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A rég! és az uj közgyűlés

gátoló bílincseilől. Az uj közgyűlésnek u j korsziklasirjaiban, de a megválasztottak még
szakot kell jelenteni a város fejlődésében, de
mindig képviselték a halott választók akarahogyan nyithat meg u j korszakot, ha folytát. Most m á r azonban nemcsak a választók
A székesfővárosi közgyűlés hozzákezdett a
tatása akar lenni a réginek? Az u j közgyűlés
halottak, de a közjogi halál fiai lettek a
Jövő évi költségvetés tárgyalásához. Sipőcz
kénytelen a régi közgyűlés költségvetését alamegválasztottak is. A halott választók halott
Jenő, Budapest polgármestere, nagyszabású
pul venni, de nem köteles a régi költségvetés
képviselői szabják meg akaratukat az élni
expozéban ismertette a főváros vezetőségészellemének is engedelmeskedni. Hiába hívakaró város élni akaró népe számára. A hanek pénzügyi és gazdasági terveit.
ják össze újra meg ú j r a a régi közgyűlést, a
lottak tovább is uralkodni akarnak az élők
Amikor a székesfőváros pénzügyi bizottrégi
közgyűlés régi szellemét életben tartani
felett.
Ez
a
rettenetes
kontroverziája
jogcímságában vázolta Budapest polgármestere a
úgysem tudják. A régi közgyűlés az útalap
jövő terveit, m á r rámutattunk arra a kü- nek, életnek és halálnak hozhat-e, jelentköltségvetését lelá/gyalhatja, de nem jelölhet-e hasznot az élni akaró város számára.
lönbségre, mely Budapest és Szeged város. Az első kötelesség az lesz: mentesülni a heti ki azokat az utakat, melyeknek irányát a
vezetésének szelleme között mutatkozik meg.
város fejlődése szabja meg.
múltnak a szabjd morgást, szabad fejlődést
A város polgársága most választotta meg u j
képviseletét s nem beszélve most arról, hogy
ez a képviselet mennyire fejezi ki a város
népének akaratát s nem említve azt sem,
hogy a leadott szavazatok számarányához képest milyen bántó az aránytalanság e képviseleti testület összeállításában, mégis csak fel
kell hivni a figyelmet arra, hogy még ennek
az aránytalan méretezésű s a demokrácia
elveinek igen csekély mérvű megvalósítását
visszatükröző közgyűlésnek munkavégzése is
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
vetniük. Kijelentette, hogy
mennyire meg van nehezítve.
Garami Ernő és Buchinger Manó csütörtöA város jövő évi költségvetése készen van,
semmiféle reverzálist nem adott,
kön délután félötkor a bécsi gyorsvonattal
legalább is formailag, mert valójában ez a
íelfes akciószabadsággal kapBudapestre érkeztek. A keleti pályaudvaron a
költségvetés csak a belügyminisztériumban
csolódik
bele a politikai éleibe.
szociáldemokrata párt nevében Farkas Istkészül el. Itt az u j közgyűlés s még »üzemMagyarország
gazdasági helyzetét a legretteván és Pajor Rudolf fogadták. A szakszerben« van a régi. Még egyszer összejöhetnek a
netesebbnek látja, mert nem gyakran előforvezeti tanács megbízásából Peyer Károly és
tizenhétévi harc, inkább: a tizenhétévi piduló részleges, hanem általános válságról van
Mónus Illés Garamiék elé utaztak Bécsbe.
henés veteránjai s bár Szeged népe m á r kiszó. A külföldön is a rendszert támadta,
Garami és Buchinger hazaérkezése minden
fejezte akaratát, hogy másokra szeretné bizni
amely előidézőié volt ennek a helyzetnek és
a város ügyeinek intézés ót^ (azért csak sze- feltűnés nélkül, csendben történt. A fogadamely
tatásukra megjelent szociáldemokrata vezéretné, mert csak az általános válasz!ás murekkel Garamiék a Népszava szerkesztősénem azonos Magyarországgal.
tatja meg a választópolgároknak virilistákkal
gébe mentek, ahol őket meleg szeretettel foés érdekképviselőkkel felvizezett akaratát), a
Ugy érzi, hogy ezt a rendszert demokratikus,
gadták.
közgyűlés veteránjai az uj közgyűlés virilis és
rendszernek kell felváltani és ez ugy befelé,
választott tagjainak kijelölése után még minGaramiék hazaérkezésének híre rövidesen
mint kifelé előnyére fog válni az országnak.
dig kifejezhetik a város népének akaratát,
elterjedt Budapesten és egymásután érkezGarami és Buchinger azután »A dolgozókmég mindig összejöhetnek közgyűlést játszani.
tek a Népszava szerkesztőségébe a budapesti
hoz« cimzett üzenetet adták le a Népszavásajtó munkásai, akiket Garami együttesen foEz azonban inkább formai sérelem: miért
ban, amelyben tízesztendős emigrációjukra
gadott és nyilatkozott előttük.
kell összehívni ezt a közgyűlést, ami most
utalva, üdvözletüket küldik a munkásságnak
már olyan, mint Szulejmáu szultán volt, akit
Hazatérését — mondotta Garami — azj és a többi proletárnak, felhiván őket, hogyi
halottan odakötöztek a nyereghez, hogy eleemigráció likvidálásának első lépéseként te- I együttes erővel dolgozzanak több szabadsáven ember látszatát keltsék vele. Miért kell
kinti, amelyeket további lépéseknek kell kö- | gért és nagyobb darab kenyérért.
még alkalmat adni annak a sok régi városatyának, akinek közéleti működését a választás eredményének bizonysága szerint megelégelték a választók, hogy hattyúdalukat elzokogják az öreg padsorok előtt? Amikor itt
az u j közgyűlés, miért foglalkoztatják még
a régit halasztható ügyekkel? Ugy látszik, a
régi közgyűlés »megbízhatóbb« volt, mint
amilyennek az ujat látják. Amit lehet, azt
még a régi közgyűlés szctlanságán és ener- A „hangulalkellés" és az „ellenzéki babérokra" pályázó safló az oka a gazdaváltságán keresztül sietnek határozattá emelni.
sági krízisnek — a miniszterelnök szerint
Ki tudja mit hoz a jövő? Még az utalapi
Budapest, november 7. A keresztény gazdasági
legfelső vezetés részéről, amely arra mutatna,
számadásokat is féltik az uj városatyáktól.
és szociális párt csütörtök délután értekezletet
hogy u j irányt akarnak inaugurálni és hogy a
Az u j városatyák pedig a régi közgyűlés
tartott, amelyen megjelent gróf Bethlen István
gazdasági vezetésbe belevonnák azokat a szakszellemétől féltik a várost. Mert ha ez a
miniszterelnök, dr. Wekerle Sándor, dr. Bud Jáembereket, akiknek a közönség körében morális
nos, Mayer János és dr. Vass József miniszter is.
hlielük van. Attól nem várhatunk eredményt, hogy
szellem csak hazajáró kísértet volna, nem
Az értekezleten a párt valamennyi képviselőházi
egyes ré?egektől elvesszük azt, amit a másiknak
okozna félelmet. A régi közgyűlés azonban
és felsőházi tagja jelen volt.
adunk. Az első nagy probléma a mezőgazdasági
akaratát érvényesiti időben messze előre, a
termés értékesítése, amelynek szervezetlensége az
Gróf
Zichy
János
elnök
üdvözölte
a
kormány
régi közgyűlés megköti az újnak kezét egy
egész agrárlakosság veszedelme. Ebben a párt
tagjait, majd előadta, hogy a pártot a súlyos
egész költségvetési évre. Az elkövetkező év
csak részintézkedéseket lát. Súlyos bajok mutatgazdasági helyzet felett érzett aggodalom késztette
meddő harc lesz a régi és az u j közgyűlés
koznak különösen az exportkereskedelem terén.
arra, hogy ailkalmat kérjen a miniszterelnöktől
között. A régi közgyűlés m á r rég nem lesz
Az egész apparátus átszervezésére kell gondolni.
és a miniszterektől nagyon meggondolt aggályaik
meg, amikor még mindig hivatkozni fognak
A pénzügyi politikában Magyarország teljesen elfeltárására. Megemlékezett arról a hangulati dezárkózott a külföldi hitel elől akkor, amibor a*
határozataira és intézkedéseire. Mint ahogy
presszióról) amely ma a gazdasági körökben és
egész világról elárasztották pénzajánlatokkal.
a végrendelkező megszabja halála utáni idők- a nagyközönségben uralkodik s arról a bizalmatlanságról, amely a gazdasági vezetés határozottA párt nevében három kérdést tesz a korre is akaratát, épp ugy szabta meg a régi
ságát és sikerét illetőleg jelentkezik az országban.
mányhoz:
közgyűlés is akaratának érvényesi Lését a költMivel pedig a jóvátételi kérdés az amúgy is súlyos
1. A takarékosság terén milyen rendszabáségvetésen keresztül az u j közgyűlés számára.
helyzetet még nehezebbé teszi, ennek a hangulati
lyokat óhajt éieíbeléptetni s a költségvetés
A régi közgyűlés tagjait választó polgárok
depressziónak közvetlen kihalásai lehetnek nemelőirányzatánál mily takarékossági szemponmár régen temetőben pihentek, ki a Deszkás,
csak a konstruktiv politikára, hanem magira a
tokat tart szem elöU?
ki a belvárosi, k i az alsóvárosi temetőben,
gazdasági életre is. A gazdasági defitjzmussal szem2 Az éríékesiíés krízisében mily rendszabáben igen fontos volna bizonyos demonstráció a
ki Volhinia mocsarai között, vagy Doberdó
lyokat óhait élelbeiéptelni?

üarami Ernő és Buchinger Mané
csütörtökön Budapestre érkeztek

Garami feSies akciószabadsásisaf icapcsolódik bele a politikai élethű

A miniszterelnök
a tisztviselőlétszám fokozatos redukálását
Jelentette be a kereszténypártban
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3. A hitelválság enyhítésére milyen tervei
vannak?

Bethlen válasza
Bethlen István válaszolt grót Zichy János beszédére:
— Abban a helyzetben vagyok — mondotta —,
hogy vázolhatom nagy vonásokban a programot,
amelyet a kormány vall közgazdasági téren s
amelyet alkalmasnak vél arra, hoj^y amennyiben
a külföldi kedvezőtlen helyzetek ezt meg nem
akadályozzák, annak segítségével enyhülést hozzon
a mai gazdasági helyzetbe. 1928-ban kezdődött a
krízis mutatkozni, amely a mai viszonyokhoz vezetett. Megengedem, hogy ma van olyan hangulat talán országszerte, amely ezt a helyzetet
a kormány nyakába akarta varrni,
amely azt
mondja, hogy a kormánynak nincs közgazdasági
politikája és az az oka a mostani krízisnek. Fel
kel) hivnom a figyelmet arra, hogy ez nem közhangulat. Ez hangulatkeltés. Ilyen hangulatkeltés vezetett Ausztriában a Bodcnknediíanstalt összeomlásához bizonyos osztrák politikai események retorziójakép. Ilyen hangulat van a magyar sajtó tekintélyes részében, amely ettől ellenzéki babérokat
remél. Pedig éppen azokat erősili, akik a magyar
érdekek ellen munkálkodnak. Alátámasztja ezt a
hangulatot a krizis, amely elsősorban a mezőgazdaságban mutatkozik. Az export ma már nem
a belföldön bonyolódik le, tehál az egész feladat
sokkal nehezebb lett. De tessék számolni azzal,
hogy egy kormányzat a kereskedelmet,
mint
olyant nem pótolhatja. Lehet szó közbelépésről,
segítésről, irányításról, ha kell büntető szankcióról, de hogy az állam lebonyolítsa saját maga a
magyar mezőgazdaság termelésének értékesítését,
ez chimaera. Csak azt mondhatom, hogy a legjobb tudásunk szerint igyekszünk akkor, amikor
akár szomszédainkkal, akár
más
államokkal
szerződtünk, azt a szempontot, hogy mezőgazdasági exportáljam vagyunk, szem előtt tartani és
mezőgazdasági cikkeink számára vámengsdményeket szerezni. A közgazdasági miniszter urak min-

