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Szemle a szénpor fölöli

nánt áll előttünk az elsőfokú bíróság előtt lefolvtatott tárgyalás anyagából, hogy Városatyák nem ielkiismeretesen végzik a rájuk
ruházott közfunkciót, hogy nagy értéket képviselő szállításokat a közszállitási szabályzat
rendelkezéseinek nagymérvű semmibevevésével ítélnek ocla és hogy az egyik városatya,
aki képviselte a párviadalozó bányák .egyikét,
városi fűtőknek ajándékokat adottá illelőleg
kilátásba helyezett,

ellenességeket, vagy ha ugy tesznek, mintha
nem vennék észre, tenyésztik azt a szellemet,
amely kitermeli a szénporokét, amely mellett
munkájuk végzése helyett közmegbizatásban
eljáró főtisztviselők és városatyák leülnek kártyázni és amely a közszállitási szabályzat
egyes rendelkezéseinek félretételét majdnem
általánosította.
Megvagyunk győződve róla, hogy amellett
a puritán szellem mellett, amely a polgármes.
ter egész egyéniségét, közhivatalnoki működését jellemzi, panamák nem tudnak elhara.
pódzni. De irtani kell a gyomot minden téren és a közigazgatás megjavítása és rendel,
lenességeinek gyomlálása érdekében a gondos szemlét meg kell tartani a szénpor anyaga felett is. A májusi közgyűlésnek cselekedni
kell.

Most itt nem a szénpörben hozott elsőfokú
ítéletet fogjuk szóvá tenni és nem vagyunk
kaphatók arra sem, hogy megtartsuk a nyilvánosság törvényszékét azok 'fölött, akikre
nézve a független bíróság elsőfokú ítélete ta.
gadhatatlanul súlyosan marasztaló volt. Mint
minden törvénytisztelő polgár, köteles tisz.
telettel fogadjuk a bírói Ítéletet, de épp ez a
tisztelet és az igazságszolgáltatás nagy érdeA főkérdésben egyetlen álláspont lehet jokeinek meg értékeinek, felismerése mondatja
velünk, hogy meg kell várni a jogerős ver- gosult, ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni:
diktet, mielőtt a szénpor érdeméről: egész bevárni a jogerős ítéletet. Mindenhol máshol,
ahol a tárgyalás anyagából következteive meganyagáról, szereplőinek magatartásáról, közhivatalnoki funkcióiról közéleti törvényt ten- nyílt az intézkedés szükségessége, haladéktalanul cselekedni kell. Ha a közigazgatás venénk.
zető faktorai nem veszik észre a réseket, a
A szénpor többnapos tárgyalásán felmerülbeomlásokat, a szabálytalanságokat, a rend.
tek azonban olyan jelenségek is, amelyekkel
m á r is, minél előbb, inkább tegnap mint
holnap, foglalkozni kell a közigazgalási élet
tényezőinek is, a sajtónak is, amely a bírálat
és az irányítás jogáról, ami azonban egyúttal
kötelesség is, akkor se mondhat le, ha ez a
szerep a legkényesebb és a legkellemetlenebb
feladatok vállalásával jár. Tehát: magáról a
A német szakértő
bizottság
helyettes
vezetője
lemondott
szénporról, a nyomában járó következmények,
ről a jogerős ítélet után lehet majd beszélni,
szorított
(Budapesti tudósítónk telefonjelenmost olyan dolgokat vizsgálunk és világítunk tése.) Berlinből jelentik: Dr. Vögerer, a párisi
Párisi jelentés szerint dr. Vögerer lemondása
meg, amelyek abozusok voltak és maradnak német szakértőbizottság helyettes vezetőjének le- a szövetséges szakértők között nagy idegességet és
nyugtalanságot váltott ki, annál is inkább, mert
függetlenül attól, hogy milyen jogerős ítélet- mondását ma hivatalosan is megerősítették. Bera szövetséges szakértők tisztában vannak azzal,
tel végződik majd két magyar szén párvia- lini politikai körökben az a vélemény alakult
hogy Vögerer lemondását esetleg több más német
ki,
hogy
a
párisi
helyzet
rpndkiviil
válságosra
dala a bíróság előtt.
szakértő lemondása is követni fogja. Még azt sem
fordult és hogy a konferencia a legkritikusabb
Az egyik tanú, aki törvényhatósági bizott- .stádiumba jutott. Amennyiben a szövetséges szaktartják kizártnak, hogy adott körülmények között
sági tag és aki a szénpróbák egyikén mint a értők nem korrigálják lényegesen álláspontjukat, az egész bizottság lemond. Dr. Sehacht csütörtöközgyűlés kiküldöttje vett részt, azt jidta elő a német szakérlök aligha Írják alá az egyezményl. kön háromórás megbeszélést folytatott Owen Jutiggal. A megbeszélésbe a francia és belga delegávallomásában, hogy röviddel a vizmütelepre Berlinben dr. Vögerer lemondása és a párisi kontust is bevonták.
való megérkezése után a mérnöki hivatal ve- ferencia válsága minden más eseményt háttérbe
zetőjével visszavonultak kártyázni. A patriarchális pajtáskodásnak ez a szelleme, amelyet m i mindig kifogásoltunk s amely komolytalanná és súlytalanná torzít nagyfonlosságunak szánt aktusokat, íme ilyen eredményeket érlel meg. Ország-világnak a bíróság
előtt elhangzott vallomásból azt kell hallania,
hogy a szegedi mérnöki hivatal vezetője kahalasztották. A hivatalos közlés bukaresti po.
(Budapesti
tudósilónk
telefonj Jenfése.)
labriászra invitálta a szénpróba résztvevőit
litikai körökben \gen nagy feltűnést keltett
Bukarestből jelentik: Zaleski lengyel külügyolyan időre, amelyet neki a szénpróba irá- miniszternek május végére tervbevett buka- és ahoz különböző kommentárokat fűznek.
nyításával, a közgyűlési kiküldötteknek pe- resti látogatását hivatalos jelentés szerint őszre
dig a leghatékonyabb ellenőrzéssel kellett
volna eltölteni. Az élet és a hivatali kötelességek hasonlóan könnyed fölfogását más alkalommal is tapasztaltuk a mérnöki hivatal
fejénél. Nem akarjuk túlozni ezt a hibát,
amely talán* több mint szépséghiba, de kisebb főbenjáró bűnöknél, mégis r á kell mutatnunk arra, hogy a város közönsége a főJÓI sikerültek a moíorpróbák •- Hal francia iiszí a Zeppelin fedélzetén
tanácsos úrtól, akkor, amikor visszatért hoszszu spanyolországi útjáról, nem arról várt
(Budapesti
tudósítónk
telefon jelénlése.)
ruhában tegyék meg. Párisban olyan hírek
volna előadást, hogy szabad-e vagy nem sza- Toulonból jelentik: A Gráf Zeppelin csütörtöterjedtek el, hogy a Gráf Zeppelin kerülő
bad a spanyol nőknek olyan szoknyát horkön este 20 óra 15 perckor startolt a pierrefem
ulon repül Friedrichshafenbe és meujclenik
dani, amely legföljebb a térdig ér. Szoknya repülőtérről. A léghajót 21 órakor Toulontól Pár is fölött.
a térden alul vagy a térden felül nem prob. 20 kilométernyire látták Marseilles felé reA Zeppelin simán és könnyedén emelkedett
léma a tanácsülésen, nem probléma még be. pülni. A repülőteret már a kora reggeli órák- a levegőbe. Dr. Eckener a segédkező matrószélgetés keretében sem akkor, amikor a fő- ban a kíváncsiak ezrei lepték el. A start elő- zoknak tolmács utján adta ki utasitásait. Az
mérnök többhetes spanyolországi ut után elő- készületei ebédülán befejeződtek, a repülő- utasok este félnyolc órakor gyűltek össze. Az
ször jelenik meg a város vezetőinek tanács,
tér parancsnoka ezer matrózt helyezett ké- 57 utas között 13 fizető utas, 6 francia katonakozásán.
szenlétbe, hogy a Zeppelin startjánál segéd, tiszt, 4 francia mérnök és a Zeppelin-müvek

A párisi
német
jóvátételi
Konferencia

válsága

Zaleski lengyel külügyminiszter
nem megy Bukarestbe

A Graf Zeppelin csütörtökön este
Toulonból Friedrichshafenbe indult

Akinek j ó szeme van, — és minden közigazgatási faktornak föltétlenül j ó szeme legyen — annak meg kell látnia a fát is és az
erdőt is. Megmondtuk már: nem érdekel a
bírói ítélet, amíg nem jogerős, de bárhogyan
intéztessék is el a főkérdés a legfelsőbb fórumon, megfelebbezhetetlen bizonyosság gya.

kezzenek. Az u j motorokat délután "kipróbálták és megállapították, hogy mind a négy kifogástalanul működik. Dr. Eckener délután
5 órakor érkezeit Toulonba, azonnal a repülő,
térre sietett, hogy a startot maga irányítsa.
Felszólította a léghajót Friedrichshafenba kisérő hat francia tisztet, hogy az utat egyen-

több mérnöke van. A startnak ideálisan szép
idő kedvezett. A Zeppelin Marseillesből a R h o n
völgyében halad északi irányban Friedrich.
shai'en felé, ahova érkezését reggel 5 és 7
óra között várják.
Marseille, május 23. A Gráf Zeppelin m a
este 9 óra 40 perckor elrepült Marseille felett.
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Az Országos Hiíelvédő Egylet bevonul
a Hazai Textil Igazgatóságába
Budapest, május 23. Hetek óta folynak az
O H E kebelében az egyességi tárgyalások a
Hazai Textilipar Rt. ügyében. Ma délelőtt
volt ebben az ügyben a döntő értekezlet, amely
meglepő megegyezéssel végződött. A társaság
összes részvényeit letétbe kell helyezni az
O H E központjánál és ha a társaság a magánegyességi feltételeket nem lartja be, az O H E
gondoskodik a likvidációról és a részvények

eladásáról.
.. •
Ho^y a társaság az egyességi kvótát fizetni
fogja, ennek biztositására az O H E öt tagot
delegál a Hazai Textilipar Rt. igazgatóságába
és ez az öt tag a régi igazgatósági tagokkal
szemben majoritással rendelkezik. Az egyes,
séghez az angol hitelezők is hozzájárultak és
ezen az alapon ¿'él hónap múlva megkezdődik
az 50 százalékos kvóta törlesztése.

