolnak,
Budapest, május 13. A parlament mai ülésén
Pakots felolvashatná a névsort is, amely azt bisőt olykor még a németnek is.
így van pedig ez, ezer példa bizonyítja. a költségvetés első szónoka Pakots József volt. zonyítja, hogy állításai igazak, de ez a névsor
köztudomású- A miniszteri székcserék is csak azért
— Soha még,- nem fordult elő, hogy parlament
Aki Londonban járt, ázzál tér meg, hogy
történnek, hogy a miniszterek azután közéleti poés
élet
olyan
távol
állottak
volna
egymástól,
mint
az angol útikalauzokban hiába keresi Magyarzíciójukat a hatalmas dotácjóju nyugdíj mellett
ma,
—
mondotta.
(Helyeslés
a
baloldalon.)
H;>
országot külön, még mindig az Ausíria főcím
dúsan jövedelmező közgazdasági állásokkal cserélalatt talál/iató, mint melléktartomány. A má- itt mindenki őszintén beszélne, rettenetes bírálata jék fel.
történnék a magyar parlamentnek és kormánynak.
sik magyar a berlini vasúti állomás plakátjain Az egyik oldalon áll a kormány, a másik oldalon I
Haller István itt közbeszól valamit, a kitörő
olvasta, hogy az utazó leányokat védő egyesü- a társadalom és nincs közöltük semmi kapcsolat. | zajban nem hallani, amire Bessenvey Benő így
letnek Ausztriában is van egy szállóhelye: (A jobboldal felé): Az önök szervilizmusa az oka i válaszol:
— Pár szegény embert már lecsuktak volna, ha
Budapesten., a Soroksári-uccában. Egy modern annak, hogy ide jutott az ország. (Élénk ellentazt hirdeti, amit Haller szokott a vidéken. (Nagy
francia atlasz, egészen friss munka, a legelső mondás a jobboldalon, nagy zaj.)
zaj.)
kiadó-cég kiadása a névmutatójában annyit
Az elnök csenget és figyelmezteti Pakotsot, hogy
Pakols József: Valamennyi tárcánál bőven gontud Budapestről, hogy Ausztria második vá- tartózkodjék ilyen kijelentésektől.
doskodtak a magas állású tisztviselők javadalmarosa. Egy másik, nálunk is meglehetősen el— Az egész világon konvulzió mutatkozik —
zásáról. Van még egy Trianon a történelmin fciviil,
terjedt német zsebatlasz besoroz bennünket a mondja Pakols —, a politikai életet azonban öaök amit a magyar kormány követelt el, amikor a
Balkán-államok közé s azokkal egy lapot szen- csak váróteremnek tekintik, amelyben arra várnak, valorizációt nem fogta fel komolyan. Már készül
tel nekünk. Vannak ezeknél még durvább hogy mielőbb tobb állásba kerijlknj^. £ZaU
esy. moz&olódás
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a valorizációs oolilifiai nárt
De elég bátrak vagyunk azt is kimondani, hogy
a mrmkásság nyomorában hibás a kormányzati
»negál akulására.
— A kiváltságosak nyomában teljes pusztulás. rcmiszer is. (Helyeslés a baloldalon.)
— Beszélni kell arról a törvényszéki cselről is,
A kormány nem veszi észre, hogy vulkán fölött
jár és dübörög alatta a föld. Cifra nyomorúság amelyet Pakots tett szóvá. Vegyék tudomásul, hogy
Poroszország belügyminisztere nemesik elvtársam,
»ninden, ami ebben az országban van.
de szaktársam is, mert szintén lakatos, mint én.
Az elnök arra kéri a szónokot, hogy őrizze meg
Ez1 a belügyminiszter legalább is ugy ellátja a
nyugalmát és ne használjon ilyen erős kifejcdolgát, mint Szlranyavszky államtitkár. A törvény¿téseket.
Pafcots József a legutóbbi büntetőtörvényszéfci szék elnöke ugy látszik nem tudja, hogy kik a
szociáldemokraták külföldön.
tárgyalásról beszél, melyen az elitélt ügyvédet
Propper Sándor: A legnagyobb drstrufrció volt.
az elnök nyomban letartóztatta. Hogyan lehetséges
Malasils Géza: A munkásság egy velünk a Bethaz, hogy a törvényszéki elnök polémiába bocsátlen-kormány elleni küzdelemben- A költségvetést
kozik és vitatkozik a vádlottal, majd Ítélet után
nyomban letartóztatja, holott állandó lakása, fog- nem fogadja cl.
'alkozása és családja van Budapesten.
Perlaki György sürgette a községi szabályzat
A következő szónok Désl Géza, aki kormánypárti revízióját, rámutatva azokra az alapvető kérdésekre, amelyeket a revíziónál figyelembe
kell
létére a forgalmi és fényűzési adó eltörlését tartja
venni. A költségvetést elfogadja.
szükségesnek. Ezután a revízióról beszélt, támadva
Bárdoss Ferenc hangoztatja, hogy senki sincs
a szociáldemokratákat. A mi jelszavunk — mon.
az államban, aki ne kívánná a békediktátum, redotta — a páneurópai mozgalommal szemben —
vízióját.
pán-Hungária. Egymásután dicsérte az egyes minisztereket és a költségvetést elfogadta.
A szociáldemokrata párt Is követeli a re»
Baracg Marcell arról beszélt, hogy meg kell akavíziót és ha a revízió a ligába való bedfályozni minden drágitási lehetőséget. Az állam
lépéstől íüggne, a szociáldemokrata párt
óvakodjon minden fölösleges kiadástól.
is belépne a ligába.
Csizmadia András után Malasjts Géza beszélt.
Olyan
belpolitikára
van szükség, amely híveket
— A szociáldemokrata párt minden alkalmat
szerez
a
külföldön.
Külpolitikánk
csak negatívummegragadott arra, hogy tiltakozzék a trianoni igazból áll. Középeurópa sorsát ma Parisban intézik
ságtalanság ellen — mondotta. Még 1920-ban, miikor a legerősebben tombolt a fehér terror, meg- és czci't fontos volna a francia közvélemény megbízásból eljártam az angol liberális pártnál és nyerése. ,\z olasz ori?nlá!ódás azonban ezt majdnem lehetetlenné teszi. Olaszország csak Jugotiltakoztam a trianoni szerződés ellen.
szláviával szemben tud kihasználni bennünket, azTóbbet használunk a célnak, ha a magunk ulján
után édeskeveset fog velünk törődni. A kereskeés a magunk eszközeivel küzdünk, mintha a li- delmi mérlegünk javítása szempontjából kapcsogával együtt haladunk. A legtiszteletreméltóbb
latokat kell teremtenünk a szomszédos államokszándék vezeti őket, de Magyarország revízióját
kal. Benyújtott több határozati javaslatában a
ezzel sohasem fogják elérni. A revíziót nem egy
vízumkényszer megszüntetését. a rokkanlak, özvepár jólfésült ur kiküldésével fogják megoldani, dc gyek és árvák ellátási dijának a mai viszonyokszivős, kemény küzdelemmel és ugy, hogy Magyarnak megfelelő rendezését kérte.
országot mint Kossuth Lajos országát tudják be.
Szabó Sándor. Malasils Gézával polemizálva hanmutatni a külföld elölt. Mi küzdünk a Magyargoztatta, hogy személyi kérdések nem állhatnak
országot ért igazságtalanság ellen és meg is van
útjában a revíziós ligához való csatlakozásnak.
éhez a küzdelemhez a nemzetközi összeköttetésünk.
Foglalkozott a gazdasági válsággal, utalt a földA reviziós ligával azonban nem tudunk együtt
mivestársadaloin nagy igénytelenségére, határozati
baladni.
javaslatában a vetőmagszükségletet lehetőleg ter— Hirdetjük és hangoztatjuk, hogy nyomort
ménycsere utján kívánja biztosítani.
szül az ország ész nélkül történt szétdarabolása.
Az ülés 6 órakor ért véget.

fl társadalombiztosítói
választások eredményét kedden estére
Iliig a fele szavazott le a ¡huszonnégyezer választónak
(A
Délmagyarország
munkatársától.')
Az | méterre jelölte ki a megijedt blokkosok kéOrszágos Társadalombiztosító Intézet választá- j résére.
sai vasárnap és hétfőn zajlottak le. Mint is- j
Feltűnő volt, hogy a 21.000 szavazó közül
menetes, két párt küzdött a kerületi választvasárnap csak egyötöd rész szavazott le, ami
mányi ós a közgyűlési tagságokért: a szociála szavazások lanyha tempójára vall
kemokraták és a választásra egyszerre bqkétHétfőn
köfő kurzus-jelszavas cégér alalt életrehivott
kissé megélénküllek a választási helyiségek
•úgynevezett Nemzeti Blokk. Meglehetős nagy
korteshadjárat előzte meg a választásokat, és gyorsabb ütemben mentek a szavazások. Érdekes. hogy á legtöbb szavazót előbb alaposan
amely tulajdonképen inkább csak arra szolgált, hogy a szemben álló két tábor kimu- ki kellett oktatni a szavazás technikájáról.
Különösen a nők voltak sokszor
zavarban,
tassa erejét.
sok
volt
az
olyan
leány,
aki
éleiében
először
A hadjáratban különösen a Nemzeti Blokk
szavazott.
Ezeken
ugyancsak
meglátszott
a
buzgólkodott. Tudnak olyan cselekről, amikor
einök előtt és
egy magasrangu nyugalmazott állami tisztvi- rutinhiány, zavartan álltak
fülig pirullak, amikor betessékelték őket a
selő sorra járta a bankokat, nagy cégeket
és Iparvállalatokat, amelyeknek vezetőit arra fülkékbe.
Az egész szavazás alatt különösebb zavaró
kérte, hogy hassanak oda alkalmazotlaiknál,
incidens
nem fordult elő. A korteskedések
hogy azok a Nemzeti Blokk jelöltjeire szavaza
normális
keretek közölt folytak, tul a semzanak.
0
leges zónán. A szociáldemokraták minden váVasárnap reggel
lasztási helyiség előtt röpcédulákat osztogatlak. Egy hely-cn összezördülés is támadt emiatt
nyolc órakor a város különböző pontjain felaz
elnök és a szociáldemokraták között, mire
ál litott tiz szavazó helyiségben kezdődtek meg
az ^elnök a röpcédulákat elszedette és elkoa választások.
bozta.
A' választásokat intéző bizottságok nagy apDerűs epizódokban
parátussal láttak munkához. Mindkét párt bisem
volt
hiány.
Röptében feljegyeztünk nézalmi emberei hiven kitartottak a helyeken.
A választási elnökök mindenütt -»semleges zó- hányat. Egy magasrangu katonatiszt eljött szanáin jelöltek ki, amelyen belül tilos volt az vazni — a felesége helyett. Persze nem enagitáció és a korteskedés, röpcédulaosztás. Mu- gedték. Szörnyen méltatlankodott, m a j d nagy
latságos volt, hogy az egyik választási elnök a haraggal kirohant az ajtón és a folyosón
tilalmi zónát először 6, m a j d 15, 50, végül 200 így kiáltott fel:
U J »

Víijus 15. és lö-án, szerdán és csütörlökün « l ö v á r o i l

U J I

V á r o s i SzSnház 30 fagu efermeSc-operelf-fársulatának
vendégszereplése a Belvárosi M o z i b a n délután 3 és fél 6 órai kezdettel. - Bsmulatáara kerül:
Jávorfácska.
Gül-Baba.
Nem l í v e s z l e n d ő össze a körelmultban b szegedi s z í n h á z b a n szerepeli gyermekiarsulaltal.
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Világhírű

Dr. Schleussner fofo-film|e

LieJbmann

látszzerésznél.