dent el fognak követni és máris megtették a szükséges lépéseket, hogy az érdekeltségekkel harmóniában kidolgozzák és végrehajtsák programjukat.
A három pont megvitatásába nemcsak hálával és
köszönettel, de örömmel megyek bele.
Ami a takarékosság kérdését illeti, szükséges,
fiogy a kiadási oldalát a költségvetésnek fokozatosan csökkentsük. Ez csak néhány év folytonos
munkájával vezethet eredményre. A tisztviselők
számának csökkentése csak fokozatosan és nehezen vihető keresztül. Ez a kérdés összefügg a?
adminisztráció belső reformjával is. Kidolgozunk
egy uj státust s a redukciót fokozatosan keresztül vihetjük, de csak ugy, hogy szociális és más
komoly szempontokat ne érintsünk. És nem B.
listával, öt-hatszázalékos megtakarítást kívánunk
elérni a budgetbe, ami körülbelül 40—50 millió
pengőt jelent. Főleg a dologi kiadások oldalán.
Viszont akkor a közgazdasági élet nélkülözni fogja
a sok téren eddig élvezett segítséget. A takarékosság jelszó, amellyel élni kell tudni, de amellyel
túlzásba menni nagyon veszélyes.
— Kardinális kérdése mezőgazdaságunknak, hogy
gabonatermelését újból rentábilissá legye. Ki akarjuk építeni a gabonaraklárak szervezetét az egész
országban.
V
A miniszterelnök ezután a többi mezőgazdasági
termény értékesítési tervéről tájékoztatta a pártot. Közölte, hogy előreláthatóan röviden felveszi
a kormány a gyufakőlesönnek azt a harmadik
részletét, amely csak egy év múlva lett volna
esedékes s ezt hosszuleiáratu hitel céliaira fordítja.
A miniszterelnök után dr. Wekerle Sándor pénzügyminiszter vázolta a takarékossági programot.
Bud János kereskedelmi miniszter a vámkérdésről beszélt.
Mayer János földmivelésügyi miniszter részletesen ismertette a gabonaközraktárakciót.
Be! lilén István miniszterelnök javasolta, hogy
az értekezletet folytassák egy ujabb tanácskozási
napon, sőt a megbeszélést tegye a párt intézményessé.

Véres verekedés volt isméi
a föécsl egyeiemen

ií?2H november S.
nőségétől, akkor voltaképen katonai törvény értelmében már az akasztás sem volna rajia régrehajlható.
Közbekiálíás a szélső baloldalon: Egyáltalában
mi szükség van az akasztásra?
Dési Géza ezután a botbüntctésről szóf. A botbüntetést félbe kell szakítani, hogyha életveszélylyel jár, — mondja a törvényjavaslat és minden
botbüntetést egyhavi fegyházra kell átváltoztatni.
Ilyen körülmények között 39 bo'bünte'.ésí 30 hav!
fegyházra kellene átváltoztatni. Ez teljesen lehetetlenség.
— Nem tehetem magamévá — folytatta Dési —
a törvényjavaslatnak azt az intézkedését
sem,
amely bizonyos bűncselekményeknél a büntetést
függetleníti a tettes életkorától. Esetiig halálbüntetéssel is sújthatnának gyermeket és ez egyáltalában nem felel meg a magyar jogszolgáltatás szellemének.
A törvényjavaslat helytelen eljárásokat állapit
meg a katonai bíráskodás terén. Ezeken változtatni
kell, mert nem szabad béklyóba verni a katonai
bíráskodás független igazságkeresését. Tiltakozik a
ellen, hogy a gondatlanságból eredő bűntetteket
halállal büntessék.
Szabó Sándor, Lakatos Gyula után Jánossy Gábor szólalt fel. A fegyverviselésről beszél és megállapítja, hogy nincs külön íiszli és külön polgári
becsület.
Gáspárdy Elemér különösen a üsztek fegyverhasználat jogát szabályozó 38. szakasszal foglalkozik. Kijelenti, hogy annak ellenére, hogy a magyar
nemzeti hadseregben a háború előtt szokásban voft
összetűzésektől nem kell tartani, mégis nagy felelősséget jelent 23—24 éves fiatal tisztek pIHanntnyl megítélésére bízni azt, ho*v mikor használhatják fegyverüket. Szükségesnek tartja azt, hogy ezt
a szakaszt részletesebben dolgozzák ki, vagy pedig a polgári büntetőtörvénykönyvet módosítsák
olyan értelemben, hogy hasonló esetben minden
polgárembernek joga legyen a kezeügyébe eső
fegyverrel, késsel vagy pisztollyal védekezni.
Az ülés 3 órakor ért véget.

Szegedi professzor előadása Párisban

Páris. november 7. Dr. Kerékjártó
Béla
szegedi egyelemi tanár ma kezdte meg előbécsi
töisRoláteai
adásait a párisi egyetemhez tartozó Henri
Poincaré intézetben. Az általános topologiáBécs, november 7. Az anatómiai intézetben csü- tézetben s az egyetemen történt súlyos rendzavatöiiökön délelőtt súlyos összeütközések történtek rások ügyében vizsgálatot rendeltek el Az anató- ról szóló bevezető előadását a válogatott köa diákok között, akik verekedés közben a tanter- miai intézet előadásait további intézkedésig be- zönség, amelynek soraiban a francia tudomek berendezéseit is megrongálták. A verekedés- szüntették A rektor hirdetményében élesen elitéli
mányos világ számos kiválósága foglalt henél 15—20 ember megsebesült• Az összeütközés
a rendzavarást s figyelmezteti a hallgatókat, hogy
lyet, nagy érdeklődéssel hallgatta végig.
során botokat és bikacsököket használtak s meg- tartózkodjanak a további rendzavarásoktól, mert
rongáltak egy tüzjelzőkészülékel, amelynek jelzője ellenkező esetben a: egyetemet bezáratja.
működésbe lépett, mire a tűzoltók megjelentek a
( B u d a p e s t i t u d ó s i l ó ü k t e l e f o n j e l e nhelyszínen. A zavargások átterjedlek az egyetemi
tése.) Bécsből jelenlik: A főiskolák rektorai az
épületekre is.
anatoniíaT intézetben értekezletet tartottak és elBécs, november 7. Az egyetemen kifüggesztett határozták, hogy a ma lezajlott zavargásokra való
Jeruzsálem, november 7. A bíróság két arabot
tekintettel az összes bécsi főiskolákat bezárják.
rektori hirdetmény közli, hogy ai anatómiai inhalálra, két másikat pedig 250—250 font büntetésre ilélt. ki elitéltek a hebroni zavargásoknál
megölték Kastel rabbit, feleségét Dedig súlyosan
megsebesítették.

Asc össxes

bessáríálc

Halálra ítéltek

két Jeruzsálemi arahoi

Verekedésbe fulladt a berlini közgyűlés

(Budapesti
tudósilónk
telefon jelentése.) ' teknek és csalóknak nevezte. A közgyűlés
Berlinből jelentik: A városi közgyűlés csülegidősebb tagja, a 70 éves Stendell szociáldetörtökön délután vad verekedésbe fulladt. A
mokrata városatya, öklével arcába
sujtott
közgyűlésen Bőseit főpolgármester elbocsáLangnak. mire általános verekedés, vad dulatására vonatkozó kommunista indítványt ¡árkodás támadt. A verekedőket csak percek
gyalták, amelynek során Lang kommunista
multán lehetett szétválasztani.
községi tanácsos a szociáldemokratákat őrül-

A kormánypárti szónokok is
erősen kritizálták az ul katonai
bllntetöjavaslatot
w

Nincs külön »szil és kükön polgári becsület"

Budapest, november 7. A parlament mai ülésén
a szocialisták már nein jelentek meg a katonai
bfintetőtörvénykönyv-javaslal
tárgyalásán. Üres
padsorok előtt Tabódv Tibor volt az első szónok.
Jobban szeretné, ha ehelyett a javaslat helyett az
általános véd kötelezettségről szóló javaslatot tárgyalná a Ház. A nemzet presztízse megköveteli a
tisztikar tekintélyének emelését. Aki a katonatiszt
becsülete ellen támad, az számoljon a következményekkel.
Fráter Jenő tapasztalaiból állitja. hogy a testi
fenyítékre szükség van háború idején a fegyelem

szempontjából. Ha a háború első lógósíit testi
fenyítékben részesítették volna, nem lett volna
50.000 lógós Budapesten.
Malaslts Géza: Tévedni emberi dolog.
Fráter Jenő örömmel üdvözli és elfogadja a javaslatot.
Désl Géza: A hadsereget, ilyen nagy embertömeget, nem lehet lelkesedéssel összetartani, hanem fegyelemre van szükség. A halálbüntetés végrehajtása előtt a katonaság köréből való kicsapás
rendszere nem felei meg a mai kor szellemének.
Ha a kicsapás megfosztja az elítéltet katonai mi-

Magyarország
nem vesz részi a felhal!világbajnokságban
Budapest, november 7. A MLASz országos
elnöksége a Professzionista Alszövetség elnökségével egyetértően elhatározta, hogy Magyarország nem vesz részt a Montevideoban rendezendő futball világbajnoki mérkőzéseken.

befedik áldozata
London, november 7. Jenő schamburg-lippei
herceg, aki a D. 003. repülőgép katasztrófáj á n á l súlyosan megsebesült, ma belehalt sérüléseibe. Ezzel a halottak száma hétre emelkedett.

Enyhe idő
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Hazánkban a nap folyamán majdnem
mindenütt volt eső. A hőmérséklet 10 fok
körül ingadozott. Prognózis: Változóan felhős, enyhe idő s a lecsaoódások szünése várható. -
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mellett fölírnak
érdekképviseleti választások
előkészületei
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(A Délmagyarország
munkatársától.') Hoszszas tárgyalások után csütörtökön délelőtt
megegyeztek az iparosok abban a »hivatalos*
listában, amellyel vasárnap indulnak az érdekképviseleti törvényhatósági választáson. A
döntő ülésen a szakosztályok elnöke, valamint az ipartestület elnöksége vett részt. Kör.
mendy Mátyás elnökölt és indítványozta, hogy
az általa beterjesztett névsort fogadják el.
Schódly Gyula elleninditványt tett, az ülés
azonban Körinendy javaslatát fogadta el 16
szóval 5 ellenében, majd hivatalosan publikálta

a Jelöllek
következő névsorát:

„

k

Gombos István, Jároli Géza, Kertész
József, Schatz Izsó, Berg János, Farágó Lajos, vitéz Clllnyi János, Kőn s a l i a m
-

'

Az ellenzéki iparosok
egyébként ma a következő kommünikét adták ki:
»Az iparkamarai érdekképviseleti jelölésekkel kapcsolatban az ipartestületi vezetőség,
vagy helyesebben a Körmendy- és Gombosfrakció nevében tegnap kommüniké jelent
meg, amely azt állit ja, hogy a szociáldemokrata kisiparosok is belementek volna a közös és egységes jelölésbe, ha igényeik kielégíttettek volna. Ez az állítás teljesen légből
kapott és az ellenzéki iparosok megtévesztését
akarja szolgálni
A szociáldemokrata kisiparosok csoportja
kezdettől azt az álláspontot képviselte, hogy
a mai rendszer híveivel semmi s:in alatt nem
köt választási paktumot. Ezen elvi álláspontjától egy pillanatra sem tért el és 'ebből következik, hogy sem több, sem egy jelölést nem
kért. H a Gombosék mégis igényt támasztottak volna a szociáldemokrata kisiparosok
nevében, ezt minden felhatalmazás és illetékesség nél!;;": tették.
Ami pedig a béke helyreállítását illeti, arra
az ellenzéki kisiparosok válasza az, hogy akik
személyi harcokat folytattak egymás ellen,
azok kibékülhetnek, de akik komoly ellenzéki
elvi álláspontot képviselnek, nincs szükségük
a kibékülésre, még mandátumok osztogatása
esetén »sem, mert ellenzéki harcukat áz egész
vonalon megalkuvás nélkül fogják folytatni
tovább is.
Ezt az iparosok létérdeke követeli meg tőlük.«
Az ellenzéki iparosok
intéző bizottsága.
Igen érdekesen alakúin- 1 :

a kereskedők
jelölései. Amint azt a Délmagyarország megírta, a A'ereskedők Szövetségének hivatalos
jelölő ülése után, a jelöléssel elégedetlen kereskedők uj listát állítottak össze, amelyre
a hivatalos listából csupán bástyái Hollzer
Tivadar és Fenyő Hugó nevét vették fei. A
kereskedő tábornak ez az ellenzéki frakciója péntek délután 3 órára gyűlést hirdet a
Raffay-vendéglőbe, ahol Péterffy Ferenc, Korda Jenő, Pirick János, Löffler György és
Fenyő Hugó fognak felszólalni. A kiskereskedők füszerosztálya erre a gyűlésre a következő felhívást bocsájtolta ki:
— A szegedi kiskereskedők füszerszakosztáIya felkéri tagjait, valamint hasonszakmabalieket, ugy mint piaci árusokat, zsibárusokat, szóval mindazon engedélyeseket, akik
kismértékben! eladással foglalkoznak, hogy no.
vember 8-án délután 3 órakor a Raffay-féle
vendéglő különtermében megjelenni szíveskedjenek.
Tárgy: A szegedi kereskedelmi és iparkamara törvényhatósági bizottsági tag választásának ismertetése. Péterffy. Ferenc, ügyvezető elnök.

