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hatalmasodása? Nem egyebet, minthogy tömérdek gazdasági erő atomokra oszlik szét
és elvész a közösség számára. Jelenti azt;
hogy községek hiányában nem épülhet ki
és nem is épült ki az utak hálózata ugy,
hogy megkönnyítse a termeivények értékesítését. Jelenti az adminisztráció megnehezedését és megdrágulását. Jelenti az elszigetelődést az iskolától, az egészségügyi intézményektől, a közigazgatástól és minden egyébtől, ami az életet értékké teszi.
A küzdeiem, amely ezzel a tanyai rendszerrel szemben tanyai iskolák felállítása, tanyai orvosi és szülésznői állások megszervezése, esetleg közigazgatási központok létesítése révén megindult, hogy tízezer, tanyákon
egyénenkint szétszórt embernek gazdasági és
kulturális teherbíró képessége sohasem érheti el azt a mértéket, amit ugyanennyi ember elér, ha öt vagy tiz falu lakosságát alkotja. A magára hagyott tanyai magyar se
tejgazdaságot nem csinál, se gfpet nem vásá-

rol, se pedig olyan mellékroglalkozásra nem
kapható, amellyel hosszú téli napjait a terv
melő munka szolgálatába állítaná. Csatornáizás, öntözés, fásítás és még számtalan olyan
követelménye van az Alföld gazdasági életé«
nek, amely csak községekben együtt élő emberek kollektív erőfeszítésével valósitható meg,
Községek létesítése és a községfejlődés előmozdítása ez az Alföld gazdasági bajainak
legfőbb orvossága. A nagy határral biró városoknak le kell tenni önző politikájukról,
amely bérlőikben csak jobbágyokat látott és
paragrafusok drótakadályait állította a községgé fejlődés útjába. A nagybirtokoknak meg
kell érteni, hogy bármely birtokfonna nem
lehet öncél, hanem alá kell rendelni magát
az egyetemes érdekeknek- Az államnak pe«
dig a törvényhozás igénybevételével kell segítségére menni az alföldi faluképződésnek,
hogy az intenzív mezőgazdasági termelés
mellé megadja az intenzív embertermelés előfeltételeit is.

Szombat, 1929 november 9
A r a

Az AHöld problémája
Hála Istennek, eljutottunk végre odáig, hogy
nemcsak ujságirók, szobatudósnak kicsinyelt
szociológusok, alsóioku közigazgatási tisztviselők, esetleg még tanyai orvosok és szülésznők, hanem már legfelső körök is kezdik
észrevenni, hogy nemcsak kisbetűvel irott alföldje van Magyarországnak, hanem a nagybetűvel irott Alföldnek van problémája is.
Nyilatkozatok hangzanak el, tanulmányok jelennek meg, amelyek egyre sürgetőbb hangon
emlegetik, hogy tenni, még pedig nagyon is
gyorsan tenni kell az Alföld érdekében valamit.
Szemernyi hiúság sem vezet bennünket, legfeljebb az ujságiró mesterségének szeretete
állapittatja meg velünk, hogy amit most az
Alföld problémája cimen emlegetnek és amivel szemben mezőgazdasági kamarák és hivatali faktorok keresik az orvoslás eszközeit,
már évtizedek óta nyilt kérdésként szerepel a magyar sajtó hasábjain. A magyar sajtó
volt az, amely szinte a harangok félrehuzásának erejével hirdette, hogy szociális és gazdasági szempontból természetellenes állapotok
uralkodnak a nagy alföldi medencében s hogy
az államnak, megyei és városi törvényhatóságoknak összefogott erővel kellene jobb és a
modern viszonyoknak megfelelőbb életlehetőségek megteremtésére törekedni.
Ennek az alföldi problémának a gyökere a
török időkbe nyúlik vissza és legfőként a
lakosság területi eloszlásának egészségtelen
voltában gyökerezik. A török uralom előtti
időkben falvakkal volt teleszórva az Alföld.
A ma is látható száz meg száz templomrom
a régi népesség nagy sűrűségéről tesz tanúságot. A török hódoltság idején a falvak sanyargatott lakossága a szultán közvetlen uralma alatt álló városokba menekült s a kipusztult községek földjét egymásután szerezték meg a városok, vagy kapták ajándékba
a neoaquistica comissio idején a Harruckerek és egyéb hadiszállítókból lett arisztokraták. A városok és egyes községek mértéktelenül megduzzadtak, közöttük pedig tiz és
husz kilométerekre emberi lakóhelyet nem
lehetett találni. Hogy csak a bennünket legközvetlenebbül érintő Csongrád vármegye példáját idézzük, a török hódoltság előtti időkből 140 helységének nevét ismerjük, mig ma
mindössze négy város és tizenhat falu van
területén. Az egész Alföldnek nincs hétszáz
községe, a jóval kisebb Dunántulon pedig a
községek száma meghaladja a kétezret.
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Teljesen eredménytelenül feleződik be
a párisi fóváféleli konferencia
A magyar és bolgár kérdés után az osztrák jóvátétel ügye Is a második hágai
konferencia elé kerül
(Budapesti

tudósítónk

tele'fonjelentése.)

Párisból jelentik: A keleti jóvátételi konferencia a jelek szerint teljesen eredménytelenül
jog végződni, mivel most már kétségtelen,
h o g y a magyar
és bolgár
az osztrák jóvátétel
kérdése
gai konferencia,
elé
kerül.

jóvátételen
is a második

kívül
há-

A hitelező államok és Ausztria megbizottainak tárgyalásai nem fejeződtek be, a Youngbizottság ugy határozott, hogy Magyarország
és Bulgária példájára az osztrák jóvátételi
kérdés végleges tisztázását is a második hágai

konferenciára bizza. A hitelező államok és,
Ausztria delegátusai között felmerült differenciák nagyjából jelentéktelenek, miután azonban Magyarországgal és Bulgáriával nem jött
létre megállapodás és igy a hágai konferen-'
cián a keleti jóvátételi kérdés egész komplexiu,
mát újból tárgyalják, a Young-bizottság az
osztrák kérdés rendezésétől eltekintett abban
a reményben, hogy a Magyarországgal és'
Bulgáriával folyó tárgyalások során az oszt*j
rákokkal hamar meg lesz a meeegyezéc -

Volilikai gyilkosság
Bécsben
18 éves diáteote köszött
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése

Fankel

revolvert

rántott

és rálőtt

Bachtára,'

Bécsből jelentik: Nagy izgalmat keltő gyil- akinek a golyó a tüdejét fúrta keresztül. Bachkosság történt pénteken Mödlingben. Az egyik
tát életveszélyes sérülésével kórházba, Fankelt
mödlingi intézet 18 éves növendéke, Bachta, pedig a kerületi törvényszék fogházába szála breitenforti áramtelep igazgatójának a fia, lították.
aki a Heimwehr mozgalmakhoz szit, a szünetAz óriási izgalmat az is fokozza, hogy pén->|
ben összeveszett egyik társával, a 18 éves Fanteken a mödlingi szociáldemokraták gyűlést
A községeknek ebből a ritkaságából a birtokviszonyoknak megfelelően két eltérő je- kellel, egy villamoskalauz fiával, aki a köztár- tartottak, amelyen Renner Károly volt kancelsasági védőrség tagja. Az összecsapás ugy
lár beszélt. A mödlingi Heimwehr megtorlásra
lenség következik. Ahol nagybirtokok veszik
körül, a zsellérfalvakat, a lakott helyek kö- keletkezett, hogy Bachta rákiáltott Fankelre: készült, ezért a szociáldemokraták gyülekezg
— Szervusz elvtársi
helyét erős csendőri kordon vette körül.,
zött légüres terek tátonganak. Ahol a föld
Az ezen történt összeszőlalkozás hevében
alaprózódott, a községektől távoleső kis földeken a gazdálkodás meg van nehezítve és
a termelés, ha kalkuláljuk az elvesztegetett
időt, elviselhetetlenül drága. Erre azonban
rájött a falusi magyar is és igy kezdődött meg
és tart még ma is teljesen rendszertelenül
„Régi politikámat folytatom" — mondotta
a tanyaképződés. A tanyavilág, az Alföldnek
ez a sajátossága, amelyet konzervativnak ne(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
dét fogadták, azt bizonyítja, hogy ez Brian'dgj
vezett, de tulajdonképen reakciós politikusok
Párisból jelentik: A kamara pénteki ülésén
nak sikerült is.
és közgazdák sokáig a magyar glóbus egyik folytatták a kormány általános politikájának
— Most is a régi politikámat
folytatom -J
üdvös különlegességének szerettek dicsőíteni, ügyében megkezdett vitát. Több felszólalás
mondotta Briand —, a méltóság és az akarat-'
tulajdonképen a rákfenéje gazdasági életünk- után, nagy érdeklődés mellett, Briand lépett erő politikáját.
nek és egyben kerékkötője az ország gerincét
az emelvényre, akit lelkes taps fogadott. MinAzután részletesen foglalkozott a hágai k o n í
alkotó alföldi magyarság kulturális és gaz- den szónoki készségét lalba vetette, hogy meg- ferenciával és rámutatott arra, hogy az ott
dasági előhal adásának.
nyerje külpolitikája számára a parlament tár
létrejött megállapodásoknál Franciaországnak
. Mit jelent ugyanis a tanyai rendszer; el- mogatását. Az óriási tetszés, mellyel beszé- nem kellett engedményeket tenni, sőt sikerült1