— Micsoda copf!
Kedves jelenet volt az is, amikor egy széles
körökben ismert szegedi u r , megkapván •
szavazólapokat^nem ment be a fülkébe, hanem
hátat fordított a bizottságnak, beletette a kereszteket a 2-ös kockába, azután peckesen
odalépdelt az egyik beszélgető bizalmihoz,
felmutatva neki a megkeresztezett szavazólapokat:
— Jól van? — kérdezte, azután Leragasztotta a borítékot és eltávozott.
Egy másik volt katonatiszt annyira buzgólkodott a szavazások körül, hogy sajátkezüleg hozta el szavazni — a cselédjét.
Az első nap a huszonnégyezer választó közül
pontosan 4873 jelent meg az u r n á k előtt E z
a szám igy oszlott meg:
Központban
l
386
I. körzet
435
I I . körzet
589
I I I . körzet
t
338
IV. körzet
299
V. körzet
486
(
VI. körzet
271
VII. körzet
-616
VIII. körzet
689
IX. körzet
764
össüfesén 4873
A legtöbben, 761-en, a Szilléri-sugáruli elem*
iskolában szavazlak.
A hétfői napon délelőtt csak gyéren Tolyt
a szavazás, délulán h a t óra után azonban
megélénkültek a szavazó helyiségek és különösen a munkásság járult nagyobb csoportokban az urnák elé. Este. felé olyan nagy
tömegekben jöttek a szavazók, hogy a bizottságok alig győzték a munkát. Nyolc órakor
a rendelet értelmében mindenütt beszüntették
a szavazást, bár még ekkor is akadt szavazó
szép számmal. A körzetekből ezután a központba szállították a lepecsételt urnákat és
megtették az előkészületeket a szavazatok öszsaeszámlálására.
Arra vonatkozólag, hog,v mikorra várható
az eredmény kihirdetése, dr. Baár Jenő igazgató a következőket mondta:
— Szerettem volna a munkához m á r az éjszaka hozzáfogni, de a bizottság tagjai fáradtak és igy az összeszámláláshoz kedden reggel
.fogunk hozzá. Kedden estig a munkát befejezzük és akkor az eredményt kihirdetjük.
A két napon valamivel többen, mint tízezren
szavazlak le.

Az tigyvédnyomor
a szegedi kamara élőit
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A szegedi ügyvédi kamara vasárnap délelőtt népes
taggyűlést tartott, amelyen dr. Pap Róbert elnökölt, dr. Hajnal István titkár pedig a budapesti
március 17-ikj ügyvédi értekezlet eseményeit ismertette. Elmondotta, hogy az értekezleten különösen abban a kérdésben hangzottak el felszólalások, hogy a birói eljárást mi módon lehetne
egyszerűsíteni. Dr. Pap Róbert az ügyvédek nehéz
helyzetéről beszélt, amelynek ügyében Budapesten
értekezletet tartottak, ahol az ügyvédeknek közjegyzői hatáskörrel való felruházása került szóba.
Az ügyvédség helyzetének megjavítása érdekében
az értekezlet visszaállítani kérte azt a régi gyakorlatot, amely szerint ügyvédek is kinevezhetők bíróknak.

Briliánsok áffoglalása megvárható!
F. Molnár
Béláilé
aranyműves, Kölcsey ucca 7.
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Puskás Jenőt 400 pengőre Ítélték, de az ítélet végrehajtását felfüggesztették — Ba'ogh Lajost felmentették
Súlyos megállapítások az ítélet Indokolásában
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
szegedi törvényszék Vi/d-tanácsa hétfőn este
nyolc órakor hirdette ki az Ítéletet az ismeretes szénharc sajtópörében. Délelőtt és délú t i n a pörbeszédek hangzottak el. A főtárgyalás megnyitása után Puskás 7enő vádlott
bizonyítás kiegészítési indítványában Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos újbóli kihallgatását kérte, amit a törvényszék el is
rendelt. A főtanácsoshoz Puskás intézett ujabb
kérdéseket,

A vádbeszéd
Ezután dr. Balázs Sándor ügyész mondotta
el vádbeszédéi. Kifejtette, hogy Balogh Lajos
mint törvényhatósági bizottsági tag minden fórumon csa 7ással vádolta meg és letartóztatással
fenyegette meg a mérnöki hivatal tagjait. A
közvélemény előtt bizonyos visszhangra is talált ez a vád. Balogh a Szövetség Bt. érdokében működött és mindent elkövetett, hogy a
pécsi szén mellett hangulatot keltsen. Az egész
pör. .az egész rágalomhadjárat azért indult
meg. mert a pécsi szén a tatai szénnel szemben alul maradt.
— Amikor azután jött a Montanus-röpírat
— mondotta ezután Balázs ügyész —, a városban mindenki tudta, hogy a röpiratot Balogh irta, illetőleg miután erre képességei nem
voltak. Puskással iratta meg. A röpirat tengernyi valótlanságot és rágalmat tartalmaz és
azokat a vádlottaknak
nem sikerült bizonyítani.
ítéletet kér. mert a mérnöki hivatal súlyosan
megrágalmazott tagjai a röpirat miatt súlyos
hátrányokat szenvedhetnek

Védőbeszéd
Puskás Jenő délelőtt tizenegy, órakor kezdte
meg védőbeszédét. Egy órakor a tárgyalást
félbeszakították és délután háromkor folytatták tovább. Puskás azt fejtegette, hogy 3
röpirat megírására a város iránti szeretete
késztette. Bágalmazni nem akart és nem is
rágalmazott, csak kritikát' gyakorolt. Amit irt,,
mindent bizonyított és ezért felmentést kért.
Balogh védelmében dr. Nekich Richárd a
vádlott felmentését kérte, mert szerinte Balogh
csak kiadója és nem szerzőtársa Puskásnak.
Balogh Lajos a zárszó jogával nem élt.
Kijelentette, hogy neki nincs semmi mondanivalója, mert nem tudja megérteni, hogy hogyan került a vádlottak padjára.

Az ilélel
A törvényszék délután öt órakor ítélethozatalra vonult vissza és este nyolc óra ulán hirdette ki Ítéletét.
A bíróság Puskás Jenő vádlottat
felhatalmazásra
üldözendő sajtó utján
elkövetett rágalmazás vétségében bűnösnek mondotta ki és ezért 400 p ngő
pénbünletésre itéltee
Kötelezte a bűnügyi költségek megfizetésére
és arra, hogy a sértett képviselőjének kétszáz
pengő ügyvédi költséget fizzessen. A büntetés
végrehajtását
azonban a büntetőnovella értelmében felfüggesztette.
A bíróság ítéletének indokolásában kimondotta, hogy a vádlottat,
annak ellenére, hogy a valódiság bizonyítása a legnagyobb mértékben sikerült, bűnösnek kellett
kimondani.
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vádlott bünnöségét abban az esetben, amikor
a szénpróbákkal kapcsolatban »vaskos műszaki tévedésekről« beszél. Ez csípős kritika,
de a jogos kritika határait nem lépi tul.
Bizonyította a vádlott, mondja az indokolás,
hogy a mérnöki hivatal a szénszállításra beérkezett ajáulalok kereskedelmi és műszaki
adatait nem állította pontosan össze és ezzel
a város tanácsát tévedésbe ejtette. Tényként
állapította meg a bíróság, hogy a bizonyítás
sikerült abban az esetben, hogy a mérnöki
hivatal a város tanácsát tévútra vezette, ami-

kor a szénszállításra beérkezett ajánlatok adatait ellentétes átcsoportosításban terjesztette
elő,
Bizonyítva lálszik továbbá, hogy a mérnöki
hivatal egy vállalat érdekében járt el, amikor
a tatai szenet favorizálta és ezzel a városnak
kétmilliárd
többletkiadást
okozott. Bizonyította a vádlott, hogv a mérnöki hivatal azzal,
hogy a tatait a pécsi szénnél jobb szénnek
deklarálta, a tanácsot és a város közönségét
félrevezette. A törvényszék megállapította,
hogy ézeknél a pontoknál a vádlott igazat irt,
Balogh
Lajost a bíróság felmeyitetle}
mert a főtárgyalás során arra adat nem me.
rült fel. hogy szerzőtársa lett volna Puskásnak.
Az ítélet ellen dr. Balázs ügyész felebbezést
jelentett be. Felebbezést jelentett be Puskás
is. Balogh Lajos tudomásul vette az ítéletét

Szabálytalanságot követne el a várót,
ha a szabad lakátok lakóira külön
vizdijat vetne k i
Vélemények a jogügyi bizottság üléséi) a vízdii kérdésről

„Nem az igazságról van most szó, hanem a jogról" mondotta a polgármester
(A Délmagyarország
munkatársátólHétfőn délután ült össze a jogügyi bizottság,
hogy véleményt mondjon arról a helyzetről
amelyet a népjóléti mínisfter uj lakásrendelete
teremtett a viztiijfizetések terén. A jogügyi
bizottság ülésén, amelyen a polgármester elnökölt és az előadói tisztséget dr. Csonka
Miklós adóügyi tanácsnok töltötte be, a bizottságnak majd minden ügyvéd tagja megjelent és a megjelentek szinte kivétel nélkül
hozzászóltak a kérdéshez. A hozzászólások
rendre különböztek egymástól, úgyhogy a végén lehetetlenné vált a bizottság álláspontjának meghatározása. •
A kérdés ismertetése után elsőnek

dr. BiedI Samu

rendelet értelmében az 1917. vagy pedig at
1924. évi jogállapot áll-e helyre?