s

Változást szenved azonban a hivatalos lista
is, amennyiben csütörtökön délelőtt Hoffer
Jenő, akinek jelölésével kapcsolatban hivatalos jogi aggodalom is felmerült, jelölésétől
visszalépett. Ilyen körülmények között a Kereskedők Szövetsége csütörtökön estére ujból
összehívta a jelölő bizottságot, hogy Hoffer
helyére mást jelöljön. Erre az ülésre azért
volt szükség, mert a hat hivatalos jelölt után
következő Pollák Sámuelre és Kocsis Ferencre
az eredeti jelölésnél egyenlő arányú szavazat
esett és így a jelölő bizottságnak kellett dönteni erről a kérdésről.
A rövid ülésen Varga Mihály elnökölt. Bejelentette Hoffer Jenő visszalépését és elrendelte a szavazást arra vonatkozólag, hogy
Pollák Sámuel, vagy Kocsis Ferencet jelöljék-e a kereskedők hivatalos listáján. A szavazatok azonban ezúttal is egyenlő, 10—10
ányban oszlottak meg, mire Varga Mihály
nök sorshúzás utján Kocsis Ferencet jelentette ki a Kereskedő Szövetség jelöltjének.
A hivatalos és ellenzéki jelöléseken kivül
a kereskedőknek egy harmadik frakciója is
mozgalmat indított. Ez a frakció » Független
Kereskedők« cim alatt veszi fel a választási
harcot, amint intéző bizottságuk mondja, »a
kereskedő szempontok szigorú szem előtt tartásával«. A » Független Kereskedők« blokkja
erősen szervezkedik és listáját ma hozza nyilvánosságra.
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A mérnöki kamara
Szegeden élő tagjai szintén választhatnak egy
rendes és egy póttagot a város uj közgyűlésébe. A mérnöki kamarának Szegeden nyolcvanhárom tagja volt, közülük azonban öt más
városba költözött és igy hetvennyolcan jogosultak a szavazásra. A választás napját szombatra, november kilencedikére tűzték ki és
a szavazás helyéül a városháza bizottsági termét jelölték ki. A választás itt sem lesz egyhangú, mert a mérnöki kar két táborra oszlik.
A nagyobb taglétszámú cs erősebb mérnökegyesület rendes tagul Tóbiás László építészt, a felsőipariskola tanárát jelölte, póttagul pedig Papp Istvánt, az ármentcsitő társulat főmérnökét. De jelöltet állított a Magyar
Mérnökök Nemzeti Szövetségének szegedi osztálya is, még pedig Csizmazia K á l m á n felsőipariskolai igazgatót és Szirányi Béla miniszteri osztálytanácsost, a folyammérnöki hivatal mérnökét. Erős küzdelemre van a két tábor között kilátás, de a jelek szerint a többséget a mérnökegyesület jelöltjei kapják meg
és igy a mérnökök érdekeit az u j közgyűlésben Tóbiás László fogja képviselni rendes.
tagXéat és P a p p István póttagként.

Az ügyvédi kamara
vasárnap választja meg közgyűlési képviselőit, két rendes és egy póttagot. A választás igen nagy érdeklődést kelt az ügyvédek
körében. Számos nevet emlegetnek A legnagyobb esélye a dr. Barta Dezső, dr. Szekerke Lajos, dr. Hajnal István listának van.
Emlegetik még dr. Fülöp Zsigmond '¿s dr.
Csikós Nagy József neveit is.

A csongrádi ¡bomliapör ügye
egy rágalmazás! pör láblal tárgyalásán
Pénteken folytatják a Szécsényi—Lévay-pör felebbvileli tárgyalását
(A Délmagyarország munkatársától.) Két évvel |
ezelőtt, 1927 junius 12-én, dr. Lévay Ferenc sze- ;
gedi ügyvéd nyílttéri közleményt irt »Nyílt levél
Szeged szab. kir. város közönségéhez« cimmel,
amely dr. Szécsényi István személyével foglalkozott. Lévay Ferenc ebben a cikkében megírta Szécsényiröl, hogy a háború idején felmentésért szaladgált, a szerb megszálló tisztekkel pezsgőzött,
a délvidékről menekültek pénzével kufárkodott,
a nevében a *ch« betát jogtalanul használja, önként jelentkezett a szerbeknél a hűségi eskü letételére, stb. Lévay mindezt abból az alkalomból
irta, hogy Szécsényi magát az irredenta mozgalom
vezérének szerette volna kijátszani,
Szécsényi a cikk megjelenése után sajtó vtján
elkövetett rágalmazás miatt pört indított Lévay
Ferenc, ellen. Az ügyet áprilisban tárgyalta a szegedi törvényszék FíVd-tanácsa, mely négynapos tárgyalás után Lévag Ferencet egghónapí fogházra,
1000 pengő nem vagyoni kár megtérítésére és a
bűnügyi költségek viselésére Ítélte.
A törvényszéknek ezt az Ítéletét Lévay megfelebbezte és igy került csütörtökön a szegedi Ítélőtábla Kovács-tanácsa elé.
A csütörtöki tárgyalásnak, mely az iratok ismertetésében merült ki. egyetlen érdekessége volt
és ez
hogy szóba' erut az em é' ezetes csongrádi
bombapör.
A délelőtt folyamán be nem fejezett ismertetéseket délután folytatták,, majd Lévay Ferenc terjesztette elő a bizonyításra vonatkozó kérelmét.
Elmondotta, hogy cikkének megírására az indította, hogy Szécsényi az lS2ö-os választások alatt
kihivó magatartást tanúsított »Clu-val irta a nevét,
hogy ezzel a grófi családdal való rokonságát valószínűvé tegye és a közönséget félrevezesse. Szécsényi azt mondotta, hogy csak azért nem használja a grófi cimet, mert ő demokrata és ha
megválasztják, szét is osztja a grófi földeket
Elnök: Ha ön 1926-ban háborodott fel ezeken,
miért irta a cikket 1927-ben?
Lévay: Megírtam én azt akkor is, pör is lett belőle, de a törvényszéki tárgyaláson elestem a
bizonyítás lehetőségétől. De ez a felháborodás
nemcsak arra az időre szólt, hanem azután is
és most is, amikor kezemben vannak a bizonyítékok, hogy a csongrádi bombaperben, melyben
Szécsényi védőként szerepelt, rendszeres, hamis
tanúvallomások történtek. ..

