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Kinyílni az ablakot!
Emlékezzünk csak vissza, ha egy kicsit kényelmetlen is a visszaemlékezés... A párisi
béketárgyalások idején Apponyi Albert gróf
icvelet irt Simonyi-Semadam Sándornak, aki
akkor borzasztó nagy ur volt Magyarországon
és a levélben megcsillogtatott valami reményt
a rom-Magyarország akkori sorsintézősége
előtt. Azt, hogy a magyar békedelegátusok
oly magukra hagyatotíak, mint szüret után
a szőlő, senki a világon nem veszi őket komolyan, még csak annyira se, hogy rossz képet mutatnának nekik. Egyszerűen nem vesznek róluk tudomást, keresztül néznek rajtuk,
mint a levegőn. Csak egy oldalról számithalnak legalább erkölcsi támogatásra, amiből
azonban könnyen lehel gyakorlati támogatás
is: csak az angol Labour Party mutat megértést és rokonszenvet a megalázott és megkáspártnak nagy jövője van. Történhet olyan
gyalázott Magyarország iránt s az angol munfordulat, hogy Anglia sorsának irányítása ennek a kezébe kerül s az Magyarország feltámadását jelentheti, ha valami közbe nem jön...
De közbejött valami: Somogyi Béla meggyilkolása, amit kényelmetlen dolog emljgetni,
de lehetetlen elfelejteni. Lehetetlen nemcsak
azért, mert a magyar munkásság minden esztendőben követeli az ismeretlen orgyilkosok
kikutatásál, hanem azért is, mert az orgyilkosok nemcsak két publicista életét oltották ki.
Hosszú időre kioltották a hékerevizió lehetőségét is, mert egyetlen támogatónk, az angol munkáspárt is visszahúzta tőlünk a kezét,
mihelyst közénk állt a meggyilkolt munkásvezérek véres árnya.
Tiz év beit el, mióta Apponyi megírta lerelét és megjósolta azt az idői, mikor Anglia
sorsának irányítása a munkáspárt kezére fog
kerülni. Ez az idő most eljött és — nem
okoz általános örömet azon a Magyarországon,
amelynek, mint mindenki tudja, egyetlen életlehetősége az angol munkáspárt választási
programjának első pontja- a békeszerződések revíziója.
i
Kissé bajos követni és megérteni azokat
a gondolatmeneteket, amelyek szerint Magyarországnak legalább is rezerváltan kell néznie
a munkáspárt hatalomrajutását, holott a magyar külpolitika sehol se talál más pozitív
reményt és utat a jobb holnap felé, csak
éppen MacDonaldék győzelmében. Lehetnek,
akik nem szívesen fogadnák a segítséget az
angol munkáspárt kérges tenyerétől. De a
barátkozás néhány francia arisztokratával és
az összeőlelkezés az olasz diktatúrával eddig
nem vezetett eredményije. Megértjük azokat,
akik' szivesebben csevegnek francia arisztokratákkal és finom olasz fasiszta férfiakkal,
mint angol munkásvezérekkel. De mikor Magyarország holnapjáról van szó és szó van a
ma elviselhetetlen suiyának csökkentéséről,
akkor azokkal kell csevegni, akik a csevegés
után segileni is tudnak. Akik akarnak is tudnak is segíteni, még akkor is, ha kevésbé járatosak a aauseire művészetének finom árnyalataiban.
Ha nem csalódunk, akkor a magyar kelletlenségnek és kedvetlenségnek az a magyarázata, hogy a magyar belpolitikában a saját
érdekünkben bizonyos tekintettel kell lenni
a Labour Partvra. ha mentési munkálatokat
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várunk tőle. Az angol munkáspárt programjánál, természeténél, összetételénél fogva respektálja az idegen országok teljes szabadságát
belügyeik intézésénél. Tehát a beavatkozásnak
semmilyen formájától nem kell tartani. Viszont kétségtelen, hogy MacDonald kormányrajutása kiélezi a mai helyzetet és azt követeli
a magyar politikától, hogy alkalmazkodjék
az európai közvélemények nagy 'áramlataihoz,
ha hasznát akarja látni ezeknek a npgy áramlatoknak s alkalmazkodjék akkor is, ha az
áramlatokat nem Kemal basáról és Mussoliniról, hanem MacDonaldról nevezik el.
Flers és Caillavet egyik vígjátékában, A zöld
frakk-ban a francia akadémia. tagavató gyűlésén az egyik hölgy azt szeretné, ha ki nyit-

nák az ablakot, hogy egy kis friss levegő
jusson a zsúfolt terembe. A kívánság hallatára
ijedten kap a fejéhez az egyik öreg akadémikus :
— Kinyitni az ablakot és friss levegőt ereszteni be ide, az akadémia kupolája
alá'....
Az angol munkáspárt térfoglalásától csak
azok félhetnek, akik nem szeretik kinyitni
az ablakokat és nem szeretik a friss levegőt.
Pedig a friss levegőre épp ugy szükség van
Magyarország újjászületésénél, mint arra, hogy
egy győztes nagyhatalomnak valamilyen erős,
nagy pártja karolja fel határozottan és nyomatékosan, nemcsak pajeiikus frázisokkal, hanem tettekkel is azoknak az ügyét, ákiket a
háború végén letiport a hadiszekér.

9 pápa alkotmányt adott a Cftta di Vaticansiak
„A pápa a birdi és végrehajtói halalom teljes jogú birtokosa"
(Budapesti
tudósítónk
telefonj'lentése.)
Rómából jelentik: A pápa államának, a Ciila
di Vatioannak hétfőn alkotmányt adott. A Vatikán államának törvényeit XI. Pius pápa
az abszo'ut szuverenitás alapján hozta meg.
A vatikáni alkotmány 21 szakaszból áll és
kimondja, hogy a pápa a Citta di Vatícan birói és végrehajlói hatalmának teljes jogú bir- •
tokosa. Az alkotmány a törvény megszegésé- I

nek esetére kirovandó büntetéseket ls tartalmazza. A külföldi államfők és kormányfők
élete, vagy személyes szabadsága ellen a Vatikán területén elkövetett büntettet épp ugy
büntetik, mintha a bűntény a saját országában .történt volna. A pápa elleni merénylőket
az olasz törvény szerint büntetik, amely a
halálbüntetést jelöli meg a legsúlyosabb büntelésképpen.

A kisantant tiltakozó jegyzéket nyuft át
a magyar kormánynak
Bethlen legutóbbi beszéde miatt
„A kisantant államai revízió alá veszik Magyarországgal szemben tanusitol*
magatartásukat", — irják a bukaresti lapok
igy például a Magyarországnak nyújtott ujjá,
építési kölcsön alkalmából is A jelenlegi román kormány mindent megtesz, hogy közeledést hozzon létre a két állam között, Magyarország magatartása folytán azonban, amit
legjobban Bethlen István miniszterelnök május 26-iki beszéde jellemez, a román kormány és a kisántánl másik két állama »kényBukarestből jelentik: A román kormány kü- szerítve érzik magukat, hogy revii'ió alá veszöbön álló budapesti lépéséről a lapok a kö- gyék a Magyarországgal szemben tanúsított
vetkezőket jelenlik:
magatartásukat.«
Szóbeli tiltakozásról van szó. amelyben a
A kisántánt a bukaresti lapok szerint a
román kormány felhívja a magyar kormány
nagyhatalmaknál is lépéseket tesz, de »egyefigyelmét arra a körülményre, hogy a kis- lőre nem kívánja az ügyét a Nésszőve.tséa elé
ántánt mindig támogatta a magyar érdekeket«, vinni«.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Belgrádból jelenük: A külügyminisztériumból
származó megbízható értesítés szerint a budipesti jugoszláv követ kedden tiltakozó jegyzéket nyújt át a magyar kormánynak
Bethlen
miniszterelnöknek a Hősök emlékművének leleplezése ' alkalmából
mondott beszéde miatt.

Madridban levették a napirendről
az optánspöröket
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Madridból jelentik: Ma megkezdődött a
Népszövetségi Tanács 55. ülése. A zárt ülés befejezése után, amelyen Lynds den-BoII tábornokot
a magyarországi fnvcsztigáeiós bizottság elnökévé
nevezték ki, az ülést nyilvánosnak jelentették ki.
A napirendre való áttérés előtt Adatéi tanácselnök köszönetei mondott a spanyol kormánynak
a Nénszövetséfl elhelyezéséről. Vinones dt>s í^wi
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üdvözölte a tanácsot és kijelentette, hogy Spanyolország megdönthetetlen szilárdsággal igyekszik közreműködni a Népszövetség békemüvén.
Az ülés napirendjén csak két politikai pont
szerepelt, nevezetesen
a két optánsügyi tárgyalás Magyarország
és Románia, illetve Jugoszlávia
kőzött,
amelyek kcizflt az elsőt a tanácselnök javaslaiárn. tekintettel a tolyamatban levő
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közvetlen tárgyalásokra, szeptemberre halasztották, mig a második olyan mádon
Intéződött el, hogy a szerb kormány a
Magyarországgal
tör'.ént megállapodás
alapján hajlandónak nyilatkozott arra,
hogy njból kiküldjön egy btrót a magyar-

szerb vegyesdöntőbbóságba.
A tanácselnök gratulált a két kormánynak a tárgyalás ilyen eredményéhez.
A tanács legközelebbi ülését szerdán tartja. Holnap délelőtt kisebbségi bizottság ül össze ujabb
ülésre.

Magyar—spanyol döntőbírósági szerződés
Madrid, junius 11. Bethlen miniszterelnök madridi tartózkodását felhasználta arra, hogy Primo
de Riveránál tett látogatása alkalmával felvesse
a magyar—spanyol döntőbírósági és békéltető szerződés megkötését. Spanyol részről a kérdés kezelése legnagyobb készséggel találkozott, ami lehe-

tővé tette a szerződés szövegének még Bethlen
miniszterelnök itt időzése alatt való letárgyalását
A sezrződés aláírása a két kormányfő részéről
ma délben történt meg egy órakor a külügyminisztériumban.

„Ne legyen olyan magyar törvény,
amely megöli a tanszabadságot
Pakots József a numerus-clausus eltörlését követelte

Budapest, junius 10. A parlament mai ülésén
/lőszőr befejezték a belügyi tárca vitáját. Rassay
Károly nagyobb beszédet mondott, aki a rendelkezési alap felhasználása kapcsán élesen támadta a belügyminisztert. Tarthatatlan állapot,
hogy a levéltári díszteremre több mint 400.000
pengőt költöttek- Ez nem takarékosság.
Scitovszky belügyminiszter állandó zajban felelt
é felszólalásra és védekezett a szerinte alaptalan
támadások ellen.
Oberhanner Antal előadó ismertette ezután a
kultusztárca költségvetését.
Pakots József nagy beszédet mondott és hangoztatta, hogy kilenc esztendeje nincs tanszabadság Magyarországon. Ez nem pártpolitika, ez nem
világnézeti kérdés, ez a nemzeti becsület kérdése.
A magyar corpus jurisban ne legyen törvény,
amely megöli a tanszabadságot. Követeli a numerus clausus eltörlését. Beszélt a külföldre kényszerült magyar diákokról, a centrifikális ügyéről.
A külföldön végzett doktorok elmennek Amerikába,
mindenütt beválnak, csak éppen itthon nem, kellenek.
Beszélt ezután a kultura és a gazdasági helyzet
viszonyáról, majd kijelentette, hogy a miniszter
érzéketlen az irodalommal és művészettel szemben. A könyvre még ma is luxusadó van.
Kéthly Anna: A kultura demokratizálására van |
Bzukség.

Farkas Elemér a színházakról beszélt. A vidéki színházakat erősíteni kell, mert 9 Nemzeti
Szinház utánpótlását vannak hivatva megadni.
Szünet után Krav István báró a sportok nagy
jelentőségéről beszélt, a labdarúgásnak a fontosságát emelte ki a magyar nemzetnek a külföldön
való megismertetése szempontjából. A budapesti
sportpályák kiépítését, a nagy adók, különösen a
vigalmiadók beszüntetését kérte.
Farkas Géza az iskolák ügyeivel foglalkozott.
Szinyel Merse Jenő hangoztatta, hogy a népiskolai program további megvalósításához nagy érdekek fűződnek.
Petrovácz Gyula tűrhetetlen állapotnak mondottr>_Jjogy még mindig sok analfabéta van, külöuö
a tanyavidékeken.
Tabódy Tibor az óvódák számát kevesli.
Vasadi Balogh György hangoztatta, hogy a népiskolákban a szakszerűséget kell bevinni
Ezután felolvasták Görgey József levelét, amely- j
ben összeférhetetlenségi bejelentéit tett maga ellen >
Majd meg személyes megtáipadtatás cimén viszszautasitotta azokat a híreszteléseket, mintha társasviszonyban állna azoknak egyikével, akik kamatmentes kölcsönt kaptak a baromfiakcióval kapcsolatban. Semmiféle formában nem részesedik
a kölcsönösszegből.
Az ülés egynegyed 7-kor ért véget.