Dr. Bodnár Géza
a szabad lakások körül keletkező bizonytalan«
ságról beszélt és

dr. Schwarcz József
is kijelentette, hogy igazságtalan lenne, ha a
szabad lakások lakóira Icülön kiróná most a
város a vizdijat, amikor azok magas lakbéreikben eddig is megfizették már a vízdíjakat
— Nem az igazságról mn most sző, — szólt
közbe emelt hangon a polgármester — hanem
a jogról!
— Mi a jogban keressük az igazságot!. — jegyezte meg dr. Schwarcz József.

szólalt fel. Kijelentette, hogy véleménye szeA polgármester
rint a lakbérrendelet feleslegessé teszi a vizdijszabályrendelet módosítását, még pedig a ezután megkísérelte, hogy megállapítsa, kilegutóbb hozott, az 1924-es szabályrendeletét, nek mi a véleménye, azonban olyan káosz támert a város érdeke is azt kívánja, hogy az
madt, annyiféle vélemény hangzott el, hogy,
adóhivatal a házigazdákra
rój ja ki a vízdiaz igyekezet meghíusult. Biedl Samu kijelenjakat. A házigazdák különben is íjgyetemlege- j tette. l ogy a \á<os c;-a't a házigazdától
s z e dh£ti
sen felelősek a lakókra eső vízdíjakért. A labe a vízdíjakat. A lakó viszont tartozik megkásrendelet a házigazda és a lakó közötti
fizetni a vizdijat a házigazdának. Ez a kötött
jogviszonyt szabályozza, nem pedig a lakó és
lakásokra vonatkozik. A szabad lakásoknál a
a város közötti jogviszonyt, a kérdésnek tehát
helyzet változatlanul az eddigi marad. Dr.
magánjogi jellege van, amelyhez a városnak
semmi köze sincs. A kölött lakásokra eső viz- Széil Gyula szerint nem keli szabályrendeLetídijat a házigazda átháríthatja a lakókra, ez módositás, mert a kormányrendelet félreértheazonban a szabad lakásokra nem vonatkozik. tetlenül az 1917. évi szabályrendeletet helyezi
Ha a város ezt a megoldási alkalmazná, ak- hatályba. Bodnár Géza a vizdijat köztartozáskor igen sok felesleges munkától szabadulna. nak tekinti és a felmerült kérdés nem magánHa ellenben a város most a vizdijat külön jogi kérdés,
a lakókra hárítja át, akkor a házigazdák jogot
Dr. Tonelli Sándor
formálnak ahoz, hogy szaha 1 lakásaik lakóira
véleménye szerint szintén az 1917. éiri helyzet
külön is rárójják a vízdüakat
áll helyre, dr. Schultz Károly is erre az álláspontra helyezkedett és az egyöntetű eljárás
Dr. Széli Gyuia
ezzel-szerűben a polgármester álláspontját fo- kedvéért a szabad lakások lakóira is ki kell
gadja el. Kijelenti, hogy a lakásrendelet vi- vetni a vízdíjat.
lágosan és félreérthetetlenül a lakókra hárítja
a vízdíjakat. A háztulajdonos megteheti azt.
hogy m^ga szedje be a lakóktól a vízdíjakat,
de jelenleg az a jogi helyzet, hogy' a dijakat
azokra kell kiróni, akiket a rendelet értelmében terhel.

i»r. Pap Róbert
azt tartja elsősorban tiszlázaudónak, hogy a

Az ítélet kiszabásánál súlyosbító körülmény- JMMMM
nek mérlegelte, hogy a vádlott büntetett előéletű, enyhítő körülménynek vette, hogy a
vádlott a város érdekeit kívánta megóvni és
jóhiszeműen járt el.
a legújabb
Nem sikerült a valódiság bizonyítása a röp- !
Trat azon kitételeire vonatkozólag, hogy a mér-

IN
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Dr. Vadász János
nem tartja lehetetlennek, hogy a lakókra kirovandó vizdijat a város a háztulajdonosokkal kasszáltassa be.
Dr. Pap Bóbert azt fejtegeti, hogy a ren*
delet a szabad lakásokra nem vonatkozik és
nem jogosítja fel a várost arra, hogy a szabad
lakások lakóitól is behajtsa a vízdíjakat. Cp-

m o d e l l k a l a p o k j
színekben és formákban a legolcsóbban kaphatók

Kelttel Konrádnál S^écheiiyl-íér 2. és Kárász~u. 15.

nöki hivatal vezetője a szén. kezelése és kiválásztása körül tendenciózusan járt el és ez.
zel mesterséges utón pazarlást idézett elő
Nem állapította meg azonban a bíróság a |

(Formóza) Panama 8 P. (Forntóza) fényezett

P. Boríni kalap 6 P-

Alalakltásokal a l e g ú j a b b f o r m á k r a v á l l a l u n k .
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pen az egyöntetű eljárás kedvéért kell módosítani a vizdijs7.abályrcn'delelet.

Dr. Csonka Miklós tanácsnok
tejelentette ezután, hogy a lakáskimutatás szer i n t 'Szegeden jelenleg 6000 szabad lakás, 9000
kötött és 7000 olyan lakás van, amelyben maga
a háztulajdonos
lakik. A szabad lakások szá-

ma pedig a lakásrendelet következtében fokozatosan nőni fog mindaddig, amig minden lakás föl nem szabadul.
Ezután ismét

ezt az álláspontot nem fenyegeti semmiféle veszedelem. A kötött lakások lakói szintén nem
felebbeznének, mert hiszen számukra csak
annyiban változna a helyzet, hogy nem a városnak, hanem a házigazdának kellene megfizetniük a vizdijakat. De ebbe belenyugodnának a háztulajdonosok is, akik a vízdíjért
különben is felelősek. Számukra csupán anynyi változást jelentene az ilyen megoldás, hogy
a lakóktól beszedett vizdijakat ők fizetnék be a
város pénztárába.

Dr. Biedl Samu

Dr. Magyar István

szólalt fel és a következőkben fejtette ki álláspontját:
— Felejtsük el egy pillanatra, hogy jogászok
vagyunk és próbáljunk polgári ésszel gondolkozni. Tegyük fel, hogy a város az 1921. évi
szabályrendelet alapjaira helyezkedik. Ez a
szabájyrcndclet a vizdijakat a háztulajdonosokra rójja ki. Mi történne ebben az esetben?
Véleményém szerint a legideálisabb nyugalmi
helyzet állana elő. A vizdij kivetéseket a szabad lakások lakói nem felebbeznék meg, mert
hiszen a helyzet nem változna. De nem felebbezné meg a házigazda sem, mert számára
sem jelentene sérelmet, vagy jövedelemcsök.
kenést. A szabad lakások szempontjából tehát

kifejti ezután, hogy a szabad lakásokra az
1921. évi szabályrendelet az irányadó és szabálytalán
lenns, ha a város a sAabad lakások
lakóira is kivetné a vizdijakat.
A városnak

tehát uj szabályrendeletet kell alkotnia és
abban a háztulajdonos számára biztosítani
kell azt a fakultatív jogot, hogy lakóitól beszedhesse a vizdijakat és azt egy összegben
fizesse be a városnak. így elérné a város az
egyöntetűséget is,
A polgármester ezután megköszönve a felszólalásokat, bejelentette, hogy a tanács tiz
elhangzott
vélemények alapján
bírálja
majd
el a kérdést és teszi meg javaslatát a má-

jusi közgyűlésnek.

Egy érdekes városa/ya-ügy
—
a Hiietlvétfő
Egylet
tárgyalásán
Honorárium

a városatyának,

(A Délmagyarország munkatársától.') Az Országos tütelvédő Egylet szegedi irodáját, amelynek
hatásköre a Szegcdi Kereskedelmi és Iparkamara
körzetére terjed ki, dr. Landesberg Jenő kamarai
titkár vezeti. Dr. Landesberg körülbelül ugyanolyan formák között tárgyalja az elébe kerülő
ftgyeket, mint a törvényszék, csakhogy a hozzá
l e ni lő ügyekből a rosszabb esetben lesz csak
kényszeregyezés, a jobb esetben magánegyezséggel
oldódik meg a felmerült fizetési válság. Szabályszerűen kihallgatják itt a bajba jutott adósokat,
a hitelezőket, megszavaztatják őket ds ha követelésük arányában kétharmad részük
hozzájárul,
létrehozzák a magánegyezséget
Hétfőn dolgunk akadt a kamara emeleti szobájában, ahol Landesberg Jenő titkár dolgozik és
igy véletlenül végighallgattunk néhány ilyen magánegyezségi tárgyalást. A kívülállók számára ez
a tárgyalás nem nyújtott sok érdekeset. Nem voltak terjedelmes, szépen kicirkalmazott pörbeszédek.
nem adódtak szenzációs jelenetek. Az adós türelmesen hallgatta végig tartozásainak listáját, csak
akkor szólalt meg, ha a bejelentett követelés nagyságát kifogásolta. A hitelezők pedig leginkább ügyvédjeik utján azt jelentették be, hogy hozzájárulnak-e a magánegyezséghez, vagy nem. Landesberg
Jenő a végén összegezte a tételeket és kihirdette
az eredményt, amely a legtöbb esetben kedvező.
A hitelezők örömmel fogadják el rendszerint a
felajánlott' fizetési feltételeket, örülnek, hogy kisebb követeléseikhez birói tárgyalás uélkül juthatnak hozzá.
A sablonos ügyek közül azonban kiemelkedett
özv. Ujszászi Istvánné ügyének tárgyalása. Ujszásziné, aki hadiözvegy, az Indóház-téren árul cukorkafélékel, gyümölcsöt egy bódéban. A kereskedők végzete azonban őt is utolérte. Egy szép
napon arra ébredt, hogy képtelen a liilelbe vásárolt árut kifizetni. Hitelezőivel közölte, hogy nem
tud fizetni cs magánegtjezsóget ajánlott fel nekik.
Szóval ügye éppen ugy kezdődött, mint a legnagyobb tőkével dolgozó kereskedelmi vállalatoké.
Az iratok először a hitelvédő irodába kerültek és
Landesberg titkár hétfőre tűzte ki a magáuegyezési tárgyalást, amelyre meghívót kaptak a hitelezők is..
A hitelezők listájában szerepel dr. Sőreghy Mátyás ügyvéd neve is százötven pengős bíróilag
megitélt, de még be nem hajtott követelésével.
Sőreghy azok közé tartozik, akik nem fogadták
el a felajánlott magánegyezséget.
Amikor Landesberg Jenő felolvasta a hitelezők
év-sorát, Ujszásziué ügyvédje bejelentette, hogy
Sőreghy Mátyás követelését
kifogásolja.
— Tessék megindokolni —. szólította fel dr.
Landesberg Jenő.
Erre íz ügyvéd elmondotta, hogy, m i az alapja

vagy

az iigyvédnelc

?