Elnök: Figyelmeztetem, ez nem tartozik ide.
erről nem engedem beszélnit
Szécsényi izgatottan ugrik fel a helyéről és kéri
az elnököt hogy ne engedje Lévayt a csongrádi
pörröl beszélni.
Lévay: Szécsényinek a bombapörben való szerepe. ..
Elnök: Ismételten figyelmeztetem, ne keveo-je
bele ebbe a pörbe a csongrádi ügyet!
Lévag: El kell mondanom, mert idetartozik,
hogy milyen hamis tanúvallomásokkal dolgozott
Szécsényi a bombapörben. Jártam ebben az ügyben a minisztériumban, ott is, Hetényi főkapitányhelyettes urnái is előterjesztettem bizonyítékaimat a bombapörre vonatkozólag, Ebben semmi
politikum nincs.
Szécsényi: Nincs más szándéka vele, minthogy
az újságokba belekerüljön.
Lévag: Igen, az újságoknak. .,
A vitát végül is az elnök zárta le. aki megtiltotta Lévaynak, hogg a csongrádi bombapörrOl
beszéljen.
Lévay Ferenc ezekután részletesen előterjesztette, hogy mire vonatkozólag akarja a bizonyítás elrendelését
— Szécsényi azt állította, hogy a megszállt
területen fontos hazafias missziót teljesitett Erre
vonatkozólag kérem beszerezni a dandárparancsnokságtól a katonai iratokat, melyekből kiviláglik,
liogv Szécsényi szájas, pletgkatermészetü, megbízhatatlan volt és épp ezért nem is érintkezhetett
az ottani magyarsággal.
Szécsényi: Ezt visszautasítom! Hamis rágalom
az egész!
Lévay az összes vádpontokra bizonyítást kért
A tárgyalás végén ismét szóbakerült a bombapör.
— Tisztázni kívánom a bombapört — mondotta
Lévay —, be is jelentettem illetékes helyen, hogy
a tárgyalás folyamán leleplezem a bombapör tettefseit és bizonyítékokkal szolgálok. ..
Elnök: Ha mondani akar valamit, azt tessék
a védőbeszéd során elmondanil
Lévay: Holnapi védőbeszédemben előadom bizonyítékaimat!
A tárgyalást pénteken folylátjáfc
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elnök Wallensteint, aki minden kérdésre fagacfö
választ ad.
— Miért szökött kt Bécsbe? — kérded tovább
Berlin, november 7. A birodalmi kormány
az elnök
gára vau és legalább 23 millió polgárának
— Mert jobbak voltak ott a viszonyok.
Ia Young-egyezmény
ügyében
elrendelendő
kellene a Young-cgyezmény ellen szavaznia,
— Beszélt a gyilkosságról Manóval?
-r
népszavazási
december
15-ére, vasárnapra
hogy az egyezményből tényleg ne lehessen
— Soha ez a téma nem került szóba köztünk.
tűzte ki. A népszavazásban minden 20-ik élet- törvény. A népkezdeményezésnél a szélső jobbAz elnök további kérdésére elmondja.
hogy
évéi betöltő német állampolgár nemre és képoldali pártok tudvalevően csak mintegy négy1913-ban vette feleségül Wambach Kálót. Majd!
zettségre való tekintet nélkül résztvehet. Hoz- millió szavazatot tudlak összehozni a Young- elébe tárja az elnök, hogyan történt a háború
závetőleges számitások szerint Németországegyezmény ellen.
alatt a detektív lelövése. Wambach Kató rendflrl
nak 45 millió 20 évnél idősebb állampolfelügyelet a'att volt és a vádlottat ő tartotta cl;
amikor nem adott neki pénzt, megverte.
— Ez nem icaz. — rázza a feiét Wallenstein
ödön.
Az elnök igy folytatja tovább:
— Később maga egy más asszonnyal állt össze,
amikor egy szállodában a deíekfiv magái
igazolni akarta, lelőtte,
— Engem akkor is Wambach Kató jelentett fel
bosszúból.
— Mire ítélték ezért a gyilkosságért?
CBudapesti
tudósítónk
telefonjelenlése.)
mintegy negyven-ölven főnyi, főleg iparosok— Kétévi és egyhónapi fogházra.
Ma tizenkettedik évfordulója van annak, hogy
ból álló tömeg verődólt össze. A tömegből
— Hát mit keresett maga Bécsben?
Oroszországban uralomra julott a kommuegy fiatalember vörös tintát öntött az asz— Ott is élelmiszerrel akartam kereskedni.
nizmus. A kommunisták az egész világon lünfaltra. A tüntetők szidták a burzsoáziát, tün— Amit aztán a bécsi Landesgericht hatesztentetéssel ünneplik ezt az évfordulót. A budadei fegyházzá» honorált, — vág közbe az elnök.
tettek a kommunizmus mellett, majd beverpesti rendőrségnek tudomására jutott, hogy a
A további kérdésekre kijelenti Wallenstein ödön,
ték a Népszava könyvkereskedés ablakait. A
hogy ő Tóth Lajossal a gyilkosság előtt nem tafővárosban is készülődnek ilyen tüntetésre.
rendőrség a tüntető tömeget kordonnal körüllálkozott.
A laktanyákban erős készültséget vontak ősz- fogta, huszonöt tüntetőt előálljtotlak a főkaEzzel Wallenstein ödön kihallgatását is befesze, ennek dacára a körúton, közel a Nép- I pílányságra.
jezte
az elnök és szünetet rendelt el.
szava könyvkereskedéséhez, esle 9 óra tájban I
Ezután Tóth Lajost, a harmadik vádlottat hallgatják ki. Tóth alázatos, kenetes hangon beszél
mindenről, csak — a gyilkosságra' nem akar tudnf.
Kiderül, hoít Tóth többszörösen büntetett előéletű
— Brandlnéhoz jártak maguk?
— Ki az kérem. — kérdi ártatlan hangon Tóth
Lajos.
— Györkös Bózsi majd megmondja magának.
Berlin, november 7. Az I . G. Farbeuiufelsben hét tagja volt, közülük három nő. Tudja-e, ki az a Györkös Rózsi?
dustrie konszernjéhez tartozó Luna Müvek
A szervezet négy tagját letartóztatták. Az
— A szeretőm, ő tette a hamis följelentést elweissenfelsi óriási gyártelepén szenzációs kémegyik gyanúsított üldözés közben a Saale vilenem.
kedési botrányt lepleztek le. A kémkedési
zébe ugrott és igy próbált megmenekülni,
— Mi tőrtént 1919 december 7-én?
— Nem tudnám megmondani, ha agyonütnének
ügyben a weissenfelsi rendőrség löbb ¡.étig
detektívek azonban motorcsónakon utána vesem.
tartó nyomozás után. október 2iJ-én több letették magukat és kihalászták a, folyóból.
— Na vallia be, hogv a gyereket maga ütölie
tartóztalásl eszközöli. A Weis
Isb?n letarA kémszervezet vezére Picker Yilmos 33
fejbe.
tóztatottakat nagyarányú kér.,
¡'síel gyanúéves kereskedelmi utazó, akinek azonban si— Elnök ur. aki ugy szereti a gyereket..„
sítják és a kémkedés vádja az eddigi kihallkerült megszöknie. A gyanúsítottaknál végre— Ezt kivételesen nem szerette
gatások során teljes mértékben beigazolódott,
hajtóit házkutatás sorén rengeleg terhelő biElnök:'Maga 1919 december 7-én este elment
A kémkedés során katonai személyek közzonyítékot találtak a kémszervezet tagjai elGyörkös Rózsihoz. Véres volt a keze.
reműködésével katonai titkokat árultak el. A
len.
Vádlott: Kis ku'ya harapott me*, kérem.
vádlottak azonkívül ipari kémkedést is űzElnök: Brandi István harapta mag, amikor meg
A kémszervezet központja a jelenleg frantek. A kémszervezetnek ma&tban V.>hsen- cia fciihatóság alatt álló Sáar-vidéken van.
akarta fotlani! És maga azt mondja, hogy egyáltalán neui is hallott a gyilkosságról?
Vádlóit: Hazudnék, ha azt mondanám. A lapok
irtak róla Nagy kegyetlenség vol'.
Elnök: Tanúvallomás van arról, hogy maga a
két gyereket Intézte el, mig a többiek m?gfojtolták
a cselérfleányt.
Vádiolt: Az is ott volt talán, az az illető, hogy
olyan jól tudja?
A vádiolt ezután elmondja, hogyan szöktették
Izgalmas ¡efenelek a csütörtöki főtárgyaláson
meg Darázs és Györkös Rózsi őt a Markó-uccai
ltonibach-iiccal gyilkosságot Manó tesívérével és fogházból.
BudapesI, november 7. TU évvél ezelőtt, 1919
december 7-én, délután öt és hat óra között
Tólh Lajossal egyti>l, hárman követték cl.
Az elnök ezután ismét az 1919 december 7-én
történt, hogy
Brandl Izidor libakereskedőnek,
Ezek alapján az ügyészség vádat emelt Wallen- történtekről vallatja. Most kiderül, hogy a kuRombach-ucca 10. szám alatti lakásába az ő távolstein ödön, Wallenstein Manó és Tóth Lajos ellen
tyaharapás nem decemberben, hanem novemberlétében ismeretlen tettesek behatoltak és a lakás
e^yrendbeli gyilkosság, kétrendbeli gyilkosság kíben történt, de azért Tóth megmarad amellett,
felügyeletével megbízott Kis Kiolt mt^íoj'ollák, sérlete és rablás büntette elmén.
hogy nem vett részt a gyilkosságban. WallenBrandl két otthonmaradt gyermekét pedig igen
Várady-Bremier Alajos törvényszéki tanácselnök
steint — mondja — már husz éve ismeri, ds ilyen
súlyosan megsebesüellék. A szolgálóleányt előbb
ma délelőtt kezdte meg a nagyarányú bünügyuek
ügyeik nem voltak.
megkötözlek. lábát-kezét ősszemadzagolták. majd
főtárgy alását.
Az elnök ezután a tárgyalást holnap délelőtt
szájába kendőt dugtak és u?átia, kézzel megfojWallenstein Manó mindenképen alibit igyekeféltíz
örára napolta el. A tárgyalás előreláthatóan
tották.
zett bizonyítani. Beismeri ugyan, hogy abban a i egy hc'tig fog tartani.
időben, a gyilkosságot
megelőzően
fentjárt
A nyomozás semmi pozitív eredménnyel nem
Brandléknál és érdeklődött a gyermekek hogyléte
járt. Évek multak el és már-már feledésbe ment
* Rombacli-uccai rablógyilkosság, az ügyészség felől, akikről hallotta, hogy betegek. Azután lement és bátyjával valamelyik kávéházba tért be.
pedig megszüntette az eljárást ebben az ügyben.
Ekkor történt, hogy Fried Arpádné, sziileteU WamAz elnök: Gyanusitotta-e maga Wambach Kaiabach Katalin, akinek első férje, Wallenstein Ödön
Iin előtt az öccsét, aki már egy detektívet is
büntetétt előéletű pincér volt, levelet irt a fő- meggyilkolt, hogy esetleg ő követte el a KomGenova, november 7. A Scottish Blver ankapitányságra. A levélben igen súlyos és terhelő
bach-uccai gyilkosságot?
gol tehergőzös, az Atlanti Oceánon rádió ut.
adatokat tárt fel a Rombaeh-uccai rablógyilkos— Nem. Sohasem... Sőt most semján orvost kért életveszélyben forgó fűtője
sággal kapcsolalban elvált férjére vonatkoztam.
Most a következő vádlottat, Wallenstein Cdőnt
számára, akin gyors vakbéloperációt kelleit
Az asszonyt ezután kihallgatta a vizsgálóbíró.
szólítja a terembe az elnök.
végrehaj tani. A Duilio olasz óceánjáró, amely,
Fried Arpádné elmondotta, hogy első férje. Wal— Bűnösnek érzi magát? — kérdi tőle az elnök.
épp Délamerikából visszatérőben a közelben
lenstein ödön 1919 szeptember havában került
— Nem, ártatlan vagyok.
haza hadifogságból. Decemberben, amikor a Romtartózkodott, a hívásra megjelent és gőzbár— Ismeri ón Tóth Lajost?
baeh-uccai gyilkosság történt, körülbelül a gyilkos— Igén, a katonaságnál ismerkedtem meg vele,
kán átszállilotla a beteget az occánjáróra, ahol
ságot követő napon férje megjelent lakásán és
még a háború alatt.
azonnal végrehajtották a mütéíct. A beteg
említést tett előtte, hogy minő kegyetlenséggel gyil— Együ'l járiak betörögelnl. innen az ismerőt,
tul van a veszélyen.
kolják meg Braíitliék cselédjél és milyen bestiáliség ugye?
sán sebesítették meg a két tehetetlen gyermeket.
— Nem kérem.
Ekkor az asszony megkérdezte Wallenstein Ödönt,
— Hát beszélje el az esetet, hogyan követték
akiről tudta, hogy lopásokat szokott elkövetni:
el a gyilkosságót és hogy tervelték azt ki, — fagAradi ucca 4.
Telefon 469.
— M»"dd űdíio, talán csak nem te voltát * gatja tovább az elnök.
Mindennemű
K»16IAru, zsineg,
zsak,
—
Én
egyáltalán
nem
beszéltem
senkivel
a
gyilgyilkos?...
ponyva, lótakaró, halóaz é s t e n n i * háló,
kosságról és azt nem követtem el.
gyermek hiniák, tornaszerek
538
Néhány nap múlva azután Wallenstein sirva
q y Ar 1 á r o n
k a p h a t ó k .
Ezután a Tóthal való találkozásról kérdezi az
fakadt és elcsukló hangon ismerte be, hogy a

December 15-én dönt a német nép a Yeung-tervrü!

Vörös tintával öntözték az aszfaltot
a tüntető pesti kommunisták
Huszonöt tüntetés őrizetbe vett a rendőrség

Nagy katonai és Ipari kémkedést lepleztek le
Németországban

Konokéi tagadnak
a Romfeach-uceaf rablógyilkosság vádlottfal

Életmentés az oceánon —
rádió uíján
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1929 november 8.

Csalárd bukás miatt négyszáz pengőte
egy összeomlott kereskedőt
D'élmagyarország
munkatársától.)
A
szegedi büntetőtörvényszék'
Göfílöry-tanácsa
csütörtökön tárgyalta Sebők Béla kereskedő
ügyét. Sebők Bélának 1925-ben jómenetelü
vasasüzlete volt. Az üzlet forgalma később
megcsappant, az inflációs idők pedig teljesen
kimerítették az üzletet. Sebők nem jelentelte
be fizetésképtelenségét, tovább dolgozott, megrendeléseket eszközölt. Mintegy tizenkét kereskedőtől rendelt nagyobbmennyiségü árut,
100 millió korona értékben. Vizsgálat indult
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meg ellene és az ügyészség csalárd bukás
büntette miatt adott ki ellene vádiratot.
A csütörtöki főtárgyaláson Sebők azzal védekezett, hogy nem volt tisztában azzal, hogy
ennyire rosszul áll. A könyvszakértő szerint
Sebők hanyagul vezette könyveit. A tanuk
kihallgatása után a törvényszék az enyhitő
körülmények figyelembevételével 400 pengő
pénzbüntetésre ítélte Sebőköt csalárd bukás
vétsége miatt.

Magyar lány és osztrák fiu szerelme
— leütéssel és revolverdörrenéssei
(A D é l m a g y a r o r s z á ^ m u n k a t á r s á t ó l )
A pusztamérgosi csendőrség szerdán sulyös kimenetelű verekedésről telt jelentést a szegedi
ügyészségnek. A verekedés a mérgesi parasztlegények és egy osztrák fiatalember között keletkezett, aki már öt év óta él Pusztamérgesen, de még
mindig nem tudott összebarátkozni az odavaló
tanyaiakkal.
A mérgesi ifjúság a napokban bálát rendezett.
A mulatságon megjelent Morave'z Emil, 25 éves
osztrák állampolgárságú fiatalember is, aki a
Grűner-birtokon van alkalmazásban.
Moravetz
Emil elvegyült a társaságban, udvarolni kezdett
az egyik tanyai leánynak, amit a legények nem
jó szemmel néztek. A leány azonban nem törődött
a legények figyelmeztetésével, hanem tovább táncolt és mulatozott a fiatal osztrákkai. Annyira
összemelegedtek, hogy a bál végén a leány Moravetzel kisértette magát haza. A legények, akik
közül többen is vetélkedtek a leányért, dühös

pillantásokkal kisérték a pár készülődését és elhatározták, hogy megbosszulják magukat.
Moravetz és a leány békésen beszélgetve haladtak hazafelé, amikor a kocsmából utánuk iramodott egy csapat legény. Amikor beérték Moravetzéket. hangos kiabálással a fiatalembernek estek és ipüiölték. Tovább is ütlegelték volna, de
ekkor a földön fekvő Moravetz előrántotta zsebéből revolveréi és a legények közé lőít. A lövésre
a támadók széjjel szaladtak, egy legény azonban
Dóczy Lajos, sebesülten rogyott össze.
Az elősiető csendőrök két súlyosan sebesült embert találtak az uton fekve: Moravetz Emilt, akit
a legények fején sebesítettek meg és Dóczy Lajost. akit a revolverlövés sebzett meg súlyosan.
Dóczy Lajost azonnal a szegedi sebészeti klinikár a
száliltották, Moravetzet pedig lakására vitték.
A csendőrség most a többi támadó legény kilétét igyekszik felderíteni.