Megkezdődött a népjóléti tárca
költségvetésének vitája

Valamennyi szónok a rokkantkérdés rendezését sürgette
Budapest, május '23. Almássv László elnök majdnem üres padsorok előtt nyitotta meg a képviselőház mai ülését. A népjóléti tárca költségvetésének
általános vitáját folytatták.
Esztergálj os Jáno»
részletesen foglalkozik Várnai Dániel tegnapi beszédével, amelyben azt mondotta, hogy Magyarországon szociális böjt van. Böjtölnek a hadikői
csönjegyzők, a rokkantak, A népjóléti miniszter
két évvel ezelőtt kijelentette, hogy nem ígér egyebet, mint hogy a hadirokkantak iránti szsretetét
Ígéretek helyett cselekedetekkel fogja bebizonyítani.
Vass József népjóléti miniszter: Be is bizonyítottam!
Esztergályos János: A gyermekvédelem i5 böjtöl, nem lett annyit a minisztérium, mint amenynyit tehetett volna. Miért nem üt a népjóléti
miniszter vasököllel a pénzügyminiszter asztalára?
Vass József népjóléti miniszter: Csak a szociáldemokraták ütnek más asztalára!
Esztergályos János: Égbekiáltó bün Lillafüredre
óriási összegeket kjdobni, amikor a tuberkulózis
elleni védekezésre nincs Dénz. Nem fogadja el
a költségvetést.
Usetly Béla
arról beszél, hogy a szociális teljesítményeket
fejleszteni kell. A hadirokkant ügyre legalább há.
romszor annyi pénzt kellett volna áldozni, mint
amennyit felvettek a költségvetésbe. A rokkantak
ujabb felülvizsgálatára feltéllenül szükség vanRothcnsiein Mór
kifogásolja, hogy a népjóléti miuiszternek egyáltalán joga van lakásrendeletek kiadására A törvényhozás hatáskörébe kell utalni ezt a kérdést.
Követeli, hogy az összes murtkásügyeket a népjóléti minisztérium hatáskörébe utalják át.
Pozsogár Rezső, Ltngauer Albin, Sch.ndl Károly,
Tahódy Tibor, Görgey József, Erödi Ilarrach Béla,
Kiss István, Frühwlrth Mátyás volnának a kővetkező szónokok, de nincsenek jelen.
FItz Artúr
nagy elismeréssel nyilatkozik a népjóléti miniszter
működéséről.
Kéthlv Anna
kijelenti, hogy a népjóléti miniszter jótékonysági
munkája célját veszíti azzal, hogy szétfolyik és
nem öleli egységbe a problémákat.
— Miért akarják — úgymond — az uj lakásrendelettel a rettenetes helyzetet rontani? A leherbíróképesség még nem emelkedett annyira, hogy
akár egy embernek is fel lehessen mondani- A
cscrelakásrcndszer is megbukott a gyakorlatban.
Nem közérdek, hogy ezzel a rendelettel megbolygassák a lakók nyugalmát. A költségvetést
nem fogadja el.
Krisztián fmre
gyógypedagógiai intézetet és a nyomorék gyermekek fokozottabb mértékben való támogatását
kéri a népjóléti minisztertől. A tárca költségvetését elfogadja.
Farkas István
a mezőgazdasági munkások biztosítását követeli.
Kifogásolja a klinikák hiányos felszerelését és felemlíti, hogy különösen a vidéki klinikáU felszerelésében mutatkoznak nagy hiányok. A költségvetést nem fogadja el.
SrhandI Károly azt állitja, hogy a népjóléti
minisztérium működésének
eredményeképen a
csecsemőhalálozás csökkent.
Vass József népjóléti miniszter
rá!a.szol ezután a felszólalásokra.
— A képviselő urak — úgymond —, niejf azok
Is, akik nem szavazták meg a költségvetést, burkoltan bizalmat szavaztak nekem azzal, hogy az
ósszes munkásvonatkozásu, egészségügyi, népvé-

delini kérdéseket a népjóléti tárcához tartozandónak ítélték. Ami a rokkantkérdést illeti, egy tény:
valamennyien szeretnénk segíteni. Bejelentem,
hogy minisztertanácsi felhatalmazás alapján készül
a rokkanteljárási törvényjavaslat. Arra is tőrekedni kell a javaslatban, hogy a rokkantak gazdasági elhelyezéséről is intézkedés történjék. A
pénzügyminiszter urat felhívom, hogy megfelelő
összeget bocsásson rendelkezésre az uj rokkantotthon felépítésére.
— A lakásrendelettel kapcsolatos kilakoltatási
kérdésben megtettük a szükséges intézkedéseket.
Az állam meg fogja építtetni a szükséglakásokat
is, de ezeket a végtelenségig nem lehet építeni.
A lakáskérdés annjira autonóm kérdése a gazdasági életnek, hogy ennek előkészítése nem tartozhat sem az állami, sem a városi éra hatásr
kőre alá.
A nyomorék gyermekek elhelyezésére vonatko.
zóan megjegyzi, hogy ezeknek számáról még nincs
pontos statisztika, de a testileg és szellemileg
nyomorékokat összegyűjtik, a többieket pedig kórházban vagy gyermekmenhelyeken helyezik el.
* Kérj a népjóléti tárca általános költségvetésének
elfogadását.
A Ház a költségvetést általánosságban elfogadja,
majd a népjóléti miniszter ujabb rövid felszólalása után elfogadja a Ház Pintér László határozati
javaslatát a nyomorék gyermekek támogatásáról
és az ezzel' kapcsolatos statisztika elkészítéséről.
Az elnök szünetet rendelt el, amely után megkezdték a tárca költségvetésének részletes tárgyalását.
Szilágyi Lajos a fogyasztási adók eltörléséről
szólt, kérte a minisztert, hogy hasson oda, hogy
a főváros ezt az adónemet törölje el.
Vass miniszter kijelentette, hogy a fővárosba
hozott élelmiszerek fogyasztási adójának eltörlését nem szorgalmazhatja. A drágaságot szervesen
kell megszüntetni, azzal, hogy a termelőt egyenesen a fogyasztóval hozzuk kapcsolatba.
Szilágyi Lajos ezulán a vjtézség iérem pótdijak
rendszeres fizetésének mielőbbi megkezdését sürgette.
Tóth Pál a községeknek jó ivóvízzel való ellátásának fontosságáról, a népbetegségek elleni küzdelemről szólt.
A címnél felszólalt többi szónok js fejtegetéseinek legnagyobb részében a rokkantproblémával
foglalkozott.
Esztergályos János szerint a társadalom nem
tantisii olyan, magatartást a rokkantakkal szemben,
mint aminőt el lehetne várni tőle. Nem vonja ki
e megállapításából Pécs városát sem.
Malasits Géza azt hangoztatta, hogy a rokkantké:'dés szorosan összefügg a politikai kérdésekkel.
Ha titkos választójog volna
Magyarországon,
akkor más parlament volna itt és másként határozna.
Farkas István szerint magánál a népjóléti tárcánál is lehetne megtakarításokat elérni a rokkantprobléma jávara.
Vass miniszter: Nagyon örülne, ha megtakarításokat lehetne elérni. Az a terve, hogy a készülő
hadirokkant törvényben kőtelezővé tegye az egyes
hatóságok számára, hogy elsősorban a hadirokkantakat vegyék figyelembe az állások juttatásánál. A kormány elé terjeszti azt a gondolatot,
hogy a gazdasági élet tényezőit kényszerjtő erővel
bírják rá egy bizonyos száinu rokkant elhelyezésérc. Természetes, hogy az elhelyezkedett rokkantak továbbra is megmaradnának járadékaik élvezetében.
A Ház a második címet elfogadta. A harmadik
címűéi Kabók Lajos az elme- és ideggyógyintézc- i
tek fejlesztését, a negyedik cimnél a gyermek
védelem hathatósabb alátámasztását sürgette.
Az ülés hat ór;> uLán ért véiteL :

1929 május 24.

Opíilca-Foio
Liebmann

láíszerésznél

w

Ha-Ha

mellett.

Ötéves kisleányával a vonat elé
vetette magát
Kőbányán egy tiatal asszony
(Budapesti
tudósítónk
telefonjclenlése.)
Csütörtökön este Kőbánya-alsópályaudvaron
Kenderes Ferenc vasúti tisztviselő 27 éves felesége karjáfa vetle ötéves kisleányát és egy
mozgásban levő tehervonat elé vetette magát.
A nagy lendület következtében a kisleány
túlesett a síneken és csak jelentéktelen sérüléseket szenvedett, az asszonyt kellészelte a
vonat. Az asszony lakásán végrendeletet találtak, amelyben szüleit arra kéri, hogy hozományát ne adjál: ki férjének. hanem vegyék
vissza.

Az „emberevő" cigányok
btinpöre
Kassa, május 23. A szepsii emberevő cigányok
pőrének csütörtöki tárgyalásán dr. Weisz László
stószi orvos teszi meg először tanúvallomását.
Ezután dr. László stószi orvost szólítja a biróság
tanúvallomásra. Elmondja, hogy Imling András
nyakcsigolyájának megvizsgálásakor törést fedezett fel. Igen érdekes, hogy a többi hat gyilkosságnál is ilyen nyakcsigolyatörést észleltek az orvosok.
Ribáf Pál azt mondja, hogy a fogházgondnok
az irodában ütötte, verte gumibottal.
Csiszár vádlott: Az ügyész ur jelenlétében vertek
bennünket, sőt a prokurátor-főügyész ur adott
utasítást a verésre.
Az elnök huszonnégy órai szigorított zárkával
sújtja a vádioltat, mert ilyen hazugságot állit.
Brujó Barnabás szintén azt állitja, hogy a főügyész jelenlétében ütötték, verték őket, ő adott
utasítást a verésre. Brujó Barnabás szintén huszonnégy órai szigorított zárkát kap.
Izsót Péter vizsgálóbíró tanukénti kihallgatása
következik ezután. Izsóf vizsgálóbíró
kijelenti,
hogy a vádlottak önként, minden kényszerítő eszköz nélkül tették meg vallomásukat. Az ő feltevése
az volt, hogy a cigányok megbeszélték egymásközt, hogy a fiatalkorú vádlottak magukra vállalják a cselekményeket, hogy ezáltal mentesítsék az
idősebbeket a súlyosabb bűncselekmények alól.
Friedlánder védő itt azt kérdezi a tanutói:
— Felmerült-e a vizsgálat során az emberevés
vádja? Beismerték-e a cigányok ö n előtt, hogy
emberhúst ettek?
Vizsgálóbíró: Igen. Ebbe az ügybe én majdnem
megbetegedtem.
Turek ügyész ingerülten pattan fel helyéről és
arra kéri az elnököt,.ne engedje meg, hogy a
vizsgálóbíró válaszoljon az emberevésre vonatkozó
kérdésekre. Teljesen jogosulatlan az emberevés
vádját belekeverni ebbe a gyilkossági bünpörbe.
Friedlánder védő emelt hangon válaszol:
— Ezt a kérdést igenis tisztázni kell. Nekünk
az a célunk, hogy kiderítsük az igazságot és tisztázzuk, hogy is áll a dolog ezzel a kannibalizmussal. A külföldi sajtó tele van híresztelésekkel,
hogy a cseh köztársaságban emberevők élnek. Mi
lennénk a legboldogabbak, ha ei a vád nem
bizonyulna valónak, de ragaszkodunk ennek felderítéséhez.
Az elnök megadja a védőnek a jogot a további
kérdezésre, majd néhány részletkérdést intéz Izsóf
vizsgálóbíróhoz, főleg arra vonatkozólag, hogy a
cigányok miként vallották be az emberevés vádját.
— Egyszerűen, természetes hangon beszéltek az
emberevésrgl, — válaszolja Izsóf vizsgálóbíró.
— Mivel indokolták meg a vádlottak azt az elképzelhetetlen bűncselekményt, hogy emberhúst
ettek?
Vizsgálóbíró: ök mindig beszéltek emberevésröl, különösebb indokolás nélkül, holott figyelmeztettem őket arra, hogy csak a tiszta igazságot vallják.
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megszüntetéséről

—

a közönség bedobja a tantuszt a ládába. A
négy vámőr fizetésére évente körülbelül nyolcezer pengőt költ el a város. Ha jól emlékszem, akkor a gvaloghidvámok címén az idei
költségvetés bevételi rovatában tizenhétezer
pengő szerepel. A gyaloghidvám fentartásának tehát sok célja és gyakorlati haszna n i n .
csen.
— Majd gondolkozunk róla — jelentette k i
a polgármester — és ha tényleg ugy áll a
helyzet, hogy nem sok hasznunk marad a kezelési költségek leszámítása után a gyalogvámokból, akkor vagy beszüntetjük a gyalogosok vámolását, vagy pedig — felemeljük
a gyaloghidvámot,
mert két fillérért
igazán
nem érdemes megnehezíteni a hídon való köz.
lekedést.
Ugy látszott ezen a csonkaülésen, hogy a
jelenvolt tanácstagok egyhangúlag örülnének a
gyaloghidvám eltörlésének, mert nyilvánvaló,,
hogy ez a vám nem alkalmas Szeged dicsőségének fokozására, az a nevezetesség pedig,
hogy egyetlen vámszedő hid a szegedi Európában, nem éri meg a költséget.