Sőreghy Mátyás követelésének. A mult nyáron
történt, hogy az Indóház-téren lévő trafikbódé
bérlője engedélyt
kapott cukorkaárusitásra
is,
amely ellen a HADRÖA utján Ujszásziné tiltakozott a város tanácsánál. Tiltakozásának az volt az
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alapja, hogy annakidején, mikor bérbevette az
árubódéját, olyan szerződést kötött a várossal,
amelynek értelmében a város nem adhat a bódé
közelében négyszázméternyi körzetben köztérhasználati engedélyt cukorkaárusitásra. A tanács ezt
a kérelmet akceptálta is és a trafikostól megvonta
a cukorkaárusitásra vonatkozó engedélyt. A trafikos
azonban a közgyűléshez felebbezett a tanács határozata ellen. Amikor Ujszásziné értesült a felebbezésről, felkeresett néhány városatyát, köztük Sőreghy Mátyást is és felkérte őket, hogy emeljenek
szót a közgyűlésen érdekében. A városatyák igazságosnak találván az ügyet, segítségüket és szavazatukat készségesen megígérték. Megígérte ezt SSreghy Mátyás is, sőt megígérte azt is, hogy felszólal a hadiözvegy érdekében, de száz pengő ügyvédi
honoráriumot kötött ki ezért magának. A közgyűlés ezután a tanács határozatát jóváhagyta és a
trafikos felebbezését elutasította. Ujszásziué azonban, bár megígérte a százpengős honorárium megfizetését, azt nem fizette meg, mire Sőreghy Mátyás százötven pengőért pört indított ellene. A tárgyaláson Ujszásziné nem jelent meg, erre a bíróság marasztaló ítéletet hozott,

— Mivel ez a követelés összeférhetetlen ugy az
ügyvédséggel, mint a városatyai tisztséggel, mondotta Ujszásziné ügyvédje, kiofgásolom dr. Sőreghy
követelését és bejelentem, hogy a mulasztási ítélet
ellen is újrafelvételi kérelmet terjesztünk elő.
Landesberg Jenő ezeket a dolgokat felvette a tárgyalási jegyzőkönyvbe és nyilatkozatra hivta fel
dr. Sőreghy Mátyásnak a tárgyaláson jelenvolt
segédjét, aki kijelentette, hogy a jegyzőkönyvbe
foglaltak megfelelnek a valóságnak, azonban Sőreghy Mátyás nem száz, hanem százötven pengő
honoráriumot kötött ki magának és később, amikor
a trafikosné a közgyűlés határozata alapján sem
szüntette be bódéjában a cukorkaárusitást, külön
kérvényt szerkesztett Ujszásziné nevében a tanácshoz, a közgyűlési határozat végrehajtását kérve.
Követelésének tehát nemcsak a közgyűlési felszólalás az alapja, hanem ez a. későbbi ügyvédi ténykedés is.
Landesberg Jenő ezt a nyilatkozatot is iegyzőkönyvbe foglalta.

ViharosMilyen
közgyűlés
az
ipartestületben
események történlek a székház építésénél?
(A Délmagyarország munkatársától.) Viharos le-» az sem, hogy a padozatba korhadt anyagot építettek, mert a munkások a vállalkozók parancsa
folyású rendkívüli közgyűlést tartott vasárnap délellenére használták fel a kezükügyébe került anyaelőtt a szegedi ipartestület. A gyűlés tárgya az a
got.
százharmincezer pengős -kölcsön volt, amelynek
Kiss Géza szólalt fel ezután. Megállapítja, hogy
felvételét az elnökség javasolta a székház építéséa testületi székház építésénél súlyos hibák történnek céljaira.
tek, amelyekért valakinek felelősséget kell válAz elnökség javaslatát Gyuris István titkár terlalni. Kéri, hogy mentsék fel házbizottsági tagsága
jesztette elő. Elsőnek Gombos István kért szót és
alól, mert ebben a felelősségben nem kiyán rébeszédében azokra a súlyos hibákra mutatott rá,
szesülni.
amelyek a testületi székház épitése körül felmerülSchatz Izsó megállapítja, hogy a hibák megtörlek. Elmondotta, hogy az épületbe löméulelen apró
téntek, azokon ma m á r nem lehet változtatni,
téglát építettek bele, a nagyterem falát a legnaezért a legjobb, ha belenyugszik a testület és meggyobb fagyban rakták és amikor megenyhült az
szavazza az építkezés folytatásához szükséges kölidő, a fal düledezni kezdett és meggörbült. A nagycsönt.
ierem padozatába korhadt faanyagot építettek, ami
Ábrahám Mátyás azt kéri, hogy a házbizottságot
életveszélyessé teszi az épületet és könnyen megegészítse ki a testület szakértőkkel. Marosán Emil
történhetik, hogy eza rosszul cpilctt padozat éppen
csatlakozik ehez az indítványhoz és azt kéri, hogy
akkor szakad majd le, amikor a terem zsúfolva
szakértőkül a testület Dékány Szilveszter építészt,
lesz. Korhadt anyagból készitclték az ajtófélfáTaussig Armín mérnököt és Rengey Béla asztakat, a tető lécrácsát is, a keresztgerendát pedig
lost delegálja. A kölcsön felvételéhez csakis abban
az épilési szabályrendelet rendelkezéseivel szemaz esetben járul hozzá, ha emiatt nem kell a
ben három darabból toldották össze. Elpanaszolta
testületi járulékokat felemelni.
Gombos azt is, hogy ellenőrző munkájában állandóan megzavarták, szinte lehetetlenné telték száTakács elnök azonban nem bocsájtja szavazás
mára, hogy mint a székházbizottság tagja, teljealá az indítványt, mert a rendkívüli közgyűlés
sítse ellenőrző tisztségét. Az építkezés általában
napirendjének egyetlen pontja a kölcsön ügye.
a barátság és a kollegialitás jegyében folyt le és
Ezután felszólalt még Lédcrer Lajos, aki szinaz elnökség nem telt mást, minthogy szó uélkiil
tén a szabálytalanságokról beszólt és javasolta,
kiutalta miudic. az épitési vállalkozók járandóhogy a testület elnöksége kér/en a miniszterságát.
képviselőtől államsegélyt a székházépítéshez, mert
hiszen a testületet az egyetemi építkezések követA nagy feltűnést keltő felszólalás után Otlovay
keztében fosztották meg régi hajlékától.
István, a széképület tervezője szólalt fel. Elmondotta, hogy Gombos István kifogásai nagyjában
Metzger Péter szerint ha történtek is hibák,
helytállóak, tény az, hogy a falakba apró és ned- azokért az elnökség nem felelős. Ezek a hibák
ves téglatörmeiéket építettek bele. A szakértők
különben is jelentéktelenek. Gombos István kijeállandóan figyelmeztették erre a szabálytalanságra
lentette ezután, hogy Körmendy Mátyás a maga
Erdélyi Andrást, az egyik vállalkozót, aki viszont
részéről
mindent elkövetett a
hibák
kiküa munkásokat figyelmeztette, hogy az ócska anyaszöbölése érdekében, de elnöktársai el akarták
got ne használ/'ák fel, de a munkások tiltakozása
tussolni ezeket a hibákat.
ellenére is beépítették ezt a törmeléket. Az iparVihar keletkezelt a szavazás elrendelése körül.
testület éppen ezért kötelezze a vállalkozókat, hogy
Többen névszerinti szavazást követeltek,
amit
az épületért hosszabb ideig álljanak jót. Az is
azonban az eluök nem akart elrendelni, végre
igaz, hogy a nagyterem falát fagybau rakták, endr. Horváth Lajos iparhatósági biztos közbelépének azonban az az oka, mert a vasszerkezet későn
sére elrendelte. A szavazástól nagyon sokan tarkészült el. A terem fala tényleg meggörbült, de a
tózkodtak és igy a többség megszavazta a ¿30.000
hibát itt kijavították, Nem a vállalkozók hibája pengős kölcsön felvételét, »
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látott,