A s^eisacfi közigazgatás elveszítette
a nyilvánossággal való kapcsolatát
A választás és a tisztújítás Izgalma! löiífk be a városházát — Kombinációk a
fisztulás körül

(.4. Délmagyarország
munkatársától.)
Min- f pésre, haladásra csak akkor lehet kilátás, ha
tíenki azt hitte, hogy a törvényhatósági váegyik-másik idősebb tisztviselő önként kiáll
lasztások lezajlása után felélénkül kissé az
a sorból, nyugalomba vonul, vagy egyéb okok
élet a városháza hivatalaiban, ahol a válaszmiatt hagyja üresen a helyét.
tási előkészületek izgalma szinte megbénította
Most ez a téma foglalkoztatja a városházát
a réndőS, hétköznapi munkát. Ezzel szemben
és a hivatalok olyan csendesek, mintha téli
azt történt, hogy ma, a választások után négy
álmát aludná az egész közigazgatás, mintha
nappal, még csendesebb a munka tempója a
nem történne semmi a városházán. A nagy
városházán, mint volt a választások előtt. Most
csendet fokozza az is, hogy a tanácsülések,
már nem a választási előkészületek izgalma,
amelyekre az uj tőrvény halálos Ítéletet monhanem a tisztujilás készteti csendes, szinte
dott,
de amelyek néhány hétig haldokolva
mozdulatlan várakozásra a városi hivatalobár, de referáló ülések képében kisértettek
kat. Bár a tisztújítás sem okozhat előreláthamég, végérvényesen megszűntek. Az ügyosztólag meglepetést, mert hiszen az uj törvény
tályvezető tanácsnokok ötletszerűen jelennek
szinte száz százalékig biztosítja a bennlévő
meg gyérszámu aktáikkal a mindig elfoglalt
tisztviselők pozícióját, azért mégis lázas az
polgármester előtt és néhány perces audienizgalom, mert — ha már választás, szavazás
cián intézik el ügyeiket. Ezekről az audiendönti el a kérdést — biztosat előre sohasem
ciákról semmi
sem szivárog a nyilvánoslehet tudni.
ságra. .4. városházán
mindenki
elzárkózik,
Lehetséges, vagy lehetetlen kombinációk
senkisem tud semmiről sem és igy olyan látúsznak a levegőben, biztosat senkisem tud,
szat alakult ki, mintha, a városházának nede beszélnek erről is, arról is. Egyes verziók
vezett aktagyárban
semmi olyan nem törszerint az uj közgyűlés teljes mértékben honoténne soha. ami érdekelhetné a város közön,
rálni fogja az adott helyzetet, nem háborgat
ségét, a nyilvánosságot.
meg senkit sem az állásában, de titokban sző
Igaz ugyan, hogy a választás lefoglalta telesik arról is, hogy egyik-másik vezető állásjesen az egész közigazgatási apparátust és a
ban lévő városi tisztviselő pozíciója az u j közvárosházából valóságos választási irodái csigyűlés előtt nem lesz egészen rendithetetlen.
nált, de sokan, egészen komoly alappal azt
Az alacsonyabb osztályokba tartozó tisztjósoiják, hogy a csend a választások teljes
viselőket érdekli a dolog "legjobban, mert szám u k r a minden olyan változás, amely a felsőbb lezárása után sem szűnik meg, hanem állandósul a szegedi városházán, mert a közigazosztályokban bekövetkezik, előmeneteli lehetőséget biztosit. Ha viszont az általános tiszt- gatás az uj tőrvény következtében végérvényesen elveszítette azt a gyönge kapcsolatot
újítás változatlanul hagyja a tisztikart, a helyis, amely ezelőtt a nyilvánossághoz kötötte.
zet igen hosszú időre rn .: ¿zödik és előlé-

Szívhez szóló gyönyörű a
meséje vasárnapig a Belvárosiban
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Tisza Áruház, PSIspoiihazér. %
tárgyalásai

A szegedi II. számú bizottság
november 8-án a következő tételeket tárgyalja:1
Krausz Imre tánctanár, Pulcz-ucca 18. Berger
Dezső utazó, Margit-ucca 26. Pöltinger Aladár
igazgató, Petőfi Sándor-sugárul 41. lünelty Károly
ügynök, Petőfi Sándor-sugárut 7. Dr. Báck Rezső
ügynök, Petőfi Sándor-sugárut 9. Polgár Andor
ügynök Báró Jósika-ucca 12. Lázár István ügynök,
Polgár-ucca 20. Vermes Zsigmond ügynök Petőfi
Sándor-sugárut 25. Weiszfeller Mór ügynök, Vasasszentpéter-ucca 23. Masa József nyomdatulajdonos,
Polgár-ucca 8. Dr. Bubregh Sándor orvos, Vitézucca 4. Dr. Wolff Ferenc orvos, Bokor-ueca 2.
Dr. Darányi Ignác háztulajdonos, földtulajdonos,
Kálvária-tér 5. Dr. Jankovics László szakértő,
Kálvária-tér 5. Dr. Weisz Gyula ügyvéd, Tisza
Lajos-körut 59. Dr. Schwarcz Jenő ügyvéd, Mérevucca 7. Dr. Winkler Elemér ügyvéd, Poigár-ncca 2.
Papp János asztalos, Szenlháromság-ucca 14. Varga
Gyula asztalos, Püspök-ucca 8. Rédai Ferenc asztalos, Petőfi Sándor-sugárut 25. Kis Gyula asztalos,
Szentháromság-ucca 20. Gál Lajos cipész, Polgárucca 21. Argyelán Áron cipész, Zerge-ucca 11.
Yáradi Márton cipész, Kossuth Lajos-sngárut 8.
Tóth József cipész, Pelőfi Sándor-sugárut 31. Ottiik Lajos cipész, Polgár-ucca 15. Provícs Nándor
cipész, Rigó-ucca 16. Újvári Miklós cipész, Vásárhelyi-sugárut 55.
November 8-éit
a következő tételeket tárgyalja:
Rittler Péter autófuvarozó, Kossuth Lajos-sugárut 77. László Andor autófuvarozó, Gyöngy-ucca
3. Becher Antal fuvarozó, Berlini-körűt 26/a. Nógrádi Antal fuvarozó, Somogyi-telep 655. Pát Sándor
bérkocsis, Somogvi-telep 309. Kelemen
Mátyás
cukrász, Mikszáth Kálmán-ucca 21. Ismael Abdul
Hamid cukrász, Bokor-ucca 12. László Sándor szobafestő. Pacsirta-ucca 12. Magyar András szobai
festő. Kemes-ucca 10. Schönstein Mártou faragó,
Kistelekl-ucca 8. Tóth Kösa Ferencné paprikakikészitő, Gyártelep-ucca 4. Lévay Károly sertésvágó, Korona-ucca 29. Virág Márton hentes, Somogyi-telep 669. Nagy Ilona juhvágó, öthalomucca 27. Kohn Benő sütöde, Petőfi Sándor-sugárut
3. Nagy Illés postamester, Bokor-ucca 19. Forgós
Lajos háztulajdonos, pék, Damjanich-ucca 30. Sebők János pék, Kálvária-ucca 41. Elmir Abdul
Hamid pék. Bokor-ucca 12. Berg János cipész,
Párisi-körut 45. Csikós Lajosné piaci árus, Rómaikörut 3. Vörös Ilona piaci árus, Csóngrádi-sugárut
40. Körösi Jenő piaci árus, Hétvezér-ucca 27.
Halmos Bálint órásmester, Rókusi feketeföldek
94. Csenki Lajos tisztviselő, Ilóbiártbasa-ucca 28.
Gadt István betűszedő, Hajós-ucca 9. SzinkaBéla
gázmester, 'Kossuth Lajos-sugárut 93. Beck Miklós
karnagy, Szentlászló-ucca 22. Faragó Vince tisztviselő, Brüsszeli-körut 21. Solymosi György tiszt«
viselő^ Csuka-ucca 6.
November Il-éií
a kővetkezőket tárgyaljaSeller Ferenc cipész, Kecskeméti-ucca 5. Kamocsin Ferenc cipész, Nádas-ucca 3. Tamássy György
cipész, Boldogasszony-sugárut 20. Maróthy Ferenc
cipőgyáros, Attila-ucca 19. Czucz Ferenc lakatos,
Vitéz-ucca 19. Kónya György lakatos, Szentlászlóucca 7. Bille János lakatos, Ősz-ucca 6. Almási
György műszerész, Vásárhelyi-sugárut 35. Temesváry András órás, Retek-ucca 11. Vitéz Rózsa
István ács, Fodor-telep 166. Özv. Fellegi Lajosné
kőfaragó, Kálvária-ucca 3. Auer Sándor kőfaragó,
Kossuth Lajos-sugárut 41. Balla András kőműves,
Hajós-ucca 5. Ifj. Kerepesi József kőműves. Tápaisor 54. Eperjesi György kőműves, Tápai-ucca 20.
Varga János kőműves, Csongrádi-sugárul 68. Kiss
Ferenc kőműves, Győngytyuk-ucca 3. Fodor József
kőműves, Teréz-ucca 43. Boksán Péter férfi szabó,
Zákány-ucca 19. Gartner Olga női szabó, Petőfi
Sándor-sugárut 9. Bíró Gizella varrónő, Vitézucca 26. Szász Andrásné varrónő, Hétvezér-ucca
23. Hlanzsin Irma varrónő, Petőfi Sándor-sugárut
10. Heimann Rózsi azsurozó, Polgár-ucca 19. Budovszkv Lajos gépkereskedő, Tisza Lajos-körut
43. Budovszky Lajosné női kalapos, Tisza Lajoskörut 43. Horváth Katalin női kalapos, Hétvezérucca 27.
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Szegedre menekült a mindszenti betörések tettesei
(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 )
Mindszenten az elmúlt napokban Ambrus Mihály
kovácsmühelyében vakmerő betörők jártak. A betörők felfeszítették a műhely ajtaját és a műhelyből egy vaslemezfurót emeltek el, majd a szomszédos Ambrus Anna-féle órás és ékszerész üzletet törték fel és a lopott furával az üzletben
levő hároin Werlheim-kasszál akarlák megfúrni.
A betörők kísérlete azonban nem sikerült, mire az
ttzte'ben fa 1 órákat, e?üstrcmüeket, szedték össze
és mintegy <>? félszáz pengő értékű zsákmánnyal

eltávoztak.
A mindszenti csendőrség jelentése alapján az ismeretlen betörők körözését rendelték el, amit a
szegedi rendőrség is megkapott. Olyan jelek mutatkoztak, hogy a betörök csak Szeged felé vehették
utjuka«, a rendőrség megindította a nyomozást
a mindszenti betörők Jkézrekeritésére. Csütörtökön
azt is jelentették már a rendőrségen, hogy a betörőket tényleg látták Szegeden. Most erőteljesen
folyik a nyomozás a vakmerő társaság kézrekeritésére.