(A Délmagyarország munkatársától.) A csütörtöki tanácsülés aránylag elég hamar véget
ért, alig harangozta el a városháza tornya
a déli tizenkét órát, amikor már végzett a
tanács a napirendre került jelentéktelenségekkel. A tanácstagok egy része gyorsan el is vo.
nult a tanácsteremből, de néhányan a polgár,
mesterrel maradtak és elbeszélgettek igy, ülé.
sfíi kivül, a város dolgairól. Ez a pótülcs
sokkal érdekesebb volt, mint a rendes tanács,
ülés.
A beszélgetés középpontjában a takarékossági elv alkalmazásának kérdése állolt. Egé.
szén újszerű téma a tanácsteremben, igv ért.
hető, ha nagy élvezetlel foglalkoztak vele az
egvüttmaradottak. Kiderült, hogy a város tanácsa egészen komolyan foglalkozik ennek az
elvnek az alkalmazásával és a polgármester
nem győzte hangsúlyozni, hogy ezt az ötletet
nem kívülről sugalmazták, hanem a torony
alatt született az meg.

ban — tette hozzá a polgármester —, amelynek fóntartásáról nem az állam, hanem a
város gondoskodik. Csak most költöttünk a
hid tatarozására hétszázezer pengőt. A költségeket pedig be kell hoznunk valahogy és
indokolt, hogy ezekhez azok járuljanak hozzá,
akik használják a hidat. Különben is nagyon
meg kell fontolni; hogy ezek a mai idők alkalmasak-e a városi ¿övedelmek csökkentésére?
— Legalább a ggaloghidvámot kellene eltörölni — mondotta Scultéty Sándor főszámvevő, a város anyagi javainak nagyon szigorú
és nagyon józan felfogású őre —, mert a gyaloghidvámra majdnem ráfizet úgyis a város.
Négy vámőrt kell tartanunk, akik csak a gyalogvámokat hajtják be a hid közönségétől.
Felváltva dolgoznak páronkint. Az egyik a
tantuszt adja, a másik arra vigyáz, hogy

— A legutóbbi közgyűlésen — mondotta a
polgármester — a tanács javaslatára bizottságot küldött ki a közgyűlés a városi adminisztráció felülvizsgálására. Ez a bizottság,
amelyben többek között Back Bernát is helyet foglal, már megkezdte működését. Végigjárja most az összes városi hivatalokat és
megállapítja, t hol van nélkülözhető munkaerő, hol dolgoznak többen, mint amennyit
az elvégzendő munka okvetlenül megkiván.
így megállapítjuk majd a felesleges alkalma,
zásokat és azokat a lehetőség szerint gyors
ütemben megszüntetjük. Az eddigi megállapi.
tások szerint körülbelül
húsz létszámfelelti
napidíjas dolgozik a városi hivatalokban. Sajnos, ezeket az alkalmazottakat a jelenlegi nyo.
moruság miatt nem bocsájthatja el a város. A
kérdést ugy kell megoldanunk, hogy uj tisztviselőt nem veszünk fel, ha pedig valamelyik hivatalban szükség lesz u j munkaerőre
a munka megszaporodása következtében, oda
ezek közül küldünk napidijasokat,

Kihallgatás közben leszakad!
a rendőrség egyik hivatalának menyezete

A Scultéty Sándor főszámvevővel kiegészült
csonka tanács ezután arról beszélgetett, hogy
magát a közigazgatási munkát kell elsősorban
egyszerűsíteni mindenütt% ahol csak lehetőség
kínálkozik erre. A pénzügyminiszter rendeletére például a husfogyasztási adók befizetésének ellenőrzését most egészen leegyszerűsítik, amennyiben a piacokra behozott husneműek után a piacon hajtják be a helypénzszedők a fogyasztási adót, nem pedig a vámházaknál, amint az eddig történt. A vámszemélyzet munkája igy lényegesen csökken. Szó
volt arról is ezen a megbeszélésen, hogy azokat a vámházakat, amelyeknek jövedelme még
fen tartásuk költségeit sem fedezi, be kellene
szüntetni.
— Ilyen például a martonosi vámház —
mondotta a polgármester —, de ennek a beszüntetésére még sem vállalkozhatunk. E m .
lékszem rá, hogy még néhai Balogh Károly
idejében foglalkoztunk a kisjövedelmű vám.
házak megszüntetésének kérdésével. Akkor
szó volt ennek a vámháznak a megszüntetéséről is. Balogh Károly azonban azt mondotta, hogy ha csak egyetlen vámházat is beszüntet a város, akkor a többinek sem lesz
munkája többé, mert minden vidéki ezen az
őrizet nélkül hagyott kapun keresztül hordja
majd be adó-, vagy vámköteles portékáját
a városba. Ebben Balogh Károlynak tökéletesen igaza volt. Ezért ugy gondolom, hogy
nem is lehet komolyan foglalkoznunk a vámházak számának csökkentésével, mert minden
kapunál feltétlenül szükség van a vámházrav
ha ezek közül egyik-másik nem is fizeti ki
magát.
Valaki fölvetette a hidvámok eltörlésének
kérdését, kijelentve, hogy a szegedi közúti
hid az egyetlen Európában, ahol még megvá.
molják az átkelőket, a gyalogosokat éppen
ugv, mint a jármüveseket.
— De a mi hidunk az egyetlen hid Európá.

Szerencsés szerencsétlenség Deák rendőríogalmazó szobájában
(A Délmagyarország piunkalársától.)
A városházán csütörtök délelőtt tiz órakor dr.
Deák Ferenc rendőrfogalmazó szobájában le.
zuhant a menyezet. A rendőr fogalmazó reggel kilenc órakor kezdte meg a szokásos kihallgatásokat. A felek egymásután távoztak el
szobájából, volt olyan pillanat is, amikor egy.
szerre öt-hat ember szorongott a kis irodahelyiségben. Tiz óra tájban bejött az irodába
Gyólai detektív is. A rendőrfogalmazóval szem.
ben, az asztal előtt egy idős úriasszony ült és
mellette állt a detektív. Dr. Deák a jegyzőkönyvet irta, amikor hirtelen hatalmas zuhanással az iroda fél menyezete leszakadt. A
menyezet zuhanása közben magával rántotta

qz asztal felett csüngő rézlámpát is.
Súlyos tégla- és vakolatdarabok fedték be
az íróasztalt és a padló szintén tele volt
tégladarabokkal. A menyezet lezuhanása azon.
ban olyan szerencsésen történt, hogy az irodában tartózkodóknak az ijedtségen kivül bajuk nem történt. A lezuhanás után dr. Deák
Ferenc rendőrfogalmazó valósággal mészpor.
felhőbe volt burkolva. A detonációszerü robajra összefutott a rendőrségi folyosó népe
és mindenki a legnagyobb csodálkozás hang.
ján konstatálta, hogy az irodában tartózkodók
milyen csodával határos körülmények között
menekültek meg.

Puskázás miatt felfüggesztették
három kereskedelmista lány érettségijét
(A Délmagyarország munkatársától.) Május van.
Erzsébet királyasszony ligetében délelőttönként,
amikor néptelenek az árnyékos padok, amikor legszebben fütyürésznek a lombosodó fák ágai között a madarak, amikor legtisztábban, legszebben süt a nap, szerelmes párok andalognak. A
lukszusvonatok pedig Európa minden állomásáról
megindultak Svájc felé, viszik a gondtalan nyaralókat a Genfi-tó partjaira, Szánt Móritzba, a havasok ródli-pályáira. A kávésok kirakták szegényes
kertjeiket a tüzesedő aszfaltra, a cukrászdákban
megkezdődött a fagylalt szezonja. A Tiszán és
a Balatonon karcsú vitorlások lejtenek a szelek
szárnyán. Néhány megrögzött evezős már félangolosra barnult a korán megkezdett napfürdőzés
eredményeképen.

már átléptek ezen a tündérkapun, az nem tartozik
most ide.)
Ha elektromos árammá alakulna át az érettségiző diákok izgalma, nem lenne probléma Sze-.
geden a vizmülelep elektrifikálása.
Szóval érettségiznek a szegedi diákok is. Egyelőre még csak az Írásbeli érettségik folynak, többek között a városi felső leány kereskedelmi iskolában is, ahol megszületett már az idei érettségik
szenzációja.
Három maturandus diákkisasszonyt puskázás
büntette miatt felfüggesztett a szigorú tanári konferencia. A puskázást az egyik felügyelő tanár
leplezte le. Segített neki a véletlen is. Kinn sétált
a folyosón, miközben a lányok a vizsgateremben
a német nyelv nehézségeivel bajlódtak. Az egyik
A középiskolákban pedig megkezdődtek az érett- lány, jeles tanuló volt mindig és jó kollégina,
segíteni akarván a többin, akiknek nehezebb volt
ségi vizsgálatok.
a feladott probléma, puskát készített és azt hátraA vizsgatermek meleg levegőjében megkezdőd- dobta. A felügyelő tanár ebben a pillanatban
tek a párviadalok az algebrával, a latinnal, a fizi- lépett a terembe. Meglátta a földre hullott puskával, a magyar irodalommal, a francia nyelvvel
kát és konstatálta a szabálytalanságot. Másnap
— életre halálra. A fiatal diákhomlokon kemény
— francia nyelvből és kereskedelmi levelezésből
barázdákat szánt az őrök drukk, a szivek össze- kellett a lányoknak dolgozatot írni — két pusvissza kalimpálnak, még a legelbizakodottabbak
kázó lányt lepleztek le. Ma azután mindhárom
is rosszakat álmodnak éjszakánként, pedig nem
idézőt kapott az igazgatóhoz, ahol ismertetve az
törődve a diákbabonával, jóelőre megvásárolták iskola fegyelmi szabályzatának vonatkozó paragramár a karvastagságú sétabotokat, az érettség, a
fusát, közölték velük, hogy felfüggesztették érettfelszabadulás vaskos szimbólumát.
ségijüket.
Mert nagy dolog az érettségi, a legnagyobb a
A szigorú határozat lélektani hatásairól felesvilágon. Nagyobb, mint az utolsó szigorlat, na- leges beszélni. Annyi bizonyos, hogy három szegyobb, izgalmasabb, mint volt a sorozás a háború gedi kislány számára már nem jelent az idén
alatt, mint az esküvő, mint az első szerelem, örömet május, hiába süt a nap, hiába énekelnek
az első gyerek.
az ujszegedi madarak és hiába robognak a lukAz érettségi a kapu, amelyen keresztül az illú- szusvonatok a Genfi-tA partjai felé.
Összeütközésbe kerültek a szigorú szabályzattal,
ziók tündérországának csalóka és hazug fényesBűnhődniük kell .
sége világit. Az érettségi a felszabadulást jelenti,
magát a szentséges és szépséges életet. Legalább j
Elvesztették egy időre a felszabadulás boldogis
— igy
'DJ érzik és
— gondolják
v.j.... azok,
«HU.., akik még innrn<1 !. ságát,
ougai, aa nyár
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ta szeptemberben
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vannak rajta, (Hogy mit gondolnak azok, akik I neki kell vágniuk az érettségi izgalmainak*
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a kárbecslés napjára haza akart utazni, ingyen kapott vasúti jegyet. A meg nem jelentek
számára pót-határidőt tűztek ki s akinek észrevétele volt a határidő ellen, az nyolc napon
belül előterjesztéssel élhet.
Junius 16-án próba-becsléseket végezlek,
még pedig a Dugonics-utcában a Harkay, a
Teleki-utcában Kaszab Sándor, a Sörház-utcában Rigyicskay Pál, a Szegfű-utcában özv.
Kolb Ádámné, a Szent
Háromság-utcában
Kovács József alügyész házánál. A közönség
óriási érdeklődést tanúsított a próba-becslések iránt, amelyeknél mindenki jelen lehetett s az adatok helyesbítése érdekében mindenki beleszólhatott az eljárásba. A megállapított károk kimutatását közszemlére tették
ki és mindenkit feljogosítottak arra v hogy az
ereamény ellen felszólaljon. Aki helytelen adatot vallott be a kárbecslésnél, azt kizárták
a segélyezésből.
A becslő bizottság reggel hét órakor kezdte
munkáját a helyszínén és délben egy óriág
folytatta. A bizottság elnöke minden egyes
károsulthoz legelőször is ezt az intelmet intézte:
— Minden egyes polgárnak és Szeged városának becsülete követeli az őszinte bevallást.
A bizottság szívesen látta, ha a károsult
.polgár az ingóságokban szenvedett kárát m á r
előre feljegyezte és írásban nyújtotta be.
Szabályként állapították meg, hogy a még
viz alatt levő házak csak akkor kerülhetnek
kárbecslés alá, ha majd a viz elmegy.
A becslés matematikai szabálya eleinte az
volt, hogy a ház értéke az adó százszorosával I
egyenlő; ebből a házértékből levontak a teleknek és az esetleg használható állapotban megmaradt házrészeknek az értékét s a maradék
tüntette fel a valóságos kárt.
A becslő bizottságok gyorsan végezték munkájukat; például junius 18-án Alsóvároson
egy nap alatt 21 lelken 63 családnak a kárát
állapították meg és e 63 család között csak
kettő volt, aki a kármegállapitást nem tartotta elfogadhatónak.
A viz azonban megakasztotta a munkát sok
helyen. Például junius 1-én közzétették, hogy
a »felsővárosi kárbecslő bizottság, száraz terület hiányában, a Belvárosban eszközli ezután
a kárfelvételeket.«
A kárbecslés hírére mindenfelől siettek haza
a menekültek, mert nem is sejtették, hogy az
ő utcájukra esetleg csak hetek múlva kerül a
sor. Ebből sok kellemetlenség származott, mert
aki időelőtt hazaérkezett, nem kapott sehol-

Délmagyarország jegyirodája.