B kultuszminiszter a Klebelsberg-telepen ás az
alsóvárosi zárdában
Meg fogja szervezni a szegedi egyetemen a világnézeti tanszékeket
(A Délmajyarorszáj
munkatársától.) Vasár- j Várhelyi József pápai prelátus üdvözölte Klenap szentelte föl dr. Glaltfelder Gyula me- belsberg Kunót, mint a kulturális harc vegyéspüspök fényes ünnepség keretében a Kle. zérét. Az üdvözlésekre a kultuszminiszter
belsberg Kunó kultuszminiszter nevéről el- hosszabb beszéddel válaszolt.
nevezett lakótelep két uj harangját, amelyet a
Ezután tartották meg az ifjúság Yinnepélyét,
telep lakóinak adományaiból és a Táros hozamelyben
résztvett az intézeti énekkar, majd
zájárulásából öntettek. Az ünnepélyen résztvett gróf Klebelsbrrg Kunó kultuszminiszter a növendékek szebbnél-szebb élőképeket adtak elő Az ünnepély lezajlása után a vendéés felesége is, akik a délutáni órákban autón
gek
megtekintették a növendékek szép kéziérkeztek meg a telepre dr. Aigner Károly
munkakiállitását.
főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester és a megyéspüspök társaságában.'
A kultuszminiszter a zárda ünnepélyéről a
Az érkezőket magyarruhás kislányok fo- megyéspüspök rezidenciájába vonult, ahol este
gadták, a kultuszminiszter feleségét pedig a fogadta a szegedi katolikus egyházközségek
telepi dalárda és Vecsernyés József üdvöküldöttségét. A küldöttség nevében Muntyán
zölte.
István arra kérte a miniszteri, hogy tartson
Glaltfelder
megyéspüspök ezután fényes ki eredeti elhatárolása mellett és szervezze
papi segédlettel, amelyben részt vett Várhelyi
meg a szeyedi egyetem vilútj ézeti tanszékeit.
József pápái prelátus, Brcisach Béla kanonok
A kultuszminiszter válaszában a következőis, felszentelte az uj harangokat. A szertartás
ket
mondotta:
után a megyéspüspök nagy beszédet intézett
a telep lakosságához, vallásosságra buzdítva
— Sokkal könnyebb dologról van itt tulajazt. Ezután a vendégek bevonultak az isko- donképpen szó, mint azt beállítani iparkodlába, ahol leleplezték a kultuszminiszter és
tak. Most, hogy a porosz egyetemek alkotmáfeleségének arcképét, majd uzsonna volt.
nyát tanulmányoztam, nagy örömmel láttam,

A kultuszminiszter a kelbelsbergtelepi ünnepély után autón kíséretével együtt az alsó
városi zárdába ment, ahol résztvett a zárda házszentelésiünnepélyén S rri6czgMá.íj
Amand
tartományi főnöknő üdvözölte a minisztert,
majd Gyöngyössy Mária tanitóképzőintézeti
igazgatónő mondott üdvözlő beszédet, a/után

hogy a münsteri és a bonni egyetemek direkt
megkövetelik, hogy a szóbanforgó tanszékeken
katolikus és protestáns professzorok párhuzamosan tanítsanak. Már pedig ha ez Méltányos
és indokoU ott, ahol a katolikusok kisebbségben vannak, bizonyára itt sem lesz nehéz meggyőzni (ervemmel esetleges ellenzőit.

IW^j Junius 11.
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Dr. Scltassner fato-filmie

Liebmann
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fiz „alföldi ktöritaáa"
53 betörést és kasszafurást
követett e! országszerte
A szegedi főkapitányságon befejezték
a büniajslrom összeállítását
CA Délmagyarország
munkatársától.')
A
Délmagyarország
nemrégiben számolt be arról a sikerült betörőfogásról, amelyet az eofcrődi csendőrőrs május közepén végzett. A
•hirhedt Jakus Ernő került csendőrkézre. A
kasszafurók specialistája most — miután a
szegedi főkapitányságon befejezték a nyomozást — a kecskeméti fogházban várja a felelősségrevonást. Jakus elfogatásával szinte egy
legenda foszlott semmivé, mert a vakmerő
betörő ördöngös gyorsasággal tüni el az egyes
helyekről és rabolt, fosztogalott, kasszákat furt,,
üzleteket dult fel. Ha a Tisza—Duna közén
valahol betörés történt, mingyárt Jakusékat
vették gyanuba és nem is minden alap nélkül. Számtalan esetben a nyomozó hatóságok
az egyforma pedantériával végrehajtott betörésekben Jakus kezét vélték felismerni. Elfogni azonban hónapokon keresztül nem tudták, mig azután most néhány héttel ezelőtt
sikerült rátalálni

Az elfogott betörőt a kecskeméti ügyészség
fogházába szállították. A szegedi főkapitányságon Papp József deteklivfőfelügyelő Jakus
elfoga'á-a ulán hozzálálott a banda bünlajstro
mának összeállításához. Hajmeresztő dolgok
derültek ki
ötvenhárom
betörést, rablást,
kasszafurást sikerült a diszcs társaságra bizonyítani, de kjderült az is, hogy Jakusék éppen nem voltak válogatósak a »működési hely«
megállapításában. Végig portyázták az Alföldön kivül a Dunántult is és elmentek a arákmányért Szekszárdig is. Igazi fészkük azonban
az Alföld volt és a Duna—Tisza közön tul
Békést, Csanádot és a nagykunságot is sürün
megtisztelték látogatásukkal. Igen sokat dolgoztak Szolnokon
Miután az ötvenhárom betörés egyrésze a
kecskeméti törvényszék területére tóik, Jakusék bűneit először Kecskeméten fogják tárgyalni.

Már lehet kapni

gyártmányú

tiszta gyapiw
trikókat
amerikai formában
gyönyörű színezésekben,
napfény és mosásban színtartó

csoda olcsón
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A félegyházai városháza árnyas és csinos
kis téren áll, amely miatt nem kellene szégyenkeznie például Szegednek sem. A félegyházai városháza monumentális épület, amely
hatalmas arányaival és arányainak kellemes
harmóniájával emlékeztet a bajor főváros
nagyszerű széképületére, amelynek körerkélyéről minden délelőtt' 11 órakor harangjáték
szórakoztat. A félegyházai városháza első emeletén, a közgyűlési terem főbejáratának ajtaja
előtt, szemben az elnöki emelvénnyel Petőfi
Sándor reliefje domborolik és az egyik főfalnak Kossuth Lajos, a másiknak Holló Lajos
életnagyságú olajfestménye ad diszt és karaktert. A félegyházai városháza közgyűlési termének főbejáratától jobbra is, balra is egyegy márványtábla hivja magára a figyelmet.
A márványtáblákon aranybetükből két uj
nemzeti imádságunk: »Hiszek egy Istenben,
hiszek egy hazában» és »Csonka-Magyarország
nem ország...« A félegyházai városháza közgyűlési termének azt a hangulatát,
amely
ebből az összhangzaios és jellegzetes berendezésből ellenállhatatlanul árad felénk, semmisem zavarja. Se még egy festmény. Se
még egy tábla. Se még eg ellen sor, vagy diszités sehol.
Ebben a teremben és ebben a környezetben
íorró hangulatu diszpolgárrá-avatás folyt le
vasárnap. Nem a közhatalom valamelyik birtokosának adtak át remek kivitelű díszpolgári
oklevelet. A világért se akarunk itt most politizálni. Az iménti mondat nem irányul tehát
a közhatalom se mostani, se régebbi kezelői
ellen, hanem csak arra a nálunk — sajnos —
általános közszellemre akart rámutatni, amely
a lakosság hivatalos fórumainak elismerését
c$ak a hivatalos hatalom valamelyik tényezője előtt engedi megnyilatkozni. Eddig
elképzelhetetlen volt, hogy mást is megválasszanak díszpolgárnak mint minisztert, államtitkárt, főispánt, főszolgabírót, vagy legalább
is politikust a legénységi vagy altiszti sorból.
A félegyházai városháza puritán egyszerűségű
közgyűlési termében, amelynek falait nem a
Habsburg-család, hanem a nemzet nagyjainak
olajfestménye díszíti, vasárnap Móra Ferencnek adtak át díszpolgári oklevelet, írói és
újságírói érdemeiért.
Nagyon ritkán lehet tapasztalni a lelkesedésnek, megbecsülésnek és szeretetnek olyan
spontán megnyilatkozásait, mint aminőkkel
Félegvháza közgvülése és egész lakossága körülrajongta Mórát. Itt nem diplomatízálnak,
nem mércsikélnek, nem konvencióskodnak és
főleg nem irigykednek az emberek. A félegyházai városháza közgyűlési termében a fenlartás nélküli lelkesedés izzó hevületében őszszevilloglak a szemek és érdekes volt megfigyelni, hogy a beszédek alatt mikor tört ki
a lelkesedés a legelementárisabb erővel. Arról
beszélt Móra, hogy mit kapott Félegyházától.
Itt kaptam az életet, mondta, a képességet,
amelyet túlbecsültök, itt kaptam a tanítót,
aki megtanitolt a betűvetésre, a drága papot,
aki elültette lelkembe az istenfélelmet. Félegyházától kaptam az élettársamat és itt tanított meg Holló
mányai szerint

Lajos Kossuth Lajos hagyoélni és dolgozni. Móra a fél-

egyházai városháza közgyűlési termében egyik
legszebb beszédét mondta el. Mély elérzékenyülés fogadta, amikor apjáról, anyjáról beszélt. Büszkén tomboltak szavaihoz, amikor
elmondotta, hogy munkásságában első sorban
mindig a becsület és a szeretet irányították. De a legnagyobb erővel, a legnagyobb
lelkesedéssel akkor hullámzott szavai nyomán
a taps és az éljen, amikor egyetlen keresetlen
mondattal hitvallást tett a nemzeti demokrácia
és liberalizmus

mellett.
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A félegyházai városháza tömör tornya meszszire kimagaslik a buzakalászos, levegős sikság
fölé. A fólegyházai városháza közgyűlési termében, ugv látszik, nagy és dus hagyományok
fölött áll őrt a gerincesség, a polgári önérzet,
a rajongás a kulturáért, a tisztelet a tehetséggel szemben, a becsület és az emberszere-

Móra ünneplése nekünk drága aktus volt.
A félegyházai közszellem megismerése fölbecsülhetetlen értékű tanulság, erő és kincs.

JEz az én városom,
amelyik megbecsülte az irót és újságírót
99 x
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Kossuth Lajos, Holló Lajos és Apponyi Albert után: Móra Ferenc

Ünnepi vasárnap Félegyházán
Félegyháza,

vasárnap.

(A

Délmagyarország

ki-

küldött munkatársától.)
Félegyháza díszpolgárt
avatott..? Egy magyar irót ajándékozott meg a
polgári jogok remek diplomáciájával, egy szegedi
irót az ucca és a márványtábla elmulhatatlanságával.
Különös jelentőségű ünnep volt ez a félegyházai
vasárnap: itt nem a hatalom, nem az erő és nem
a pozició kapott megrendelésre opportunitás-diszoklevelet, h a n e m a díszek, érmei

én rangok

nélküli

író, aki hozzá még messze is van a hatalom
napfényétől, a politikai uralkodás kegyosztó husosfazekától
Kossuth Lajos, Holló Lajos és Apponyi Albert
után Móra Ferenc kapott oklevelet, uccát és emléktáblát Félegyházán.
Különös jelentőségű ünnep voi. ez a vasárnap,
— ezen az ünnepen Félegyházára nézett és mosolygott a még őrülni tudó ország.

\

sE tul az ünnep jelentőségén és egyedülállóságán,
biztató és reményes is volt ez a félegyházai napsütés: egy nyakas, büszke és becsületes kun nemzet tett hitet a gondolat, a szabadság és megnemalkuvás mellett, amely nem minisztereket, nem
képviselőket és nem a hatalom trónusait választotta díszpolgárává, de az egyszerű és csöndesbátor szavú irót, aki foltosán és kopottan indult
el 30 év előtt a Daru-uccából — Szeged és az ország kitárt karjai felé.
Reményes, biztató és simogató volt ez a találkozás, a nem hajbókoló hátú nép találkozott
össze nagyszerű Írójával. És megmutatta, hogy
van még város Magyarországon,
amely
bátor,
őszinte és független mer még lenni a
hajbókolás,
az opportunitás
és fejbólintás
gerinctelen
éveiben.

Példát mutatott Félegyháza és lelkesedést, adott
a reménykedőknek. Van még város Magyarországon...
•

Móra Ferenc nevét verték magasra a félegyházai falak és uccák, — zászlók, kirakatok, képek,
szónoklatok, sorfalak és bevonulások éljenezték a
félegyházai születésű, Szegeden kiteljesült irót és
a lelkes — egyedüli város falai közé érkezeit idegenek lelkesen és kitárva szivüket köszöntötték ezt'
a várost: éljen

Félegyháza!