V I / C
Péntek, ftóm. kath. Gottfried pk.
J%.M> C 9 . p r o t e stáns Gottfried. Nap kél 6 óra
53 perckor, nyugszik 4 óra 34 nerckor.
A Somogyi-könvvlár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzcura nyitva délelőtt 10—i/ol-ia,
délután zárva.
lígyetenii könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva déleiőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarlanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel.
27Ü.) 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. 848.)
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)

— Halálos motorkerékpár szerencsétlenség. Dombóvárról jelentik: A Paksról Szekszárdra vezető
országúton egy motorkerékpár, amelynek oldalkocsijában L a n g h a m m e r Antal biztosító intézeti főtitkár ült, összeütközött egy szembejövő
autóval. Langhammer az oldalkocsiból az árokba
zuhant és halántékán olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy kórházba szállítása közben meghalt.

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 10.8 fok Celsius, legalacsonyabb
8.4 fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és
tengerszinre redukálva reggel 760.2 mm., este
762.8 mm., a levegő relatív páratartalma reggel
90 százalék, délben 65 százalék volt. A szél iránya reggel délkeleti, délben
délnyugati, erős.sége 1—4.
— Me^szüníetik a kerületi főkapitányságokat.
AZ előkészítés alatt álló uj rendőrségi törvényjavaslat a kerületi főkapitányságokat megszünteti,
amelynek helyébe a belügyminisztériumban országos rendörfői'elügyelőscget szerveznek. A másodfokú rendőrségi fórum helyébe a rendőrfőfelügyelőség lép.
— Felülvizsgálták az u j óvodákat. Dr. Petr ó c z y István kultuszminiszteri államtitkár és dr.
O l á h Ferenc miniszteri tanácsos
csütörtökön
Szegedre érkeztek, hogy a kultuszminiszter megbízásából meglátogassák a város belterületén épített uj óvódákat és a Somogyi-telep uj óvodáját. A kultuszminiszter megbízottai délelőtt járták végig az uj óvódákat, délután visszautaztak
Budapestre, ahol a látottakról jelentést lesznek a
kultuszminiszternek.
IsfenUszleiet a zsinagógában pénteken délután íélötkor. írásmagyarázat szombaton délelőtt.

1929 november ff.
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— Uj könyvek a Délniagyarország kölcsönkönyvtárábam. Sinclair LewrS; Sam Dodoworth Európában (két kötet), Kaith Tivadar: Az Irodaüzcm
racionalizálása.
— Karagyorgyevirs Miklós herceg Párisban meghall. Párisból jelentik: Karagyorgyevics Miklós
herceg tegnap Párisban az uccán hirtelen rosszul
lett, összeesett és pár perc alatt meghalt. A herceg 34 éves volt.
x Esős Időben megbízható védelmet nyújtanak
Del-Ka közismerten j ó és olcsó bőr- és gumicipői. Fiók: Kárász-ucca 14.
54
— A délmagyarországi sakkbajnokságok. A gyulai Erkel Ferenc Sakk-Kör rendezésében Délma- I
gvarország egyéni sakkbajnokságáért folyó verseny ¡
elődöntői befejeződtek. Döntőbe kerültek: Konrád Alajos, Pauer Zoltán, dr. Soóky Gábor Szegedről, Sebastián Béla Makóról. Gruber Sándor
Csabáról és Borbás Pál Gyuláról. Dr. Sebők Lóránt és Weisz Imre visszaléptek. A verseny legnagyobb meglepetése Bakos József kiesése, akit a
szegedi Pauer vert ki a döntőből. A verseny kétfordulós befejezése kedden este lesz. Favoritok
Konrád és Sebastián.
x Bohnban minden szombaton záróra 4 órakor.
Bableves. Korhelyieves.
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Az ellenzéki kisgazdák
képvlselele a közgyűlésen

A felsővárosi kisgazdaválasztóknak küldöttsége
kereste ma föl Pásztor József szerkesztőt. A küldöttség szónoka Horváth Pál, tagjai Kopasz György,
Förge!eg József, Komlósi Imre és Szekeres György
voltak. Horváth előadta, hogy a Szövetkezett Balpárt listáját a felsővárosi kisgazdák egységesen
— A gyorsírás képesilésl és minősítési kellék
támogatták és hogy ezek a kisgazdák, akik minleit a bíróságoknál. Z s i t v a y igazságügyminiszdig balpártiak voPak és maradnak, számítottak
ter rendeletei bocsátott ki, amellyel a bíróságok- | arra, hogy a Vlll.-ik kerület balpárti jelöltjeinál és ügyészségeknél működő joggyakornokokra
vel együtt bekerül a közgyűlésbe a lista egyetnézve a gyorsírást, a kezelő- és segédszemélyzet
len kisgazdajelöltje, Szűcs Imre is. Ez a reméminden tagjára nézve a gép- és gyorsírás tudását
nyük azonban nem vált valóra, Szűcs csak pótés azokból való képesítés szerzését minősítési keltag lett és így a bal párti kisgazdáknak nincs a
lékül állította fel. A jövőben csak az nyerhet a
közgyűlésen képviseletük. Nagyra értékeljük vabíróságoknál joggyakornoki állást, aki igazolja a
lamennyien a szerkesztő ur munkásságát — mondgyorsírásban való megfelelő jártasságát, mig a
ta Horváth Pál — és lelkesen támogattuk a megsegéd- és kezelőszemélyzetnek a gép- és gyorsválasztásnál. épp azért bizunk benne, hogy kéreli ásban való képzettségét kell bizonyítani. A már
münk meghallgatásra és teljesítésre fog találni.
működő tisztviselők részére 1930. évi december
Horváth ezután rámutatott arra, bogy Pásztort
l-ig írja elő a rendelet az igazolás megszerzését.
megválasztották két kerületben és hogy bármes A Szege;!! Polgári Dalárda hangversenye az
lyik kerület mandátumát tartja meg, mindig az
egész város egyetemes érdekeit fogja képviselni
uj ipartestület márvánvtermében. november 9-én,
és mindig számítanak rá valamennyi kerület kisszombat este.
926
emberei. Minderre való tekintettel fölkérték, hogy
— A Délmagyarország j?gyirodája nyitva reggel
tegye lehetővé a VIII.-ik kerületben történt meg9-12, délután it—7. Színházjegyet kívánságra taázválasztásról való lemondással, hogy az ellenzéki
Uoz küldünk. Telelőn HOC.
kisgazdák egyetlen jelöltje a közgyűlésbe beke— Kullurclőadás. Az Avíva leányifjuság novemrüljön. Pásztor kijelentette, hogy ő a szó komoly
ber 10-én, délután 6 órai kezdettel a zsidó hitközértelmében alkotmányos érzésű,
demokratikus
ség székházának dísztermében kulturelőadást tart,
meggyőződésű ember, meg fogják tehát érteni, ha
amelyen vendégeket szívesen lát. Belépődíj nincs.
most uem tesz határozott kijelentést, mert hiszen
\z SzMTE vasárnapi birkozóvcrsccye. Az
az, hogy melyik megbízást tartsa meg és melvikSzMTE vasárnapi klubközi birkozóversenyét nem
ről mondjon le, pártja határozatától függ. Bizaz egyetemi tornateremben tartja meg, hanem az
tosíthatja azonban a haladó gondolkozású kisgazuj ipartestület dísztermében
(Horváth
Mihálydákat, akiket meleg szeretettel fogadtak és láttak
ucca). Kezdete délután 5 órakor.
s akikkel a jövőben is mindég lelkes együvétartozással akarnak dolgozni, hogy kívánságukat közölni
fogja a pártlal és hogy a pártvezetőség ezt
Dreherben m a záróra reggel 4.
a kívánságot a lehetőség határain belül egészen bizonyosa u honorálni fogja.
Bab- és káposztaleves, kocsonyák.

Ma Boldizsár Kálmán 101
magyar nólaestfe a Drelnerfoen.

Szeged a befegpénzíár
statisztikájában
Az Országos Társadalombiztosító Intézet most
adta ki jogelődjének, az Országos Munkásbiztositó
Pénztárnak 1927. évről szóló jelentését, amely ér.
dekes statisztikai táblázatokba foglalja az intézet
működésére vonatkozó adatokat. A kerületi pénz«
tárak működéséről külön-külön nem számol be aí
jelentés, de néhány táblázatban Szeged, illetve
a szegedi pénztár érdekes adatként szerepel. A
központi fürdőbeutalások statisztikájából például
az derül ki, hogy Szegedről 1927-ben csak ötvenöt
beteget utaltak be Balatonkenesére, Gyopárosra,
Hévízre és Parádra, különböző szanatóriumokba
pedig 108 beteget. Nyíregyházáról viszont 145 be.
teget utaltak be a szanatóriumokba,
Gyuláról
137-el, pedig a szegedi pénztárnak lényegesen nagyobb volt a taglétszáma, mint ezeké a városoké,

— Gyorslrási és gépirási tanfolyamokat nyit «
Szegedi G.vorsirók Egyesüleíe. A gyorsíróiskolába
felvételek történhetnek éhét folyamán. Jelentkezni
lehet az egyesület Honvéd-tér 4. számú iskolájá«
ban (telefon 13-19.).
- SZALLODAUTALVANÍ a budapesti Bristol,
ba vagy Royalba egész nap kapható a D é l m a «
g y a r o r s z á g kiadóhivataléban. Szobáért a fék
nek nem kell Irnl, sürgönyözni, vagy telefonálni,
a szobái leloglalja Kiadóhivatalunk és gondosko.
di» egyéb kedvMménvekről I*.
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legyek a Délmagyarország jegyirodájánál.

A párizsi Olor-mtivek tisztelettel meghívják a szegedi hölgyközönséget a
legújabb párizsi találmánynak, az
radioaktív börápolószernek díjmentes
bemutató kezelésére.