— Filmfelvétel a tűzoltók ünnepségéről. Ma este
érkeznek meg Budapestről a magyarországi tafcháf a közelmúltban a szegedi szinhézban szerepelt gyermekszinházzal nem azonos a székesfővárosi Városi
nulmányúton lévő német tilzollótisztek. A venSxln&áz
30 tagból éltó operett lársulata vendéijszerepel szerdán és csütörtökön a Belvárosi Mozi színpadán.
Délután 3 órakor bemutatták a csöposégek a JáborfácsKá-1,
Tompa Mihály gyönyörű vlrágregéfét, fél 6 dégeket az állomáson a város hatósága nevében
dr. Pálfg József tanácsnok üdvözli. A tűzoltóság
órakor pedig Huszka Martos Gtf7-Ba2>tí/d-t. Szenzációs lesz a gyermekek szereplése, kik közQl 7 érés a
Papp Ferenc tüzoltófőparancsnokkal az élén teljes
legfiatalabb és 10 éves a legidősebb. Azt hisszük, hogy a szülők örömmel hozzák el gyermekeiket, mert a
Jávorfácska és a Gül-Baba előadásai a legnagyobb örömet szerzi meg a bájos gyermekseregnek. Az előadásokat
számban kivonul a vendégek elé. A vendégek iltteljes zenekari kíséret és díszes, fényes kiállítás fellemzi, amilyent csak a legnagyobb opere'teknét látunk.
tartózkodásának a legérdekesebb része, a szerda
délutáni korzói ünnepség iránt rendkívül nagy
az érdeklődés. A hatalmas előkészületek is mutatják, hogy az ünnepség igazán nagyarányú és
fényes lesz, amelyre sokáig vissza fog emlékezni
a szegedi közönség. Szebbnél-szebb, Szegeden még
soha nem látott tűzijáték közül is ki fog emelkedni
a
WJ. " É s í Kedd. Róm. tat. Bonifác vt. Protes— Megemlékezés Prelogg Józsefről egy Is- tűzoltók vakmerően szép és látványos támadási
• w * " * táns Bonifác. Nap kel 4 óra 25 perc-> kolai találkozón. A szegedi kegyesrendi fő- gyakorlatuk. Az ünnepség minden részéről egyébként mozgófényképfelvételt készítenek. A fényes
tor, nyugszik 7 óra 28 perckor.
gimnáziumban az 1909-ben végzett és ezekaz idén, ünnepség szerdán délután fél 6 órakor kezdődik
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1-Ig4 dél- kel egy évfolyamú osztálytársak
május 19-én, pünkösd vasárnapján tartják 20 éves és körülbelül 11 óráig fog tartant
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig,
x Világos nyári modellkalapok megérkeztek. Steiiskolai találkozójukat. Ezek a volt piarista diákok
délután zárva.
595
ugy ünnepelték meg legutóbb 10 éves találkozó- ner Sománé.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emejukat, hogy a világháborúban hősi halált halt
— A göri-ügy a tanács előtt- Az ismeretes görllet) nyitva d. e. 8—1-ift d. u. 3—7-ig.
osztálytársaik emlékére márványtáblát állítottak
ügy, amelyben a vizságalot dr. R a c k Lipót taSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: fel a gimnázium dísztermében. Ezzel a cselek- nácsnok folytatta le, hétfőn, mellékhajtás formájában, a város tanácsát is foglalkoztatta. A rend225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: ményükkel példát adtak a többieknek és ma már
777.) Temesvári József,
Kelemen ucca 11. a diszterem minden oszlopán ott van a piarista őrség ugyanis átirt a tanácshoz és felkérte a város
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. hős diákok névsora. Most ugyanezek a volt osztály- hatóságát, hogy a »színházi görijskolára« vonatkozó miniszteri engedélyt mutassa be. A tanács
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: társak ismét emlékezetessé tenni készülnek 20 éves
dr. P á l f y József tanácsnok javaslatára elhatá5.) Tőrök Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel.: találkozójukat azzal, hogy az időközben elhunyt
volt osztályfőnökük, Prelogg József gimnáziumi rozta, hogy válaszában a városi görliskoli n e m
364. sz.)
volt igazgató, cimzetes főigazgató emlékét örökí- l é t e z é s é r ő l értesiti a rendőrséget és közli azt
tik meg, ugy a gimnázium dísztermében, mint a
— A budapesti gyermekek nyara Itatása. Buda- rókusi temetőben fekvő sírhelyen. Elkészíttették is, hogy a nemlétező görliskola engedélyét nem is
mutatja be, mert ilyen szintén nem létezik,
pest tanácsa átirt Szeged tanácsához és aziránt
ugyanis Prelogg József dombormüarcképét két
— SZÁLLODAUTALVANY a budapesti Bristolérdeklődött, hogy a budapesti gyermekek' nyaraipéldányban, bronzba öntve Taiszer János szegedi
ba vagy Royalba egész nap kapható a D é l m a tatása céljából hajlandó-e Szeged város elvállalni
szobrászművésszel és az egyik képét az intézet
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a félnéhány gyermeket. A tanács hétfőn foglalkozott
dísztermében ugyanazon oszlop fölé erősitik, amenek nem kell írni, sürgönyözni, vagy telefonálni,
ezzel a kérdéssel és elhatározta, hogy értesiti
lyen az emléktábla függ, a másik domborművet
Budapest tanácsát arról, hogy ugy a városbsn, a családi síremlék oszlopán helyezik el. Pünkösd a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondoskomint a tanyákon szivesen ad megfelelő helyiséget
szombatján, május 18-án este vacsora után a dik egyéb kedvezményekről Is.
a pesti gyerekek számára, ellátásukról azonban
Kass-szálló sakktermében jönnek össze megbeszé— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók
nem gondoskodhatik. mert a gyermeknyaraltatásra
lésre. Másnap, pünkösd vasárnapján reggel háromEgyesülete egységes magyar gyorsirási kezdő (foszánt összeget a szegedi gyermekek nvaraltatása
negyed 8 órakor gyülekeznek az intézet díszter- galmazási) és haladó (irodai) gyorsirási tanfolyateljesen felemészti.
mében, majd együtt mennek a mostani diákokkal
mokat nyit Jelentkezni lehet szerdán délután 6
a fogadalmi templomba misére, amelyet egyik óráig az egyesületnel (Földváry-ucca 2. Honvéd— A fizikai intézet építése. A Templom-térre
volt osztálytársuk, dr. Halász (Hóra) Pál, a Reg- tér 4. Telefon 1319). Itt emiitjük meg, hogy az
tervezett fizikai intézet építésére hirdetett vernum Marianum adminisztrátora szolgáltatja. Mise irodai gyorsirási vizsgálatok a jövőben kellő szásenytárgyalás határideje most járt le. Négy geután a díszteremben ünnepélyesen felavatják volt mú jelentkezés esetén Szegeden is letehetők. I.
nerálvállalkozó nyújtotta be ajánlatát, még pedig
Müller és Nyáry, Czigler és Engi, Erdélyi és osztályfőnökük bronzképmását és megkoszorúzzák osztályú irodai gyorsírói vizsga anyaga percenhős társaik emléktábláját, az ünnepi beszédet dr. kint 200 szótagos diktátum 10 perces szövegének
Breuer, végül Szolcsányi és Takács. Értesülésünk
sikerült áttétele, II. osztályú irodai gyorsírói vizsszerint a legkedvezőbb ajánlatot az Erdélyi és Béllé Fereuc tartja. Ezután elzarándokolnak a
Breuer cég nyújtotta be. A döntést az egyetemi rókusi temetőbe Prelogg József sírjához és a sír- ga anyaga ugyanez 120 szótaggal. Közelebbi felépitési bizottság hozza meg a legközelebbi napok- emlékre elhelyezik az elhunytnak dombormű kép- világosítást szivesen nyújt a Szegedi Gyorsírók
mását, itt dr. Tarján Pál emlékezik meg. Az iskola- Egyesülete.
ban Szegeden tartandó ülésén, amelyen a kultusztársak a díszteremben, valamint a rókusi temetőminiszter fog elnökölnix Egy modem cukrászüzem. A szegedi közönség
— A hősök emlékünnepe. Szeged város társa- ben megtartandó Prelogg-ünnepélyre ezúton liivják
kényes Ízlését kielégítendő Kalánka Kálmán szegedi
meg
Prelogg
József
hozzátartozóit,
rendtársait,
volt
dalma május 26-án tartja meg a hősök emlékcukrásznak (Kigyó-ucca és Feketesas-ucca sarok)
osztálytársait, iskolatársait és összes tisztelőit, jóünnepét a belvárosi temetőben- A város koszorúját
tetemes anyagi áldozatok árán sikerült az itt még
barátait,
valamint
a
hősi
halált
halt
iskolatársak
dr. Sőreghy Mátyás fogia letenni a temetői emhozzátartozóit is. Ugyanezen a napon délután 1 nem létező Frigidair-készüléket beszerezni. A csolékműre.
dálatos gép segítségével különleges fagylaltok állanórakor az ujszegedi Vigadóban ünnepi ebédre jönx Szenzációs fürdöruhaujdonságok, köpenyek, nek össze családtagjaikkal és volt tanáraikkal.
dóan szervirozhatók, valamint más fagylaltok és
píyamak meglepő olcsó árakon Lampel és Hegyi
parfait-k.
589
Itt dr. Pávó Ferenc tart beszámolót azokról, akik
cégnél.
585 nem jelenhettek meg a találkozón.
B u d a p e s t e n
t a r t ó z k o d o m
x Megrendelésre mérték szerint készítünk divatos m á j u s h ó 1 3 - t ó l 1 8 - i g ( í s - á n is)
selyempuplin férfi ingeket, Lampel és Hegyi, Püs- N a g y m o z g é k o n y s á g u e m b o r i
pökbazár-épület.
585
1—12 éves fiuk és leánykáknak
Bl. 52
a l e g f ő b b k i v i t e l b e n rendelésre is
— A Ffscher-cirhusz nem kapja vissza a városnak befizetett pénzét. Mint ismeretes, a város
CsekoDlcs u . és Feketesas u. sarolc.
tanácsa csak azzal a feltétellel adott köztérhasználati engedélyt a Fischer-féle cirkusznak, ha a
cirkusz 2500 pengőt fizet be a város kasszájába
a színház kártalanítása céljából. A cirkusz most a legújabb miivészi mód szerint készítek
Található vagyok:
visszakérte az összeget, a tanács azonban a ké- és behelyezek.
Dugonics-tér (Szegedi Napló h á z )
relmet elutasította azzal, hogy ezt az összeget K L E I N
kaphatA a felülmúlhatatlan hatású
D E Z S Ő
vigalmi adó, forgalmiadó és köztérhasználati dij látszerésznél, IV., Kecskeméti ucca 14.
cimén fizette be a cirkusz.
M ü l l e r K á r o l y szemmüves.
x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71.
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C v & n l A
varrógép
S > & & 8 1 1 1 9 M ü y © r és rádió áruházában

Tavasz Palesztinában.

Szeged, Kiss u c c a 2 .

B e m u t a t á s r a
k e r ü l
a K o r z ó
M o z i b a n
m á j u s h ó 1 9 - é n . 591
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Szívbetegeknek és érelmeszesedésben
szenvedőknek a természetes „Ferenc József»
keserűvíz használata. könnyű és pontos bélműködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy i Ferenc ózsef viz különösen
agyvérzésre és gutaüiésre hajlamos idősebb
embereknek kitűnő szolgálatot tesz. Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.
B.4

— Éretlségl találkozó. Felkérem azokat az oszfálytársaimat, akik 1918—1919-ben a kegyesrendi
városi főgimnáziumban érettségiztek, hogy a pünkösdkor tartandó 10 éves találkozóra részvételüket
nálam bejelenteni szíveskedjenek. Dr. J e z érn i c z k y Ákos (Deák Ferenc-ucca 4.).
x Az idei szezon divatslágere: a toya-eipő már
tátható Dei-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14., (Dreher-söröző mellett).
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkaközvetítő közli: Állást kaphat: 1 kovács; 3 bádogos; 1 műbútorasztalos; 1 kocsifényező, nyerges;
1 karosszéria bognár; 2 cipész; 1 szabó, kézi; 1
komlós sütő; 5 kifutófiú; 2 napszámosfju; 1 angol
női szabó, kézimunkás.
x Divalos gyapju fürdőruhától kívánságnak
megfelelő színekben, méret szerint, megrendelésre
is készítünk. Latnpcl és Hegyi.
585
— Krnislott élelmiszerekből főztek ebédet az érsekújvári kaszárnyában. Pozsonyból jelentik: Erveku/várott tegnap súlyos mérgezési tünetekkel
hetvenhat katonát keltett kórházba szállítani. Az
érsekújvári futballpályán délután három órakor
hirtelen rosszul leli három katona, akiken mérgezési tüneteket állapítottak meg. Ezzel egyidejűen
egész sor vendéglőben és kávéházban rosszul lett
löbb katona és az uccán is összeesett néhány.
Este nyolc óráig hetvenhat katonát száttitotlak be
mtgos

gyomormérgezési

tünetekkel

a katonai

kór-

házba. A katonák állapota nem ad ugyan okot
aggodalomra, de mindegyiknél azonnal gyomormosást kellolt alkalmazni. A tömeges megbetegedés romlott ételre vezethető vissza, amelyet a
katonák, akik valamennyien az érsekújvári tüzérezredhez tartoznak, délben a laktanyában kaptak.
A nyomozás folyik.
Autótaxi 300-as telefonon, olcsóbb lett. Próbálja meg

Alföldi cipők
Bölcs ház ynál, Klauzál tér!

divatszinekben 20 P.
Rendeléseket és favttásokat
óra alatt készítünk!
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Kerékpárokban
n S t y r l a és T r i u m p h
vezető márka. Egyedül kapható

Szántó? Sándor
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jó •
barátoknak, kik feledhetetlen feleségem, illetve anyukánk temetésén megjelentek, részvétükkel és virágarlományaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk
hálás köszönetet.
Hltsoviis
isívá.i
és
gyermekei

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonok, ba|lár6ak, ismerősök és
egyleteknek, kik feledheteilen |ó fiunk

ifj. O L A S Z

FERENC

végtisí lességén megjelentek, koszorú- és virágadományaikkal nagy fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek, ezulon mondunk hálás köszönetet.
Olasz Ferenc és családja.