így mult el a félegyházi '"lapét*.
—
—

Éljen
Éljen

Móra
Ferenci
Félegyházai

•
Az ujságiró most összeszedi jegyzeteit, amelyekkel e lelkesült hangulatban teleirta lapjait és igyekszik kivenni azokat a foszlányokat, amelyek a jól
retusált fénykép helyett markáns rajzot adnnk
erről az ünnepi vasárnapról. Mert annyi minden és annyi lelkesítő történt ezen az ünnepen,
hogy teli lehetne velük irni az összes hasábokat.
•

Megmozdult ezért a vasárnapért a magyar irás
minden rétege és a hivatalos körök egy-egy csapatja. Lejöttek az újságírás pesti munkásai: Márkus Miksa, Roóz Rezső, Szirmag István, Zsolt
Béla, Bálint Imre, Pásztor Mihály, Fóthy János,
Relle

Pál,

Halasi-Fischer

Ödön,

Várkonyi

Titusz,

Lukács István és még többen- Ott volt Félegyházán
a szegedi

újságírók

tkstülele

és megjelentek a 'sze-

gedi város kiküldöttei is: dr. Oaál Endre. dr. Tóth
Béla, dr.- Szalag József, dr Toneíli Sándor, dr.
és a Terézköruti Színpad vendégjátéka
junius 14 én
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tet. A félegyházai városháza közgyűlési termének szellemére mintha még magasztos hivatás várna. Az ország csak abban a levegőben ujódhatik meg, amelytől a félegyházai
városháza közgyűlési termében vasárnap valamennyien felfrissültünk.

Banner János. dr. Buday Árpád, Kiss
Pongrácz Albert, Nyilassy Sándor.

Ferenc,

*

Az állomáson kezdődött az ünnep és ott kezdődtek — a könnyek is.
Ott állt a dalárda, az iparoszászló, a magisztrátus a tömegtől elboritott perronon, amikor beérkezett a szegedi vonat. A dalárda rázendített, aztán megszólalt Holló Béla polgármester, amikor
pedig Móra Ferenc remegő, elfogódott szóval válaszolni kezdett, Móra Ferencné, Móra Panka és
a többi hölgyek szeme előtt megjelentek a zsebkendők.
Könnyezni kellett, amikor a város szivére ölelte
az egykori foltozó szűcs fiát.
Aztán megindult a végeláthatatlan kocsisor a
városháza felé. Végig az uton ünneplő, mosolygó,
lengető félegyházaiak, a házakon zászlók, — a
trikolór és a éflegyházai kék-fehér. A kirakatokban öles Móra-képek, a házak kapuján pirosló
betűk: éljen Móra Ferenci, — mintha legalább is
képviselőválasztás lenne... vagy a miniszter jönne...
(Félegyházán igy néz ki az ucca, amikqr egy
irót ajándékoznak meg a kitüntetés diszes oklevelével.)
És végig két oldalt élő sorfal, kiállított éljenező
iskolásgyerekek. Az állomás felé még mezítlábas,
poros proletárgyerekek és ahogy beljebb-beljebh
ér a menet, a sorfal egyre előkelőbb, egyre jobb
ruháju, míg a városházán fehérblúzos bakfisok
virágozzák fel a lépcsőket.
Félegyháza minden gyereke kivonult ide az accára, mezitlábosan, foltosán és fehérbluzban, hogy
köszöntse és üdvözölje a legédesebb szavú mesemondót.
A következő állomás a temető volt. A szegedi
újságírók koszorút vittek ki az egykorú foltozó
szűcs, Móra Márton siriára
Ott álltak a sir körül a gyerekek, az ünneplők és
az újságírók, hogy a temetői fűzfák csöndjében
megköszönjék a- foltozószücsnek Móra Ferencet.
Vibráló, dobbanó elérzékenyült szavak figyelték
ezt a jelenetet, amikor egy egyszerű sir fölött
mindenki összeér: szülőváros, család, fiuk, ünneplők, tanítványok és kollégák.
Erdős Árpád tette le a szegedi újságírók koszorúját Móra Márton sirjára.
— Ha most az ünneplés folytatódik, — mondotta, — ide a nyugalomnak ebbe a virágos kertjébe csak a »búzamezők dala« jut el és harsogó
akkordjai arról zengenek, hogy »mindenütt vetést
szentelnek, ahol magot vetettek és mindenütt uj
kenyeret igér az Isten azoknak, akik tiszta magot
vetettek«...
Az érzékeny emlékezés után a szűcsmester Ha
kivette családja kezéből a fogadtatáson kapott
ünnepi fehér rózsacsokrot és elhomályosult szemmel odatette édesapja hantja föléVissza az alföldi porban a városháza termébe.
Az egész város egy ünneplő tömeg, nincs sarok,
ahol ne köszőntenék Mórát.
A terem zsúfolt. A karzaton a mezitlábosok. És
ennek a teremnek faláról hiányoznak a megszokott
aranykeretes királyképek, itt csak két kép Vau:
Kossuth

Lajosé

és Holló

Lajosé.
*

Holló polgármester megrázza a csengőt, Bády
főjegyző fölolvassa a
bőrbekötött oklevelet és
j amint kimondja a Móra nevet, az ünneplő te• rem feláll és öt percig zug a taps. Móra ott ül
' már a polgármesteri magaslaton és nem tudja
1
nierre-liova köszönjön a zugó ünneplésben.
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Az oklevélből kiderül, hogy a díszpolgárrá vá.asztás még 1927-ben történt. .. de valaki, aki nem
tudta elviselni, hogy ez a választás r.en megrendelésre tőrtént, a határozatot megfelebbczte.
Félegyháza várt és most végre átadhatta az oklevele!*
•

Katona János beszél a nép nevében
— Üres tarsollyal engedett el szülővárosod, mégis
mindig innen szedegetted illatos virágaid... Díszpolgárává választott, mert Te adtál neki dicsőséget... Ez a választás

nem

megrendelésből

történt,

fianem őszinte szeretetből... (Dörgő ünneplés! Éljen
Félegyházai) Ha a világ a Dickehsek, a Wellsek,
a Mórák szavára hallgatott volna, nem lett volna
vérontás... Móra Ferenc, Te vagy az a szent levél,
akit a magyarok vigasztalására küldtek...
Kitörő ünnep, zengő lelkesedés köszönti ezeket
a szavakat, amelyekből Félegyháza eleven képe
rajzolódik ki.
Most a költő áll fel az emelvényen, senki se
hallotta még így remegni a hangját, senki se
látta még igy elhomályosulni a s z e m é t . A díszközgyűlés csak hallgatja és issza, tapsolja, marasztalja csodálatos szavait
Csak néhány mondat ezekből a felejthetetlen
«zavakból:
— A foltozó szűcs és a kenyérsütő asszony fia
.ttent el innen 30 év előtt... A legnagyobb csoda
történt vele, ami eddig magyar iróval történt..
Ma grófja, hercege volnék az irodalomnak, meglehetne érteni a kitüntetést, de nem vagyok én
semmi, se cimem, se rangom... Ilyen csodák csak
az 1001 éjszakában történnek...
Régi kedves árnyékokat idéz: a Bujáki tanítóét,
fc tisztelendő urét, a harangozóét, a végrehajtóét,
az öreg iskoláét és Holló Lajosét, akitől megtanult
Kossuth

Ijijos

magyarjának

lenni...

— Csak én kaptam Félegyházától: magyarságomat, nyelvemet, nyakasságomat... Én nem adtam
neki semmit, mégis kitüntetett... Nem vagyok én
zengőszavu orgona, csak csöndes kolomp... Nem
vagyok én a magyar firnamentum álló csillaga,
csak csöndes rőzsetüz... De vannak még olyan
nyakas fajtájú egyszerű emberek, akik szeretnek
mellette melegedni...
Aztán igy fejezte be Móra és j ó ha ezek a
szavak Szegedre is eljutnak:
— Félegyháza,
ez az én városom, amely megtörte a tételt, hogy senki se próféta
a saját
városában...
Ez az én városom,
amelyik
megbar
csülte az irót és újságírót,
aki nem miniszter és

nem
hez,
nem
A

képviselő... Se a szeretethez, se a becsület)se a városomhoz való hűségemet megszegni
fogom, Isten engem ugy segéljen!...
terem fölállt és ugy tapsolta Móra Ferencet

ezen a félegyhizi
vasárnapon
lenni. Mert ez az uccatulajdo-

nos, márványtáblás díszpolgár mégis csak a vidéki
újságírás pro le tár sorsából nőtt bele a dicsőség
csillagaiba.
A régi Daru-uccába mentünk, a nádfödeles, istállós, kerekeskutas ház elé, .ahonnan harminc
év előtt elindult a díszpolgár.
*
Ma már Kinizsi nevéről szólt ez az ucca, de
Móra Ferenc volt olyan erős, hogy kiverte ebből
az uccából a fogai között törökökkel táncoló
kenyérmezei vezért
A tűző déli napban kivonult ide egész Félegyháza. Az öregház faláról lecsillogtak a márványtábla betűi:
A város hatfiságának megbizásáhiM. örök
emlékezetül ezen uton tudatjuk mindenkivel,
hogy 1879 jutius 19-én e házban született

Móra

Klszáz terítékes ebéd volt az ünnep utolsó állomása.
Horváth
Zoltán leszögezte
egyházának,
nehogy elvitassa

Móra Ferencet Féltőle Szeged... Nehogy

az történjen a diszpolgár-iróval, mint Petőfivel,
akit Félegyháza magáénak mond, tul minden kiskőrösi hivatalos elkönyvelésen... Félegyháza nem
engedi Mórát. Idejében odaszögezi a Holló Lajos
nyakas városához... És a vasárnapi ünnep alkalmából megüzeni ezt Szegednek keményen és változtathatatlan ul...
Félegyháza éljenzett, Szeged csak hallgatott. &
Aztán jöttek a többi szónokok: Rády főjegyző,
dr. Sahin Tóth Rafael, dr. Tóth Béla szegedi-főjegyző, Márkus Miksa, Tonelii Sándor.
— Ebben az országban élő miniszterek és halott
írók tiszteletére szoktak ünnepeket rendezni, —
mondta. Ezért más és több a félegyházai város...
És Halasi-Fischer ödön, Roóz Rezső, Móra István, Klebelsberg levelet küldött, Magyar László,
aki a szegedi újságírók pipacsait vitte el az ujsagiró-mesternek, Banner János és sokan még, uj
szónokok, akik mind virágot akartak kötni a Mórabokrétába. Szinte nem engedték szóhoz jutni Mórát, délután öt óráig obstruálták...
«
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Fényképezőgépek
Lemezek, filmek
Papírok és vegyszerek

SQNOBERG HENRIK s ^ i tér te
Ez volt a legkönnyesebb
•

köszöntő.

És fölolvastak egy levelet is, amit egy másik
szegedi költő vetett föl egy noteszlapra szanatóriumi csöndjében: Juhász Gyulánk. íme a szanatóriumi levél:

Az újságíró toll nem győzné jegyezni a sok
sürgönyt, levelet és Mórához simulást, mégis lejegyez egy ritmust, amit dr. Diósszilágyi Samu
főorvos küldött a sürgönydrótokon Makóról:

Kedves Ferikém, te az én korai jubileumomra (jó volt sietni vele) a szegedi búzamezők
virágait hoztad el annak idején. Magam oly
szegény vagyok és oly messze estem a magyar pusztáktól, hogy még eza^st az egyszerű
ékességeket se tudom prezentálni nekéd. Tömjént, mirhát se igen adhatok, csak azt, amit
minden földi és pokolbéli szenvedés meghagyott még árva szivemben: a szeretetet. íme
az előtted hódolók járdájának legvégében van
egy ember, aki a kínok poklából jön és a meztelen szivét teszi az oltárra neked.

»Félegyházi
hazádnak
diszbeli tagja vagy
immár,
Házat a szép címhez
közhazánk.
juttat-e
majd?
Éjjeli laknak avagy elegendő a pázsitos
árok,
Mely a Móra Ferenc-ucca
nevet
viseli?«
*

Büszkeség volt ezen a vasárnapon Félegyházán
lenni és büszkeség volt szegedi újságírónak is
lenni. Mert ez az uccatulajdonos, márványtáblás
díszpolgár mégis csak a szegedi újságírás iSroletársorsából nőtt bele a dicsőség és az elmulh ártatlanság csillaeaiba.
Vér György.

A közjegyzők szegedi vándorgyűlésén
a háláskor kiterjesztését kívánták
Memorandumukat küldöttség viszi el az igazságügyminiszternek

Zúgott végig a város.
Büszkeség
volt
vidéki újságírónak

A tömeg csak nézte, amint a díszpolgár bement a márványtáblás ház istállós udvarára, megnézni és megsimogatni a régi földet, a régi udvart,
a régi falakat.
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Ferenc

káráló író és hirlapiró
Kiskunfélegyháza város díszpolgára
Városi

tanács

Megkezdődtek a szónoklatok. Havas István a
Petőfi Társaság üzenetét hozta el, Szalay József
a Dugonics-Társaságét, Márkus Miksa az újságírókét. Szem nem maradt könny nélkül, amikor a
13 Móra-gyerek közül megmaradt legidősebb fiu,
Móra István beszélt a Gárdonyi Társaság nevében
és átölelve díszpolgár öccse nyakát, elmondta,
hogy most már ő a soros az elköltözők között és
elviszi majd a jelentést a történtekről azoknak,
akik már elmentek innét.