Briand győzelme a francia kamarában

D'fcLM \ GYARÖRSZÁG
elérnie azt is, hogy Németország önként lemondott Elzász-Lotharingiáról,
amit még sem
lehet a békeszerződések gyengítésének ncívezni.
Mclfg szavakkal emlékezett meg Strese•xnannról, majd foglalkozott a Rajna-vidék kiürítésének kérdésével és kijelentette, hogy a
megszállás a pénzügyi kérdések garanciája
és nem a biztonságnak. Amikor az első és második zónából Anglia és Belgium csapatai
visszavonultak,
Franciaország
egyedül nem
maradhatott ott. Bizonyosra veszi, hogy a német törvényhozás december végéig megsza-

sva

vazza a Young-szerződés ratifikálására vonatkozó javaslatokat. H a Franciaország azt hiszi,
hogy az ő külpolitikája rossz, akkor más
útra kell térnie és szét kell tépni a Youngegyezményt és a hága szerződéstervezetet és
helyükre kell állítani a hadi jogotc
— Ezt a politikát azonban én folytatni nem
vagyok hajlandó - - fejezte be beszédét Briand
—, mert én a szerződések ratifikálását követelem.
Közel kétórás beszédét viharos tetszéssel fogadiák. azután az elnök felfüggesztette az
ülést. '

Gyilkossággal gyanúsítják és letartóztatták
Martin Lampel ismert berlini irót
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: A vizsgálóbíró indítványára a rendőrség letartóztatta Mariin Lampelf,
az ismert radikális színműiről, akinek az utóbbi
időben több darabja aratott sikert. Lampel letartóztatása azért tőrtént, mert kompromittálva van
egy vérbirósági gyilkossági ügyben.
Lampel 1921-ben tagja volt az Oberland nevű,
felsősziléziai önvédelmi
szervezetnek,
melynek
egyik tagját, Köhler Frigyest, titokzatos körülmények között meggyilkolták. Köhler megbízhatatlan
ember volt, amiből társai azt gyanították, hogy
elárulja az Oberland titkait Ezdrt a szervezet
vérbirósága halálra ítélte Kohlért és az Ítéletet
¡.Tégre 1« hajtolták.
Köhler eltűnt és a hatóságok csak annyit tud-

tak, hogy négy ember társaságában autóütra indult, amelyről többé nem jött vissza.
Néhány hétlel ezelőtt a strigani kerületben, ahol
annakidején az egész ügy lejátszódott, a nádasban egy teljesen feloszlott holttestet találtak, melyről megállapították, hogy Kőhlerrel azonos. Ujabb
nyomozás indult és a nyomozó hatóságok egy
embert fogtak el, aki tagadta a gyilkosságot, de
megnevezte azt á négy embert, köztük Martin
Lainpelt is, akik a gyilkosságot elkövették.
Csütörtökön két detektív jelent meg az irő lakásán, akik bevitték a rendőrségre Lampelt. A
rendőrségen azzal gyanúsítják, hogy ő lőite agyon
Köhlert. Lampel társait még nem fogták el.
Az Író szerint a letartóztatás a jobboldali körök
1
hajszájára veze'-hclő vissza,
i

,

Kinos hajsza szónokok után

Majdnem megakadt a képviselőházban a katonai büntetötörvényköny v javaslat vitája
Budapest, november 8. A képviselőház ma déliielőtti ülésén az egész kormánypárti apparátus
'•akcióba lépett a katonai javaslat vitájának folytatása érdekében, de délben egy órakor minden
erőfeszítés mellett megállt a gépezet: nem akadt
több szónok. Az elnöklő Puky Endre ekkor minden Indokolás nélkül szünetet rendeli el. Az volt
az elgondolás, hogy három negyed egvlől háromnegyed kettőig szünet lesz, akkor feláll valamelyik kormánypárti képviselő és a késői időre
való hivatkozással beszédének keddre való elhalasztását kéri. Nagyon tetszeti az ötlet a kormánypárti folyosón, mert ez a megoldás lehetővé
jtette, hogy beszélni sem kell és a vita sem fejeződik be. Közbelépett azonban Gömbös és felszólította Here.zeg Bélát, hogy mondja el beszédét.
Bethlen miniszterelnök is belekapcsolódott a tárgyalásokba, majd hárman is szaladlak Csák Károly után telefonálni, meg is találták Sztranyaviszky belügyi államtitkár előszobájában. Tiz perc
múlva azlán megérkezett a második szónok. Meg
volt mentve a helyzet. Csák Károly kipirultán,
lihegve sietett be az ülésterembe és — újra megindult a katonai törvényjavaslat vitája
Az ülésen Szepessy Géza az első felszólaló. Nem
tartja aggályosnak a tisztek fegyverhasználati jogát, mert annyira műveltnek tartja a tisztikart,
hogy ennek tagjai önmaguktól is meg tudjál* állapítani, hogy melyik az az eset, amikor a katonai becsület megvédésére kénytelenek fegyvert
használni.
Kriiger Aladár után Wolff Károly szólal fel
ezután, aki jogászi szempontokból foglalkozik a
javaslat egyes tételeivel. A fegyverhasználatnak |

ha'ározo'-tan ellensége. Nem ismer az egyéni bacsiifcffc?« különbséget a katonai és a polgári becsület között. Hogy addig, amig a polgári személynek a bíróság elé kell mennie, hogy becsületének elégtételt szerezzen, addig egy katonai személy önbíráskodásra jogosult, ő ezt az intézkedést a régi abszohilfsztikiis idők esökevényének
lartja. Sehol a világon nem járnak a tisztek szolgálalon kívül oldalfegyverrel.
Csoutos Imre ulán Gömbös Gyula honvédelmi
miniszter visszautasítja Csontosnak azt az állitásét, mintha a tisztek a harctéren a legénység
mögött kullogtak volna.
Simon András beszéde után Puky Endre elnök
általános meglepetésre szünetet rendel el.
A szünet alatt teljes a bizonytalanság és az
idegesség a kormánypárti folyosón. Jó husz percig tart a szünet, amikor a kormánypárti folyosón többen hangosan mondják:
— III a Csák! Meg lehet kezdeni az ülést
Puky elnök nejy ed kettőkor újból megnyitja az
ülést.
Csák Károly aggályát fejezi ki a fegyverhasználatnak ilyen tág értelmezésével szemben. Elismeri, hogy elsősorban gazdasági problémákkai kellene foglalkozni, de a katonai javaslat csak
néhány napot vesz igénybe.
Felkiáltások a baloldalon: Ked/es időtöltés!
Csák Károly: Ez a javaslat nem feltétlenül jó,
de elfogadható.
Herczeg Béla háromnegyed kettőkor beszédének elhalasztását kéri.
A legközelebbi ülést kedden délelőtt 10 órakor
tartja a Ház.