Sssinpásés
Mtívéssceti
Filharmonikus hangverseny
A filharmonikusok utolsó hangversenyükön Goldmark csodaszép, buja hangzású, gazdag melódikusságtól ékes, Falusi lakodalom néven ismert
szimfóniáját, Liszt Hungaria cimü szimfonikus
költeményét és Berlioz hatásos Rákóczi-indulóját
játszották. Mondhatjuk »jól diszponáltan« működött a zenekar és a dirigens ezúttal kongeniálisan
szólaltatta meg a müveket.
Az előadott alkotásokkal nem hoztak ujat a
filharmonikusok programjukba, de az összeválogatás elég változatosságot nyújtott és az előadásban találtunk kárpótlást. A haladás szempontjából mindez ugyan nem sokat jelent, mert
az idei szezon befejeztével sem tudunk visszapillantásainkban különlegesen nagy eredményeket
méltatni. Zenei eseményt nem jelentettek a hangversenyek, megmaradtak a szűk távlatú, kötelességteljesítés középszerűsége mellett. Se lelkesedés,
se merészség, ami a művészi ambíció félreismerhetetlen kísérője, nem világított utjukon. így ezzel
a szezonnal már leszámoltunk abban a reményben,
hogy a Filharmonikusok Egyesülete legalább a
jövő szezonban meginduló, erősebb munka és
szervezkedés
érdekében
programot
fog adni
és
megvalósítani.
Ezúttal
azonban
az elmaradt,
a
legteljesebb
mértékben
tájékozatlanul
maradt
közönség.
A kilátások
«
mostani lassú nivóesésnél nagyobb zenekulturai
baissre engednek következtetni. Nekünk őszintén
fáj, hogy a valamikor, virágzásnak induló zenei
egyesületről a lemondás és reménytelenség hangján kell szólnunk. Könnyebb dolga volna a kritikának, ha az elnézés simogató melegségével foglalkozhatna a filharmonikusokkal, azonban csak
az szereti igazán a művészetet, aki fejlődéséért és
haladásért harcol. Mi még nem adtunk fel semmit a bizalomból és várunk.'.. Várjuk a filharmonikusok jövő évi programtervezetét.
Szegediek a budapesti rádió műsorán. A budapesti Stúdió rádióhangversenyén ujabban sok szegedi névvel találkozunk. Vasárnap a Zeneművészeti Főiskola növendékeiből alakult zenekar kedvelt délelőtti hangversenyén Kánig Péter Humoros szvitjét adták elő kitűnő
interpretálásban.
A mü felépítésében egy napilap zenei karrikirozása akar lenni. Az első tétel vezércikk, magyar
és szláv elemek viaskodásával. A második tétel
komoly tárca, a harmadik humoros cikk, kuruc
motívumokból menüett stílus, az utolsó tétel egy
magyar népdal, sokféle variációjával apróhirdetést akar jelképezni. Akinek jól működött a rádiója, annak nagy örömet szerezhetett a műsor ezen
száma. Nemrégen hallottuk ugyancsak rádióhangversenyen Bárányi Jánost, Weichherz Irént és
Fichtner 1818. cimü szimfonikus költeményét.

A színházi iroda hirei

Ma este Verdi gyönyörű operája, BZ Álarcosbál
van műsoron. Fridi Frigyes operakarnagy vezénylete mellett uj betanulással ma este mutatja be
a színház Verdi örökéletű, a vjlág összes operaszinpadainak állandó müsoroperáját, az Álareoshái-at. Az apród szerepét ezúttal először énekli
Szegeden a szegedi származású Hont Erzsébet, aki
a Dorottyában mutatkozott be. szép sikerrel. Az
Álarcosbál főszerepeit Szász Edith, Gaisler l.ola'
Szórád, Bihari, Arany, Fodor, Veszély éneklik.
Az Álarcosbál ma esti előadását a tüzoitóünnspély alkalmából Szegeden tartózkodó tüzoltótiszlek az ünnepély programja szerint végignézik.
Az Álarcosbál ma esti előadására külön autóbuszjáratok indulnak Dorozsmára és Sándorfalvára.
A Szupéesárdás szerdán és csütörtökön folytatja
hóditó útját.
Sziilamith. Pénteken premierbérletben eleveníti
fel a színház Kövessy Albert és Goldfaden gyönyörű muzsikáju daljátékát, a Szulamith-ot. A címszerepet Sz. Patkós Irma, a többi vezetőszerepeket
Dayka Margit, Tolnay, Páger, Vágó, Herczeg, Veszely, Futó Klári, Keleti Erzsi és Szilágyi játszák.
A Szulamith szombaton A. bérletben kerül szinre.
Vasárnap este lesz a huszonötödik jubiláris előadása Az utolsó Verebély lánynak.
Dé'utánf előadások;
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: Kossuth.
Vasárnap délután' mérsékelt helyárakkal: Nem
élhetek muzsikaszó nélkül.

V t a d i o
Jí nagyobb
mai

leadóállomásod
műsora

Budapest. 9.15: A rádió házitrjójának hangversenye. 11: A m. kir. budapesti rendőrzenekar
fuvősegyüttesének hangversenye a Vigadó-térről.
Í5.30: A »Tündérvásár« meseórája. 17.40: Schrammelzene.
18.50: Móricz Zsigmond
felolvasása
»Könyv és irodalom.« 19.30: Előadás a Stúdióból.
Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangversenye a Baross-kávéházból. — Barc?lona. 17.05:
Szórakoztató hangverseny. 21: Spanyol dalok. —
Berlin. 17: Szórakoztató hangverseny. 21.30: A
sohasem alvó városv közvetítés a berlini életből.
— Bern. 17: Zenekari hangverseny. 20: CarI Millöcker »Gasparone« cimü operettjének előadása.
— Bordeaux. 20: Zenekari hangverseny. — Brünn.
19.05: Zenekari hangverseny. — Bruxfllqp. 17: Kamarazene. — 5. G. B. Daventry Experimentál.
15: Szórakoztató zene. 16: A birminghami stúdió
házizenekarának hangversenye. — Hamburg. 18.2":
Wagner Richárd: »A nürnbergi mcsterdalnokok«
cimü operájának közvetítése. — Illlversum- 18.10:
A házizenekar hangversenye. 20.51: Szimfonikus
hangverseny. — Kobenhavu. 20: Kálmán Imre
»Bajadér« cimü operettjének közvetítése. — Köln.
17.45: Délutáni hangverseny. 20: Zenekari hangverseny és német népdalest. — Königsberg. 20.05:
Wagner Richárd zenekari hangverseny. — Krakow.
12.10: Gramofonzene. 17.50: Hangverseny közvetítése Warszawából. 19.20: Egy opera közvetítése
Katoviceből. — Laiisanne. 21: Zenekari hangverseny. — 2. L. O. London. 18.45: Cesar Franck orgona-hangverseny. — Milánó. 19: Jazz-band. 20.30:
Régi olasz zene, zenekari hangverseny. — München. 19.45: Részletek a »Don Quichote« cimü zenedrámából. 20.45: Tarka-est. 23.30: Gramofonzene.
— Nápoly- 20.45: Egy opera közvetítése a S. Carloszinházból. — Prága. 20.30: Ada Sari dalestje.
22.20: Kávéházi zene közvetítése. — Toulouse.
12.45: Szimfonikus hangverseny. 21: Zenekari hangverseny. 21.25: Bécsi zene. — Wien. 21.10: A
»Wiener Madrigalverefnigung« hangversenye.

készen rés rendelésre is égy és asztalnemüek,
paplanok, baby, női, férfi és gyermek fehérnemOek

Pollák
Testvéreknél 300
és u. F e k e t e j o » u. sarok.

Csrkonlc*

Kárász uccai

tehermentes üzlethez közreműködő és
kereskedelmi érzékkel biró férfi vagy
nő 20.000 pengővel betársulhat.
Ajánlat a kiadóba küldendő 610
„50°/o részesedés"
jeligére.