(A Délmagyarorszár/
munkatársától.)
Százhúsz közjegyző érkezett Szegedre, hogy résztvegyen az ez évi vándorgyűlésen. V a s á r n a p
délelőtt t i z órakor a városháza közgyűlési
termében kezdődött a vándorgyűlés.
Dr. Rónai Károly országos elnök nyitotta
meg a gyűlést. Dr. Janiss Imre. a budapesti
közjegyzői k a m a r a elnöke bejelentette, hogy
a szombati nap folyamán, R ó n a i országos elnök félszázados doktorrá avatása alkalmábőZ
egy a r a n y d i p l o m a érkezett a budapesti közjegyzői kamarához.
Dr. Jedlicska Béla, a szegedi közjegyzői
k a m a r a elnöke üdvözölte a vándorgyűlés résztvevőit, m a j d áttérve a magyar revízió kérdésére, kijelentette, hogy a közjegyzők nem
m o n d h a t j á k k i a revíziós mozgalomhoz való
csatlakozásukat, mert ezzel kisebbítenék magukat: a közjegyzők már kezdettől fogva hü
harcorai a revíziós
mozgalomnak.
Dr. Jedlicska Béla indítványára a vándorgyűlés táviratilag üdvözölte Rothermere lordot
és Herczeg Ferencet és ezer pengőt szavazott
meg a Revíziós L i g a céljaira.
Dr. Helitscher Szigfridnek, a budapesti közjegyzői k a m a r a elnökhelyettesének előadása
következett ezután, aki az okirati kényszer és
okiratszerkesztésí jogosítványról, ezzel kapcsolatban az ügyvédeknek a közjegyzői jogosítvánnyal, illelve hites okiratszerkesztéssel való
felruházásról tartott beszédet. Az egyedüli helyes u t a kőzjegy:őség okiratszerkesrtési
hatáskörének lényeges mértékben való fejlesztése;
elsősorban a leiekkönyvi jogügyletekre való

kiterjesztése és ezzel kapcsolatban lehetséges
szaporítása
a közjegyzői állásoknak, a m i
együtt j á r n a az ügyvédi infláció á l l a n d ó levezetésével és igy Végeredményben az ügyvédeken való igazi segítséggel is, mondotta.
Ezután hasonló érteiemben határozati javaslatot olvasott fel, amit m e m o r a n d u m alakjában küldöttség fog átadni az igazságügyminiszternek.
A vándorgyűlés ezután megválasztotta az u j
tisztikart. E l n ö k dr. Lázár
Ferenc felsőházi
tag, alelnök d r . Szécsi Ferenc, főtitkár d r
Sümeghíj László, p é n z t á r n o k dr. Rónay Tibor,
másodtitkár d r Vélsz F W ' , - lett
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Mauiiser Vászonáru Lerakat
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A kultuszminiszter legufabb kívánsága
220 ezer pengőiébe kerülne Szegednek

Á l l a n d ó a n friss

A tanács egyelőre nem hozotl határozatot
(A Délmagyarország munkatársától.) Be- Elmondotta, hogy fulajdonképen négy épület
számolt a Déímaqyarország
arról a kultusz- kisajátításáról lenne szó. Ezek közül egy. a
miniszleri leiratról, amely szombaton érkezett 76. számú a város tulajdona. A másik háSzegedre és amelyben Klebelsberg Kunó ut, romért 85.000, 70,000 és 40,000 pengőt, öszhatalmas áldozatokat kiván az egyetemépitő szesen tehát 195,000 pengőt kérnek a jelenvárostól. A kultuszminiszter ugyanis egyetemi legi tulajdonosok.
és városszépészeti szempontból lehetetlennek
Elmondotta Fenyő Lajos, hogy Papp deleríja, hogy a város egyik leghatalmasabb köz- tekfivfőfelügyelő szintén épit most egy házat
épülete, a Leszámolópalota, amelyben Jelenleg ezen a telektömbön. Az építkezés még beaz egyetem egyik fakultása működik, eldugott, fejezetien és az építtető abba is hagyatta a
sz»nte hozzáférhetetlen helyen fekszik. Ezért munkát, amikor hírt velf a miniszter tervéről.
azt kéri a várostól, hogy sajátítsa ki azokat a Félbemaradt épületéért ás telkéért 25,000
Petőfi Sándor sugáruton lévő épületeket, pengőt kér a várostól. A minszteri kívánság
amelyek jelenleg eltakarják a palotát a sugárát teljesítése tehát kereken 220,000 pengőjébe
felöl. Ha ezeket az épületeket lebontatná a kerülne a városnak.
város, röglön kiemelkedne a hatalmas épület
sugárut felé eső frontja. Kárpótlásul a miA tanács egyelőre nem hozott határozatot
niszter ezt ígéri, hogy lemond az Ónozó-féle ebben az ügyben, mivel az ülésen Somogyi
felekről, amelynek kisajátítását annakidején Szilveszter polgármester nem Jelent meg.
elrendelte az egyetem számára.
ellenben megbízta a tanács Fenyő Lajost,
A fanács hétfőn foglalkozott a kultuszmi- hogy szólítsa fel Papp detektivfőfelügyelőt az
niszter leiratával. Fenyő Lajos műszaki taná- építkezési munka folytatására, mert egyelőre
csos, a mérnöki hivatal építési osztályának úgyis bizonytalan, hogy mikor kerülhet sor
vezetője referált a tanácsnak azokról a tár- az épületek kisajátítására, sőt bizonytalan az
gyalásokról, amelyeket a Petőfi Sándor su- j is, hogy sor kerül-e valamikor erre egygáruti érdekelt háztulajdonosokkal folytatott. I áltatában.

Szeptember 8-án tartiák meg
Szegeden az Iparoskongresszust
Aguszlusra elkészül az uj Ipartestületi ház

(A Délmagyarország., munkatársától.) Az
ipartestület elöljárósága hétfőn előljárósági
ülést tartott, amelyen Körmendy Mátyás elnökölt. Napirend előtt Schuxirz Manó szólalt
fel, aki Hodács János emlékének megörökítésére tett indítványt. Rosszalását fejezte ki,
hogy az ipartestület nem vett részt Hodács
Jánosnak, a nagy érdemeket szerzett szegedi
iparosnak a végtisztességén.
Az elöljáróság ezután elhatározta, hogy Hodács János emlékét jegyzőkönyvben örökítik
meg, egyben kimondták, hogy a jövőben az
érdemes iparosok végtisztességén résztvesznek.
Jegyzőkönyveket és pénztári jelentéseket olvastak fel ezután, majd Körmendy elnök bejelentette, hogy Bózsó János volt ipartestületi
jegyző kúriai döntvényre hivatkozva, kéri az

ipartestületet, hogy ne vonják le az illetményét, amelyet a már folyósított, de a felsőbb
biróság által redukált nyugdijának többletfizetéséből állt elő. Az ipartestület megfelelő bizottsága jár el ebben az ügyben.
Miután az elöljáróság két hónapig nem tart
ülést, az uj ház felépítése befejeződik és küszöbön áll az iparoskongresszus, megbízták
az elnökséget, hogy a teendők elvégzésére szü.
kebb bizottságot küldjön ki. Gombos István
és Klein Ottó kevésnek tartják a rendelkezésre
álló időt, miután szeptember 8-ra tűzték ki
a kongresszust. Klein Ottó egyenesen halasztó
inditványt tett. Schwarz Manó is ilyen irányban szólalt fel. Körmendy a felszólalásokra
kijelentette, hogy a testületi ház augusztus
l-re kész lesz, a kongresszust pedig szeptember 8-án tartják meg.

kaphatók a

SegesváryDrogériában. 6»5

emlékezett meg azokról a regimentekről, amelyekben a kisteleki férfiak küzdötték végig
a háborút és amelyek mindig diadalmasan
verekedtek. A főherceg ezután koszorút helyezett az emlékműre, amelynek leleplezését
kürtjel hirdette a világ négy tájéka felé.
A szobor leleplezése után dr. Shvoy tábornok helyezett koszorút a honvédelmi miniszter és a szegedi vegyesdandár nevében az
emlékműre, dr. Csergő Károly alispán a vármegye koszorúját tette le, majd a vitézi székkapitányságok, a községek, társadalmi körök,
testületek és egyesületek következtek.
Ezután dr. Tóth Pál főjegyző átvette a község nevében az emlékművet, amivel az ünnepélynek ez a része be is fejeződött. A
Templom-térről a közönség a községházára vonult, ahol a 'község "képviselőtestülete megtartotta
lublláris
d í s z k ö z g y ű l é s é i
A község másfélszázados történetét a főjegyző ismertette, majd javaslatára kimondta a
képviselőtestület, hogy a jubileumot jegyzőkönyvben örökíti meg és táviratilag üdvözli
a kormányzót.
A díszközgyűlés után
a z

u jp o l g á r i
I s k o l a
felszentelése

következett Az iskola kapujában Milassln
Péter igazgató fogadta a vendégeket. A megyéspüspök azután megszentelte az iskolát,
majd Gombkötő Antal mondott nagyobb beszédet és felkérte a kultuszminisztert, hogy
az iskolát adja át rendeltetésének.
A kultuszminiszter nagyobb beszédet mondott. Ismertette iskolaépítő politikáját, elmondotta, hogy tervszerűen akarja kiépíteni az u j
magyar iskoláztatást Ezt a célt szolgálják
az u j elemi iskolák, a középfokú iskolák és
az egyetemek is. Az Alföldet sok mellőzés
érte kulturális téren a múltban, ezeket kívánja most jóvátenni.
A miniszter beszéde után Milassin igazgató
átvette az iskolát és előadást tartott a polgári
iskolai oktatásról.
Az ünnepségek után a kisteleki kaszinóban
volt

Községjubileum, hősi emlékmű leleplezés, iskolaszentelés
(A Délmagyarország munkatársától.') Kistelek község vasárnap nagy ünnepet ült. Megünnepelte alapításának százötvenedik, templomának századik évfordulóját, leleplezte hősi
em^kmüvét és felszentelte uj po'gári iskoláját.
Az ünnepségen megjelent Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter, József főheroeg, dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök, dr. Aigner Károly
szegedi, dr. Farkas Béla csongrádmegyei főispán, dr. Csergő Károly alispán, dr. Somogyi
Szilveszter szegedi polgármester, dr. Shvoy
Kálmán tábornok a honvédelmi miniszter képviseletében.
József királyi herseg reggel nyolc órakor
érkezett meg Kistelekre. Lovasbandérium
várta a község határában, ahol Farkas főispán üdvözölte. A templom előtt felállított
diadalkapunál dr. Tóth Pál főjegyző mondta

d í s z e b é d ,

a község nevében a hivatalos üdvözlő beszédet
A fogadtatás után ünnepi mise volt, amelyen megjelent már Klebelsberg Kunó kultuszminiszter és a vele együtt érkezett szegediek
is. A szentbeszédet Glattfelder Püspök mondotta.
A

h ő s ö k

e m l é k m ű v é t

leplezték le ezután. A rohamra induló bronzkatona a Templom-téren örökíti meg Kistelek
hősi halottjainak emlékét. Ezen a téren gyülekezett össze Kistelek egész lakossága. Az emlékmű mellett emelvényt rögtönöztek a vendégek számára. Krámer Tamás kisteleki plébános mondott beszédet itt, majd felkérte
József főherceget az emlékmű leleplezésére.
József főherceg hatalmas ünreni beszédben
BELVÁROSI
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amelyen több pohárköszöntő hangzott el. Köszöntőt mondott többek között Farkas Béla
csongrádvármegyei főispán is, Szegedmegye
tervének legelkeseredettebb ellenzője, akinek
beszéde közben Dorozsma község egyik képviselője harsányan elkiáltotta.:

— Éljen Szegedmegye!
A bankett a késő délutáni órákig eltartott,
bár a kultuszminiszter és szegedi kísérete korábban elhagyták az ünneplő községet.

Keréfcpáro&feasi

a S t y r i a és T r i u m p h
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Szeged halála és feltámadása
írja: dr. Szabó László
LXIV.