A Brandl~ffukat hallgatták ki pénteken
a Romhach-uccai gyilkosság főtárgyalásán
Izgalmas tanúvallomások és szembesítések
Budapest, november 8. A Rombach-uccai rabló- | a szolgáló meggyilkolása nyomán támadt zajt,
Igyilkosság mai főtárgyalás» iránt nagy érdeklődés i esetleg jajveszékelést a házban lakók meghallják
nyilvánult meg. Az elnök uiból Wallenstein Maönök felhúzták Brandlék gramofonja!, felteitek a
nót szólította maga elé
»Bözsi ne sirjont elmü lemezt és ezi jálszoílák
— Ön azt állítja, hogy felkereste a kórházban
addig, amig az áldozatokkal végezlek. Igaz e'*.?
a Brandl-Rvermekeket. Irtia le. milyen volt a kór— Nem igaz. Ilyet én soha nem mondtam
terem.
Wambach Katalinnak. Ha nem volna ez Wam— Lerajzoltam. (És átadta az általa készített
bach Katalin bosszújának és fantáziájának müve,
rajzot az elnöknek.)
akkor már rég feljelentett volna engem ebben az
Ezután az elnök Wallenstein ödönt szólította
ügyben és nem kilenc évvel utóbb.
A tárgyalóterembe.
— Meg volt az oka. Maga azzal fenyegette
— Wambach Katalin — úgymond az elnök —
meg volt feleségét, hogyha elárul valamit abból,
¡Jbailotla azt is, nehogy a gyermekek íojtojíatása és
oiajta elmondott neki, akkor meulen leüli.
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Most az elnök Tó!h Lajost szólította be.
— Miért irt maga a fogházból Gyökös Rózát
nevü ismerősének?
— Azért, hogy készítse elő a szökésemet
Az elnök most Brandl Izidort szólítja be a terembe.
Brandl elmondotta, hogy a gyilkosság délutánján éppen elmenőben voltak a pályaudvarra, hogy
valamilyen árut vásároljanak. Egyszer csak betoppant hozzájuk Wallenstein ödön.
— »Téged miféle szél hozott ide!« — kérdezte
erre egészen meglepődve — mert Wallenstein nem
volt hozzánk járatos.
Ezulán Brandl elmondotta, hogy Wallenstein a
Laudon-uccáig kisérte és ott elváltak, ö a feleségével együtt sietett a pályaudvarra, útközben
azonban egy ismerősükkel találkoztak, aki azt
mondotta, hogy hiába mennek, mert a vonatok
késnek. Erre visszafordultak, hogy időben hazaérjenek. Hat órakor értünk haza, de már ekkor
ott voltak a lakásban a mentők és a szomszédok.
Kis Etel már halott volf, kezét sínekbe kötözték
és szájába két zsebkendőt duglak.
— Mi tőrtént a gyerekekkel'?
— A kisebbik, a kétesztendős egészen fekete
volt az ütésektől. Fülén, orrán vérfoltok mutatkoztak. A négyesztendős Gyuri fejét pedig összeszurkálták. Azonnal mindkettőjükkel autóba szálltam
és kórházba mentem. Az idősebbik mesélt az
autóban.
— Apukám, az egyik bácsi a számba ts bedugta
az ujját, én legalább jól megharapjam.
Az elnök ezután elrendeli Wallenstein Manó és
Brandl Izidor szembesítését. Az izgalmas szembesítés során Brandl a vádlott Wallenstein Manó
valamennyi állítását megcáfolja.
Szünet után perceken keresztül nem lehet folytatni a tárgyalást, mert olyan zaj hallatszik be
a terembe a folyosókról.
Dr. Minich Károly orvosprofesszor ismertette
orvosi szakvéleményét Kis Etel halálának okáról
A halált fulladás okozta, hosszabb tusa nélkül
aránylag elég gyorsan következett be a halál.
Ezulán Brandl Izidornét szólítja az elnök. A
gyilkosságot megelőzően vasárnap délután öt óra
felé felkerestek bennünket a lakásban, — vallotta. — Férjem még meglepetten kérdezte: »Mit
keresel nálunk?« MI kávéházba indultunk és férjem a vaskazettából pénzt vett ki, majd Wallensteinnel együtt eltávoztunk a lakásból. Amikor
azután hazatérlünk, láttuk mi történt. A szekrények nyitva voltak, fel volt dúlva az egész lakás,
gyermekeim a konyhában a fásládába gyömöszölve feküdlek, a leány pedig holtan hevert.
Az elnök ezulán Brandlné elé állítja Tóth Lajost és Wallensieln ödönt és megkérdi tőle, hogy
ei a két ember ólálkodott-e a gyilkosság elölt
lakásuk és üzletük előtt?
Brandlné: Nem ismerem fel, hogy ők voltak
azok.
Ezulán a tárgyalóterem feszült érdeklődése közepette a Brandi.fjuk kihallgatására kerül a sor.
Elsőnek a 15 esztendős Brandl Istvánt szólítják
be a terembe. A következőket vallja:
— Amikor anyukáék elmentek, három ember
jött be hozzánk. Mikor megkérdeztük az ajtó előtt,
hogy ki akar bejönni, ezt mondták: Apuka. Erre
beeresztettük őket. Alig hogy a konyhába léptek,
megrada?ak bennünkel. Az én támadóm ujját a
számba szorította, mire én az ujjába haraptam,
erre határozottan emlékszem. Hogy aztán mi történt, nem tudom. Nagy fájdalmat éreztem. Később
tudtam meg, hogy szegény Kis Etelt agyonverték.
Az elnök most sorra állítja a 15 esztendős
Brandl-fiu elé a vádlottakat. Amikor Tóth áll a
kisfiú elé, Brandl István ezeket mondja:
— Ez az ember hasonlított a lámadóra, de
nem tudom határozottan, hogy ő volt-e.
A 12 esztendős, III. polgárista Brandl György
a következő tanu. Amikor eléje állítják a vádlottakat, ő is kijelenti, hogy Tóth hasonlít a
támadójára.
A tárgyalást szombaton folytatják

Véres összeütközés egy összeomlott M a r e s t i bankban
Bukarest, november 8. A fizetési zavarokba jutott Francé Romana Bank ügyében viharos botrányok voltak. A betétesek követelték a bűnügyi
vizsgálat megindítását a bank vezetői ellen. A
betétesek gyűlése ulán a tömeg megrohanta a bank
helyiségeit, mire a szorongatott tisztviselők karhatalom kirendelését kérték. A rendőrség rövidesen a helyszínen termelt, de csak nagynehezen
sikerült a rendet helyreállítani, miután o tömeg
erőszakkal ellenállóit a karhatalomnak. Az összetűzések folyamán többen myüebesüitek.
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iSes harc
az érdekképviseleti mandátumokért
Nyilatkozatháború az eüenlislák körül

(A Délmagyarország munkatársától.)
Egyre
élénkebb tempóban folynak az érdekképviseleti
választások előkészületei. Ugy a kereskedőknél, mint az iparosoknál több lista van forgalomban, sőt a lislák száma még szaporodni
fogÉrdekes fejleménye van annak

a nyilatkozat csatának,
amely az iparosok hivatalos csoportja és az
ellenzéki iparosok intéző bizottsága között folyik. Az ellenzéki iparosoknak, a Délmagyarország pénteki számában megjelent nyilatkozatára — amelyben arra ntalnak, miszerint
valótlan, hogy a szociáldemokrata kisiparosok is belementek volna a paktumos jelölésbe — a választásokat előkészítő ipartestületi bizottság pénteken délben ülést tartott,
amelyről a következő kommünikét
adta ki:
»Az ipartestületnek a választásokra kiküldött bizottsága foglalkozott a Délmagyarországban megjelent nyilatkozattal és megállapítja, hogy a légből kapo't koholmánynak
jelzett tényállítás csak az ő részükről légből
kapott, amit bizonyít Marosán Emilnek Gombos Istvánhoz intézett kővetkező levele: »Kedves Gombos Barátom! Elfogadhatónak találom
a tervedet, azonban kérlek, hogy délután 1
órára állítsátok össze a névsort és arra a te
és Körmendy aláírását kérem az ipartestület
bélyegzőjével. Egy óráig várom a határozatot,
attól teszem függővé a tárgyalásunk perfektuálását. Szeged. 1929 X I . 5. Marosán.« Ezek
után az intéző bizottság nem tartja szükségesnek, hogy a nyilatkozatra bővebben refiektáljon, csak újból leszögezi, hogy a különböző pártállásií iparosok összefogását a hőn
óhajtott béke érdekében teremtették meg.*

Marosán Emil
ebben az ügyben a következő nyilatkozatot
tette:
»A kamarai kiküldöttek választását előkészítő bizottság Gombos úrhoz intézett levelem másolatát hozza és ezzel akarja megcáfolni a tegnapi nyilatkozatban foglaltakat. A
valóság az, hogy én tényleg megirtam a közölt levelet, de nem a szociáldemokrata kisiparostársaim felhatalmazása alapján, hanem
azért, mert csak igy juthattam
volna ahoz
az anyaghoz, amit kisiparostársaim
elé terjeszthettem volna döntés végett. Közölt levelemmel tehát nem lehet légből kapottnak minősíteni a szociáldemokrata kisiparosok intéző bizottságának nyilatkozatát, mert annak
minden állítása igaz.«

Az ellenzéki lista
egyébként a következő:
Keller Mihály gyufagyári igazgató,
Osznovits István vendéglős,
Kéry Béla autófuvarozó,
Marosán Emil cipészmester,
Kovács István paprikakészitő,
Cserép Sándor szűcsmester,
Várady Márton cipészmester,
Katona András festőmester.