Tplpfnn
BCiCIUII
3—Oo.

HARMÓNIA hanqversenyrendező
vAllala! Szeged. - Igazgatósáé :

Zrínyi ucca 5. az. Telefon : 12-38.

Május 26-án, esle 9 órakor, Belvárosi Mozi

Don Kozák Kórus
S C R G C

J A R O F F

l e g u e h a D e i m a g u a r o r s z â g ¡ e g y l r o d á l á b a n . Telefon: 306.
Hálószobák, gyermekszobák, éjjeliszekrény
legalkalmasabb a

világiíására
733

Tungsram Opál takaréklámpa
Szabályozható nagyobb
és Kisebb fényerősségre.

Fonyó Soma

á r a k o n

6» s z é c h e n y i

ltr.

felbecsülése

Miután a királyi biztosságnak nemcsak az
volt a feladata, hogy a város felépítésének
terveit készítse el, hanem az is, hogy a segélyezés ügyében intézkedjék, mindenekelőtt
azt kellett megállapítani, hogy Szeged város
egyes polgárainak mennyi kárt okozott az
árviz?
A királyi biztosi tanács m á r legelső ülésén, junius 14-én megtette az előkészületeket
a kárbecslésre. Nagyon rendszeresen, nagyon
okosan és nagyon gyorsan jártak el.
Legelőször felosztották a várost három Kárbecslő kerületre: I . Palánk és Rókus. II. Felsőváros. III. Alsóváros. Minden kerületbe egy
albizottságot rendeltek 3—3 tagból, úgyhogy
a tagok között egy szegedi is legyen. Az albizottságok igy alakultak meg:
I. Horváth Gyula, Szemző Gyula, Pálfy
Ferenc.
II. Komjáthy Béla, Szluha Ágost, Rónay
Béla.
III. Végh Aurél, dr. Rosenberg Izidor, Tallián Béla.
Ez a bizottság napi munkáját egy központi
bizottság elé terjesztette jóváhagyás végett, a
központi bizottság viszont a királyi biztosnak referált, aki egyedül döntött. A központi
bizottság tagjai lettek: Dobó Miklós, Jankovich Miklós cs Bakay Nándor.
A kárbecslés tekintetében az volt irányadó,
Iiogy »az egységi árak és becsértékek a tiz
évi szegedi átlag-árak figyelembevételével állapitandók meg.« K i kellett tehát puhatolni,
hogy az utolsó tiz év alatt m i volt az átlagár?
A királyi biztos megbízta Pálfy polgármestert, Dobó kanonokot, Jankovichot és Talliánt,
helyi szakértők kihallgatásával puhatolják ki
az átlag.árakat.
— Mikorra kell ezzel a munkával készen
lenni? kérdezte a polgármester.
— Legkésőbb holnap délután, hánom 6rafcor, felelte a királyi birtos,
Ezután jegyzőkönyvbe foglalták, hogy a kárbecslésnél a károsult családfő ingatlan vagyonában, ingóságaiban cs egyéb javaiban történt változásokat kell figyelembe venni. A
megmaradt vagyon értékét, a károsult keresetképességének csökkenését, vagy megszűntét,,
egyéb vagyoni viszonyait és a családtagjainak számát szintén meg kell állapítani.
Az érdekelteket felhívják, hogy káraik bevallása és igazolása céljából legyenek jelen
a helyszíni kárbecslésnél; azokat akik a városból elmenekültek, a hatóságok utján értesítik a kárbecslés napjáról. Mindenki, aki
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LIV.
A

Napernyők

Szegeden kapható:

Nem kápráztat,
kíméli a szemet.

világítási üzletében, Kölcsey ucca 4. Telefon 165.

sem szállást, sem élelmet másutt* mint á népkonyhákban. Sokan követelőztek, hogy adjanak
qekik ingyen jegyet, hogy visszautazhassanak
oda, ahova menekültek; ezt a kérést azonban
nem lehetett teljesíteni, mert a szabályok szerint most m á r csak hazaköltözés céljából adtak ingyen jegyutalványt
Legkönnyebb volt a kárbecslés Alsóvároson,
mert itt a város népének szegényebb s a
kultura alacsonyabb fokán álló része lakott.
A bizottságban levő urak csodálkoztak, hogy
milyen mérsékelt összeget mondott mindenki,
mikor elveszett bútorainak értékét tudakolták: átlagban negyven forintra becsülték Alsóvároson egy-egy család bútorzatát. Az "épületek is nagyon parasztosak lehettek, mert
egy-egy ház után átlag kilencszáz vagy ezer
forint kárt állapítottak meg. Tetemes volt azonban az elveszett gabonanemüek és ipari cik.
kek értéke. Átlagban egy-egy alsóvárosi háztulajdonos kára, beleértve a házat, bútort,
élelmiszert, gabonát, szerszámokat, stbit, 1538
forint volt.
Két hét múlva azonban m á r némi zavarok
mutatkoztak a kárbecslésben. Julius 6-án azt
irta a Szegedi Napló, hogy »a kárbecslések
eredményével a közönség elégedetlen; a kárbecslések oly csekély kárösszegeket tüntetnek
fel, melyek a tényleg szenvedett kárt meg
sem közelitik... Az olcsó becsű a kormány
állását az elpusztult Szegeddel szemben lényegesen megkönnyíti, mert igy a már befolyt
három millió könyőradomány m á r tetemes
segélynek látszik.« Azt azonban* hogy szándékosan a valóságnál kisebbnek
tüntették
volna fel a kárt, semmiféle adat sem igazolja
Amikor a kárbecslés ellen az első panasz
elhangzott a sajtóban, hozzávetőlegesen tizenöt
millió forintra becsülték az ingatlanokban és
ingókban szenvedett kárt. Ezt a becslést a
Szegedi Napló igen rossznak tartotta, mert
szerinte »Szeged nem tizenöt, hanem ötven
millió forint erejéig károsodott.« A Napló
azonban hatalmasan túlozott, mert a becslési eljárás teljes befejezésekor az derült ki,
hogy 5586 házban 14.236 családfő összesen
11,811.015 forinttal károsodott. Városrészenkint igy oszlott meg a kár: Palánk 5,079.345
frt; Alsóváros 1,569.111 frt; Felsőváros ^,190
ezer 707 frt; Rókus 2,297.122 frt; Alsótanya
1247 frt; Felsőtanya 673.483 frt.
A város belső területén augusztus 29-ikén,
k ü n n a tanyákon pedig október 2-ikán fejezték
be a kárbecslést.

A kis cselédlány elmondotta
öngyilkosságának történetét
és meghalt a körházi ágyon
(A Délmagyarország munkatársától.) Bitó Vera
sándorfalvai míndeneslány — mint már jelentettük — szerdán hajnalban sósavval megmérgezte
magát. Az életunt cselédlányt a sebészeti klinikára
szállították, ahol ki is hallgatták. Bitó Veron elmondotta, hogy szüleinek nyomora miatt már régebben foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. Két
kis testvére van még otthon, akiknek szülei még a kenyeret •sem tudják megszerezni. Emiatt nagyon el volt
keseredve. Bánatát még csak fokozták munkaadói
akik kedden »agyonszekirozták«. Ezért este kiszökött hazulról. Hetven fillérért sósavat vásárolt
és hajnalban megitta. Elmondotta még Bitó Vera,
hogy azért kísérelte meg sósavval az öngyilkosságot, mert egy kis barátnője nemrégiben szintén sósavval mérgezte meg magát és meg is halt
Az életunt cselédlány utolsó szavait már alig
ti^dta elmondani és kihallyatqs.a után néhány perccel meghalt,
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Először leütötték,
aztán a kubikgödörbe fojtották Szeri Józsefet
(A Délmagyarország munkatársától,') A DélMagyarország beszámolt arról, hogy a szegedi
ügyészséghez beérkezett vásárhelyi jelentés
szerint 'Szeri József 17 éves munkást a vásárhelyi Társasági Téglagyár kabikgödrében
holtan találták. A holttest fején súlyos tárgytól eredő sérüléseket találtak és jobb szeme
is ki volt szúrva. Az első feltevés az volt, hogy
a fiatal munkás valószínűleg lerészegedve kerülhetett a viz partjára. A rendőri nyomozás
során azonban megállapították, hogy Szeri Jó.
zsef teljesen józan életet élt. A szerencsétlenséget kizárja az a tény is, hogy a kubikgödör,
ahol a holttestet megtalálták, drótokkal és do.
rongokkal van elkerítve és igy Szeri be sem
juthatott a gödörbe. így került azután előtérbe az a feltevés, hogy a fiatal munkást
meggyilkolták.
Az áldozat holttestét Zombory
János vízsgálóbiró jelenlétében csütörtökön délelőtt bon.

Egy
vetette
magát
mert megbukott
Egy

nyomorgó

colta fel dr. Jankovics
László egyetemi tanár. A boncolás során minden kétségen kívül megállapították, hogy Szeri József
halálát fulladás
okozta. Az áldozat fején és arcán
talált zúzódások és vágások ugyanis nem
olyan súlyosak, hogy a halált előidézték volna.
Az erőszakos halál gyanúját azonban nagyban megerősíti az a tény, hogy az áldozat
nyakbörrésze
teljesen össze van szaggatva. A
nyakán karmolások nyomai látszanak és j$y
valószínű, hogy a fiút hátulról leütötték,
majd
eszméletlen
állapotban
beledobták
a
vizbe,
ahol megfulladt.
Szeri József orvtámadás áldozata lehet, állapította meg a boncolás. A
vizsgálóbíró rendelkezésére a kubikgödröt le.
csapolták, ahol azonban gyanús tárgyat nem
találtak. A vásárhelyi rendőrség először most
azt igyekszik megállapítani, hogy Szeri József a gyilkosság előtti órákat kikkel töltötte.

jogszigorló
a villamos
elé,
a
szigorlaton
dldk

(A Délmagyarország
munkatársától.) A Délmagyarország csütörtöki számában beszámolt arról,
hogy szerdán este a Római-körut sarkán egy ismeretlen fiatalember a Somogyi-telepi villamos
elé vetette magát. A négy utast vivő villamos
keresztülfutott az öngyilkos fiatalemberen
és felső
testét teljesen
összetörte.
A kiérkezett mentők
már csat a beállott halált konstatálták. Az óngyilkos zsebeiben igazolóiratot nem találtak, a
/árókelők sem ismerték fel kilétét. A szerencsétlen fiatalember nehéz katonaposztóból
készült
szürke munkásruhát viselt. A törvényszék bonctani intézetében ruháját mégegyszer átkutatták,
majd ugy tervezték, hogy reggel lefényképezik.
Éjszaka egy órakor azután a bonctani intézetben
megjelent egy joghallgató és elmondotta, hogy
az éjszaka folyamán egy öngyilkosságról értesült
és az a gyanúja, hogy a vele lakó
jogászkollégája
köuette el az öngyilkosságot.
A bonctani intézetben megjelent jogász felismerte

tragédiája

az öngyilkos fiatalembert.
Az öngyilkost Miladonoo Nikodémnak hivják, 26 éves, kolozsvári születésű, Liszt-ucca 16. szám alatt lakó joghallgató.
Miladonov Nikodém tanulmányait csak ugy tudta
folytatni, hogy nehéz fizikai munkát vállalt. A
napokban ment neki a harmadik szigorlatának,
de elbukott. Ezt annyira szivére vette a különben is érzékeny lelkű fiatalember, hogy sikerületlen szigorlatozása után buskomorrá vált. Két
nap óta nem evett, hozzátartozói minden lépésére
vigyáztak. Szerdán este oyolc órakor elment hazulról, hogy kimegy a Tiszapartra sétálni. Szomorúan ődöngött a parton, majd kilenc órakor
a Somogyi-telepi
kocsi elé vetette magit.
Az öngyilkos joghallgató holttestét csütörtökön
délben boncolták fel. A rendőri nyomozás adatai
szerint a villamos vezetője az öngyilkosságot nem
akadályozhatta meg, gondatlanság nem terheli.