Minden baf a szájon keresztit éri az
embert! A védekezési módszerek közül
a legsikeresebbnek bizonyult a törvényesen védett Varga-féle Hyperdent-szájviz,
amelynek használata után sok szenvedéstől

megmenekül. Hyperdent fertőtleníti a szájat. fehéríti a fogakat, meggyógyitja a foghust, megakadályozza a fogak romlását, a
fogfájást megszünteti, megszűnteti a száj
kellemetlen szagát, üdítő és kellemes ízzel
telili a száj üregei: Hyperdent teljesen
feleslegessé leszi a fogkrém és a fogpor

használatát. Hyperdent a gyermekeket sok
fertőző betegségtől menti meg, felnőifeknél
pedig fogromlást, fogsorvadást akadályozza

meg. Hyperdent egyszeri kísérlet után
mindenkit meggyőz erről

1.32

G . F . B . a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél
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Duschák Henrik festéküzlete ,K.4r,°z!y,,SSa (Városi bérház.)
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Sport
Súlyos v e r e s é g a Millenárison
Nemzeti—Bástya 4:0 (2:0)
Nagy meglepetést hozott a szegedi csapat
vasárnapi veresége. A vereség maga nem meglepetés. mert az I. ligában nagyrészben egyenlő
erejű csapatok játszanak, ahol egy-két gólos
győzelem, vagy vereség természetes. A meglepetés az, hogy a Nemzeti 4 gólos győzelmet
arathatott a Bástya felett, ami azt mutatja,
hogy a piros-fekete csapat vasárnapi játékában valami nem várt nagy hiba lehetett. Ismerjük mindkét csapat képességeit, tudjuk,
hogy viszonylik egyik csapat ereje a másikhoz és megállapíthatjuk, hogy a 4:0-ás vereség csak ugy következhetett be, hogy az
együttes egyik formációja felmondta a szolgálatot. így is volt.
A hires Báslya védelem kifogott egy hallatlanul peches*napot, ami azért következettébe,
mert a két bekk betegen állt ki. Weiglhoffer
és Emmerling,
máskor a védelem biztos oszlopai, csak árnyékai voltak önmaguknak. Betegen, kedvetlenül álltak a lelkes Nemzeti csatárok meg-megujuló ostromai alatt és a mögöttük védő Beneda egymaga nem tudta megakadályozni a katasztrófát,
A lialfsort is megzavarta a vedelem bi-

zonytalansága és inkább ezeknek' segítettek,
így' aztán a csatársor kellő támogatás nélkül
nem tudott akciókat vezetni. A halfsort nem
kárhoztatjuk.
A csatársor azonban a n n á l tehetetlenebb volt.
Különösen a belső csatárok voltak gyengék.
Amint a védelemnek segítő halfok lemaradtak, az öt csatár bénán lézengett a pályán és
nem tudott akciókat kezdeni. A szélsők ugyan
vezettek támadásokat, de a belsők sehol sem
voltak. Lassú volt valamennyi.
A n n á l egységesebb, lelkesebb volt a Nemzeti
csapata és ugy küzdöttek, mintha tanfolyamot
akartak volna tartani a Bástyának az igazi,
lelkes küzdelemből. Mégis volt az eredmény.
Nagyszerű teljesítményükkel bebizonyították
életképességüket, fölényüket és kihasználva az
ellenfél momentán indiszpözicióját, a régi tradíciókhoz híven legyőzték a Bástyát.
Ezt a vereséget q?ak ugy lehet jóvá tenni,
ha a hátra lévő ligavnrcc.sekcn ú j r a magára
talál a szegedi csapat és bebizonyítja, hogy
ez a vereség csak momentán
indiszvozición
múlott.

Amatőrbajnokságok
KEAC-SzTK 1:1 (1:0),
Vasárnap Szegeden csak amatőríulballmeccs volt.
A Hunyadi-téri pályán állt szembe egymással a
szegediHa losztály két bajnokaspiránsa, a KEAC és
az SzTK. A mérkőzés jelentőségét észlelhettük az
érdeklődésen, mert amalőrmérkőzésen ritkán látott nagy közönség nézte végig a két legjobb
szegedi amatőregyüttes igazán szép és izgalmas
küzdelmét A két csapat játéka megközelítette a
békebeli j ó amatőrnivót. Alig lehet jobb csapatról beszélni. Mind a kettő derekasan küzdött és a
véletlen szerencse ezúttal igazságos eredményt hozott. Egyforma erők küzdelme volt ez a harc és
az eldöntetlen eredmény hűen fejezi ki az erőviszonyokat.
SzAK-MTK 2:1 (1:1).
A Makón már megszokott botrányos jelenetek-

től zajos mérkőzésben a SzAK biztosan győzött
az MTK felett. Tiz perccel a befejezés előtt az
MTK egy megítélt tizenegyes miatt levonult a
pályáról.
UTC—HMTE 2:0 (2:0).
Megérdemelt győzelmet aratott az UTC gyors
és kemény futballt játszó csapata a HMTE puhábban játszó együttese felett.
Zrinyi-KAC—CsAK 2:1 (1:0).
A Zrinyi több góllal volt jobb ellenfelénél, de a
jól védekező CsAIv-ot csak minimális gólarányban tudta legyőzni.
HTVE—Vasutas 4:2.
A Vivók biztosan győztek a legyengült Vasutascsapat felett.

Pünkösd vasárnapján
a WSC helyell a Nicholson jön Szegedre
J ó cserét csinált a Bástya pünkösdre. A
WSC lemondta a szegedi kirándulást és a
Bástya helyette lekötötte a bécsi I. osztálya
profiliga negyedik helyezettjét, a kitűnő jormábasn lévő Nicholsont. A W S C azért mondta
le a mérkőzést, mert pünkösd hétfőjére nem
tudott magyar ellenfelet találni és jgy egyetlen
mérkőzésre lejönni nem fizette k i magát.
A bécsi ligabajnoki mérkőzések lagnagyobb
meglepetését a Nicholson okozta. Egész Bécset
ámulatba ejtő győzelmeivel tünt fel. Megverte
a hires bajnokjelölt
Admirât és bombagyőzelmet aratott a Rapid felett is. Legutóbb a
Vienna felett is Izgalmas küzdelemben 5:i-re
győzedelmeskedett, tegnapelőtt pedig eldöntetlenül játszott vele. Pompás győzelmek, a maguk nemében páratlanul bravúros teljesítmények. A csere tehát előnyös volt. Most m á r
csak a z a kérdés, hogy a Bástya hogy állja
meg helyét ezzel a nagy formában lévő osztrák
csapattal szemben. Remélhetőleg a mult heti

Férfi

KalapoU

óriási választékban
olcsó á r a k o n
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vereség és az ott mutatott formája a szegedi
csapatnak csak átmeneti jellegű indiszpozició
volt és vasárnap azt a régi Bástyát látjuk küzdeni a bécsiek ellen, akit néhány értékes győzelme utáji megszerettünk.

A »Győztesek Könyvét« harmadszor is a déli birkózók nyerték.
A légjobb vidéki birkózó címért vasárnap nagy
versenyt rendeztek Kecskeméten, amelyen Dél
birkózói fölényesen győztek s majd minden résztvevő győztes klasszisokkal multa felül ellenfeleit.
Dicséretet érdemel Tóth Ferenc, aki minden ellenfelét biztosan és fölényesen dobta és a zsűri véleménye szerint egyike volt a legszebben birkózó
résztvevőknek. Ha tovább is így folytatja, nagyon szép jövőnek néz elébe ez a fiatal, még
leventesorban lévő, tehetséges birkózó. Megérdemelten lettek még elsők Lákó László, Hegedűs
Béla és Kurucz Lajos. Zamkó Jánost a balszerencse ütötte csak .el az első helytől. Daróczi István
nagy küzdelem után csak pontozással (fél pont
különbség!) tudott felette győzni.
A részletes eredmények a következük. Légsúly:
1. Szekfü László (Nyugat), 2. Klein István (Észak),

7-71
1 ü 1.

3. Szalai József (Kelet). Pehelysúly: Tóth Ferenc
(D), 2. Fehér András (Ny), 3. Dóró Lajos (K).
Könnyűsúly: 1 Lakó László (D), 2. Szilárd Károly (K), 3. Lebovics József (K). Kisközépsúly: 1.
Schranke Árpád (É), 2. Palotás Mihály (Ny), 3.
Dobó Ignác (D). Dobó ugyancsak nagy balszerencsével, öntussal végzett a harmadik helyen. Nagyközépsúly: 1. Hegedűs Béla (D),'2. Kripkó Antal
(K), 3. Fekete János (Ny). Kisnehézsúly: Kurucz
Lajos (D), 2. Bujinszky István (É), 3. Bankó Imre
(K). Nehézsúly: 1. Daróczy István (K), 2. Zemkó
János (D), 3. Katics Dezső (Ny).
Pontarány: Dél: 15, Nyugat: 11, Kelet 9, Észak
7 pont. így tehát a Győztesek Könyve vándordijat
ismét Dél nyerte meg.

A MASz atlétikai versenyé»
Madarász 44.26 métert dobott diszkosszal. Ez az
eredmén yolyap fényes, hogy országos viszonylatban is elsőrangú: 100 méteren: 1. Simonyi 13.4
mp. Magasugrás: 1. Boros 182 cm., 2. Stumpf 178
cm. 400 méteren: Lázár 54.8 mp. 4 X IC® m. s aléta:
1. KEAC, 2. SzTK.

k e r é k p á r o k , felszerelések
részletre is, meglepő elcsen.
K E L L E R , S z é c h e n y i t é r 8. sz.
4«
Szegedi nmnkástoraászok a nemzetközi munkásolimpiászon A Szegedj Munkás Testedző május
30-án, Űrnapján rendezi házi tornaünnepélyét az
egyelem tornatermében. Az ünnepély iránt sportkörökben már most nagy' érdeklődés mutatkozik,
mert ezen mutatkozik be a juniusban Budapesten és julius havában Nürnbergben rendezendő
nemzetközi munkásolimpiászon szereplő
szegedi
munkás tornászcsapat. A résztvevő tornászok lelkes és fáradságot nem ismerő munkával készülnek
az ünnepélyre Szegszárdy Boldizsár tanár vezetésével.
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lincsen pénze?Annyi baj legyen!
részletfizetésre
St

A déli birkózók
nagyszerű szereplése a bafnokl
birkozóversenyen

T^lrfíftll
B^B^gi^^a
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Höi felöltők . . .
Női gyapjú felöltök
divalszinskhen .
Férfi áfmenefi . .
Férfi öltönyök . .
Fiu öltönyök . . .
Gummi kabátok. .

P 3©.—
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p
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P 36.—
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P 2®.—

Url szakéság.
H a g y SEOwetrafcfár.

Blaulgnáíz
Kelemen ncca 5.
l
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Gyárüzemnek

Apróhirdetések

megfelelő

keresünk bérbe
mm

A j á n l a t o k „Belvárosi g y á r " joligére kéretnek.

Külónbejáralu csinosan but>rozott uccai szoba jun.
1 re kiadó. Korona ucca
10., ajtó 4.
Külónbejáralu bútorozott
szoba fürdőszoba használattal kiadó. Bocskay u. i.
I. em., 2.
Bútorozott szoba különbéjárattal. villanyvilágítással,
Ijadó. Kálvária u. 2.