Az ellenzéki iparosok választási irodái a következő helyeken vannak:
A Belvárosban
(szavazóhelyiség az ipartestület): Korzó Söröző.
Felsővároson és Rókuson (szavazóhelyiség
a Csongrádi-sugáruti iskola): Kovács István
cipészmühelye (Párisi-körut 5).
, ,
.
,, , . ,
„
,
Alsóvároson (szavazóhelyiség a Petőfi Sán- jj
ovoda :

árusok nagy taglétszámot számláló táborát is
magában foglalja, mint ismeretes, a
bástyái Holtzer Tivadar
Fenyő Hugó
t
Korda Jenő
Lőffler Györgyi
Péterffy Ferenc f
Pirich János
listával veszi fel a választási harcot. A' péntek délutáni ülésen valamennyi városrész kiskereskedőinek, valamint a piaci árusoknak a
vezetősége jelent meg. A szónokok — Czeglédi Sándor, Péterffy Ferenc, Fenyő Mátyás,
Korda Jenő, Pirich János — kijelentették,
hogy a fenti listát teljes épségében fogadják
el és meg vannak arról győződve, hogy Szeged
kereskedői semmiféle pressziónak nem engedve, emellett a lista mellett fognak kitartani. Végül a gyűlést vezető Korda Jenő
bejelentette, hogy a vasárnapi választáson az
ellenzéki kereskedők három pártirodát állítanak fel.
Az I. pártiroda a Bohn-étteremben 'és a
Knittel-féle kalapmühelyben (Horthy Miklós-utcca), a II. pártiroda özvegy Börőczné
vendéglőjében a Brüsszeli-kőrúton, a I I I . pártiroda a Vőneki-féle vendéglőben a Petőfi Sándor-sugáruton lesz.
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A Kereskedők Szövetsége
egyébként ma a kereskedő szavazókkal
alábbi tájékoztatást közli:
»Szavazni csak hivatalos és a kamara bélyegző-'
jével ellátott szavazólappal lehet A szavazás három szavazókörben történik.
Az I. szavazókör magában foglalja az I., II. és
III. közigazgatási kerületeket,' vagyis a városnak
a nagykörúton belül fekvő részét és Újszegedet
Ezek a kereskedők a Szegedi Lloyd Társulat helyit
ségében szavaznak.
A II. szavazókör magában foglalja a IV., V. és
és VIIL közigazgatási kerületeket, vagyis a városnak nagykörúton kivül és a Kálvária úttól északra
eső részét, Rókust, Felsővárost és Felsőtanyát Ugy
a kereskedők, mint az iparosok a Csongrádi-sugáruti iskola ezen célra kijelölt tantermeiben működő
szavazatszedő küldöttségek előtt szavaznak.
A III. szavazókör magában foglalja a VI., VII.4
IX. és IX/a. közigazgatási kerületeket vagyis a
városnak a nagykörúton kivül és a Kálvária úttól
délre eső részét, Alsóvárost, Alsótanyát és Szentmihálytelket. Ugy a kereskedők, mint az iparosok
a Petőfi Sándor-sugáruti óvoda ezen célra kijelölt
termeiben működő szavazatszedő küldöttségekelőtt
szavaznak.
A kereskedők négg rendes és két póttagot választanak. Ugy a rendes, mint a póttagokra a szavazás egy szavazólappal történik. A legtöbb szavazatot nyert kereskedők lesznek a rendes tagok,
a sorrendben utánuk következők a póttagok.
A kereskedőknek ott kell szavazniok, ahol üzlethelyiségük, avagy telepük van.
Esetleges kétségek elkerülése céljából helyénvaló, I
ha a kereskedők szavazói jogosultságukét adój könyvvel, iparigazo'vánnyal, avagy helybenlakást
I bizonyító igazolvány felmutatásával igazolják.*

»Bizonyítani kívánom,
hogyan beszélték meg a csongrádi bombapör
hamis tanuzásának részleteit
99'

mondotta Lévay Ferenc az Ítélőtábla előtt
Tizenöt tanú kihallgatását kérte a bombapör ügyében
A tábla helybenhagyta Lévay büntetését a volt ébredőelnök sajtóperében
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
Szécsényi—Lévay sajtópör második napján,
pénteken igen érdekes bejelentések hangzót
lak el a csongrádi bombapörrel kapcsolatban. Dr. Lévay Ferenc m á r csütörtökön említést tett erről a dologról a tábla előtt, de
akkor az elnök azzal, hogy ezeket a dolgokat a védőbeszéde során mondhatja csak el,
nem engedte tovább beszélni.
Kilenc órakor nyitotta meg a tárgyalást
Scultéty elnök. Megállapította, hogy., a binyitás be van fejezve és felszólította dr. Szécsényi Istvánt vádbeszédének megtartására.
Mielőtt azonban Szécsényi beszédjét elkezdhette volna, Lévay felállott és a becsületvédelmi törvényre való hivatkozással, mely a
sértett kihivó magatartására utal, kérte a bíróságot

ügy egyik
Szécsényi
son őt és
csongrádi
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gyanúsítottja volt, elmondotta, hogy]'
az 1926-os Schandl-féle választáa többi társait azzal küldözgette a
zsidósághoz, hogy,

ne vegyék komolyan az ő fajvédő programját,
mert ez csak arra való, hogy a gazdák bizal-}
mát megnyerje, de eszébe sincs megválasztása
után szóba állani Gömbössel és bármit is
tenni a zsidóság ellen. E z alkalommal mondotta el Zubek Mihály a bombapör részleteit
és azt. hogy amikor őt és társait letartóztatták,
Szécsényi kitalálására
és unszolására vallották azt a bíróság előtt, hogy a rendőrség
kínzásokkal
csikarta ki belőle a
vallomást.
Elmondotta azt is, hogy Gaál Samu volt
csendőrt is

a bizonyítás kiegészítésére

hamistanuzásra csábították

vonatkozó indítványának meghallgatására.
A bíróság rövid tanácskozás után meg adta
az engedélyt az indítvány előterjesztésére.
Lévay elmondotta, hogy először arról akar
beszélni, hogy

azzal, hogy ennek fejében kukoricaföldet adnak neki. A földet azonban később nem adták
meg. Sinkó László többeknek panaszkodott és
elismerte, hogy

a csongrádi bombapör tárgyalásán hogyan vezették félre a vádlottak a szolnoki törvényszéket

mert azt mondották neki, hogy, csak' egyi
büzbombát kell a terembe dobnia, nem lesz
semmi baj.
Lévay Ferenc beszéde további során hivatkozott Bölönyi gazdasszonyára, Kunnert Jánosnéra, aki tanúsítani tudja, hogy

és hogy vonták vissza vallomásaikat, melyeket
a rendőrség előtt tettek.
— Ezekre vonatkozó adataimat jegyzeteimből olvasom fel — mondotta Lévay, —, nehogy félremagyarázzák szavaimat.
_ E z e k a d o l k k ö z t u d o m á s u a k Csong-