A szerdai nap hatodik öngyilkossága:
egy főtörzsőrmester a Tiszába vetette magát
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerdán az öngyilkosságok napja volt Szegeden.
Estig öt öngyilkosságot
jeleneitek
a
mentőknek. Csütörtökre virradóra reggel azután a
hatodik öngyilkosságról tettek jelentési.
Csütörtök hajnalban az ujszegedi oldalon
a vasúti hid közelében dolgozó homokbányászok munkájuk megkezdése előtt arra leljek
figyelmesek, hogy a hid alatt a vizben
holttest
úszik. A munkások hosszú rudakkal kihúzták
a holttestet a partra, majd értesítették a rendőrséget, ahonnan dr. Ujvárossy
Miklós rendőr,
fogalmazó és dr. Jung Sándor rendőrorvos
szálltak ki a helyszínre.
BELVÁROSI
Május 24 , 25., 25-án

A

MOZI

Hiníek, szombat, vatárnap

d i k t á t o r .

Eu<en Wuncjward regénye ülmen 8 felvonásban.
Főszereplők Gllbert
Roland és Mary
/lator.
AzonkivBl:

A kulisszák mögött.
Dráma 8 felvonásban.
Főszeieplő: Blllte
Dove.
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és Ünnepnap 3, 5, 7, 9 őrakor

A holttesten j ó minőségű civilruha volt és a
ruha zsebeiben Doro Mihály névre
kiállított
katonai igazolványt
találtak. Az 50—55 év körüli ember a rendőrorvosi megállapítások szerint csak alig néhány
órája
kerülhetett
a
vizbe és rajta külsérülési nyomokat nem találtak. Az öngyilkosság tényét kétségen kívül
megállapították. A holttest ruházatának tüzete.
sebb átvizsgálása alkalmával azonban nagy
meglepetéssel konstatálták, hogy az öngyilkos
nadrágja
le volt húzva,
amit csak a cipő
tartott fenn. E körülményből később arra
következtettek, hogy Doro Mihállyal
szerencsétlenség
történt és csak a délelőtti órákban
KORZÓ
Május 24.. 25, 26 án

MOZI
Pénlek, sz mbat, vasárnap

Spanyol éjszakák.
Romantikus kaland a «Danvol eidők mélvén 8 felvonásban.
Főszereplők: T)orotf>y Revler
és Jack
Holt.
Azonkívül

A boxchamplon.
Sporlfüm 6 felvonásban. Főszereplő: William
Fairbanks.
EHadátok kezdete 5. 7, 9, vasár- és ünnepnap 3 5, 7, 9 órakor

műszaki
Ausländer
Testvérek
vállalata
Szeged, Vár ucca 7, (Főposta mellett.)
!• ü f - J U 6 " - , Moi ?«*cie és Puch

motorkerékpárok

kenileti képviselete. Autó-, motor- és kerékpár- .
. . .
alkatrészek. K e r é k p á r l e r a k a f .
JaVltOfftUÍieJy.

kiadóóóághan,
ízben éóclciéááfflm

Br

OETKER#

vmummméiíRmmm
Kérje
14S

minden fiiszerkereskedésöen

receptet

a most
megfelent
tartalmazó,
színes
Illusztrált

képekkel

B r . OETKEH-féle
UECEPTKÖMVVET
Ha

tlra 30
nincs,
hozzánk:

a fűszeresnél

D r .

O E T K E R
Budapest,

Vili.,

fillér.
fordulton

közvetlen

A1.
Contl

gyár&oz
occa

25.

az öngyilkos feleségének vallomása
a feltevéseket.

1.33

tisztázta

Doro Mihály katonai számvevőségi főtörzsőrmester még szerdán reggel eltávozott Kemes-ucca 20. szám alatti lakásából azzal,
hogy jelentkezik a honvédügyészségen, ahol
uj beosztást nyert. Azóta életjelet sem adott
magáról. Feleségének elbeszélése szerint Doro
Mihály az utóbbi időben többször kijelentette,
hogy öngyilkos
lesz.
Régebbi beosztásában
kisebb szabálytalanságokat követett el és attól
félt, hogy lefokozzák. Szerdán reggel érzékeny bucsut vett feleségétől és igy valószínű*
leg a katonai
eljárástól
való félelmében
követte cl az
öngyilkosságot.
Holttestét a törvényszék bonctani intézetébe
szállították. Az öngyilkossággal kapcsolatos
rendőri nyomozás most arra irányul, hogy az
öngyilkosság pontos körülményeit megállapítsák.

készen és rendelésre Is ágy és asztalnemüek,
paplanok, baby, net, F«'rfl és ayermek fehérnemüek
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4« olvasó rovata
Allatíeíemek a Tiszán
Tekintetes
Szerkesztőség!
Most, hogy az idő
felmelegedett, megélénkül a tiszai élet, megkezdődött a fürdőzés és az evezés. Azonban e
sportot űzőknek nem nagv gyönyörűségük telik benne, mert a Tisza sodrától az ujszegedi
oldalra vetett disznó, kutya, macska és egyéb
hasznos házi állatok tetemei borítják a partot, melyeket aztán a döglegyek ezrei szállják
meg és ferlőzik az egész környéket.
Tudomásom szerint létezik egy olyan hatóság, mely a fürdőruhák
vállpántjainak
a helyes alkalmazásáról
és a trikók
kivágásáról
szokott intézkedni, akkor talán akad olyan
hatóság is, amely a közegészségi állapotot ve.
szélvezlető doloj? ellen is tenne valamit. E
közérdekű soraim szives közlését kérve, v a .
gyok a tekintetes Szerkesztőségnek kiváló tisztelője: Egy előfizető.

PíT.MAftV Í R O R S Z Á G

t f i r e l c
W)
Péntek. Rém. knth. Ker. segit. Pro^
* testáns Eszter. Nap kél 4 óra 13
perckor, nyugszik 7 óra 41 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeutn nvitva délelőtt 10—Vjl-ig,
délután zárva.
Egyelem! könyvtár (központi egvetem I emelet) nyitva d. e. 8-1-ig, d. u. 3—7-igSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 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. 1. (Tel. 846.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)
— Félmillió hősi halott... Budapestről jelentik: A külföld államaiban eltemetett magyar hősök eddig megállapított száma körülbelül 340 ezer,
de ez a szám a Lengyelországból, Romániából és
Jugoszláviából kapott hiányos névjegyzékek kiegészítése után előreláthatólag 5C0 ezerre fog emelkedni. Magyarországon 80 ezer halottat temettek
el a hősi temetőkben. A külföldön eltemetett magyar hősi halottak hazahozatalára a jelentkezési
határidőt május végére tolták ki.
— Nemzetközi tüzollókongresszus Párisban. Juníus 21-től julíus 7-jg nemzetközi tűzoltókongreszszus lesz Parisban először, a háború befejezése
óta. A nagyobb magyar városok ezen a kongreszszuson képviseltetik magukat. Szeged tanácsa a
csütörtöki ülésen elhatározta, hogy P a p p Ferenc
tüzoltófőparancsnokot küldi ki a város költségén erre a kongresszusra.
\ Megrendelésre mérték szerint készítünk divatos
selyempuplin férfi ingeket, Lampel és Hegyi, Püspökbazár-épület.
585

OLGA CSEHOVA uj nagy filmje:
Vihar Á r v Á l
A világháborúban
eleseti hősök emlékünnepe