A városi uraK
A királyi biztosság korában Szegeden nem
volt fölöslegesebb állás, mint a főispánság;
Dáni Ferenc főispánnak, noha szegedi volt,
a városban volt valami tekintélye, főként ama
kétévi várfogság révén, melyet a nemzet
ügyeért az abszolutizmus ideje alatt, elszenvedett, az a körülmény azonban, hogy az
árviz alatt nem őt nevezték ki kormánybiztossá, már elárulta azt, hogy a kormány Dáni
szolgálatait nem nagyon kívánja. A királyi
biztosság megszervezésekor Dáninak semmi
szerepet nem adtak s a hosszú és érdemes
múlttal biró, de még jó erőben levő férfiút
hamarosan nyugdíjazták Nem volt más hibája, mint hogy nagyon »körültekintő« ember volt: mindenkivel jó viszonyban akart
lenni, még akkor is, amikor az ügyek természete ezt nem engedte.
A város polgármestere, Pálfy Ferenc Szeged
patriarkális korának egyik hősévé magasztosul Mikszáth Írásaiban. A város e főtisztviselője makulátlan hirnevü, jó igyekezéíü és
nem is tehetségtelen ember volt, de a középszer mértékét semmiben sem multa felül. Mikszáth költötte róla azt a legendát, hogy Tisza
Kálmán, amikor öccsét Szegedre küldte királyi biztosnak, igy szólt hozzá:
— Ravasz, kemény emberek a cívisek! Ismerem őket Debrecenből. Azért hát vigyázz
magadra. Egy embernek azonban föltétlenül
hihetsz, mert az karakter.
— És az az egy ember?
—- Az Pálfy Ferenc, a polgármester.
Ugyancsak Mikszáth rajzolta a következő
képet is Pálfyról: »A kurtanyaku, rövidre
nyírott hajú öreg ur prototípusa az ős városi
polgároknak, aminőknek azokat képzeli szeretjük a fényes hajdankorból, midőn még karríosan jelentek meg a tanácsteremben nagy
horderejű határozatokat hozni, hogy azokat
aztán nyakasan végrehajtsák. Maga a színbecsületes és tisztességes. Egyszerű, igénytelen,
szerény, de mégis bizonyos patrícius kevélységgel. Még a megalázkodásában is bizonyos
büszkeség van. A teher, midőn nyakát meghajtja, a keserűség, mely hangjában van, mikor kérő szavakat kell kiejteni. Olyan halálos unalommal viszi hivatalát, mint egy
király, de mégis oly méltósággal és annyi
' lelkiismeretességgel, mint egy kezdő alispán.«
A történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni,
hogy ezeket a sorokat Mikszáth 1883-ban irta,
három évvel azelőtt még csipős megjegyzésekkel illette a polgármestert; például: »Pálfynak ez a jelszava: Hagyjatok engem aludni!«
Vagy: »Nem ő az oka, hogy a víz elöntötte
Szegedet s hogy emiatt Szeged, polgármesterestől, mindenestől nevezetes lett.« Van egy
kis fullánk Mikszáthnak ebben a megállapításában isr 'Az ember szeretné megcsókolni,
ahelyett, hogy megválassza, — kivált közigazgatási főnöknek, hová szívósság és erély kell.«
Még azt is terhére rótta Mikszáth, hogy a
kártyában keresett szórakozást.
Komjáthy Béla képviselő, aki gunyverseket
írt a rekonstrukciót végző urakra, a »Szeged
veszedelme« cimü versben igy szerepelteti
Pálfy t:
Nevem Pálfy Fercsi, polgármester vagyok,
Érdemeim nagyon bokrosok és nagyok:
Én honositám meg Szegeden a »csendeset,
Meg tudom becsülni a béiát, kilencest.
Izgatnak a skartok, a blattok és lézek
Mély belátásom van, hogyha kútba ítézelc.

De bármennyi lett volna Pálfvban az energia, semmit sem Wrt volna belőle érvényesí-

teni, mert a királyi biztosság idejében semmi
hatásköre nem volt. De már puszta jelenlétével, higgadtságával és helyiismereteinek bőségével lényegesen elősegítette a rekonstrukció
munkáját.
A szegedi urak közül Szluha Igost választott tagja volt a királyi biztosi tanácsnak.
Azelőtt Szeged egyik képviselője volt, de kibuklatta Bakay Nándor; de pénzügyi szempontból nem járt rosszul, mert mint képviselő, öt forint napidíjat kapott, míg mint
biztosi tanácsosnak napi 10 forint járt neki.
Ezt tudni kell, ha meg akarja érteni az ember Komjáthy Béla gunyversények reá vonatkozó szakaszát:
Az én becsületes nevem Szluha Ágost,
Méltósággal tudom adni a »nagyságosat
Sanda a nézésem, felgyűrt a nadrágom,
Nem szólok, ha előbb a szót meg nem rágom
Almaim világát Bakay feltúrta,
Képviselőségem miatta lett kurta
No de sebaj, hisz most ötért kapok tízet,
Eszemért az állam nagy uzsorát fizet
Pártállásom kétes, többfelé huz szivem
Mandátumért mindet elszolgálom hiven.

Mikszáth sokkal rokonszenvesebben irt rőla:
»Zárkozott és mégis nyilt, felgamaukus és
mégis érzékeny, szerény, de tele ambícióval,
leereszkedő és mégis gőgös, rátart ós. S e látszólagos ellentétekel mindaz magyarázza meg,
hogy ő két ember. Az egyik az a Szluha
Guszti, aki lusta beszélni is, aki per tu mindenkivel, aki ott szívja naponkint tajtékpipáját az Arany

Oroszlányon

és nem

érdekli

a világ folyásából egyéb, mint az, hogy amikor
a városi irnok urak kártyáznak, melyiknek
milyen a kártyájárása. ő maga azért játszik
ritkán, mert osztania kellene. A másik az a
Szluha Ágoston, aki az európai műveltség
nívóján áll, akinek meleg szive van, hatalmas ítélőképessége és magvas gondolatai. Az
egyik a másikkal gyakran összetéveszti magát. E két egyén mindig viaskodik benne,
hol az egyik, hol a másik keveredik fölül egyegy pillanatra... Szluha Ágoston valódi szegedi
ember — eszményítve. Pityke — aranybólt,
A »benszülött vörös indiánusok« legcsíszoltabb példánya. Korán lett népszerű s korán
adtak neki nagy szerepet, amit ő igen későn
vett észre. Ez röviden az ő tragédiája.« A
rekonstrukció folyamán a város rendőr-főkapitánya lett

ros már kezdett szépen újra épülni, Zomboryból újra kitört az optimizmus:
— Megérjük mi még, mondogatta, hogy a
király megunja Bécséi és idejön lakni a reáliskolába !
Hogy miért éppen a reáliskolába akarta
Zombory szenátor bekvártélyozni a királyt,
azt is megmagyarázta Mikszáth Kálmán:
A reáliskola olyan szólásforma, amiről nehéz leszokni. Abból a korból való az még, mikor a szegediek szegények voltak. Ha kiállítás
volt: hol tartsuk? A reáliskolában. Ha asszentáció
volt: hol megy végbe? A reáliskolában. Ha egyetemről ábrándoztak: hol helyezik el? Hát természetesen a reáliskolában. Egy ezredet is kértek
egyszer. Az is a reáliskolában lesz elszállásolva.
Nem volt más nagyobb épületük, csak a reáliskola, de az aztán olyanná lett, mint a szegény
ember plaidje: hol bunda, hol szőnyeg, hol ablakfüggöny, hol lábtakaró. Az egész világ belefért nekik a reáliskolába.

Szeged nem érte meg, hogy a király oda
költözött volna a reáliskolába, de azt megérte,
amit Mikszáth csak ábrándnak jelzett: hogy az
egyetem csakugyan beköltözött a reáliskolába
Á törvényhatósági bizottság egyik legbuzgóbb és legértékesebb tagja, Pillich Kálmán
ügyvéd Bakay helyett, aki lemondott, 18S0
május 10-én tagja lett a királyi biztosi tanácsnak, Komjáthy Béla igy énekelte meg:
Mondják, jeles kertész, sok gyümölcsöt termel,
Madártól, — mert ott van — félteni azt nem kell.
Állva mit sem végez, — no, mert ur, nem paraszt.
Ha szerit ejtheti, minden dolgot halaszt
Jégverem, üvegház, együtt kombinálva
Pozitjv, negatív, összeférnek nála.

Mikszáth rokonszenvesen emlékezett meg
róla: »Szeretetreméltó minden irányban. Erdemei pedig, melyeket leginkább a vízvédelem,
körében szerzett, följogositják azon kiválóbb
szerepre, amelyet játszik. Nagy talentumnak
nem válik be, de sok bátorság, helyes itélőtehetséggel párosult rusztikus észjárás s amellett jókora adag prókátori furfang van benne. Ezzel imponál a gyengéknek; kedélyes
egyéniségével s fesztelen ragaszkodásával pedig magához köti az erőseket.«
A várost képviselte a biztosi tanácsban dr.
Rosenfcerg Izidor ügyvéd. Komjáthy a »Szeged veszedelmében« ezeket mondatja vele Tisza Lajosnak:
A város jogait bár százszor megsérted,
A közgyűléseken lándsát török érted.
Jutalmat nem várok, hisz tudom előre:
Nem ok nélkül vagyon a kutyának bőre!

Dr. Rosenberg, miután nevét Rősa Izsóra
változtatta, meg is kapta a kutyabőrt: a magyar nemességet »várhelyi« előnévvel. Mikszáth szerint »valahányszor csillapító szert
kellett beadni a felpezsdült vérű közgyűlés,
A város felépitésének egyik csendben dol- nek, Tisza mindig készen találta őt a házi
gozó, szerény munkása volt Szabados János patikájában«. De azt is elismerte róla Mikszenátor. Mint újságíró került Szegedre s a száth, hogy »a legszorgalmasabb ember és
Szegedi Híradót
szerkesztette. Nem sokkal az a legnagyobb munkaerő, egyike a legokosabb
árvíz előtt választották meg városi tanács- embereknek Szegeden... Higgadt, sima, mint
noknak. A színház építésének ügyével igén az angolna s ildomos, mint a harmadnapos
sokat vesződött és főként a kulturális ügyek férj«.
'
érdekelték. <3 alapította meg a Dugonics-Társaságot is. A rekonstrukció körül szerzett érdemeiért a király »különös megelégedését«
fejezte ki.
Kölcsey ucca 7. sz. alatt. Ui ékszerek készítése, régi
45') EzOstözés é s a r a n y o s á í i !
Zomborv Antal városi tanácsnokról már éksz'rck tavltása.
több izben megemlékeztünk. Zombory gondozta a város pénzügyeit és az volt a jelszava,
hogy »többet ér egy adóvégrehajtó, mint a
legnagyobb szónok a világon. Sovány, vézna
szakszerű
javítását
Jutányos
ember volt és Mikszáth azt a tréfát koholta
áritan
vállalja
róla, hogy mikor a király az árvíz után
Szegedre érkezett, mihelyt Zombory Tónit
meglátta, mindjárt sírva fakadt. Zombory már
##
az árviz előtt is gyakran hajtogatta, hogy
##
»Szegednek külön minisztérium kell«. KinevetSzőnyeg
Üzem
— Kárász
ucca 9.
ték. Az árviz után azonban Szeged csakugyan
Telefon
9-74.
911
megkapta a »külön minisztériumot« — a ki-

Aranymüvesmühely!

Gahor

rályi biztosság alakjában. Amikor pedig a vá-

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

Szeged halála és feltámadása.

Megrendelhet« a D é l m a g y a r c r s z A g kladAblvatalAban. (Telelőn SOíi.)
•HM I, iiipiiih« Részletfizetésre Is k o p h a t ó .

ID2D június I I .

Salamon

n p l MVGYAIK

Béla*e$ték!

Soha nem látott szenzációnak Ígérkezik a közeli napokban Salamon Béla és a Terézköruti Színpad
jövő heti vendégjátéka. Emiitettük már, hogy milyen fejedelmi ajándékokkal kedveskedik a népszerű művész
hódolóinak, amikor a még általa vidéken sohasem játszott Vonósnégyes-t is műsorába iktatta, a szerző nj
átdolgozásában. Ha még hozzávesszük, hogy a már nálunk is annyira megkedvelt müvésztársaságot a Terézköruti Szinpad három olyan kitűnő művészével gyarapította, mint Sárossy Andor, Lengyel Gizi és Jármay
Karola, akik a Terézköruti Szinpad ezidei műsorában a legnagyobb döntő sikereket aratták és ezáltal ogy
olyan művészi együttest szervezett, amely a maga nemébon páratlan. El lehetünk készülve arra, hogy az eddigi
szenszációs előadásoknál is még tökéletesebb és ragyogóbb produkciókat kapunk. A kabaréirodalom remekei, a
kabarészinjátszás reprezentánsainak előadásában valóban olyan élmény lesz, amely sokáig felejthetetlen marad.