)
•Savanya-téle. vendéglő. » r á d o n _ k e z d t e £ é v a y Ferenc - , én is tűdPetőfi Sándor-sugarut 49).
j t a m róla> d e n e m voftak b i z o n y i ^ é k o k a ke.
Erős mozgalom észlelhető
* zemben.
— 1929-ben egyik csongrádi ismerősöm ela kiskereskedőknél
mondotta, hogy
is. Az ellenzéki kereskedők, akiket nem eléa csongrádi hamistanu-gyár
gített ki a Kereskedők Szövetségének hivatalos
jelölése, pénteken délután ülést tartottak a
Szécsényi utmulatása mellett hogyan műköBaffay-vendéglő külön helyiségében.
Ez a
dött. Később ujabb konkrét adatok jutottak
frakció, amely, a kiskereskedők és a piaci kezeim közé. Zubek, Mihály laniló^ aki az

a felbujtók becsapták,

hogyan beszélték meg a hamistanuzás részleteit

»

és hogy a vádlottak hogyan tanulták a vat-l
lomásokat.
A többi részletet azért nem sorolja elfl
— mondotta Lévay, —, mert Csongrádon mégt
most is olyan terror dühöng, hogy összeverik
a tanukat. Így súlyosan megverték dr. Kist
István iogszigorlót is, aki az adatokat gyűjtötte.
Ezeket az adatokat már elmondotta, sőt
bejelenielte illetékes hdjjeken is. Volt lleléwji
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DÉLMAG VARÜJL^AÍ,
I m r e főkapitánynál is Budapesten és kérte,
hogy a nyomozást folytassa le, mert kénytelen lesz ezeket az adatokat a jelenlegi sajtóperében az ellen az ügyvéd ellen, aki a hamistanuzásokal irányította, saját védelmében nyil
vánosságra hozni.
— Hetényi akkor azt mondotta, hogy írásbeli feljelentést adjak be, de erre nem voltam
hajlandó. Most azonban elmondok mindent,
amit tudok a dologról, mert nem engedhetem
meg egy ilyen bűncselekmény eltussolását.

Volt a belügyminisztériumban
Ss, ott is előadta bizonyítékait, amelyeket a z
ügyészséghez fog benyújtani a tárgyalás lezajlása után. Egyébként kéri

a következő lanuk
ínegidézését, akik a bombaügyről elmondottakat igazolni fogják: Zubek Mihály, dr. Kiss
István, Gaál Samu, Huszta János, Bátai József,
Győri Mihály, Halász Szabó Dániel, Szőke
Jenő, dr. Tóth István volt csongrádi polgármester, Kunnert Jánosné, Oláh Gyula, Fülöp
'Andor, Kaszaniczky
Ferenc, Balogh Lajos,
IBartos Károly.
Az elnök Szécsényihez fordulva megkérdi:
— Kiván-e a főmagánvádló az itt elhangzottakra nyilatkozni?
'Szécsényi: Nem kívánok.
A biróság visszavonul és rövid tanácskozás
Után kihirdeti határozatát, amely,
szerint
Lévay

indítványát mellőzi,
tnivel a Lévay által előadottak nem vonatkoznak a jelenlegi pör érdemeire.
Lévay Ferenc semmiségi panaszt jelentett be.
Ezután Szécsényi tartotta meg
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Szeged, Kárász é s
Kölcsey u. sarok. •!

R e k l á m

Kemény gallér
—"80. 1 1 0
Maya selyem reform nadrág 4*20
Kérjük

Selyem nyakkendő
- • 9 0 , 1*50, 2-80
Selyem ilor zokni 1-60

á r a i n k

Bemberg selyem ha-

Sport sapkák
nagy v á l a s z t é k b a n

risnya hibátlan 4-50

Női ernyő 8 - 8 0
férli „ 10-80

Legújabb i a z o n u
divat kaiapok

kirakataink

megtekintését!
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Nagy örökség meséjével
halezer pengőt csalt ki ismerőseitől
Hél hónapi börtönre iléllék
(A Délmagyarország munkatársától.) Egy furfangos makói parasztasszony fölött ítélkezett pénteken Tarajossy Béla törvényszéki tanácselnök.
Bozsogi Istvánné makói lakos ellen az ügyészség
egyrendbeli csalás vétsége ,egyrendbeli csalás bűntettének kísérlete, kétrendbeli csalás vétsége és
egyrendbeli hitelezési csalás vétsége miatt adott
ki vádiratot.
Bozsoginé a mult év őszén elhatározta, hogy
rövid uton pénzt fog szerezni. Ismerősei, barátnői
között nagyon sok vagyonos akadt, ezekre vetette
ki tehát hálóját. Mivel azonban tudta, hogy ismerősei tisztában voltak jelenlegi helyzetével, igy
pedig nem számithat arra, hogy kölcsönt adnak
neki, azt a mesét taláta ki, hogy egyik gazdag
nagynénje után örökölt. Elmondotta, hogy a nagynéni, akinek Vásárhelyen földje és emeletes háza
volt, halála után tekintélyes összeget hagyott rá.
A mesének az ismerősök rendre bedőltek és na-

gyobb összegeket adtak át neki. Amikor aztán sürgették az örökség átvételét, amelyből visszakapták
volna pénzűket, ujabb meséket talált ki és ezek
alapján újra becsapta áldozatait. Ilyen módon
mintegy hatezer pengőt csalt ki különböző személyektől .
Amikor a csalások kiderültek és az áldozatok
megtudták, hogy az örökség csak mese, feljelentést tettek Bozsoginé ellen. A rendőrségen kihallgatták, ahol részben beismerő vallomást tett, majd
bekísérték a szegedi ügyészségre, ahol vizsgálati
fogságba helyezték.
A pénteki tárgyalásra az összes sértettek megjelenlek és terhelő vallomást tettek Bozsoginé
ellen, aki azzal védekezett, hogy nem akarta meg.
károsítani ismerőseit Bozsogi Istvánnét a biróság 7 havi börtönbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős.

a vádbeszédéi,
melynek során pontról-pontra cáfolta Lévay
cikkének állításait.
A csongrádi bombapörre vonatkozólag a
feövetkezöket mondotta:
— Lévay minden ok és alap nélkül előhozza
fc csongrádi ügyet, fölött ebben mint egyszerű ügyvéd működött, ez ugyanolyan jogi
esete volt, mint bármelyik más pöre.

A hamistanuzásra
traló rábírással nem gyanúsítható. Ennek a
pörnek a felhozását ország ellen való véteknek tartja, mert az ország érdeke ugy kívánja, hogy ez az ügy végre m á r elaludjon.
Lévay azért hozza tel Csongrádot, hogv a sajtó
utján újra felkeveredjék a lecsillapodott közhangulat és hogy a külföldön is feléledjen az
az antipátia, amelyet a merénylet keltett az
ország ellen.
Kéri Lévay súlyos megbüntetését
kölcsi kár értékének fölemelését.
Lévay Ferenc hosszu

és az er-

védőbeszédet
tartott ezután és azt hangoztatta, hogy való
tényeket állitolt cikkében és ezzel azt akarta
elérni, hogy egy ilyen ember ne jöjjön Szegedre irredentát csinálni, hazát mentem, mert
arra sem méltó, hogy a haza nevét a szájára
vegye. Minden egyes inkriminált pontot részletesen megmagyaráz, végül kérte felmentését.
A biróság hosszabb tanácskozás után a törvényszék ítéletét, melyben Lévayt egyhavi fogházra ítélte,

helybenhagyta,
ázzál az indokolással, hogy a bizonyítás tényei nem fedik a cikk tényeit.
Az Ítéletet Szécsényi tudomásul vette, Léríay semmiségi panaszt jelenteti be. Az ügy igy
most a Kúria elé kerül.

Uri és női divatáruk

G l U c k s t h a t é s T á r s a 963
C t e k o n l c *
ucca 3.
I l i m .

Dr. Gráf-féle hnraxns kölnivíz

Ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogva kitűnő hatású.
Csak zárt üvegekben kapható a
506
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gyógyszertárban.

KJs Ü v e g A r a 1.2Ó, n a g y Üveg A r a 2.40.