1929 május 24

trikók

\

— Felhívás a 46-oS bajtársakhoz. Vasárnap,
május 26-án, a hősök napján avatják fel a levente-sportpályán (a volt szeszgyári telken) a hősi
halottak emlékére ültetett fákat. Felkérik az összes
helybeli és vídékj 46-os bajtársakat, hogy ezen
az ünnepélyen minél nagyobb számban jelenjenek meg. Gyülekezés vasárnap délelőtt 9 órakor
a Stefánia-sétányon a kereskedelmi iskola előtt,
ahonnan a 46-osok testületileg vonulnak az ünnepély színhelyére.
x Divalos gyapjú fürdőruhákat kívánságnak
megfelelő szinekben. méret szerint, megrendelésre
is készítünk. Lampel és Hegyi.
585
— Megjutalmazzák a szegedi sokgyermekes családokat. Mint ismeretes, országos mozgalom indult a sokgyermekes családanyák megjutalmazására. A mozgalom megszervezését most kezdik
meg Szegeden. A város hatósága összeírja a sokgyermekes szegedi családokat és azok névsorát
felterjeszti a budapesti központhoz, ahol azután
kiosztják a jutalmakat. Ezzel kapcsolatban a társadalmi gyűjtést is megindították Szegeden a sokgyermekes szpgedi anyák megjutalmazására. A főispáni hivatalban és a polgármesteri hivatalban
lévő gyüjtőivre mindenki elküldheti adományát,
aki ugy érzi, hogy a társadalomnak kötelezettsége
van a sokgyermekes szegény családok iránt. A
polgármester ezúton is felhívja Szeged tehetősebb
polgárait az adakozásra.
— 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 léinek nem kell irni, sürgönyözni, vagy telefonálni,
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondoskodik egyéb kedvezményekről is.
x Fonyó Soma világítási vállalata alapíttatott
1903. évben. Kölcsey-ucca 4. Telefon 165.
729a
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— A Képzőművészeti Efíyesülel tagjai. A Szegedi Képzőművészeti Egyesület május 26-án megnyitandó tárlata alkalmából felkéri tagjajt tagdijaiknak rendezésére, mert a tárlat látogatására
szóló állandó (a tag nevére szóló) és 10 darab
(a tag családja részére szóló) látogatójegyet csak
az a tag kapja meg, aki tagdija befizetésével
hátralékban nincsen, vagyis az 1926—1927—1928.
évekre járó (összesen 36 pengőt kitevő) tagdijat
és azonfelül 1929. első 5 hónapjára már esedékessé
vált 5 pengő tagdijat befizette. (Mindezeket a
tárlati pénztárosnál is lehet eszközölni, aki a
látogatójcgyet nyomban kiadja.) Továbbá a tárlaton veendő festmény és műtárgy kisorsolásában
is csak az a tag fog résztvenni, akj a sorsolás
napjáig esedékes összes tagdíjait befizette,
x Az idei szezon divatslágere: a toya-cipő már
látható Del-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14., (Dreher-sörőző mellett).
— Holtponton a nyomozás a szöregf gyilkosság
ügyében. G y o r g y e v i t s Leontin titokzatos meggyilkolása ügyében a szőregi csendőrség nyomozása holtpontra jutott. Dr. B a l á z s Sándor ügyész
a mult hét szombatján ismét kiutazott Szőregre,
meghallgatta a nyomozást vezető csendőröket, akik
azonban kijelentették, hogy az eddigi feltevések
teljesen megdőltek és igy a csendőrség minden
gyanú és nyom nélkül áll szemben a titokzatos
orvgyilkossággal. A csendőrök azonban még nem
adták fel a reményt és a nyomozást tovább folytatják.
x Fürdőruhák, Zwickl kötődé, Festő-u. 4. 634
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tás. Elmondja Stern Zsuzsanna II. o. t. 8. Altató
dal. Előadják a II—III. leányosztály tanulói. 9.
A Szentggörgg-iéri
községi elemi iskola ifjúPósa Lajos: Jöjjön lakni hozzám! Elmondja Beksági vöröskereszt egylete 26-án, vasárnap délután
ker József IV. o. L 10. Juhász Gyula: Sebesült..
Minden év májusának utolsó vasárnapján az
4 órakor a Széchenyi Mozi helyiségében Anyák
Elmondja Nóvák Giza III. o. L 11. Petőfi Sándor:
ország egész területén a világháborúban elesett
napja ünnepélyt tart a következő műsorral: í . Vizén. Elmondja Zelei Mihály III. o. t. 12. Ének.
hőseink emlékére emlékünnepet tartanak, minden
13. Zichy Géza gróf: Anyánk. Elmondja Vezér
felekezetű templomban istentiszteletet kell szol- Himnusz. Éneklik az I. V. E. tagjai., 2. Üdvözlőgáltatni, amelyeken valamennyi hatóság, iskola, beszéd. Elmondja: Kovács Julianna IV. o. t. 3, Dezső IV. o. t 14. Sugár Béla: Mindnyájunk ÉdesÉdesanyám. Móra Lászlótól. Szavalja: Szegő Jóanyja. Egy felvonásban. Utána élőkép. Szereptestület, egyesület stb. résztvesz.
zsef I. o. t. 4. Magyar Vöröskeresztes Jelige. Éneklők: Pap Júlia VI. o. t., Csurgó Annuska IV. o„ t ,
A szegedi hivatalos emlékünnep délelőtt 10 óralik az I. V. E. tagjai. 5. Anyámhoz. Fekete IlonáKalapis Károly II. o. t., Ménesi Erzsi III. o, t ,
kor lesz a régi szeszgyár lelkén, a Felsőtiszapartól. Szavalja: Lészai Kató II. o. t. 6. Ünnepi beBatki Rózsi III. o. t., Szabó Géza II. o. t., Malon lévő levente sportpályán, ahol az ünnepélyes
széd. Mondja: Fodor László tanitó. 7. Édesanyám
tievics Imre, Király András III. o. t., Komáromi
tábori mise után a háborúban elesett hősök emablakára... Éneklik az I. V. E. tagjai. 8. AlomImre III. o. t v Berman Imre VI. o.; t. 15. Az anyálékére a testnevelési bizottság 264 emlékfát ültet
kép. Játék. Varga Borbálától. Előadják: Pördi
kat üdvözli Líppay Ilona III. o. t.
el. Az ünnepélyes szent mise pont 10 órakor
Ida, Hauer Icuka, Metter Ilona, Balogh Mária,
kezdődik, miért is felkérik az összes társadalmi
Virág Éva, Kovács Irén, Horváth Ágnes, Maronyák
egyesületeket, hatóságokat, iskolákat, küldöttsége— Budapest szenzációja az ismeretlen szerző
Ibolyka, Tökölyi Erzsike, Hammer Ferike, Jungen
ket, hogy fenti időre pontosan jelenjenek meg.
regénye. Egész Budapest ma egy regényt olvas,
Stefi, Hegedűs Kató, Czeglédi Kató, Komócsin
T
T gy külön villamos-, mint autóbuszjáratokról gonMária, Illés Manci, Havranek Sárika, Lészai Kató, a cime Karrier és szerelem, szerzője — ismeretdoskodott a testnevelési bizottság.
len. A S z í n h á z i É l e t b e n jelent meg ennek
Csikós Böske, Papp Pannika, Gányi Piri, Süveg
a titokzatos és érdekes regénynek az első fejezete
A testnevelési bizottság kéri a közönséget, hogy
Ilona, Török Emília. 9. Keringő. Táncolja: Hauer
és már ebből az első részből látható, hogy egy
az ünnepélynek méltó keretekben való meg tar t- Icuka II. o. t. 10. Akinek anyja van. Simándi
hatása érdekében a karszalagos rendezőknek minBélától. Szavalja: Bóczi Lujza IV. o. t. 11. Toborzó. igen tehetséges iró müve ez az érdekes körülmények között napvilágot látott regény. I n c z e
den tekintetben engedelmeskedni szíveskedjék.
Éneklik az I. V. E. tagjai. 12. Magyar Levente.
Sándor népszerű hetilapjának uj száma bővelA zsidó hitközség elöljárósága meghívja háboru- Táncol/ák az V—VI. o. tanulók. 13. Üzenet anyámkedik egyéb, irodalmi csemegékben, teljes egéviselt hitfeleit, a volt tartalékos tiszteket és a nak. Szabó Gábortól. Szavalja: Hammer Fidél
legénységet, továbbá a hősi emléktáblákon meg- IV. o. t. 14. Marosmenti.,.. Éneklik az I. V. E. szében közli Bourdet »Most jelent meg« cimü
örökítettek hozzátartozóit és a nagyközönséget a
tagjai. 15. Imakönyvem. Reviczky Gyulától. Sza- nagysikerű háromfelvonásos vígjátékát -és Nádas
hősök ünnepére. Az ünnep sorrendje: vasárnap
valja: Kószó Etelka V. o. t. 16. ősmagyar. Táncol- Sándor egyfelvonásosát, a »Nagy cipőben kis fíu«-t.
Ára 1 pengős negyedévi előfizetési dij 10 pengő.
délelőtt 9 órakor istentisztelet az uj zsinagógában,
ják az I—II. o. tanulók. 17. Magyar szóló. Tánfélliz: órakor iskolai ünneplés az emléktáblák előtt,
Kiadóhivatal: Budapest, VI., Aradi-ucca 10.
colja: Hauer Icuka II. o. t. 18. Turul madár.,..
végül féltizenegy órakor istentisztelet és a sír- Éneklik az I. V. E. tagjai. 19. Fogadalom. Felx Szenzációs fürdőruhaujdonságok, köpenyek,
emlék megkoszorúzása a cin teremben és a teme- olvassa: Náczi Mária V. o. t. 20. Mindnyájunk
piyamak meglepő olcsó árakon Lampel és Hegyi
tőben. Külön fentartott villamos negyedtizenegyédesanyja. Apotheosis. Sugár Bélától. Előadják: cégnél.
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kor indul a Dugonics-térről a temetőbe.
Csányi Ilona, Szécsi Julia, Bugyi Gábor, Kovács
—
Kezdő
gyorsirási
tanfolyamok.
A
Szegedi
Juci, Arnold Gyuszi, Almássy Ilona, Argyelán
Gyorsírók Egyesülete kezdő gyorsirási tanfolyamo.
Aranka, Orovecz Etelka. Horváth Tibi. 21. Magyar
— Az autóbusz halálragázolt egy asszonyt. Bu.
kat nyit. Jelentkezni lehet ezen a héten az egyeHiszekegy. Éneklik az I. V. E. tagjai,
dapestről jelentik: Ma délben az Andrássy-uton,
sületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., teleaz Oktogon-tér közelében egy autóbusz halálrafon 13-19.).
gázolt egy 40 év körüli ismeretlen asszonyt, akiA móravárosrészi
népiskolában az iskola ifjúnek testét valósággal összeroncsolta és az arcát
sági vöröskereszt csoportja 26-án, vasárnap délA u t ó t a x i 3 0 0 - a s t e l e f o n o n , o l c s ó b b lett. P r ó b á l j a meg!
felismerhetetlenségig eltorzította, a ruháját ősszeután félőt órakor Anyák napja ünnepélyt rendez.
szaggatlák az autóbusz kerekei. Mire a mentők ' Műsor a következő: 1. Himnusz. Éneklik a tanulók.
megérkeztek, a szerencsétlen áldozat kiszenvedett.
2. Ünnepi beszéd. Mondja Nyári Ferencné, Géczhy
A kihallgatások és a helyszíni vizsgálat alapján
Irén tanítónő. 3. Havas István: A gazdagabb. El1—12 éves flub és leánykáknak
előállították és őrizetbe vették az autóbusz vezető,
mondja Schaffer György II. o. t. 4. Móra László:
a l e g f ő b b K l - v l t e l b e n rendelésre Is
«ét, B o r o s Józsefet.
Anyám tűje. Elmondja Kovács Emma III. o. t.
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5. Ének. 6. Harsányi Lajos: Kék szobák. Elmondja
x
Automata
villámhárítói
azonnal
szerel
CteUnnlct u. é s Feketesas u. sarok.
Ligeti Aranka IV. o. t. 7. Gyulai Pál: Éji látogaDeulseh, Kárász-u. 3. Telefon 8-71.
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Anyák napja

Gyermekruhák
Pollák Testvéreknél

G. F.B. a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél

»PI

1929 május 24.

Bemard Shaw
ünneplése Spalatóban
(Budapesti
tudósítónk
telefon Jelentése.)
Belgrádból jelentik: Bemard Shaw irót, aki
jelenleg Raguzában üdül, a jugoszláv idegenforgalmi hivatal meghívására Spalatóba utazott, ahol a polgármesterrel az élén óriási tö.
meg nagy lelkesedéssel és ^örömmel üdvözölte.

>ur,v::;::A<J

Sport
Vasárnap Kispest jön Szegedre

Érdekes sportesemény lesz vasárnap Szeged n.
A ligabajnokságok egyik legérdekesebb meccse fog
lezajlani az ujszegedi sporttelepen, ahol a Bástya
Kispest csapatával fog szembcállani a bajnoki
pontokért. Kispest csapata mindenkor kemény ellenfele volt a szegedi csapatnak és a múltban
nem egy kellemetlen meglepetést szerzett. Ma Kispest egyike a legerősebb középcsapatoknak és tel.
jesen egyenrangú ellenfele a iobb helyezésű Bástyának.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
A mérkőzés sportjelenlősége mindkét együttesre
Újvidékről jelentik: Hosszabb idő óta Új-fontos, mert nagyon drága két pontról van szó.
vidéken tartózkodik Heltai Viktor, aki a Ká. Ha a Bástya megtudná szerezni mind a két
rolyi-kormány alatt Budapest városparancs- pontot, akkor — esetleg — újra elfoglalhatná a
noka volt. Heltai, akinek Újvidéken kereske- tabellán a 4-ik helyet. Kispest pedig győzelem
delmi irodája volt, nyolc nappal ezelőtt eltűnt esetén nagyon betudná biztosítani jó helyezését.
Égészen bizonyos, hogy kemény, elszánt küzdela városból. Azóta a rendőrségen egyik feljemet hoz a vasárnap és alkalmunk lesz látni azt
lentés a másikat' követi, amelyeket kereskedők a vérbeli ligaküzdelmet, ami éppen az ilyen mérés gazdák adtak be Heltai ellen, aki különkőzéseken szokott kialakulni.
böző címeken körülbelül szd-ezer dinárt csalt
A Bástya néhány uj emberrel áll kf, akik azonki tőlük. A rendőrség Heltait körözL
ban megbízható tagjai lesznek a régi együttesnek.
A csapat végleges összeállítása felett a klub veze— Kerékpárjával neki ment a lámpaoszlopnak.
tősége csak a mai nap folyamán fog dönteni.
Csütörtökön délután jelentették a mentőknek, hogy
H u t a Kálmán villanyszerelő a Kálvária-uton keSchwartz, PossátJ és Koron] román megszállt
rékpárjával ki akart kerülni egy szembejövő koterületről való magyarok. A PLASz sem ugy kecsit, közben azonban neki ment a lámpaoszlopzeli őket, mint külföldieket, hanem mint magyaronak. A szerencsétlen villanyszerelő a fején és
kat, akik román impérium alá kerültek. Van erre
az arcán súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők
az MLSz-nek is egy döntvénye. Ezt azért emiita közkórházba szállították.
jük fel, mert olyan hangot hallottunk, amely a
x Ma halpaprikás a Prófétában.
Bástya csapatában több külföldi játékosról beszél.
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkaCsak egy külföldiről lehet itt szó és ez: Weiglközvetítő közli: Állást kaphat 5 kovács; 2 bádohofler.
gos; 1 vizvezetékszerelő; 12 kőtörő; 1 kocsifényezőnyerges; 1 németül beszélő kelmefestő; 2 magyarszabó.