/ ' 1 1 ' íedd. R. kat. Barnabás ap. Protes' •*•
>áns Barnabás Nap kél 4 óra 03 perc
kor, nyugszik 7 óra 56 perckor.
Somogyi könvvtár zárva. Múzeum nyitva délelőtt 10-től (él l-ig.
Egyetemi könyvtár vasár- és finnepnap zárva.
Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tartanak: Grönwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.:
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.:
777.)
Temesvári József,
Kelemen
ucca 11.
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres u.
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.:
5.) Törők Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel.:
364. sz.)
B y i

— A mintapolgáriiskola tanári testülete A Budapestről Szegedre áthelyezett polgári iskolai tanárképző főiskola gyakorló polgári iskolájához a
vallás- és közoktatásügyi miniszter most nevezte
ki a tanárokat. Ez az iskola, amely hivatva lesz,
hogy a jövő polgári iskolai tanárainak mintát mutasson, a jövő tanév elején nyilik meg a Boldogasszony-sugárut 8. szám alatt most épülő iskolaépületben. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek most leérkezett rendelete szerint a tanártestület a következőkből alakul: igazgató: Szen e s Adolf, a Budapesten megszűnt gyakorló polgári iskola volt igazgatója, ismert tankönyvíró,
tanárok: R a d n ó t h y n é H r a b o v s z k y Irén. az
Erzsébet nőiskoía gyakorló iskolájának volt tanára, N e m e s Irma és W i l l i n g n é M a t i e g k *
Istvánka szegedi II. ker. állami leányiskolái, Dóz s a Antónia és P a p p Gizella szegedi III. ker.
állami polgári leányiskolái rendes tanárnők, Beá i k o v i c h Lajos szegedi III. ker. és M u t h János szegedi I I . ker. polgári fiúiskolái rendes tanárok K r a t o f i l Dezső, a hatvani felső mezőgazdasági iskola igazgatója, M a c k ó Gyula, az
egyeki polgári iskola igazgatója, J á r m a y Vilmos
bicskei, J e g e s Sándor kisteleki és K e n d o f f
Károly mátészalkai polgári iskolai tanárok. A testneveléssel a' leáuyoknál R u d a Erzsébet, a fiuknál S z e k s z á r d y Boldizsár okleveles testnevelő
tanárokat bizta meg.
— A polgármester gyöngélkedik. Dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester hétfőn nem jelent
meg a hivatalában. A miskolci ut és a szombati,
vasárnapi miniszterlátogatás sok fáradsága annyira
kimerítették, hogy
könnyebben
megbetegedett.
Előreláthatólag csak szerdán veszi át ismét B
hivatalát.
— Finn vendégek Szegeden. Kedden finn vendégek érkeznek Szegedre, egy magasabbrangu katonatiszt, egy kereskedelmi tanácsos és egy politikus. A vendégeket L á s z l ó Berthold. a helsírt gi magyar kereskedelmi kamara tiitkára kiséri el. A finnek Mezőhegyesről jönnek, ahol az
állami birtokkezelést tanulmányozták. A város
este szükebbkörü vacsorát ad tiszteletükre a Tiszában.
i
Automata
villámhárítót
azonnal
szerel
Deulsch, Kárász-u- 3. Telefon 8-71.
665
— Nagy biró feleségül vetle Lubik Júliát. Budapestről jelentik: Dr. N a g y István volt kény33333szeregyességi biró, feleségül vette L u b i k Júliát. Nagy István és felesége válópörében még a tavasz elején kimondták a válást, azóta Nagy Istvánná is férjhez ment egy orvoshoz.
— SZALLODAUTALVÁNY a budapesti Bristolba vagy Royalba egész nap kapható a D é I m ag y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a léinek nem kell irni, sürgönyözni, vagy lelefoqálnl,
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondoskodik egyéb kedvezményekről is.
— Leventeverseny Dorozsmán. A kiskundorozsmai járás tanulóifjúsága és a járási levente-egyesületek junius 16-án Kiskundorozsmán, a leventesporttelepen sportversenyt tartanak.

A kormányzó köszöneíe
Aigner főispánhoz
Ismeretes, hogy dr. Aigner Károly főispán
a junius 5-iki évforduló alkalmából táviratot intézett a kormányzóhoz. A kormányzó
most a kabinetiroda utján a következő levelet intézte a főispánhoz:
»A Kormányzó ur ő Főméltósága különösen
jóleső, érzéssel fogadta Méltóságodnak a junius 5-iki évforduló alkalmából Szeged város
hazafias közönsége nevében tanúsított kedves
figyelmét. A megemlékezés erről az évfordulóról ő Főméltósága lelkében meleg visszhangra talált, felidézve a liz év előtti nehéz
napok emlékét, amidőn a hazaszeretet egy törekvésbe forrasztotta össze a . Szegeden öszszegyülteket és kezdetét vette az a lelkes munka, melynek egyetlen célja a haldokló ország
megmentése, talpraállitása volt. A Főméltósága melegen köszöni Méltóságodnak és Szeged közönségének a visszaemlékezést s az ez
alkalomból is kifejezésre juttatott ragaszkodást és jókivánatokat.
Budapest, 1929 évi junius h ó 7. napján.
Vériesy

s. k., a kabinetiroda főnöke.«

— Tonelli Sándor előadása a plakátmflvészetl
kiállításon. Vasárnap délelőtt a plakátmüvészeti
kiállításon, a Belvárosi Mozi első emeletén, kedden
délután 6 órakor a kiállítás keretében dr, Ton e l l i Sándor tart előadást;
x A tea szó enyhe, édes illatot, tarka lámpák
bágyadt fényét, ismeretlen hangszerek muzsikáját
varázsolja eiénk. A zümmögő teaüst mellett szinte
élvezzük azt a hangulatot keltő erőt, amelyet a
tea magában rejt. A Queens blend, a Meinl-cég
teakeverék-különiegessége a legjobb I
— Műkedvelő előadás az ujszegedi kulfurházban.
Az ujszegedi kulturhgz nagytermében szombaton
és vasárnap este a Napközi Otthon javára jól sikerült műkedvelői előadás volt. Színre került az
»Obsitos«. A darabot H a j a b á c s Ernő elemi
iskolai igazgató rendezte. Minden egyes szereplő
igyekezett, hogy a nagytermet megtöltő közönségnek kellemes szórakozást nyújtson. Püspöky Gézáné óvónő a »Nemzetes asszony«
szerepében
nagy tapsot kapott. Igen ügyesen
szerepellek:
Püspöky Terike, Hajabács Ernőné, Kovács Sándorné, Ábrahám Bözsike, Nyuli Lajos, Császár
József, Flacht Pál, Hajdú Etus, Wo'ttreng Médi,
Laflör Mand, B ^ t a Irén, Valentin Etus, Lantos
nővérek. Bíró Aranka, Zengő Elemér, Szilágyi
János, Nagyvári János és Reín József. Az előadás
után reggelig tartó tánc volt.
— A Katolikus Nővédő nyereményei. A Szegedi
Katolikus Nővédő Egyesület ismételten közzéteszi
az állatsorsjáték kihúzott számait, hogy a megnyert számok tárgyait átvehessék. Az 1272-ős szám
egy pár galambot, 1583. és 680. egy-egv pár tyúkot, 6253., 3545., 1494. egy-egy pár nyulat, 314G.
egy pár kacsát, 6312. egy bárányt, 27Ö2. egy sertést, 1844. egy borjut, 1429. számmal a főnyereményt, egy fejős tehenet nyertek. A következő
nyereményt átvették: önody Pál hordár egy pár
libát, Vetró Oszkár egy pár kacsát, Rózsa Antalné
egy pár kacsát, Horánszky Miklós táblabíró egy
pulykát, Bellák Károly kályhásmester egy pulykát,
Csókási Ferenc bádogosmester egy pár libát, özv.
Klivinyi Istvánná egy pár galambot, Fodor Mária
egy pár galambot, Alsóvárosi plébánia egy malacot.
x Vászon- és szandálcjpök, valamint a leggyönyörűbb nyárt cipödivatujdonságok beszerzésére
máris megindult a vásárló közönség áradata DelKa rt., Kárász-ucca 14. sz., fiókja felé. Ne késlekedjen ön sem!

| Svájci órák, ékszerek résaldiiseSésra
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Hasszorulás, rossz emésztés, erős bomlási
és erjedési folyamat a gyomorbélhuzamban,
bélbaklérium- és gyomorsavtultengés, az arc*
bőrön és a háton mutatkozó kiütések, valamint
karbunkulusok a természetes »Ferenc Jozsel"
keserűvíz használata mellett visszafejlődnek.
Számos gyakorló orvos a Ferenc József vizet
mór évtizedek óla mindkét nembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel
rendeli. Kapható gyógyszerárakban, drogériákban és fiiszer&zletekben.
B.4
— Megjelent a Magyar Világ legújabb száma.
Lázár István szerkesztésében most jelent meg a
M a g y a r V i l á g junius elsejei száma. Az u j
szám gazdag tarlalmából kiemeljük: Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, ifj. Lázár István novelláit,
Kosztolányi Dezső, Ernőd Tamás, Falu Tamás,
Lőrinczy György verseit, Harsányi Zsolt, Glatz
Károly, dr. Waíter Ernő cikkeit és Lázár István
»Omlik az udvarház« cimü nagyszerű regényét.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Rákóczi-ut 13.

Aulúfaxi 300-as telefonon, olcsóbb lett. Próbálta meg!

— A Borsszem Jankó friss száma a legpompásabb adomákkal mulattatja az olvasót M o In á r Jenő nagyszerű lapja E ö t v ö s Károly három
ismeretlen anekdótáján kívül a hét legbrilliánsabb vicceit, tréfáit és karikatúráját adja. Gásp á r címlapja művészi. Olvassa el a B o r s s z e m
J a n k ó u j adomapályázatát. Előfizelőink nagy
kedvezményben részesülnek. Havi 60 fillérért kapják a B o r s s z e m J a n k ó t . Tessék megrendelni.
x Villamos szellőztetők legolcsóbban Fonvó Sománál. Kölcsey-ucca 4.
729

Színházjegyek
a Délmagyarország jegyirodája*
ban elővétel! Éj nélkül válthatók

Müvé&szétfő
Sándor Erzsi és Böhm Endre
a Rigoletioban
Junius melegedő temperaturájával melegedne*
a színházi esték. Vendégjárások vonulnak át a
lecsépelt repertoáron és hoznak annyi szenzációt,
hogy a nyárban színháztól idegenkedőket is becsábitja a nézőtérre. Szerencsés ötlet volt például B ö h m Endrét ismét meghívni. Mult évben a meglepetés első, frenetikusán jelentkező
kirobbanása Böhm Endrében nemcsak a karriér
előtt álló, boldog és tehetséges
szegcdi
fiút
vette körül
az ünneplés melegével, han n m
művészi teljesítményének nagyszerűsége,
amely
minden kezdő tapogatódzása mellett is lekötött
intelligenciájával, ösztönös beleélésével, megkapta
az embereket. Szinte kíváncsian vártuk, hogyan
haladt most ennek a kitűnő fiatal énekesnek hangbeli és játékbeli fejlődése. Ismét Rigoletto szerepét énekelte, az összehasonlítás tehát kézenfekvő
volt. Leszögezhetjük: Böhm Endre rendkívül sokat tanult és nemesedett, művészileg nagy perspektívát mutat. Hangja ércesebb, amellett az édes
bel-cantónak baritonnál ritka lírai bensőséget,
igazi szivhangokat tárt fel. Csupa érzés és ösztönös muzikalitás, artisztikus és finom ökonómia
az éneke. A játéka pedig mimikában, mozgásban^
valósággal megrázó, a nagyszerűségig emelkedő.
Nagy sikere volt, -a közönség melegen nyilatkozott
meg mellette.
Gildát a budapesti Opera nagyszerű művésznője, S á n d o r Erzsi énekelte. Kissé talán indiszponált lehetett, mindamellett nagy élmény volt
kifinomult éneke. Iehelletnyi koloraturája, amelyben benne csillogott a tökéletes tudás és a tökéletes énekkultura minden szépsége. A két vendéget elragadtatással vette körül a hallgatóság és
sokszor szólította függöny és vasfüggöny elé. A
herceget S z ó r á d énekelte, dicséretére kell irnunk, hogy a staggíone szokásokra jellemző hangos érvényesülés útjáról az egyszerűbb és álpáthosztól mentes stilus felé hajlik. Még nincs
ECölcsey ucr.a 7.
m
Nagy óra- és ékszerjavitó műhely.
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a technikának azon a fokán, hogy az egyszerűségben is kiérezhető legyen a nagy forma, de
studiumokat végez és ez biztos utja a haladásnak.
A szépen sikerült operaestnek többi
szerepét
G a i s l e r Lola, A r a n y és F o d o r töltötték
be sikerrel. F r i d i karmester nagyszerű lendülettel dirigált és nagyban hozzájárult, hogy zavartalanul élvezetes estéje volt a hallgatóságnak.
A tapsból, sikerből ez a kitűnő muzsikus is kivette részét. Nem vagyunk ünneprontók, ha megállapítjuk, hogy egyedül a kellékes nem tudta
a szerepét
L v.
•P
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Berger László
festéklfereskedésében, Tisza Lajos körút 51. (Ottovay vasüzlet mellett.) sei

Sport
Szegény Sabária
(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 )
— N a Isten velük, Sabária! — kiáltott e g y
A rendes vasárnapi csattanóval kezdődött. Vakitó
meccspolgár, de ebben a kiáltásban volt egy fis
villám sistereg le, utána másodperceken át tartó
gyengéd fájdalom is.
morajlás, majd a szelek szárnyán vágtató zuhatag: roham az állóhelyről a tribünre, georgetteruhás meccsladyk sikongva menekülnek a fedél
alá, öreg és kopasz futballt utánzók rendes fürdőt
vesznek, így megy ez hétről-hétre. Most is így
volt: elsiratták a Sabáriát, azért hullatott olyan
sok záporkönny a földre.

« ».)

Volt balszerencse, ami a Sabária nyomába szegődött, de azért megdöbbent a tribün, amikor a
súlyos tehetetlenségi szimptómákat észrevette. Egyre támadni és egyre gólt nem lőnni: ebből állott
20 percig a Sabária, azután jöjjön, aminek jönni
kell jelszóval az egykor büszke szombathelyi team
beleegyezett a Bástya győzelmébe.

nemcsak egészségesnek
tartják a babkávét, hanem azt különféle
betegségeknél rendelik.