Fiszerszummaegytőlennigszermszervé
K{éplet a balesetbiztosítási díjtételek kiszámításához)
físzerszummaegytölennigszeremszervé
egyenlő
szummaegytőlennigszerkáa.
Ebből az egyenletből viszont kijön, hogy fiszerszummaegytölennigszeremszervé egyenlő nagykákisa, tehát szummaegytőlennigszerakákisa egyenlő
nagykákisaAmikor megpillantottuk ezeket a bűvös egyenleteket, a megkönnyebülés és a felvilágosodás sóhaja hagyta el fogaink rekeszét Ncrr>debár, hogy
ez az egészen komplikált probléma olyanná vált,
ezen végtelenül egyszerű, vagy a végtelenül egyszerű felé konvergáló másodfokú függvényegyen
letek felfedezése által, mint am bizonyos csomó
nagy Sándor kardja éle alatt, avagy ama bizonyos tojás Kolumbus asztalán. Mert mit nekünk,
szegény, elgyötört, kulturfölénves adóalanyoknak
a felsőbb matézis. Nem azért tartjuk fenn öt
egyetemünket,
hogy az ilyen vacak képletecskék
Az irgalmatlanul hosszu rendelet 7. §-a azután
sarokbaszorithassák
kicsiszolt elménket Ha kíközli a rejtély nyitját. Matematikai pontossággal,
félremagyarázhatailan formában közli. Aszongya, váncsiak vagyunk a Társadalombiztosító Intézet
kebelében alkalmazott felsőbb matematikai dokhogy aszongya:
torátussal és az Academie Française hallhatat»Ha tehát az illető üzletágban és számadási
lansági oklevelével rendelkező számolómüvészek
évben a felosztásra és kirovásra kerülő összeget
Ka-val, a veszélyességi arányszámokat v, v 2 . . . . vn- számítási műveleteinek helyességére, vagy egyszenel, az ezeknek megfelelő beszámítható javadal- rűen arra, hogy helyesen sózták-e ki ránk a dijmazásokat m, m2
mn-nel jelöljük meg, az járulékokat, kapjuk magunkat, elvesszük ezt az
illető üzletágban az évi egységdijtételt a követ- egyszerű, kézenfekvő képletet, vásárolunk hozzá
logarlécet, logaritmus táblát, háromszögelési főponkező egyenlet alapján kell kiszáinitani:<
tokat, trigonimétriát, megvesszük a legkisebb egyÉs itt következik a bűvös egyenlet, amelyet —
sajnos — eredeti formájában nem reprodukálha- ségek elméletéről szóló kézikönyvet, egy hatlótunk, mivel az ujságcsinálás nem készült fel az erős mikroszkópot egy leideni palackot, a Toricoelli-féle ürt, három voltamétert és egy —kényilyen jelények és egyéb csudabogarak közlésére.
szerzubbonyt
és minden nagyobb nehézség nélTehát nem jelekkel, hanem szavakkal írjuk le a
kül
kiszámítjuk
a helyes eredményt. A végén már
képletet:
nem is lesz szükség a Társadalombiztositóra, mert
Fi (ez az évi egységdijtétel jele) egyenlő
hiszen világos, hogy szummaszorfíszerenszeriknagykákisa per szummaeaiitőleniaszeremszeró egyenlő cotagensalfászor köbgyökszigma
szervé.
szorpi per elszercfszeres az ennedik hatványonHa pedig valaki igy sem értené meg, azt fölviVitéz Laci.
lágosítja a kővetkező paragrafusban közölt függ— UJ könyvek a Délmagyarország kölcsönkönyvvénysor, a hozzája tartozó analitikai levezetés,
tárábau. Sinclair Lewis: Sam Dodoworth Európáamelyből a következő képletek alakultak ki:
ban (két kötet), Kaith Tivadatí Az irodaüzem
&zu.mma eoulölenmiiszerfiszeremszervé emenlö
racionalizálása.
' v
A Budapesti Közlöny november hetedikén megjelent száma igen tanulságos és magas intelligenciájú népjóléti miniszteri rendeletet közöl, amelyből — ha akarnak — okulhatnak mindazok a
százezrek és milliók, akik törvényes kapcsolatban élnek a Társadalombiztosító Intézettel. Mivel pedig a Lex Vass körülbelül mindenkit bevont
ennek az intézménynek védőszárnyai alá, a rendelet mindenkire szól, a nagyközönség számára
készült, de alkalmas annak a bizonyos kulturfőlénynek a dokumentálására is. Arról van benne szó,
hogy milyen kulcs szerint kell kiszámítani >a
baleseü biztosítási költségek felosztásánál és kirovásánál, valamint a baleseti biztosítási járulékok, járulékelőlegek és dijak beszedésénél követendő eljárás« mikéntjét (Ugy-e, már maga ez
a cím milyen intelligensen hangzik?)

1329 november 9.
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,e,nö eknek
ALBERTINI akrobata filmje
A meztelen táncosnő hétifln
ftSJM,^.
"
\ Az ördög szeretőjeLUCIANÓ
hétfőn és kedden a Korzó Moziban.
és kpH<lea a Belvárosiban.

A legfelsőbb törvényszék

— A törvényhatóság egyetlen n(Magjának ünneplése, A dolgozó nők klubjában pénteken délután
meleg ünneplésre gyűltek össze a tagok. Dr. Sz^
S z a m e k Sára orvosnőt köszöntötte a klub vezetősége abból az alkalomból, hogy az egyedül?
nő, aki a mai választójogi törvény alapján *
tőrvényhatósági bizottság tagja lett. A dolgozó
nők az ő eredményeiknek, az ő dicsőségüknek
is tekintik — mondotta a szónok —, hogy egy
asszonytársukat a közmegbecsülés ilyen pozíció'
ba helyezett. Bizunk benne — igy folytatta —f
hogy munkája sikerrel fog járni és lesz annyi
lelki ereje, hogy működése alatt megbirkózzon azzal
az előítélettel, amely a nőt a közéleti harcokban
még mindig körülveszi és gáncsolni igyekszik.
A nagy tapssal fogadott beszéd után dr. Szamek
Sára meghatottan köszönte meg az üdvözlést. >A*
asszonyok nem fognak bennem csalatkozni —
mondotta többek között —, mert minden akaratommal azoknak a szociális problémáknak javításán fogok munkálkodni,' amelyeknek kárát elsősorban a gyerekek és a nők érzik.« Ismét felzúgott a taps és az egybegyűltek lelkes szerencsekívánatokkal halmozták el dr. Szamek Sárát.

négy és félévre ítélte Pecha Vincét
f Budapest, november 8. A legfelsőbb honvédtőrMnyszék a hidasnémetii kémkedési ügyben megBemmisitette a hattbiróság ¡(életét és Pecha Vincét négyévi és haihónapi, havonta egynapi böjtitol és kemény fekhellyel, valamint a büntetés
¡hatodik és tizenkettedik hónapjában magánzárká«al súlyosbított súlyos börtönre itélte kémkedés

j cimén s örökre kitiltotta Magyarország területéről.
'
Tóth Jánost megkísérelt kémkedés bűncselekménye miatt két és félévi, havonkint egynapi
böjttel és kemény fekhellyel, valamint a büntetés
hatodik és tizenkettedik hónapjában magúni zárkával sulvosbitott súlyos
börtönbüntetésre
! itélte.

Nyolc festőművész pályázik
fogadalmi templom freskóira
A íempiomépiíő bizottság rövidesen dönt a pályázat ügyében

(A Délmagyarország
munkatársátólMint
femlékezetes, kemény harc keletkezett néhány
h ó n a p p a l ezelőtt akörül a kérdés körül, hogy
& város pályázatot irjon-e k i a fogadalmi
templom freskóira, vagy pedig Foerlc Ernő
javaslata alapján pályázat nélkül bízzon
meg valakit a freskók elkészítésével. Foerk
Ernő, akinek megvoltak m á r a maga kiválasztott művészei, mindent elkövetett, hogy
la várost visszatartsa a pályázat kiírásától,
leginkább azzal érvelt, hogy Magyarországon
alig van olyan művész, aki ért a freskófestéshez, azonban a művészet érdekeit védelmező egyesületek sikra szálltak a művészi
szempontok érvényesítéséért és formálisan ki¡verekedték, hogy a város kiírja erre a kényes
m u n k á r a a művészi pályázatot és a beérkező
pályamüvek
fölött egy arra alkalmas
zsűri
mondjon ítéletet.
Ezt a zsűrit most állították' össze. Tagja
lesz dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök, a
Képzőművészeti Tanács egy tagja, a Képzőművészeti Egyesület egy tagja, Foerk Ernő,
Ür. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Gyuritaa Sándor egészségügyi főtanácsos, NyiVassy Sándor festőművész, a temlomépitő bixottság egy tagja és vitéz dr. Szabó Géza kulturtanácsnok.
A város által kiirt pályázat alapján Foerk
Ernőhöz eddig nyolc művész küldötte be