II volt budapesti városparancsnok százezer dinár sikkasztása
után megszökött Újvidékről
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kiváló szépen lényeive vaskerrkekVel P
I 6 - 5 0 . Qummikerekekkel P 1 Ö - 5 0 és
. Üléstámla kárpitozva P
J.4-50.
Nickelcze't alvázzal 1> 3 3 . - .
Egyéb nagy kccsikban óriási választék és
legolcsóbb árak.
P2I-

Párisi

Nagy

Áruház,

Szp í r e d , Caekonics ucca és Kiss ucca sarok.
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Nincsen pénze?Annyi baj legyen!
Készpénzárban

részletfizetésre
beszerezhetők:

fi f Női felöltők . . .
fi Női gyapjú felöltök

(livatszinskben
a ' Férfi átmeneti .
Férfi öltönyök .
V Fiu öltönyök . .
kJ Gummi kabátok.
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Uri szabó Síig.
Nagy s z ö v e t r a k f i r .

Blau Ignáíz
Kelemen ucca 5.
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Sszin&áx és
Művésszel**

Rákosi Szidi ünneplése
Csütörtökön este .4 nagymama előadásán Rákosi
Szidi volt a színház vendége, akit szinészkedésének 50 éves jubileuma alkalmából nemrég ünnepeltek Budapesten mély bensőséggel. Az ezüsthajú,
aranyos nevelésű, fölülmulhatatlan közvetlenséggel
és egyszerűséggel játszó Rákosi Szidit, amikor a
színpadra lépett, perceken át zugó tapsorkánnal
köszöntötte és ünnepelte a zsúfolt ház közönsége.
Az első felvonás végeztével az ünneplés kiujult.
Rákosi Szidi előbb a helyi szereplők társaságában
fogadta és köszönte meg a tapsokat, majd egyedül
találta a színpadon a szűnni nem akaró ünneplés.
A közönség ekkor felállt és Rákosi Szidi végtelenül
kedvesen, szegedi emlék és hazafias erő ragyogótatásával igy köszönte meg a szegediek figyelmét:
Hölgyeim és Uraim!
Mélyen megindit engem a szeretétnek ez a sokféle, elragadó megnyilatkozása, amellyel Szegeden,
az ország második fővárosában találkoztam. Engedjék meg, hogy azt teljes szivemből viszonozva
eláruljam önöknek, hogy sok-sok év előtt, amikor
önök közül talán még senkisem járt színházba, a
fiatal Rákosi Szidi legelőször a szegedi színházban
lépett fel. Az önök gyönyörű városa azóta megiujult, megfiatalodott, amit magamról a legnagyobb jóakarattal sem lehet elmondani. Minden
megöregedett bennem, csak egy maradt meg fiatalnak: a szivem. És ebből a fiatalnak maradt szívből köszönöm az önök jóságát és kérem önökre
az Isten áldását. De nem ugy, ahogy azt rendesen
kérni szokták. Én nem arra kérem a mi legfőbb
urunkat, hogy adjon önöknek valamit, hanem arra,
hogy vegyen el önöktől valamit: azt a határsorom<•
pót, amelg mindnyájunk üdvösségének börtönkaf
púja. Az Isten éltesse Szegedet!
Áz előadás megkezdése előtt intim háziünnepély
keretében a teljes számban megjelent színtársulat
ünnepelte Rákosi Szidit. Herczeg Vilmos beszélt
és ő nyújtotta át a város ajándékát: egy gyönyörű
pálmaágat.
Az igazgatóság helyesen cselekedett, amikor a
vendégszereplések sorát Rákosi Szidivel nyitotta
meg, amikor alkalmat adott arra, hogy a szegedi
színházban is ünnepelhessék több szinésznemzedéknek egyik legkimagaslóbb értékét. Nagyon őrülnénk, ha hasonló gonddal és figyelemmel találkoznánk mindannyiszor, valahányszor be kell bizonyítani, hogy a szegedi házikezeléses színházban
felismerik és teljesitik a kulturkötelességeket.
A szegediek közül Pártos Klári, Kormos Margit,
Uti Giza, Egyed Lenke, Herczégnéa Szilassy, Szi-

Uj elvvel kezd megbarátkozni ujabban a Bástya vezetősége. Uj elv, de még sem uj, csak
eddig nehezen volt megvalósítható. A vidéki csapat vidéki játékosokból álljon, ezt akarják most
érvényre juttatni. Az első években nem lehetett
ezt megvalósítani, mert a roppant erős. fővárosi
konkurrencia legázolta volna a gyengébb vidéki
együtteseket. Nem volt meg a vidéki játékosokban
a ligameccsekhe» szükséges rutin és harci készség- A puhább amatőrstilust nem lehetett hirtelen átformálni és egyenrangúvá tenni az erős
küzdelmekben megedzett fővárosi játékstílussal. A
keretet azoktól kellett átvenni, akik ezt
már
tudták. Hogy aztán sok keserves csalódás érte itt
a klubokat, mert a fővárosi játékosok sokszor
nem váltak be, az más lapra tartozik. De ezekből
a sokszor, majdnem végzetes csalódásokból született meg az a vélemény, hogy elég volt a fővárosi
futballistákból. A vidék nagyszerű erőket termel,
csak szét kell nézni. Itt Szegeden is fel tudnánk
hamarjában 4—5 olyan amatőrjátékost említeni,
aki méltó lenne felöltem a Bástya-dresszt. Az
őszi szervezkedés a Bástyában már ezek szerint
az elvek szerint fog megtörténni. A ma hiányzó
erőket és a tartalékokat csakis a vidéki értékes
játékos reservoárból fogják pótolni. Egészen bizonyos, hogy ennek az egészséges akciónak már
legközelebb láthatjuk értékes eredményeit.
A Sabária—Ferencváros bajnoki mérkőzés mégis
Szombathelyen lesz, mert a szombathelyi klub
vezetősége otthon pontot remél szerezni a zöldfehérektől és ezt értékesebbnek, tartja, mint a
felajánlott pénzt. Ez az elhatározás szép, de vajon
egy ponttal javit-e a Sabária szomorú helyzetén?

lágyi, Kovács, Vágó és Herczeg szerepeltek. Egyesek egészen szokatlan méretű szerepnemtudással tűntek ki.
Rákosi Szidit, akinek aradi vendégszereplését a
román kormány nem engedélyezne, az előadás
végeztével újból meleg ünneplésben részesítették.

Harmónia hangverseny
Vasárnap este 9 órakor a Belvárosi Moziban
a Doni Kozák Kórus, 36 tagu férfikar, hangversenyez Serge Jaroff vezénylete mellett. A világszerte
csodált müvésztársaság gyönyörű és változatos műsorral a legnagyszerűbb élmény. Jegy 2 pengőtől.

A színházi iroda hírei
Nebántsvirág. Hervé gyönyörű muzsikáju és romantikus cselekményü operettje szerepel ma este
ismét a színház műsorán. A címszerepet Dayka
Margit játsza, mig a többi főszerepeket Tolnay,
Páger, Vágó, Herczeg, Bojár Lili, Veszely, Rónai.
Kovács Kató vendégjátéka a ¿Luxemburg grófiban és a sSzép Helénác-ban. Évekkel ezelőtt kedvelt primadonnája volt a szegedi színháznak Kovács Kató, aki azóta a budapesti Városi Színházban aratott értékes sikereket. Szombat és vasárnap este két legjobb szerepében lép ismét a szegedi közönség elé. Szombat este Lehár Ferenc
örökéltü operettjének női főszerepét, Angélát fogja
énekelni, mig vasárnap Offenbach remekének, a
Szép Heléná-nak játsza a címszerepét. A Luxemburg grófja főszerepeit Dayka Margit, Tolnay,
Páger, Vágó, Egyed Lenke, Arany, Rónai, a Szép
Heléna főszerepeit pedig Dayka Margit, Szórád,
Páger, Vágó, Keleti Erzsi, Bihari, Szakát s, Herczeg, Veszely, Egyed Lenke játszák. Mindkét előadást Sziklai Jenő rendezi és Beck Miklós vezényli.
Szombaton premierbérlet, vasárnap. A. bérlet.
Délutáni előadások:
Szombaton délután rendkivül mérsékelt helyárakkal: Szupécsárdás.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Szulamith.

Nagy nyakkendő vásár
olcsó á r a k o n

619

Pollák Testvéreknél
S z é c h e n y i tér é s Csekonlcs u c c a .

m m MÉLY JSZ a SZEGED

AraeM ucca 4.

Telefon 469.

Mindennemű
k W é l ú r u , zsineg, z s á k ,
p o n y v a , l ó t a k a r ó , h a l á s z és tennls h á l ó ,
g y e r m e k h i n t á k , tornaszerek
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DÉL.M VGYARORSZAfr

Ol

jól

mulatßat,

ha kiadóhivatalunkban megrendeli a

BORSSZEM JANKÓT
E l ő f i z e t ő i n k kedvezményesen kapják.
Egy hóra

60 fillér.

Apróhirdetések
SUTOROZOTT
SZOBÁK

Különbejáratu bútorozott
uccai szoba villanyvilágíDeutsche Erzieherin, intással kiadó Fodor u. 17, telligent. szolid, sucht StelI. emelet.
le auch für die Provinz.
»Mit längerer Praxis.»
Elegánsan bútorozott szoba
kiadó. Tisza L. körút 19.,
III. em. 9.

Fiatal asszony, bejáró, tikaritóaőn-k elmenne jó
bizonyítvánnyal. Levelet —
Elegánsan butorozolt szoba
kúlönbejárattal 1—a sze-»Szorgalom 2' jeligére a
kiadóba kéretnek.
mély részére azonnal kiBéke ucca

^varrólányok

Különbejáratu elegánsan
bútorozott szoba, fürdőszobahasználattal kiadó. Kárász u. 14., III. 14.

felvétetnek Alt G i z e l l a
női divaKermébe, Széchenyi tér 7, II. 24

adó Grünfeld,
15. szám.