Herczeegné Lengyel Greíe
kozmetikai Intézetében, V á r u c c a 7. s z .
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Zürichi deviza zárlat: Párjs 20.32.5, London
25.17.25, Newyork 516.05, Brüsszel 72.18, Milánó
27.02.5, Madrid 73.20. Amsterdam 208.32.5, Berlin
maii
műsora
123.46, Bécs 72.58, Szófia 3.72.5, Prága 15.28, Varsó
Az opera firmamentumának sok ragyogó bolyBudapest. 9.15: A magyar vonósnégyes hang57.85, Budapest 90.28, Belgrád 9.12.75, Bukagója közül csak igen kevés van, amely az idő rest 3.08.5.
versenye. (Rozgonyi—Szerémy— Bartók—Ulbrich.)
forgandóságában se pozícióját, se szépségét nem
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. VízállásjelenBudapesti valuta zárlat: Angol font 27 80—27.95,
változtatja, hanem marad standard opera, évtités magyarul és németül. 12: Déli harangszó az
Belga frank 79.70—80.10, Cseh korona 16.85-16.95,
zedeknek épülése, jóleső zenei izgalma. Ha akadEgyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Kurinak is uj erők, uj szellemek ujjitásaiból, ha ke- Dán korona 152.80-153.40, Dinár 9.93-10.06, Dolna Simi és cigányzenekarának hangversenye. 15
lár 569.65-571.65. Francia frank 22.40-22.70, Holresztül is törték régi dogmákat, azok a zsenik,
óra 45 perc: Fulton-rendszerü képátvitel. 16.20:
landi forint 230.15—231.15, Lengyel zloty 63.30—
akik müvükben megteremtették az örök emberiJózsa Rezső mesél a gyermekeknek. 16.45: Pontos
64.20, Leu 3.38—3.42, Lcva 4.10-4.15, Líra 29.75—
nek vonásait, nem mosódnak le egyhamar a száidőjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hírek. 17
30.05, Német márka 136.10—137.00, Norvég korona
zad képéről. Verdi titka az emberileg mélyen
óra 10 perc: Megyeri Ella felolvasása: »A fehér
152 80—153.40, Osztrák schilling 80.10-80.50, Spamotivált, élő, utánozhat«tlanul melodikus, zenei
sas országában«. 17.45: A m. kir. Operaház tsgnyelvében tragikus drámaiság, amely megzendíti
nyol pezeta 79.45—80.45, Svájci frank 110.50—111.00,
jaiból alakult zenekar hangversenye. Vezényel:
a hurt az emberek lelkében, mig könnyek peregni
Svéd korona 153.25-153.85.
Berg Ottó karnagy. Puccini-hangverseny. 18.50:
fognak. A Traviata is azon operák közé tartozik,
Lukinich Imre dr. egyetemi tanár előadása: »BethIrányzat: A tőzsde képe ma is nagyjából váltoamelyeket bármennyiszer hallottunk, mindég újra
len Gábor születésének 300 éves évfordulója«. 19
zatlan
volt. Az érdeklődés ugy a közönség, mint a
és újra meghatnak.
óra 25 perc: Somogyi Szilveszter dr., Szeged váspekuláció részéről minimális. A külföldi tőzsdék
ros polgármesterének előadása: »Szeged múltja
Csakhogy a Traviatának különösképpen a vidéki
lanyha hírei nem befolyásolták a piaoot. A heli
és jelene«. 20: Népszínmű-előadás a Stúdióból. »A
előadásaira jellemző, hogy népszerűsége mellett
gyimesi vadvirág«, népszínmű három felvonásban.
igen sokszor látja a hallgató — játszani, de sajprolongáció megkezdődött és a stabil árfolyamokIrta: Ghéczy István. Bevezetőt mond Paulini Bénos, igen ritkán jut alkalma, hogy hallja is, miból arra kell következtetni, hogy a kontreminla. Rendezi Hegedűs Tibor, a Vígszínház rendelyen nemes szépség, kultura, erő, fordulatos szelpoziciók
nagyrésze fedezést nyert. A fixpapirok
zője. Utána kb. 22.30: Pontos időjelzés, időjálemesség, forró szenvedélyesség izzik a muzsikápiaca
üzlettelen,
az árfolyamok változatlanok. A
rásjelentés, hírek. Majd: A Fejes-szalonzenekar
jában.
az Ostende-jazz, továbbá Horváth Gyula és ci- A »vidéki« jellegzetességet a legjobb akarat meldevizapiac irányzata gyengébb.
gányzenekarának hangversenye az Ostende-kávélett se lehetett a Traviata csütörtöki előadásától
Határidős termén^ iözsíle zárlat: Magyar buza
házból. — Berlin. 16.30: Szórakoztató zene. 18.30:
elvonatkoztatni. A hiba, természetesen, azon a
márc. köt. 23.02. 23.03, 23.00. 23.10, 23.06, zárlat
Hegedűverseny. 19.05: Népdalok. 20: Északi tánplattformon van, amelyen az előadás feiépült, hi23.05-23.00, lesz. 23.00, máj. köt. 23.75. 23.73, 23.80,
cok és dalok. 20.30: A Krasszin megmenti az Itábáztatni szereplőket ezért nem lehet, de ítéletet
23.74, zárlat 23.74—23.75, lesz. 23.70. Rozs márc.
liát. Hangjáték. 0.30-ig: Tánczene. — Belgrád. 12
kell mondanunk a rendszer Teleit, amely a nívót
köt. 16.10, 16.04, 16.29, 16.25, zárlat 1625—16.26,
óra 40 perc: Gramofon. 20: Operaelőadás a Nemnem tudta emelni és évek óta folyó harc dacára,
lesz. 16.20, márc. lesz. 16.70. Tengeri máj. k ő t
ied Színházból. — Daveutry. Exp. 16: Orgánvertehetetlenül vergődik a stagnálás leverő állapo16.50, 16.67, 16.65, zárlat 16.64—16.68, lesz. 16.60.
seny. 17: Tánczene. 19.30: Könnyű zene. 20.10:
tában.
Irányzat egyenetlen, a forgalom közepes.
Dohnányi As-dur etudja. 22: Katonazene. 23.15:
Az operaelőadást ilyformán nem az abszolút
Tánczene. — Köln. 13.05: Zene. 16.45: Ifjúsági óra
Budapest! terménytőzsde zárlat: Buza 77-es tiértéke, hanem a viszonyok adta lehetősége szerint
dalokkal. 17.30: Rádió-zenekar. 20: Schvarz Jószavidéki 22.70—23.10, 78-as tiszavidéki 22.80-23.25,
lehet csak elbírálni. így is meglehetősen sivár
zsef baritonénekes operaáriái gramofonon. 20.45:
79-es tiszavidéki 23.25—23.65, 80-as tiszavjdéki 23.50
eredményt kapunk. Fridi karmester ezuttal is minA Krasszin megmenti az Itáliát. Wolf Frigyes
—23.80. Rozs 18.30-18.50. Buzakorpa 10.00—1030.
denkinél többet és értékesebbet nyújtott. Zenehangjátéka husz képben. 24-ig: Tánczene. — Mi- kar, színpad az ő egyéniségének, idegvibrálásáIrányzat egyenetlen, a forgalom csendes.
lánó. 13.10: Házi zene. 17: Kvintett Torinóból. 20
nak, felfogásának varázsa alatt állott, illetve kelCsikágói terménytőzsde zárlat: Irányzat minóra 30 perc: Szimfónikus hangverseny. 23.15: Szólett volna állnia, ha a karmester muzikalitásának
denütt szilárd. Buza. Dec. 123—123 egynyolcad,
rakoztató zene. — München. 16.30: Kamarazene.
kongeniális visszhangja lett volna a színpadon.
márc. 130 egynegyed—háromnyolcad, máj. 133 öt17.30: Staab Richárd zongoraversenye. 19: NépLamberg Rózsi bár örvendetesen fejlődött játéknyólcad—hétnyolcad, jul. 133 háromnegyed. Tenszerű hangverseny. 20: Csajkovszkij Péter: >A
ban, énekben, még olyan hibákat mutat, amelyeket
geri. Dec. 89 hétnyolcad, márc. 95 egyketted, máj.
győztes asszony« cimü háromfel vonásos zenebohójó énektanítás kiküszöbölhet. Túlzott szubtilitása a
97 háromnegyed. Zab. Dec. 47 háromnegyed, márc,
zata. — Prága. 12.15: Zene. 16.30: Hangverseny.
pianoknak a szoprán kiemelkedésének rovására
50 ötnyolcad, máj. 52 háromnyolcad. Rozs. Dec,
20: Gramofon. >215: Kávéházi zene. — Róma. 13
történik, tagadhatatlan azonban, hogy pianóiban
104 hétnyolcad, márc. 110 egynegyed, máj. 111
óra 15 perc: Kvintett. 17.30: Szórakoztató zene.
sok a finomság. Egész megjelenése vonzó és üditő
egynegyed.
21.02: Cuscino: »A legyező« című háromfelvonásos
látvány volt Szóród szokott kvalitásaival szereoperettje. — Toulauss. 14: Zenekar. 19: Tánczene.
Ferencvárosi serlésvásár: Felhajtás 2738, eladás
pelt, csengő hangja szárnyalt. Bihari már keve20: Dalok. 20.30: Tánczene. 21.15: Szimfónikus
856. Arak: Könhvü 114-132, nehéz 134—148.
sebb szerencsével személyesítette az öreg Gerhangverseny. 21.45: Vígoperák zenéje. — Varsó. 17
montot Résztvettek még Keméng Erzsi, Zelenka
óra 45 perc: Mandolin-hangverseny. 19.25: GraMargit, Csiszár, Arany. A diszletezés illúziót keltő
mofon. 20.15: A varsói filharmóníkusok hangverFelelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
volt, a zenekar, a nagyszámú ifjúsági muzsikusok
senye a posnani zenekonzervatórium vegyeskaráNyomatott a kiadótulajdonos Déimagyarország
mellett, elég j ő munkát teljesített. A közönség
val — Wien. 11: Zene. 16: Gramofon. 1610: I.
rokonszenvesen fogadta az előadást
Hírlap- és Nyomdavállalat Kt. könyvnyomdájában.
Ziegler Puica énekelőadása. 20.05: Steiner Ferenc
Külföldi képviseletek:
kamaraénekes dalestje. 21: Történelmi és modern
kürtjelek és indulók az opera fuvóskarának előHarmónia hangversenyek
AUSZTRIA:
Bécsi szerkesztőség: Wien. It.,
Taborstrasse
adásában.
7. (Wr. Auslandskorrespondent).
Telefon: R 40—3—22 BéProstean Jan erdélyi hegedűművész Paganiniest
kiadóhivatal,
olvasóterem
is hirdetést
képviselet
estje 12-én, kedden a Tiszában.
Ausztria részére: Wien, /., W ildprctmarkt
1. (Osterr.
SZIGETI) NOVEMBEH 16. MOZI.
Anzeigen A.G). Telelőn: Serie V 32-5-95.
JUGOSZLÁMarkovit« Bodron irodalmi estje, amelyen Móra
VIA: Interreklcm d. d. Zagreb, I. 78, Marovska ulica 28.
Ferenc és Szabados Piroska működik közre, noTelefon: 21—65. NÉMETORSZÁG:
Ala Anzeigen A.C.,
vember 20-án, Tisza, 8.
heűvező részletre rohíőron.
Berlin W 35, Potsdamer Strasse 37/A. Telefon: Bt, KurVera Mirova táncestje november 23.
¡ P h i l i p s kis k o m b i n á c i ó 2545,
fürst 7865/67 és 7885/87. SVÁJC: Orelt-Füssli Annoncen
A.-G Zürich,
Sonncngtiui
10. Telefon:
Holt. G700.
¡ P h i l i p s modern vevő 2514,
A színházi iroda hírei:
IP h i l i p s
2 csöves készülék
hangszóróval
ÍOOP
Ma este Diákszerelem ti/ebegyedszer. Ez a
kedves amerikai diákíörténet, melynek fülbemászó
Gramofonok é s lemezek.
melódiái, pompás és ötletes tánca, pazar kiállítása,
Ingyen bemutatás, bármely készülék.
páratlanul mulattató humora, göricsoportjai, egyA m e r i k a i
Í r ó g é p e k
rsbiára.
szóval ragyogó előadása ezideig üz estén keresztül
legfinomabb anyagitól 'eq«z?bb kivitelben készit
ragadtatta ei a telt házak közönségét, diadalmas
Kelemen Mérten
útjában ma este tizenegyedszer, a premier frisi uri szabó
sességében és annak elsőrendű szareposztásabm
Deék Ferenc ucca 25.
kerül ismét színre. Sz Patkós Irma, Sárvay Rózsi,
Páger, Cselle, Kiss Manyi, Kádár Margit. Kemény
Erzsi, Vágó, Herczeg. Veszelv, Bognár. Rónai, AjI h r . S z a b ó
É O á . s s r J . é :
tay játszák a mai előadáson is a főszerepeket.

A nagyobb

leadóállomások

Traviata

Rádió nidoüsáfofe

teljesen fővárosi mintára szervezve
és berendezve

Kelemen és Kölcsey u. sarkén.
Meleg és hideg ételek.
Tej és tejtermékek.
Meniirendszerü étkezés.
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Olcsó árak. Borravaló nincs.
Uri étkezőhely, nyitva reggei 6-tól este 10 óráig.