frsekópályázatát,
mindegyik
három-három
freskóra. Egy festőművész pedig, Istókovics
K á l m á n vázlatait vitéz Szabó tanácsnok címére küldötte el.
A fogadalmi templom főhajójának menynyezetére három freskó kerül. A freskók témáját Glattfelder Gyula megyéspüspök útmutatása szerint állapították meg. Mivel a
fogadalmi templom a Boldogasszony temploma lesz, a freskók főalakja
mindhárom
esetben Mária. Az első freskó Máriát, mint az
angyalok királynőjét ábrázolja, a második
mint a szomorúak vigasztalóját, a harmadik
pedig, mint a keresztények segítőjét.
A beérkezett pályamüvek fölött most rövidesen ítéletet mond a zsűri és határozatát javaslat formájában a templomépitő bizottság
teljes ülése elé terjeszti. A pályázat dijait a
bizottság adja ki és a bizottság választja k i
azt a pályázó művészt is, aki azután megbízást kap a freskók elkészítésére. A döntésre rövidesen sor kerül. A templomépitő
bizottság ugyanakkor letárgylja a kereszthajó
belső festésének, freskóinak, padjainak, szószékének és csillárainak ügyét is. A kereszt- «
hajó dekoratív festése a két pengővel emelt
egységárak szerint kereken ötvenezer pengőbe
fog kerülni. Igaz ugyan, hogy a mérnöki
hivatal nem javasolta a felemelt egységárak
elfogadását.

Prostean Paganini-estje Xl/12.
— Vaklárma. Pénteken délután a tüzőrségnek
tüzet jeleztek a felsővárosi szérűskertből. A kivonult tűzoltóság azonban tüzet nem talált. Nyilvánvalóan valaki félrevezette a tűzoltókat.
x Bohnban minden szombaton záróra 4 órakor.
Bableves. Korhelyleves.
9311
— Gyűlést tartanak a szegedi volt frontharcasok. A következő sorokat kaptuk: Felkérik a frontharcosokat, hogy 13-án este 9 órakor özv. Juhász JJánosné Petőfi Sándor-sugárut 23. szám
alatt lévő vendéglőjében megbeszélésre összejönni szíveskedjenek.
x 3 0 0 - a s autó-taxinál vonjon le 2 0 °/o-ot.
— A s.'eiedkörnyéki levente egyesület baktói osztálya 9-én, Fodor-telepen, a Csuri-féle vendéglőben (a vásárhelyi vámházzal szemben) este 8
órai kezdettel reggelig tartó táncmulatságot rendez.
x Esős Időben megbízható védelmet nyújtanak
Del-Ka közismerten j ó és olcsó bőr- és gumicipői. Fiók: Kárász-ucca 14.
54
x E'ső rendes filharmonikus hangverseny 1929
november 10-én, vasárnap délelőtt pontosan 11
órakor az ipartestületi székház nagytermében. Vezényel: F i c h t n e r Sándor. Műsoron: Beethoven
VI. szimfóniája, Csajkovszky Vojvodája, Weber
Jubel-ouvertürje. Kevésszámú jegy 1.30—4 pengős árban a napi pénztárnál.
954
— Lopják a bicikliket. Pénteken a rendőrségen
hárman is feljeienlést tettek, hogy ismeretlen
tetesek ellopták biciklijüket. Egy katonának vadonatúj kerékpárját lopták el a vakm,erő tolvajok. A rendőrség erélyes nyomozást indított a
biciklitolvajok kézrekeritésére.

— Sireinlékavatis. Kegyeletes ünnepség szinSzombat. Róm. kath. Tivadar vt. J
protestáns Tivadar. Nap kél 6 óra < helye lesz vasárnap délelőtt a szegedi zsidó temető. Néhai dr. B e r g e r Mór közkórházi fő55 perckor, nyugszik 4 óra 32 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél- orvos sírja fölé hálás betegei stílusos síremléket
állíttattak és ezt a síremléket avatják föl ünneután 4—7-ig. A tnuzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-íg,
pélyes keretek kőzött november tizedikén, féldélután zárva.
tizenegy órakor. Ugyancsak vasárnap délelőtt 11
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emeórakor avatják fői néhai E i s e n b e r g e r Nándor
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig.
családjának síremlékét. Különs villamoskocsik délSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar
előtt tíz órakor indulnak a Dugonics-téri kitérőből.
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.;
x A Szegedi Polgári Dalárda hangversenye az
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel
uj ipartestület márványtermében, november 9-én,
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldszombat este.
926
ványi Lajos, Újszeged. Vedres u. 1. (Tel. 846.)
— A Szegedi Leányegylet a Magyar Izraeliia
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)
Egyetemi és Főiskolai Hallgatókkal
együttesen
23-án, szombaton este 9 órai kezdettel az ipar— Ünnepi istentisztetet a reformátusoknál. A
testület termeiben nagyszabású revüestélyt renBagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor halálának
dez. Az estély tiszta jövedelme lehetővé teszi,
300-os évfordulóján az országos ünnepségekkel
hogy a szegénysorsu egyetemi hallgatók tanulmákapcsolatosan november 10-én. vasárnap délelőtt
nyaikat
folytathassák, továbbá, hogy a leányegylet
10 órai kezdettel ünnepi istentisztelet lesz a refornépkonyháját ezévben is fentarthassa, gyermekmátus templomban, amelyen Bakó László lelkész
felruházási akcióját elősegítse és az arra rászoszolgál. Az ünnepi istentiszteletre az egyház elrulóknak segélyt nyújtson. Az estély sikere érnöksége meghívókat bocsátott ki az összes hatódekében a társaság fiatalságának színe-java műságokhoz és hivatalokhoz.
ködik közre. Az érdeklődéssel várt revü cime:
»A Maharadzsa látogatása Szegeden.« KabarészáDreherfoen ma záróra reggel 4.
mok, táncjelenetek és ötletes képek tarkítják a
műsort. Jegyek hétfőtől kezdve előjegyezÍ- és káposztaleves, kocsonyák. I gazdag
hetők: 2-95. és 3-49. telefonszámok alatt.
Y f

X Ottoraánt vitéz Dóczvnál vegyen, Hid-u.
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Bástyái Holízer Tivadar
Végefelé közelednek a tőrvényhatósági válaszfások, már csak néhány érdekképviseleti döntése
van hátra, azután teljesen kialakul az uj közgyűlés képe. A keretek nagyjából már ma is kirajzolódtak és már ma is köztudomásu, hogy nagyon sok uj név szerepel majd a városatyák névsorában, köztűk sok olyan név, amelyről eddig
nem sokat hallhatott a -«áros közönsége. Viszont
kimaradt a névsorból sok ismert és tisztelt név
is, olyan szegedi polgárok neve, akik hosszú évtizedek közérdekű munkássága árán már régen
összeforrtak ezzel a várossal. Ezek kőzött a nevek
között első helyen szerepel bástyái Holtzer Tivadar neve.
Holtzer Tivadar a véletlen szeszélyes játéka
következtében nem jutott mandátumhoz sem a
virilista, sem az általános választások alkalmával.
Nem lehet megállapitani, hogy kit, vagy kiket terhel a felelősség ezért a mulasztásért, annyi azonban bizonyos, hogy abban az esetben, ha a megtörtént hiba korrigálatlan maradna és Holtzer
Tivadarnak nem jutna hely az uj közgyűlésen,
elmaradását a közérdek sinylené meg.