Meinl Gyula Rt.
Klauzál tér 2. sz.
482b

A színházi iroda hirei
A revizor: Gogoly páratlanul mulatságos vígjátéka ma este szerepel ismét a színház játékrendjén. A címszerepet ezúttal is Páger Antal
játsza, mig a többi vezetőszerepekben Vágó, Kormos Margit, Egyed Lenke, Herczeg, Szilassy, Nagy
György, Veszely, S. Geszti Rózsi, Oláh, Sümegi,
Rónai és Szilágyi nyújtanak pompásnál pompásabb
alakításokat
Sándor Erzsi és Bíihm Endre vendégjátéka »zerdán este: a Bohémélet. Sándor Erzsi kamariénekesnő, a magy. kir. Operaház örökös tagja és
Böhm Endre, a szegedi származású kiváló operaénekes szerdán este a Bohémélei-ben, Puccini népszerű operájában lép ismét fel. Mellettük a főszerepeket Sz. Patkós Irma, Szórád, Arany, Fodor, Herczeg, Veszely játszák. (A. bérlet.)
Csütörtökön este megismétli a színház Kálmán
Imre nagy operettjét, A csárdáskirálynő-! Sz. Patkós Irma, Dayka Margit, Tolnay, Páger, Herczeg
játszák a főszerepeket.
Hegedűs Gyula ujabb vendégjátéka;
Pénteken este: Az ördög. (Premierbérlet.)
Szombaton este: Az ördög. (A. bérlet.)
Vasárnap délután: Agglegény apa. (Mérsékelt
nelyárak.)
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal; A csikós. Helvárak 20 fillértől 1 pengő
30 fillérig.
Vasárnap este Harmaih Hildával a cimszerepflen a Marica grófnő kerül színre. (Mérsékelt
helyárak.)

A múltkor azt irtuk, hogy a közönség dermedten,
magába rogyva, elszótlanodva asszisztált a ferencvárosiak féltucatnyi góljának, most ismét beszélhetünk arról, hogy ennek a publikumnak csak
egy kicsit kell mutatni a lelkesedésből, egy kicsi játékkedvet, zug ez a tömeg ugy, hogy nincs
az a követválasztás, ami ekkora lelkesedést és lelkesitést tudna kihozni. Ezt a közönséget meg
kell becsülni. Szeszélyes, annyi bizonyos, de a
Bástya talán nem az?

Valódi amerikai

«^lantién

füntötrikók

egyedüli gyári lerakafa.

Strandkahátok,
sporttrikók,
frotirköpenyek.

Előbb hat gólra, azután háromra eggyel sem
felelni, ez már szomorú dolog Hol vagy Sabária!
— kiáltotta ijedten, de nem minden melankólia
nélkül Herczog E'dwm, a Sabária menedzsere. Bár
az eredményen nem lepődött meg. Szegeden a
legjobb Sabária is pórul járt már.
Rendes gólok voltak a szegedi gólok. Varga
remekül vágta be az elsőt, de hogy átgondolja,
amit akar, azt a második gólja bizonyította, amit
Simóka segítségével küldött Weinhardtnak: csak a
fejét tette oda és Ívelve rohant a labda a hálóba.
A harmadiknál Weinhardt közreműködésére sem
volt szükség. Nem is volt a kapuban, amikor
megkapta Stemlertől a harmadikat.

LUfZTIG IMRE
harisnya és kötöttáru
különlegességi üzlete

Széchenyi tér

48

2 . Telefon 10-18.

Sacher-PenslO Budapest, V., Berlini tér 5,

I. em.. közveuen x nyugati p.-u. löszomsr.cd* áiaban
Te je>rn u'láa'akitva, mmdrn kényelemmel eüái tt eleeíns, abszolút tiszta szobák hideg-meleg folyóvízzel, lürdflszobák, társalgó, terrasz és eeyéb közbs meiiékhe'yiséeek, — Elismei)
ei«órargu konyhai — Telel n: Au'. 157—86
980
PensIA napi P 8—10--.
Két tgyas szoba P t5-1S-—,
pM*

Saisen eladás
kezdődött!
r •

Növendékhangverseny. F u c h s
Ervin növendékei ismét szép eredménnyel mutatkoztak a nyilvánosság előtt. A Kass nagytermében nagyszámú
közönség tapsolt K e m é n y MSdinek, S a l g ó Zsuzsának, N á 11 y Jánosnak,
K e l e n Istvánnak,
N e u m a n n Zsuzsának, B u c h w a l d Edithnek.
Különösen kitűntek tudásukkal K u n Jutka és
S c h n e r r Zsuzsi. Valamennyi növendék játékából a jó pedagógus vezetése és muzikális szelleme
emelkedett ki. A haladó tanítványok közül sikert
arattak R e i c h l i n g e r Ducika, G r o s " i Zsuzsi.
Külön említést érdemel a tehetséges G1 ü c k Ila,
V á g ó Klári. H o f f e r Aranka
és Z e i s l e r
László.

iirdOrohdhf

Benedek j ő volt, elragadó, különösen Povoloyi
és a Buresch elől ragadta el a labdákat. <3 legalább a levegőben úszott, nem ugy a társai, akik
sokszor a pocsolyákban voltak kénytelenek pólóznl. Emmerling akkorákat rúgott, mintha valamennyit üdvözlésnek szánta volna az égi hatalmak felé. A Króni hova-tovább leszoktatja az
ellenfél csatárait a durvulásról. Simóka — ritka
föurl erény — egyetlen egyszer sem hagyta meglógni a vendéget, igy azután nem is égette meg
a Kása egyetlenegyszer sem a száját. Stemler
olyanokat lőtt, mint egy negyvenkettes, Vargáról
pedig még viccet sem szabad csinálni, mert az,
amit produkált: a legvérbelibb csatárjáték. Ábrahám is ráijesztett Weinhardtra, de az mintha az
utóbbi időben kissé hozzászokott volna a gólokhoz.

,Joppe" minden divatszinben 12
Burett ö l t ö n y
G u m i k á b ó l
V á s z o n Hu ö l t ö n y
NŐI k a b á t o k

20
20
. .
O
20

Blau Ignálz, Kelemen ucca 5.
C é g e m r e k l á m ) a :

'
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Mérték után öltöny ió anyagból 80 P.
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Kiesés — léíszámemelés?
Irta: bástyái Ho'tzer Tivadar.

Annak idején, amikor csekélységem a PLSz
alelnöke voll, az osztálycsere (akkor még igy
hivlák) kérdésében a PLSz elnöksége döntött.
Három indítvány feküdi a gyűlés előli: az
első índitvány, — amely az én felfogásommal
teljesen egyezett — az volt, hogy egy kieső
legyen. Ezen felfogásom melleit képességeimet
latba vetettem azon érvek felsorolásával, hogy
a küzdelmek komolysága egy kiesőt megkövetel, viszont az alapítási költségek nagyságára is hivatkoztam, de fő inditó okom az
volt hogy — ismerve Csányi dr. (33. FC)
felfogását — az egy kieső és az egy osztályozót illetőleg a magam részéről mini sportszerűtlen és igazságtalan osztályozó mérkőzést perhoreszkáltam.

A nagyobb
mai

Budapest 9.15: A rádió házitriójának hangversenye. 11: A m. kir. budapesti rendőrzenekar
fuvóseg.yüttesének hangversenye a Vigadó-térről.
15.30: Á Tündérvásár meseórája. 17.10: Operettrészletek. (Zenekari hangverseny.) Vezényel: Polgár
Tibor. 19.30: A m. kir. Operaház »Háry János«
előadása. 22.30: Rigó Jancsi és zenekarának hangversenye az Emke-kávéházból. — Berlin. 20:
Tarka-est. — Bern. 17: Zenekari hangverseny. 20:
Hugo Mari-est. 21.20: Vidám zene. 22.15: A hangverseny folytatása. — Bezter«. 20.45: Beethovenhangverseny. — Bordeaux. 20: Zenekari hangverseny. — Bruxelles. 17: Kmarazene. 20: Zenekari
hangversenyközvetités az állatkertből. — Frankfurt. 20.15: Szimfonikus hangverseny. — Köln.
20: Strauss Richard-est, zenekari hangverseny a
szerző 65. születésnapja alkalmából. — 2. L O.
London és 5xx Daventry. 18.45: Beethoven zongora-szonáták. 21.40: Boito »La Gioconda« cimft
operája harmadik felvonásának közvetítése a királyi operaházból. — Milánó. 13.55: Jazz-band.
17: Szórakoztató zene. 19: Jazz-band. 20.30: Régi
olasz zene. — Nápoly. 21.02: Hanfjverseny. —
Oslo. 22.05: Modern tánczene. — Praha. 20: Kamarazene. — Róma. 21: Olasz opera-est, részletek: G. Puccini »Turandot« cimü operájából. —
Wien- 20.10: Offenbach »Der Goldschmied vön
Toledo« operájának előadása.

Az első indítványban — felfogásomat elfogadták és lándzsát törtek mellettem Ferencváros és Kispest — kisebbségben maradiunk.
A második indítvány, amely a liga Ilik osztálya részéről jött, két kiesőt kért. szintén
kisebbségben maradt, igy a PLSz elnöksége
az egy kieső és egy osztályozóról szóló indítványt fogadta el, de nem a szezon befejezé'
sével, hanem jóval a közepe előtt.
Lehet-e most már, midőn valószinö, hogy a
kieső a Szabária és az osztályozót játszó
Kosűs lesz, egyszerűen egy év küzdelmének
komolyságát megsemmisíteni; szabad-e az
Attilá-nak egy évi kálváriáját elfelejteni akkor, ha
arra hivatkoznak az „emelők*, hogy csakis a
liga mérkőzések vonzanak közönséget, ha az
előző percekben létszámot emelve, a komoly
küzdelmeket megszüntető* állandó létszámemelési protekciós alakulatok bentfariását támogatják ?

nagytermében, A kis csöppségek között nem
egy már a jövő komoly ígérete, Fellünési
keltett a gyermekek közül a temperamentumos Buócz Zoltán, a támadőkész és rendkívül ügyes PODP László, Horacseh Rezső és
az ötéves Saioo Gabi, Telbisz Györgyike,
Schwarz Pál, Schwarz Dezső, Keim István
A magam részéről a liga első osztályának szerepeltek még a gyermekek közül elismelétszámemelését erkölcsi és anyagi szempon- résreméltó sikerrel. A diákok közül tapsokat
tokból helyesnek tartom, de nem most, — kapott Reiter György, Dómján Jenő, Ad/er
mert az 1928/29-iki ligamérkőzések a határo- Dénes, Wmkler János, Dómján
Endre és
zat érlelmében le fognak zajlani, itt létszám
Barnabás, Knetfer Pál. Detirich Barnabás,
emelésnek nincsen helye —, hanem az Dérv Endre, Tötök Béla, Buocz Elemér,
1929/30-as évre legyen a létszámemelés, de j Winkier Elemér, Gál Imre.
ne Osztályozóval.
Akkor nyugodtak lehetünk, hogy komoly, becsűleles küzdelmet Iát
a közönség, amelynek bizalmát és támogatását meg kell tartanunk.

Hungária—Bocskay 3:3 (2:2)
A bafnokjelölt Hungária leadott egy pontot
a kitűnő Bocskaynak. Most már a Hungária
csak ugy nyerheti meg a bajnokságot, ha
hátralévő két meccsét megnyeri,

Újpest—III. ker. 3:0 (3:0).
Kispest— Nemzeti 4:1 (2:1).
Somogy-Vasas 6:0 (1:0\.

Amalőr bajnokságok
SzTK-Zrínyi KAC 3:0 (1:0)
A Kitűnő formában levő SzTK ezzel a győzelmével bizonyosan meg tudja szerezni az
oszlálybajnokságof.

Vasutas-SzAK 4:3 (4:2).
KEAC-MAK 3:1 (2:0).
Szegedi reálgimnázium—Debreceni fő-

lea&óállomásolc
műsora

F r S l n k Ó üÍRiOr^ó^razírtórában
Dugonics-tér (Szegedi Napló hAz)

„Virágkrém".
kaphatA a fe!ü!mti!hata)lan hafásu

Sxerkesxiői

Uscnei

Négygyermekes apa. Panaszát szíveskedjék szerkesztőségünkben élőszóval is előadni. Kérjük, keressen fel bennünket a szerkesztőségben délután
6 óra után.

Délmagyarország

állandóan gyarapodó kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő,
tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér,
heti előfizetőknek 16
fillér.

I AT

legtartósabb

luxuskocsi!

bajnok-

Olcsósága, karosszériájának gyönyörű vonala, motorjának zajtalan sima járása, minden
más márkájú luxuskocsi elé helyezi magát.
Tekintse meg liülönböző typusainkat, biztosan megtalálja az önnek legjobban megfelelői.

Változás az UTC vezetésében. Rengey

TypusaiiÉ 509, 520, 521, 525 négy és hatiiléses kocsik.

r e á l 2:1 (2:1). (Vidéki középiskolai
ság.)

Béla, a Szegedi MTE éveken kérésziül volt
vezetője, az elnöki tisztségéről lemondott.
Mint hírlik, semmiféle vezetésben nem fog
résztvenni.
A „ T i s z a " sikere. A budapesti evezősversenyen a Tisza Szegedi Eoezős Egylet
a nyolcevözős versenyben második helyezési
ért et a Hungária elölt

Armenlano

gyermek-vivóakadémiája.