A Traviata előadását szombaton A. bérletben
isméíH meg a színház.
Szombaton délután Ifjúsági előadás: Cyrano de
Bergerac.
Vasárnap délután mérsékelt hely árakkal: Szökik
az asszony,

halála
éi feltámadása

Prosiean Jan világhírű hegedűművész és Saruga
Lola zongoraművésznő november 12-én, kedden
este 8 órakor a Tisza-szálló nagytermében tartják
egyetlen Paganini-hangversenyüket Jegyek a Délmagyaro-szág jegyirodájában és a Belvárosi Mozi >
pénztárában kaphatók.
I

részletfizetésre is
a Bélmaparország kiadőIMaiáfean

Három köteles disz
kiállítású
monográfia
az árvíz
ötvenedik
• V évtordulófa
alkalmából

»

9

DÉLMAGYARORSZÁG

A DELMAQYAIIORSZJIG REGENYE
Oerfrude Albérlőn:

MIKOR \ KÖD
ELOSZLIK
Juiiész Andor
Fordította:

89
— Én nem magától félek. Maga ezt persze
nem érti.
— 0 igen, értem.
— De magának nem lehet... nem szabad...
öhl — Gita mint egy mérges gyermek, elfojtott zokogásban tört ki. Pelham abbahagyta
az evezést. A csónak hirtelen előrelendült.
— Csak kiáltsa ki! — mondta haragosan.
De hangjában a győzelem öröme rezgett.
— Olyan különösen érzem magam, — siránkozott Gita. — Én... én... Nem tudom,
mit gondoljak.
— A köd eloszlik.
— Mit akar evvel mondani? — Visszahajtott
ía a csuklyájál és meg akarta félemlíteni a
tekintetével. De a szemei tele voltak csillogó könnyekkel.
— Maga éppen olyan jól tudja, mint én.
Es amint Eustace jól lesz, neki is azonnal
meg í'ogja magyarázni,
Gita a térdére hajtotta a fejét és görcsös
zokogások rázták meg testét.
— Nem akarok! Nem akarok magához férjhez menni!
— De akar! Semmit sem akart még igy életeben! — A part felé evezett.
— Szeretném gyűlölni magát. >
— Nem igaz!
— Mégis gyűlölőm.
— Ez rendben van. Gyűlöljön, ahogy csaE
tetszik. Ez m á r semmit sem változtat a dolgon.
Gita erősen reszketett
— Azt mondják, rettenetes érzés a vizbefulás, — dadogta vacogó fogai közül. — Én
éppen igy érzem magam.
— Most fogom életre keltenie
— E z nem valami poétikus érzés. Ki kell
fújnom az orromat.
— Rajta! Van zsebkendője?,
— Igen, van. — Kifújta az orrát. — Bár
csak igazán megfúltam volna. — A fogai
még mindig vacoglak.
— Énjének egy része, amely eddig sötét
mélységekben lappangott, látja meg most a
napvilágot. Valóságos szülési fájdalmak ezek,
test és lélek számára egyaránt.
— Gyűlölöm a testemet.
— Én nem tenném.
— Öh... — egy ijedt nyögés. — Én... én
halálosan betegnek érzem magam.
— Feküdjön le a csónakban egészen vízszintesen.
Gita engedelmeskedett.
— óh, borzalmasan érzem magara, — jajgatott. — Én sohasem voltam még beteg életemben.
— Ne beszéljen. Rögtön adok egy kis brandyt. Mindenesetre hoztam magammal, azesetre. ha nagyon fáznánk.
Gita félkönyökre támaszkodott és kiitta a
brandyt, amelyet Geoffrey a palack ezüst
poharába öntött. Egy hálás paciens ajándéka volt:
Gita egy percre megint visszahanyatlott.
Aztán hirtelen kiegyenesedett és viszaült a
csónak végébe.
— Fene egye meg a materializmust, —
mormolta. — Miért nem tudtam magamhoz
térni a magam erejéből? — Fölsóhajtott, ujjait összekulcsolta és a csónak fenekére bámult. Azulán fölnézett Pelhamre és mosolygott.
— Már teljesen
jól érzem magam. —

18 havi részfizetésre
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mondta félénken. — Es boldog
vagyok...
Nagyon boldog.
— Azonnal kikötünk. Tud autót vezetni?
— Persze. Nagyon
jól. Polly
tanított
meg rá.
— Akkor szálljon be az autómba. Dobja
ki a kabátomat és a sapká.mat. Az országút
elején szálljon ki. Hajtson olyan gyorsan,
ahogy csak tud.
<
— De...
— Tegyen ugy, ahogy mondom. Állítsa a
kocsit a fák alá, ahol nem veszik észre. No,
megérkeztünk, U g o r n n ki a csónakból,

Apróhirdetések
Crjsantém. Deutsch kind i Tanuló leányok felvétetnek
Dactyle, Egy fiatal leány,
Alth Gizella női divaUer«
Gyermekszerető, Hosszú a
mébe, Széchenyi tér 7., II,
tél. Három jó pajtás. Kedcm. 24.
ves leány, Karcsú, NyugaÖnállóan főző mindenes
lom, Nem bánják meg, ötszakácsnő azonnali belépésszobás, ősszel. Pontos fire állást keres. »Perfekt*
zető, Pianinó, R. 26, Ritjelige.
'
kán látott vendég, Sylvia,
Tiszta, Tisztázott helyzet jeligére levél van a kuüóban.
é ' ! v Á ' M (•-. 'aniését

XXV.
Egy tölgyfa alatt állította meg az autót.
Ebben a pillanatban a Polly gyors túrakocsijának tülkölését hallotta meg. Gyorsan
a sötét bokrok közé húzódott, de a két lány
megijedt hosszú árnyékától, amelyet capeje
vetett a megvilágított útra. Polly fékezett,
a kocsi egy hirtelen zökkenéssel megtorpant.
— Ki az? — kiáltotta hangosan Polly.
Gita nem volt nevetős kedvében, de azért
egy kis kacajt nem tudott elfojtani.
— Nini, Gita! — kiáltott föl Elsie. — És
ez a Geoffrey kocsija.
— Bizony én vagyok, — sóhajtott magában.
— A lelkem üdvösségét adtam volna érte,
hogy ne találkozzam velük ma éjjel.
Kilépett az országútra.
— Igen, én vagyok az. Kimentem kicsit
levegőzni.
— Hol van Geoffrey? — kérdezte Polly,
hevesen.
— Mit tu(Jom én?
— E z az ő kocsij«,
— Igen?
— Vele voltál! Ne tagaddl
(Folyt. fcövO

Szeçed

sz.

hír.

városi

Péntek este «/< 8 órai kezdettel

sxin&áx
Bérletszünet

Operett 3 felvonásban, 12 képben és 2 változatban az amerikai diákéletből. Szövegét irták: Laurence Schwat és B. G. de Sylva.
Átdolgozta:
Szilágyi László. A verseket ifj. Békeffy István és
Szilágyi László irták. Zenéjét szerzette: Ray Henderson.
Rendezi: Sziklai Jenő.
Vezényli: Beck Miklós.
Személyek:
Charles Kenyoa, a
gászat tanára —
Patricia Bin «ham
Connie Lane
—.
Eaby
— — —
Fidra
_ _ _
Millie
— — —
Tom Marlow
—
Boby Randall
_
Windy — — —
Jackie — _ _
Sylvester, gólya _
Georges — — _
A magoló diák _
A kadét — — _
Johnson tanár —
Kearney tréner —
Jegyszedő
_ _
Egy diák
— —

csilla— —
— •—
— —
_
_
_ _
— —
_
_
_
_
— —
— _
_
_
_
_
_
_
— _
— —
_
_
— —
— —

—
_
—
—
—
—
—
_
—
_
_
_
—
_
—
_
•—
—

Herezeg Vilmos
Kiss Manyi
Sz. Patkós Irma
Slrvsy Rózsi
Kádár Margit
Kemény Erzsi
Cselle Lajos
Páger Antal
Vágó Arthur
Rónai Béla
Veszely Pál
Ekecs János
Csonka Antal
Bognár Elek
Rónai Imre
Ajtay K. Andor
Bereg József
Gaál Ferenc

Kétszobás nccai 1 álcás kiadó (újonnan renovált} —
Cserzy Mihály u. 2S. alatt
Kiadó lakásnak egy nagy
száraz szoba. Kossuth L.
sugárut 71 , Faludi.

Német,
francia
fordítási,
technika. eyóiryásta«, pedagógia
stb kfcréDÍV H levélferdilást vál
latok. Síen'»vOrgy ucra I. S40

Ügyes kereskedő segédei,
élelmiszerüzlet
vezetésére
keresek, óvadék szükséges.
Jelentkezni lehet csakis 7—
8 óra kőzött. Margit u. 6.,
földszint 2. ajtó.

Dr. Szigeti Andor £

Disznópörkülésekef
vállalok
2
fafűtéses gépiimmel. Rendelése
ket telefonon is fogadok 13-0á.
Margit ucca 2?. híTteldevel«" t.

' ^ • Z t d B c a - a ^ j n i1. «Ii

Tlrileány ismeretségét keresi diszkrét nri fiu. —
Figyelmes« jeligére.
Fiatal urileánv megismerkedne intelligens, jő megjelenésű egyetemistával. Levelet Diákszerelem jeligére.
Tanulmányaim befejezéséig
mely hölgy támogatna barna. 34 éves fiatalembert.
Levelet Bányamérnök« jeligére kiadóba kérek.

Esernyők

saíá» gyártmányúak, elsőrendű anyagból, mélyen
leszállított áron kerülnek
eladásra. A<hHZáS0k, javítások pontosan és a legolcsóbban készülnek. §

Steiner Józseine

Kölcsey ucca 12., Tisza
Lajos körút és Feketesas
ucca sarok. Telefon 15-43.
ból műterem megnyitáshoz töké-

vel l ó r s K e r e s l e t ü l . —
AJinlatikst

„Virágzó üzlet"

isfigéie teljes címmel kérek elip
kiadóhlva'a'ába
943

Szeged várost közkórház.

felvonás:

készülékek,

anôdïlék, hangszórók

Oramoiosiok. Píaíi vnrröőepeh, heréhpároh. - N a g y J a v í t ó

Í№z kályha

»rtarrr^süó Irodádban, Síéche- |
nyifér 16. M|. Schieainger cígnél( i Iparvállalaton' kibővítése céliá-

XI kép: a csónakházban. XII. kép: a kék tavon.

BÉÜY gipáruházban

vállal
SUbermann ernyőké«zltőmester, Piisoík urca 11/b,
Püsoökhazár mögött. 780

Viláarmárkás rövid fekete
Bútorozott szoba egy vagy
kercszthuros
keveset
két úriembernek kiadó. Tisza Lajos kőrút 34., cuk- | használt zongora félárban
| eladó. Horváth
Mihály
rászda.
. ucca 9., ajtó 7.
Két ur otthonias kvártélyt
kaphat. Margit u. 26. Érdeklődni házmesternél.
!
középnagyságú
Elegánsan bútorozott uccai
• eladó. Tavasz ucca 14.
szoba lépcsőházi bejárattal
szám
869
kiadó. Tisza L. körút 83. i
; Gázkályha, nagyon szép, feBelvárosban a Tisza Lajos • hér zománc olcsón eladó,
körúton beliil modern ház- í Bánóinkért sor 7.
ban kényelmes szép különbejáratu, uccai bútorozott
j B l t ó í ^ s J
szobát lehetőleg fürdőszobahasználattal keres azonnalra gavallérosan fizető uri | Egy vagy két diák, vagy
magányos uriumber jó laember. Ajánlatokat sürgőkást, ellátást kaphat nyűg,
sen kérek. Széchenyi tér
tisztviselőnél, Üstökös u.
3., Radó kerékpárlerakat.
13, I. emelet 2. ajtó.

német, francia f.wMtások, egyetemi jegyzetek, rtiasiertáclók legépelése és mirdennomü Irodai I
munkák legsoadnisbb kivitelben j

'II. felvonás;
VII. kép: a leányok internátusában. VII. kép:
az uccán. VIII. kép: az uccán. IX. kép: a pálya
főbejárata előtt. X. kép: a kerítésen kivül és bent
a pályán.

Phiiipf R á d i ó

Uccai lépcsőházi bejáratú
bútorozott szoba elfoglalható azonnal kettőnek. —
Szentháromság
ucca 35.,
földszint bal.

Sokszorosítások
irógépleirósotc,

Történik:
1. felvonás:
I. kép: a bostoni kollégium udvarán. II. kép:
a kert alatt. III. kép: egy diákszobában. IV.
kép: az ablakon kivül. V. kép: a kollégium kertjében

III

E*<5&rny6k
feqolcsobban

80

mUheiy

335—1929. ikt. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szegedi városi k ö z k ó r h á z részére az
1929. évi d e c e m b e r h ó 1-től 1930. évi november h ó 30-ig terjedő i d ő alatt szükséges kötszerek szállítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Felhívom mindazokat, akik a versenytárgyalásban részt óhajtanak venni, hogy
szabályszerű ajánlataikat 1929. évi november hó 25-én déli 12 óráig a szegedi
városi
közkórház
gondnoki
hivatalába
nyújtsák be.
A részletes szállítási feltételek a g o n d n o k i
hivatalban a hivatalos órák alatt d a r a b o n kint 2 pengőért szerezhetők be.
S z e g e d , 1929. évi november h ó 5-én.

Lakatos Mihály
942

közkórházi gondnok.