Zurtchi deviza zárlat : Páris 20.29.5, London
25.19.75, Newyork 519.62.5, Brüsszel 72.10, Milánó
27.18.5, Madrid 73.90, Amsterdam 208.82.5, Berlin
123.57.5, Bécs 72.96.5, Szófia 3.75, Prága 15.38.5,
Varsó 58.25, Budapest 90 60, Belgrád 9.12.75, Bukarest 3.08.
Budapest! valuta zárlat: Angol font 27.72—27.87,
Belga frank 79.40-79.70. Cseh korona 16.92-17.00.
Dán korona 152.35—152.95, Dinár 9.98-10.04, Dollár 570.55-572.55, Francia frank 22.30-22.50, Hollandi forint 229.90—230.90, Lengyel zloty 64.05—
64.35, Leu 3.37-3.41, Lira 29.90-30.15,
Német
márka 136.20—136.70, Norvég korona 152.40-153.00,
Osztrák schilling 80.30—80.65, Spanyol pezeta 81.15
-81.85, Svájci frank 110.12.5-110.52.5. Svéd korona 152.80-153.40.
irányzat; A mai értéktőzsdén ismét üzlettelenség uralkodott. Az irányzat mindvégig valamivel
gyengébb maradit. A tőzsdeidő második felében
azonban megnyugtatólag hatott az angol diszkont kamatláb változatlansága, továbbá,
hogy
ettől az időponttól kezdve berlini tőzsdén nagyobb árveszteségek nem voltak. Az árlemorzsolódás megállt, általában az árveszteségek mértéke
csak kivételes esetben haladta meg az 1 százalékot, ennél nagyobb árveszteséget szenvedtek
Lámpa, Szikra, Gumi, Ofa, Fegyver és Bima. Az
irányzat zárlatkor gyengébb, a hangulat azonban
nyugodt. A l'fltpiac kissé gyengébb irányzat mellett üzlettelen, a valuta- és devizapiacon az irányzat kissé lanyha.
Haláridős terménytőzsde zárlat: Magyar buza
máj. köt. 22.45, 22.50, 22.30, 22.34, zárlat 22.30
-22.40, lesz. 22.30, okt. köt. 24.10, 24.08, 24.28,
24.12, 24.22, zárlat 24.22-24.23. lesz. 24.20, márc.
köt. 25.92, 26.U, 25.99, 26.11, zárlat 26.10-26.11,
lesz. 26.10. Magyar rozs máj. köt. 18.80, 18.75,
18.80, zárlat 18.75-18.80, lesz. 18.80, okt. köt. 20 70,
20 85, 20.73, 20.84, zárlat 20.85- 20.86, lesz. 20.80,
márc. köt. 22.12, 22.28, zárlat 22.28-22.30, lesz.
22.30, Tengeri máj. köt. 25.20, 24.95, 25.00, zárlat
24.95-25.05, lesz. 25.00, jul. köt. 25.58, 25.60, 25.35,
25 51, 25.36, zárlat 25.35—25.36, lesz. 25.40. Irányzat
egyenetlen, forgalom élénk.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es
tlszavidékj 23.75—23.90, felsőtiszavidéki 23.25-23.40,
egyéb 22.70-22.90, 78-as tiszavidéki 23.90-24.15,
felsőtiszavidékj 23.40-23.65, egvéb
2390-24.15,
79-es tiszavidéki 24.20—24.35, felsőtiszavidéki 23 70
-23.90. egyéb 23.20-23.35, 80-as tiszavidékj 24.4524.60, felsőtiszavidékj 23.90-24.10, egyéb 23.4023 50. Rozs 19.30—19.50. Zab I. 23.00—23.60, közép
22.25-22.50. Tengeri tiszántúli 28.00-28.25, egyéb
25.75—26.00. Buzakorpa 16.25—16.50. Irányzat búzában tartott, egyebekben lanyha, a forgalom élénk.
Csikágói terménytőzsde zárlat: Irányzat mindenütt tartott. Buza. Máj. 102 háromnegyed, jul.
105 hétnyolcad—106, szept. 109 ötnyolcad—háromnegyed, dec. 114 háromnyolcad—egyketted. Tengeri Máj. 85 ötnyolcad, jul. 87 egyketted. szept.
88 hétnyolcad, dec. 83 háromnyolcad. Zab. Máj.
46, jul 44 egyketted, szept. 42 háromnegyed. Rozs.
Máj. 86 egynegyed, jul. 86 egynegyed, szept. 89.
Ferencvárost sprlésvásár: Felhajtás 2421 darab.
Arak: Könnyű 136—164, nehéz 166—184.

Poloskairtást
halósági engedéllyel szavatosság melleit a legolcsóbban csak a
Lakásferlőtlenltő Vállalat vállal
Szeged, Puszlaszeri ucca 21. szám. 419
K í v á n a t r a C l á l V n a 1 ' 8 tisztítunk.

Taka réktüzHelyek
(sparherd) raktáron, — jó sOlésérl kevés tiizievelfival
garantálunk, — régleket ló sütésre kljavilunk, vagy
becseréljük ujakért.
Reismann és Berg épület, mülekalosok, lüzhelykészilők
Attila ucca 6.
732
Telefon 13-98.

Megbízható, fiatal asszony
ajánlkozik bejárónőnek, —
koszt nélkül. »Rcndszcrclu«
jeligére..
__

Lakás - Üzlet
Emeleti szoba, konyha
azonnalra kiadó. Hobiárt
basa u 5 Faragó.
Egy-egy szoba konyhával
és speizzal kiadó Lichteneggcr-malom, Székelynél.

3—4 szobás
modern
lakást
keresek Belvárosban.

I v á n téglagyáros,
Kiss D.-palota. T.39
Üros udvari szoba kiadó
juniustól, — Szent István
tér 8.
Lakás kiadó Újszegeden,
Gazdasági telep 3. szám.

Kiadó

augusztusra,esetleg előbbre
is

a Dugonics téri
patika 594

helyisége.
Foglalkozás

Három nyelven levelező
gyors- és gépíró, mérlegképes könyvelő, az irodai
teendők minden vonatkozásában tökéletes gyakorlattal
órakönyvelést vállal. Szíves
megkeresések »Szakképzett«
jelige alatt Ti 18. sz. postafiókba kéretnek.

Intelligens 30 éves jobb nő
házvezetőnői állást
keres
magányos úrhoz vagy úrnőhöz hosszú bizonyitványnyal. Helyben vagy vidékre. Szives megkeresést —
»Rendszerető 30« jeligén a
kiadó továbbit

ADÁS-VÉTEL
Eladó
modern
34—5—6 szobás
magántyázaU
"kertes
udvarral
24, 30, 40,
50.C00 pengőért a belváros legszebb részein Méz er
Iroda
által,
Horthy Miklós ucca 2. <z.
(Kultúrpalotánál.)
751
Eladó
kétemeletes modern bérház 11 drb. modern lakással, Szentháromság ucca közelében 100 000
P-éil, kétemeletes modern
u| bérház, adómentes, 6
modern lakással, a Tisza ;
Lajos körút közelében,
12 000 P évi jövedelemmel,
120.C01 P-ért megvehető
Mézeméi,
Horthy M.
ucca 2, sz. (Kultúrpalotánál.)
751
Massiv könyvszekrény tölgy
fapadok, temetőbe
valók,
kokszfüléire nagy töltőkályha eladó. Vadász u. 4.

Zománcozott ivóviztarlályu

jégszekrények

lulányosan kaphatók
Léb Mózes bádogosnál,
Attila ucca 8. szám. 559
Rádió eladó, egy négy lámpásos készülék, elköltözés
miatt. Szél u. 30.

F a g y i a l t o s kézikocsi

Tanulóleányt gyakorlott kémegvételre kerestetik, ugyanott
zilányokat azonnal felvesz
ejy
Reichelné divatterme, Va- g a l l é r f é n y e s i t ő g é p
léria tér 10.
eladó. .Kislelek' jeligére.

¿Toedo Vigadó
keres az egész nyári
idényre

éthordókat, plncerlányokat, evOeszkOztlsztltót,
csapost, kenueres
lányokat. Jelentkezni
ugyanott. — Ifj. Csepcsik
József, vendéglős
745

Ügyes franciás varrólányt
és tanulóleányt felvesz —
Báck Lili dívatterme, Kárász ucca 9.
Ügyes fiút borbélytanoncnak felvesz Bálint, Brüszszeli körút 2. szám.
Ügyes kifutó fiu azonnal
felvétetik. Cipőszövetkezet,
Rudolf tér P.
Gyermektelen házaspár ház
mesteri állást keres l-re.
»Rendszerető« jeligére.

Féregmentes hálószoba bútorok. ruganyos matraccal
eladók. Megtekinthető egész
nap. Más tárgyak is kaphatók. Boldogasszony s.-nt
36 szám

Japán törpe
ratlerek
gyönyOrü példányok, öklömnyi

rasvságuaU, két hónaposak, eladók. E'delclfidni » városi gőzfürdő bllifélében lehet.

zm

<Barnának< levele van Carevicstől. Kérem átvenni.
Világítási Vállalat! Tegnapi
jelzésem érthetetlen okból
kimaradt Kérem most már
kettő levelem átvételét.

KÜLÖNFÉLÉK
Harisnyafefelések,^
u| harisnyád, fftrfl zoknik legdivatosabb «ilnekhen, DMC anyag-

Nyakkendők tisztítását, jaból. Selyemharisnya siemfe'sredést legiulánycsabban készit
vítását olcsón vállalja SinKelemen lionka. Iskola ucca 14.
geraé, Báró Jósika u. 19,
Zongora, hosszú, jóhangu,
Jól főző mindenes szakácsnagyon olcsón bérbeadó, v.
nő l-re állást keres. »Peresetleg eladó. Érdeklődni:
Bajza u. 2. ,11. era.
fekte jelijére.

Szeged

sz. kir. városi

Péntek este 8 órai kezdettel

színház
Bérletzsünet

Nebántsvirág

Operett 4 felvonásban. — írták: H. Mellhac és A,
Millaud. Zenéjét szerzelte: Hcrvé. Fordították Rákosi
Viktor és Ewa Lajos.

Rendezi: Sziklai Jenő.

Vezényli: Beck Miklós.

SZEMÉLYEK!
Denlse dft Flavigny"— —
őrnagy, Chateau G. gróf
F. de Champlatreux — —
Celeslin — — — — —
Gusz'áv hadnagy — — —
Róbert hadnagy — — —
Színigazgató — — — —
Rendező — — — — —
Fejedelemasszony
— —
A zárda kapusnője — —
Loriot őrmester — — —
Corina, színésznő
— —
Giniblette. színésznő — —
Lydia. színésznő — — —
Szilvia, színésznő
— —
I. növendék — — — —
II. növendék — — — —
III. növendék
— — —
IV növendék
— — —
Apáca
— — — — —
Katona — — — — —

— Dayka Margit
— Vágó Arthur
— Tolnay Andor
— Páger Antal
— (»aól Ferenc
— Rónai Béla
— Herczeg Vilm»
— Rónai Imre
— Uti Giza
— Kurusa Margit
— Veszely Pál
— Bojár Lili
— Varga Teréz
— Németh Gizi
— Trnnkó Böske ,
— Bngos.sv Márta
— Gál Maria
— Zala Judit
— Ilkó Emma
— Hegedűs Böske
— Ekecs János

M a d i ó
A nagyobb
mai

leadóállomások
műsora

Budapest. 9.15: A íádió házikójának hangversenye. 12.05: Eugen Etepaf orosz balalajkazenekar hangversenye. 16: Onkel Hans mesedélutánja.
16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 17: Pertis Jenő és cigányzenekarának
hangversenye.
18: Francia nyelvoktatás. (Dr.
Garzó M.) 18.30: Dr. Dréhr Imre államtitkár fel.
olvasása »A magyar iparművészeiről«- 19: A magy.
kir. Operaház »Aida« opera előadása. — Barcelona.
21.15: Zenekart hangverseny. — Berlin. 20: Zenekari hangverseny. 21: Vonósnégyes. — Bern. 22.15:
Zenekari hangverseny. — Bratislava (Pozsony).
19: A vakok zenekarának hangversenye. Hangjáték.
— Breslau. 20: Humoros szórakoztató zene. —
Brüsszel. 21.05: Zenekari hangverseny. — 5. G B.
Daventrv Experimentál. 15: Orgonahangverseny.
20.40: R. Wagner »A mesterdalnokok« cimü operája • II. felvonásának közvetítése. — Hamburg.
17: Schubert-dalok. 18: Rádió-toborzó hangverseny.
19.25: G. Rossini: »Angelina« cimü vigoperájának
közvetítése. — HUversum 16.40: Orgonahangverseny. 19.41: A »Dicky« cimü hangjáték közvetítése. — Kobenhavn. 21.40: Szimfonikus hangverseny. — Köln 20: Richárd Wagner-dálok. 20.40:
Richárd Wagner: »Tristan és Isolde« III- felvonása. — Lau^anne. 13.02: Gramofonzene. 18: Gramofonzene. 20.45: Operettrészletek. — Leipzig.
16.30: Kamarazene. 20: Szimfonikus hangverseny.
— Milánó 20.30: A házizenekar szimfonikus hangversenye. 23: Jazz-band. — Nápoly. 21.02: F.
Marchetti: >Ruy Blas« cimü operájának közvetítése. — Poznan. 20.15: Szimfonikus hangverseny.
— Róma. 21: Zenekari hangverseny és Valente »1.
Granatieri« cimü operettjének közvetítés«. —
Stuttgart. 20: Bach-est. — Torino. 20 55: Szimfonikus hangverseny. 23: Jazz-band. — Toulouse.
13.15: Jazz-band. 20.30: Mandolinhangverseny. 20.45:
Spanyol dalok. 21: Zenekari hangverseny. — Wien.
17.40; Sonata-est, 20.15: Kamarazene. — Zürich
20: Zenekari hangverseny.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatolt a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalal Rl. könyvnvomdájában.

Szállítót 15 waggon
rózsa-tápburgonyára
K e r e s e k .

Árajánlatot csakis a mennyiség megjelölésével kérek.
I . S l s s l é burgonya nagykereskedő
Berlin-SíegHíz. 5uggestrasse 17. 5