Irányzat: A gyengébb uewyorki és berlini tőzsde
íanybitó halasának az itteui piac sem tudott ellenállni és ezért a mai forgalom lanyha irányzattal
folyt lc. A lanyhitó momentumhoz még a spekulációs eladások is csatlakozlak, úgyhogy a tőzsdeido vége felé általában 1—2 százalék között mozogta k az árveszteségek. Nem ritkán 3 százalékos
árcsökkenés is előfordult. A legnagyobb árveszteség a nagy papírokban fordult elő. De a papírok egész sora is jelentős árveszteséget szenvedett.
A lanyhaság következtében a piac rendkívül üzletleien volt. Az irányzat zárlatkor is lanyha volt.
A fixkamatozásu papírok piaca iizlettelen, gyenge
a valuta- és devizapiac ¡rányzala valamivel gyengébb, egyéb változás nem történt.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es
fiszavidékj 24.90—25 20, 78-as tiszavidéki 25.15—
¡25.15, 79-cs tiszavidékj 25.45—25.65, 80-as tiszavidéki 25.70-25.90. Rozs 20.80—21.00. Zab I 25.10
-25.60, közép 24.50-24.75. Buzakorpa 17.50-17.75.
Irányzat egyenetlen, forgalom csendes.
Határidős Iprménytőzsde zárlat: Magyar buza
márc. köt. 23.90, 24.19, zárlat 24:17—24.19, lesz.
24.20, okt. köt. 25.85, 25.89, 25.81. 25.99, 25.86, zárlat 25.90-25.91, lesz. 25.90. níárc. köt. 27.70, 27.63,
27 78, 27.63, 27.66, zárlat 27.66-27.68, lesz. 27.70,
Rozs máj. köt. 20.65, 20.60, zárlat 20.75. 20.85,
lesz. 20.70, okt. köt. 23.08, 23.05, 23.20, 23.08, zárlat 23.06—23.08, lesz. 23.10, márc. köt. 24.64 , 24.74,
24.62, .zárlat 21.62—24.63, lesz. 24.60. Tengeri máj
köt. 26.78, 26.75, -26.«0, zárlat 26.80—26.81, lesz.
26.80, jul. köt. 27.00, 27.26, 27.01, 27.10, zárlat
27.10-27.12, lesz. 27.10. Irányzat szilárd, forgatom közepes.
Csiíiágói lerméuylözsde zártat: Buza barátságos,
máj. 101.5, jul. 108 háromnyolcad—108.5, szepl.
112 háromnyolcad—112.5, dec. 117 egynyolcad—
egynegyed. Tengeri tartott. Máj. 84 egynyolcad,
jul. 87 háromnegyed, szept. 89 hétnyolcad, dec.
84.25. Zab egyenetlen. Máj 44.75, jul.' 43 hétnyolcad,
szept. 42.75. Rozs barátságos. Máj. 88.5, jul. 89,
szept. 91.5.
Ferencvárosi sertésvásár: Felhajtás 1600 darab.
Árak: Könnyű 136—164, nehéz 166-184.
Felelős szerkesztő: PASZTOK JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap és Nvorudavállalat Rt. könyvnyomdájában.

jégszekrények

jutányosán kaphatók
Csongrádi sugárut 23. sz. L é b M ó z e s bádogosnál,
alatt egy
üzlethelyiség
Attila ucca 8. szóm. 559
azonnal kiadó.
Amerikai Rovat írógép olcsón eladó. Farkas, Pálfí
ucca 6.
Magányos jobb mindenes
főzőnő felvétetik jó bizonyítvánnyal Mikszáth Kálmán u. 26., em.
ökölnyi nagysága 7 hetes
Nyakkendők tisztítását, ja- öleb eladó. Tudakozódni
a városi gőzfürdő büffévitását olcsón vállalja Sin
ben. Gyönyörű pé'dányok.
gerné, Báró Jósika u 19.

Foglalkozás

Japán iörpe
ratler

Kétszemélyes tiszta, szépen
bútorozott szoba azonnalra
kiadó. Rigó u. 34. sz. a. ( gyes kézilányok és tanulólányok felvétetnek. IdeálÉrdeklődni lenet: Fekotesas
u. 22. sz., I. cm. 2.
női djvjüterem.
Kelemen
ucca 11.
Keresek elcs.ínsan b-rendezett
Podrászriő. ki manikűrözni
kuiőnbcíírallal a város belterüis tud, azonnali belépésre
letén Mlrdisrnba használattal,
felvétetik. Halmos fodrász.
azonnalra D cker Miksa, Phönix

Szeged

sz. Itir.

Egy üst üstházzal
Gém utca 18.

eladó.

Veszek mindenféle fehérneműt, férfiruhát, tollat, fémet, lakásomon'.,
Kovies.
Szentháromság u. 49.

HWHWH

»Fejedelem« jeligére levél
ment, kérem átvenni.

vfbolykák, lila
íbolyk'áfc«
jeligére, levél van a kiadóban.

KÜLÖNFÉLÉK
Elveszett antik, csattos tekla gyöngy. Kézbesítő jutalmat kap. Bokor u. 4,

városi

szintfáz

K e d d este »/« 8 órai kezdettel.

Bérletszünet

uccai szobát

biztosító.

eia

Elegánsan berendezett szoba, fürdőszobával
kiadó.
Dugonics tér 11., I. 3.

Zűrithi deviza zárlat:
Páris 20.28.5, London
25.19.75, Newyork 519.30, Brüsszel 72.10, Milánó
27.19.5, Madrid 71.10, Amsterdam 208.82.5, Berlin
123,11.5, Bécs 72.97.5, Szófia 3.75, Práca 15.36.5,
Varsó 58.25, Budapest 90 52.5' Belgrád 9.12.5, Bukarest 3.08.
lluda pesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90.
Belga frank 79.50-79.80, Cseh" korona 16.91—16.99,
Dán korona 152.50—153.10. Dinár 9.99—10.05, Dollár 573.35-575.35, Francia frank 22.35-22.55, Hollandi forint 230.10-231.10, Lengyel zloty 64.10—
6140, Len 3.37.5--3.41.5, Lira 29.85-30.10, Német
márka 135.72.5- 136.22.5, Norvég korona 152.55— |
153.15, Osztrák schilling 80.37.5—80.72.5, Spanyol
pezeta 81.50-82.20, Svájci frank 110.20—110^60»
Svéd korona 152.85—153.15.

Zománcozott ivóviztarlályu

Udvari lakás, szoba, konyha, viz, villannyal kiadó.
Mikszáth Kálmán u. 26.

R n m wjwwwwwnwiw és wiuinmmwwwwwiwm

irodáknak
helyiséget
vagy házat

Házi savanyukáposzta, nem
puha, olcsón eladó. LöffIrr, Párisi körút 23.

Bútorozott szoba különbéjárattal kiadó. Kölcsey u.
I I . , II. em.
Kényelmes, uccai, teljes különbcjáratn, bútorozott szoba,
comfortos lakásban
esetleg konyhahaszndlattal,
azonnalra is kiadó. Belváros közelében. Szent István-tér mellett. Hullám u.
8. sz., II. em., 14. ajtó.

Lakás - Üzlet
Ö t s z o b 6 s, fürdőszobás

1

l a k á s

kertes magánházban kiadó
Villany, gáz bevezetve. —
Clm megtudható 9 - 80-as
telefonon.
Kettő parkettás uccai szoba, bútorral, vagy anélkül
május 15-rc kiadó. Somogyi
u. 7., II. bal.
Kómái körút 9. számú házfcan 2 szobás lakás kiadó
víz, villany, speiz, fáskamUval.
Idősebb házaspár
keres
körúton belül 1 szobás száraz lakást, mellékhelyiségekkel. Párisi körút 25.

Kiadó
augusztusra,

leg előbbre

es et-

ls

t Női szabó tanulókat felvc
szülik, Tápéi u. 3. özv.
Magyar József né.
Ügy«s fiu tanoncul felvétetik. SzöKősi müasztalos,
Eel£őti';za]-art 23. sz.

Jóravaló leány,
aki egyedül főz és a háztartás minden dolgát válIllfa. felvétetik. Somogyi
ucca 7, földszint 1.

Gyermekek mellé kiadnánk
teljesen árva zsidó leányt,
Zsidó Árvaház.

Hont Erzsébet mv».
Csonka Antal
Arany Józse|
Fodor Emii
Veszely Pál
Bereng József

táplál
iidit
gyógyít

Újszegeden
éladó családi
ház, gyümölcsös parkírozott kert, kedvező fizetés.
Temesvári körút 17.

1 palack ára 2 3 fillér a

Házhelynek

Központi Tejcsarnok Rí.
iióktejcsarnokaiban.

alkalmas gyümölcsöd eladó. Tudakozódni BrBszszeli karai 19
611

Figyelem!

Strandkabin, csinos, maszsziv, széj jel kapcsolható 40
pengőért eladó.
Vennék
-Rirhter VII B< jelzésű
körzőt Bocekay u. 9 II.
15. a.

Kis

h e l y i s é g e .

palettás ablak, tokkal eladó és magas föld
szintes szoba vízvezetékkel
l-éro kiadó Párisi körút
10. Lrjkó Ferencnél.

n

5944 drb

Miibuior

Figyelem!

Hentes és mészáros
fióküzletemet

autó,

a Dugonics téri

Egv udvari szoba speizzal
15-ére kiadó. Csongrádi sugárut 61. szám. .

Szórád Feren%
Bihari Sándoe
Szász Edith '
Gaizler
• Lol*

Ricliard gróf, kormányzó
René. titkár •
— —
Amália, a neje
— —
Ulrika, jósnő
— —
Oszkár, a kormányzó
apródja
— — "—
Szilvanó, tengerész
~
Sámuel, összeesküvő —
Tora, összeesküvő — —
Főbíró
— — — —
René szolgája
— —

Yoghurí

Bejárónőnék
ajái.lkozom,
egész vagy éflnapra, megkeresést a kiatlóbn »Rendes asszonya jeligére.

Moll-Mobil gyánmány, két
személyes, eladó. Pál ucca
6. Kocsi, hentesnek való.
szintén eladó.
525

patika

Opera három felvonásban.

Rendezi: Sziklai Jenő
Vezényli: Fridi Frigye».
Személyek;

r | «•

I

t

608
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Kárász ucca 10. szám
alatt megnyitottam.

legszebb kiTitelben, legolcsóbb in
készül B u s a J A n o s műbú2 szobás lakás kiadó aug.
torasztalosnál. Vasavszentpéter1-ére. Párisi körút 38 sz. ucca
25.
ebédlők,
raktáron!
263
Emeleti szoba,
előszoba,
Egy varrógép és libatoll
mely konyhának is haszdeszkák és több aprósánálható, villannyal, 15-re
kiadó. Gábor, Vasasszentgok Párjsi körút 38. sz
péter ucca 3.
ijíatt eladók.

Kérem a n. é. közönség szives pártfogását.
Tisztelettel

Keresztes Péter.
Főüzlet:

Kálvária ucca 23. Tel.

6-82.

Értesítjük a mélyen tisztelt Üzletfeleinket, hogy a

volt Nlárer-malmot folyó hó 21-én
üzembe helyezzük.
5
7
7
V á l l a l u n k m i n d e n n e m ű v á m - , bérőrlési,
b é r d a r á l á s t és p a p r i k a ő r l é s l .
Szíves támogatást kér

Falutii

Testvérek.