Armentano Ede vívómester tanítványai vasárnap vivóakadémián mutatkoztak be a Tisza

Taxisok! 5©9-e$ kocsit vásároljanak, olcsó, tartós,
kis üzemköltségii.
D é l k e r ü l e t i

k é p v i s e l e t :
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zek&iiesz é s Vészíts, Kölcsey u. 11.
Telefon

11-62.
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Apróhirdetések

••

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.31.25, London
25.19 háromnyolcad, Newyork 519.62,
Brüsszel
72.18, Milánó 27.18.25, Madrid 73.85, Amsterdam
208.62, Berlin 123.92, Bécs 72 99, Szófia 3.75, Prága
15.38.5, Varsó 58.25, Budapest 90 59, Belgrád 9.12.75,
Bukarest 3.08,

Mt^*

«

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.72—27.87.
Belga frank 79.45-79.75, Cseh korona 16.92-17.00.
Dán korona 152.35—152.95. Dinár 998-1004, Dollár 570.70-572.70. Francia frank 22.30-22.50, Hollandi forint 229.75—230.75, Lengyel zloty 64.05—
64.35, Leu 3.37-3.41, Lira 29.95-30.20,
Német
márka 136.50-137.00, Norvég korona 152 45-153.05,
Osztrák .schilling 80.42.5—80.77.5, Spanyol pezeta
81.00-81.70, Svájci frank 110.15-110.55, Svéd korona 152.95—153.55.

h a bútorozott szobát
vagy lakást keres,
vagy bérbe akar adni, mert 10 szóig csak

'

^

30 fillér
egy apróhirdetés

^^fer

a Délmagyarországban és azt mindenki
olvassa.
A hirdetés szövege
és ára a kiadóhivar
talba (Aradi ucca
P. sz.) küldendő. Tiz
szón felül minden
további szó 3 fülér.

St

£

Irányzat; A mai értéktőzsdén a forgalom vontatottan és kissé egyenlőtlen irányzattal indult,
mivel a spekuláció csak egyes papírok iránt mutatott érdeklődést. A tőzsdeidő későbbi folyamán
az irányzat a szilárdabb berlini hírek ellenére is
elgyengült, mivel a Bauxit-részvények ujabb 11
pengős áresése az egész piacra kihat és a papírok legnagyobb részében 1 százalékig terjedő árlemorzsolódást idézett elő. A Bauxiton kivül említésre méltó árveszteséget szenvedett a Fegyver
és a Lámpa. A forgalom mindvégig csendes volt,
a piac kedvetlen hangulatban zárt. A fixpiac teljesen üzlettelen, a valuta- és devizapiac lényegében
változatlan.
Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza
o k t köt. 23.48, 23.56, 23.42, 23 62, 23.50, 23 61;
23.54, zárlat 23.55-23.56, lesz. 23.60, mára köt.
25.50, 25.56, 25.40, 25.55, 25.44, zárlat 25.44-25.45,
lesz. 25.40. Rozs okt. köt. 19.80, 19.74, 20.00, 19.75,
zárlat 19.75-19.76, lesz. 19.80, márc. köt. 21.10,
21.55, 21.35, zárlat 21.35-21.36, lesz. 2130. Tengeri
jul. kőt. 25.30, 25.70, 25.40, 25.50, 25.46, zárlat
25.40—25.45, lesz. 25.40, máj. kőt. 19.50, 19.65; 19.44,
19.62, 19.53, 19.60, zárlat 19.59-19.61, lesz. 19.60.
Irányzat szilárd, a forgalom élénk.

funîus 11

Budapesti és wieni árumintavásárról hazaérkeztem,
magammal hoztam a legújabb szerkezein légszekrénymintákat Az ezekről készített légszekrények üzletemben vélelkényszer nélkül megtekinthetők.
649

Léb bádogos,

Attila ucca 8.

Poloskairtást
halósági

engedéllyel szavatosság
olcsóbban csok a

Lakáslertöllenltő

melleit

a leg-

Vállalat

vállal

Szeged. Pusztaszeri ucca 21. szém.

419

Kívánatra

C I Ó n

, n

a '

's

tisztítunk

HEGJELENT
és a k i a d ó h i v a t a l b a n kaphaíó a

Dél m agyarország
Kölcsön könyvtári
Katalógusa.
Ára 1 pengő.

Bútorozott szoba különbéjárattal kiadó Br. Jósika
u. 21., emelet.

Úráit,
ékszereit
tnvttlossn

Egy nagy uccai butorozott
szoba, konyha használattal
kiadó. •Katona ucca 3.
Emeleti

uccai szép kétágyas

butorozott

szoba

külön előszobával kiadó.
Báró Jósika ucca 11. 982
Úriember részére szép uccai butorozott szoba kiadó.
Tisza Lajos körút 48., I.
em„ 10.
Butorozott szoba kiadó, lehetőleg nő részére, villanynyal. Kossuth L. sugárul
32. özv. Balogh né.

Csurinál,

Kárász ucca. 859
Szabó tanonc felvétetik. —
Weinberger S. uri szabó,
Kelemen ucca 2.

Építkezést,

alakitA«'. sziíetelést szolid áron
válla' B a r n a krtmUvesm e t i e r . Zákány ucca 48.
szám.
798
Szabó tanonc felvétetik. —
Nyerges Ferencnél, Vitéz n
1. szám.

ADÁS-VÉTEL

Elegánsan butorozott két
szoba külön is kiadó. Margit ucca 12.

5 drb Continental

áiépiteit

írógépei

a leguiabb modell, Jutányos áré I elárUSltOh.

Farkas,
Szeged

Kazinczy

ucca 11.

sz. ltir. városi

m

szinöáz

A revizor

Csikigói terménytőzsde zárlat: Irányzat mindenütt lanyha. Buza. Jul. 105 egynegyed—háromnyolcad, szept. 109 hétnyolcad—110, dec. 115 egynvolcad—egynegyed. Tengeri. Jul. 89 háromnegyed,
szept. 90 háromnyolcad, dec. 85 egynegyed. Zab.
Jul. 43 hétnyolcad, szept. 42 ötnyolcad, dec. 44
ötnyolcad. Rozs. Jul. 83 háromnegyed, szept. 86
ötnyolcad, dec. 90 egyketted.

Varrólány confectio ' mum
kára jelentkezzen. Párisi kut 45. szám.

Lépcsőházi
kifogástalanul
tiszta butorozott szoba 1
Könnyű motorkerékpár el2 úriembernek kiadó. Kosadó. Auer fényképész, Kölsuth L. sugárut 8., I. 10. csey u. 8. szám.

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es
Kedden este 8 órai kezdettel
Bérletezünet
tiszavidéki 22.40-22.60, 78-as tiszavidéki 22.6022.80, 79-es tiszavidéki 22.80-23.00, 80-as tiszavidéki 23.20-23.30. Rozs pestvidéki 17.75-18.00.
Takarmányárpa I. 21.30-22.00, közép 20.50—21.00.
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Gogoly Miklós. Magyar
Sörárpa felsőmagyarországi 21.00—24.75,
egyéb .
színpadra alkalmazta Hevesi Sándor,
23 50-24.00.
Zab I. 19.50-20.00, egyéb 18.75- |
Rendező: Vándor Andor.
19.25. Tengeri tiszántúli 26.00-26.25, egyéb 25.00
—25.25. Korpa 14.00—14.25. Irányzat szilárd, a
Személyek>
forgalom csekély.
Szkvoznik
Dmukanovsky
Ferencvárosi sertésvásár: Felhajtás 25.36 darab.
Arak: Könnyű 142-166, nehéz 170-180.

BÚTOROZOTT

Antonovics Antal polgármestar
— — — —
Andrejevna Anna, a felesége
Antonovna Mária, a leánya
KIopov Luka, igazgató —
Klopovné
— — — —
Lyápkin-Tyápkjn,
járásbiró — — — — —
Zemlvánika Filipovics Artém, kórházi gondnok —
Spekín Kuzmlcs Iván, postamester — — — —
Bobrsjnszky Ivanovfcs Péter, birtokos — — —
Dobcsinszky Ivanovlcs Péter, birtokos — — ,—
Klesztákov
Alexandrovics
Iván, pétervári hivatal-

—
—
—
—
—

— Veszely Pál
— Nagy György
— oláh

Ferenc

— Rónai Imre
— Szilágyi Aladár

Oszip. a szolgája — —
Hubner Ivanovics Keresztély, orvos
— — —
Lyulyukov — — — •—
Rasztukovszky — — —
Korobkin
— — — —
A rendőrfelügyelő
— —

Szvisztunov, rendőr — —
Pugovj-sjn. rendőr
Derzsimorda. rendőr
Abduljn, kereskedő
A lakatosné — —
Az altiszt ózvegve
Miska szolga
—
Egy pincér
—

Vágó Arthur
Egyed I.enke
Kormos Margit
Herczeg Vilmos
S. Geszti Rózsi

— —
——
— —
— —
— —
— —
— —

Páger Antal
Szilassy Gyula
Bereng József
Csanádi Antal
SSntha Ferenc
Marinkovies Sebő
Kohári Pál
Csonka Antal
Kovács Ernő
Kovács Árpád
Sümegi Ödön
Utf Giza
Herczeg Vilmosné
Rónai Béla
Csordás Győrcy

Felelő« szerkesztő: PASZTOIt JÓZSEF.
Nyomatott

a

kiadótulajdonos

Délmagyarország

Hírlap- és Nvomdüvállalal Rt. kflnvvívnmdájábnn.

Butorozott szoba különbéjárattal kiadó. Kölcsey u.
11., II. 1.

MUbutor
teeszebh kivitelben, legolcsóbban

készül Busa János műbú-

torasztalosnál. Vas»'tzen<oé'er-

ucca 25. Késr ebédlőm
raktáron!
363

Egy párevezős csolnak eladó. Csuka u. 32.
Elegánst i tiszta különbejáratu szoba bútorozva kiZománcozott ivóvlztarlályu
adó. Margit u. 3., I. em.

jégszekrények

Lakás - Üzlet
Emeleti szoba, konyha kiadó azonnalra. Faragó —
Hobiárt basa u. 5.

luiánvosan kaphatók

Léb

Mózes bádogosnál.

Attila ucca 8. szám. 559

Arsny János ucca 5. számú házban, a S'e'ániivai szemben, egy
udvari —

Régi sublót (domború), íróasztal eladó. Mikszáth K.
ucca 6., em.

mely e t y szoba, V o n y h ' b f l Ml.
valamin i t f y U z l e / ü e l y l s é g
k i a d ó Felvilágosítást a házmestert«]
978

az elsőrendű lehér házikenyér,
Ui ' i a 3 0 f i l l é r

Azonnal kiadó emeleti két
szobás uccai szép
lakás,
mellékhelyiségekkel, továbbá szép száraz udvari szoba, konyhás lakás kiadó. —
Kistisza ucca 11.

Kiadó
augusziusra.esetIcu előbbre

Olcsóbb leti
F o r g ó L a t o s sütödéjében
Pásztor ucca 33

979

Billiárdok, márvány asztalok, kávéházi berendezések
rendkívül olcsón eladók. —
Horthy M. u. 8. II. em ,
bal, délután.

"Sarokvendéglő
Belvárosban, mintegy 30
éve fennáll, biztos megélhetéssel, elkö lözés miatt
olcsón eladó. Alánlatok .30
év" leliE're a H'dóba kéretnek.
917

Is

a Dugonics téri
patika 594
helyisége.
Foglalkozás
Szerény feltételek mellett
gép- és gyorsirók ajánlkoznak egy 30 filléres apróhirdetésre.
Nevelőnőül
ajánlkozik
Wienben érettségizett ;>erfekt német hölgy. Tanítja
és korrepetálja az összes
középiskolai
tantárgyakat,
valamiirt kezdő franriá' és
zongorát.
Leveleket »Szerény« jelige alatt a kiadóba kér.

•Finom lelkű« R. Istv.
nyugd. bankhiv. május 15iki levelét csak junius 7ikén vehettem át. Válaszoltam, átveheti 10-ikén, kérem jelezze, ha válaszolt
B. B.
^rn^^mmmmmmmm^mmammmmtmmmmmmamm

Urakt
Vájjon találok-e
olyan nemesszivü egyénre,
aki egy fiatalabb asszonyt
segítene saját otthonába,
mert unom a szülői házat
Csakis komoly urak Írjanak .Ut a boldogság felé<
jeligére.

Őrakőnyve'ést, levelezést. —
adóügyek intézését vállalom
»örakönyvelés« jeligére a
kiadóba.
Ügyes cipész segédet, leho.
tőleg vidékit lakással felveszek. Vaspálya u 2 , Müt
ier cipőüzlet

BOKOR PEPLHMR

Polgár ucca 12 9s7
Elvállalom régi paplanok
u||ádolgozását és u| paplanok készítéséi a legolcsóbban bozoil anyagból Is.

Építtetők figyelmébe!
Építkezést célra legalkalmasabb MAV SÍHCkSt előnyös vétei folytán reildkÍVÜIÍ
OlCSÓ árOll szállítunk.
Egyéb építkezési vasanyagban nagy raktárt tartunk.
Ö Z V . Deutsch Sámuelné vas. és fémkereskedése
Szeged, Cserzy MihéW ucen 4. szém, CsillaabBrlön m « a « U .
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