V

Bizakodó hangulatban utazik el
a Bástya Kaposvárra
Ma reggel a gyorsvonattal elutazik a Bástya
Kaposvárra, ahol vasárnap délután játsza le bajnoki mérkőzését a Somogygyal. A szegedi csapat
a lehető legjobb összeállításban kel útra. Bencda,
Kronenberger, Emmering, Wahl, Péter, -Slmóka,
Varga, Kitti, Pessák, Schwartz, Solti és Rlesz
utazik el a csapattal, mellyel Wolf Endre igazgatósági tag utazik el, mint vezető. Tólh ez alkalommal itthon maradt, mert a klub vezetőségének az az álláspontja, hogy a hosszabb pihenő
után Tóth ma még nem rendelkezik elegendő
tréninggel. Itthon fog vasárnap erős tréninget venni, hogy a későbbi mérkőzésekre fitt legyen.
A csapatban nagyon bizakodó a hangulat, anélkül, hogy elbizakodott lenne. Erős az önbizalom
a játékosokban és kivétel nélkül győzelemre számítanak. Somogy által a Ferencváros ellen legutóbb elért eldöntetlen eredmény mindenesetre
értékes teljesítmény, de egy barátságos mérkőzés
keretében kialakult eredményt nem lehet erőmérőnek tekinteni, — mondják a Bástya-játékosok. A Bástya egységes és egészséges. Somogy, ha
erős ellenfél is, a Bástya klasszisát nem üti meg.

elég erős arra, hogy kétessé tehetné a versenyt
Az ifjúsági egyest Vermes, az Ifjuságf párost a ,
Vermes—Rossmann-pór biztosan nyerheti.
A meghívásos csapatversenyben
nagyon eröa
küzdelemre van kilátás az idei vidéki bajnok
Kecskeméti AC és a tavalyi vidéki bainok KEAC
csapatai kőzött.
A verseny az egyetem tornacsarnokában (volt
állami gimnázium) lesz szombaton délután 5, vasárnap délelőtt 9 és délután 5 órai kezdettel.
A rendező KEAC belépődíjat nem szed, csak a
műsor megváltása kötelező. Az egyszer megváltott
r"isor mind a két napon belépésre jogos,1LDudás megvételéről tárgyal Újpest a Kispesttel.
Hivatalosan cáfolják a hirt, de valószínű, hogy
a tárgyalások eredményesek lesznek.
Újpest alighanem tarialékcsapatát fogja kiállítani a Pécs-Baranya elleni bajnoki mérkőzésre,
ha az intéző bizottság ugy döntene, hogy 17-éa
le kell játszani a bajnoki mérkőzést. Mert ugyanerre a napra van sorsolva Prágában a Középeurópai Kupa döntő és ide a teljes csapatnak
kell elmenni. Pécs-Baranya ugyan hajlandó elhalasztani a bajnokit, de ezért anyagi ellenszolgáltatást kiván, amit Újpest nem akar megadnL
Az MTE klubközi birkozóversenye lesz a vasárnapi sport egyik érdekes eseménye, amikor a
ceglédi Move kiváló birkózóit látja vendégül. K
verseny érdekességét növelni fogja, hogy ez a
mérkőzés revansjellegü. A verseny, a nagy érdeklődésre való tekintettel, nem az egyetemi tornacsarnokban lesz, hanem az ipartesiület dísztermében délután 5 órai kezdettel
28 kilométeres futóverseny. Vasárnap délutáni
2 órakor rendezi a Szegedi Munkás Testedző Egyesület kerületi 20 kilométeres országúti futóversenyét, amelyen a kerület legjobbjai indulnak. Indulás a városháza elől. Útirány: Kossuth Lajossugárut, a rókusi állomás előtt el a budapesti
országúton Fehértóié és vissza. Cél a városháza
' előtt.

A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozott a mulasztás helyreigazítására, amit a kamarai érdekképviselők választása alkalmával kiA vasárnapi amatőr program
ván végrehajtani. Holtzer Tivadart a kamara keA déli kerületben vasárnap ismét csak amatőr
reskedőosztályának minden csoportja fölvette jefutballmeccsek lesznek, mert a Bástya Kaposvárott játszik. Szegeden ezultal öt mérkőzés lesz,
löltjei közé, ami azt bizonyítja, hogy Szeged város
ami egészen változatos programot nyújt. A mérkereskedőtársadalma előtt osztatlan a népszerűkőzések a következők: SzAK—HTVE, biró Peiénvi,
sége.
KEAC-KTE, biró Béles, SzVSE-MAK, biró PaEzt a népszerűséget Holtzer Tivadar alaposan
takl, Zrinyi-KAC—SzTK. biró Vezér I. Hódmezővásárhelyen a HMTE látja vendégül az UTC-t,
kiérdemelte eddigi önzetlen munkálkodásával és
ezt a mérkőzést Kondy (Közép) vezeti.
áldozatkész közéleti tevékenységével. A város egyik
A bajnoki lista most már komoly változásoklegrégibb és legnagyobb üzletének, a Holtzer S.
nak lehet kitéve, mert azon csapatok, amelyek az
és Fiai cégnek a tulajdonosa és vezetője. Évtizeelsőségért küzdenek, valamennyien starthoz áldekig volt tagja a város régi közgyűlésének. Ott
lanak.
Fontos mérkőzések színhelye lesz vasárnap a
volt mindig, amikor a város érdekeiért harcolni
SzAK-pálva. Délután 1 órakor a Zrinyi-KAC játkellett, sokszor üzleti és egyéni érdekeinek felszik az SzTK-val, délután 3 órakor a SzAK a
áldozásával is. Holtzer Tivadar volt talán a legHTVE-vel. A Zrinyi-KAC-nak igen fontos volna
első szegedi polgár, aki felismerte a szabadtéri
az SzTK-tói elhódítandó két pont, mert a kékProstean Jan világhirü hegedűművész és Saruga
sport hatalmas, nemzetnevelő és nemzetmentő jesárgáknak erősen meg kell javit.ani pozíciójukat.
Lola zongoraművésznő november 12-én, kedden
A SzAK—HTVE-mérkőzéssel alighanem az amatőreste 8 órakor a Tisza-szálló nagytermében tartják
lentőségét. Résztvett a magyar vidék legtekintélyebajnokság
őszi fordulójának harmadik helyezése
egyetlen Paganini-hangversenyüket. Jegyek a Délsebb sportegyesülelének, a SzAK-nak a megaladől el
magvarország jegyirodájában és a Belvárosi Mozá
pításában, Újszegeden negyvenezer aranykorona
Érdekes az a kettős mérkőzés is, amely a Vaspénztárában kaphatók.
költséggel modern pályát és otthont teremtett
utasok sporttelepén kerül döntésre. Az amatőrökSzeged sportjának. Vezetőpoziciót töltött be a nek tehát mozgalmas vasárnapjuk lesz.
A színházi iroda hfrel:
város kereskedelmi és közgazdasági életében, éveTravjata ma este A. bérletben. Verdi legnépken át elnöke volt a Szegedi Kereskedők SzövetA KEAC ping-pong versenye
szerűbb operájának, a Travlatá.nak felújítása a
ségének, mindig bátran, önzetlenül harcolt a kelegteljesebb sikerrel járt, olyannyira, hogy a ma
Hirt adtunk már a KEAC szombati és vasárnapi
reskedők érdekeiért.
esti telt ház is már biztosítottnak látszik. A főasztali teniszversenyéről, amelynek arányai a tegszerepeket ma este is Lamberg Rózsi, Szőrádj
napi nevezési zárlatra végleg kidomborodtak. KecsAmikor most híre meni, hogy a város kereskedőBihari, Arany, Kemény Erzsi, Csiszár és Ajtatf
kemét, Békéscsaba, Nagykörös. Szentes, Vásártársadalmának minden rétege fölvetle jelöltjei közé,
hely, Mindszent nevezései elegendő garancia arra,
éneklik.
szinte minden csoport Holtzer Tivadar nevével
hogy szép mezőnyök fognak indulni.
Cyiano de Bergerac. Edmond Rostand világhirU
bocsájtkozik az izgalmasnak ígérkező küzdelemremekművének ifjúsági előadását oly élénk érLegnagyobb az" érdeklődés a férfi egyes iránt,
be. Az egész város örömmel fogadta a szeretetnek,
itt 8—10, közel egyenrangú játékos küzd az első- deklődés előzte meg, liggv a tervbevett mai egy,
előadás kevésnek bizonyult a jelentkezők befoségért. Ríedt. Dénes, Sípos. Steinhercz, a csabai
a ragaszkodásnak ezt az ériékes megnyilatkozását
Weisz, a szeged; dr. Kárpáti II.. Arany, Sárosy,
gadására, úgyhogy a jövő hét szombatján még-;
Ilyen lürülméijyek között egyetlen pillanatig sem
Soós, Csányi, Singer és Neuländer közül akáregyszer színre kerül. A ma délutáni előadásra
lehet kétséges, hogy Holtzer Tivadar ismét e>üogmelyik győzhet. Mégis az egy héttel ezelőtt Mechmár csak páholyjegyek kaphatók.
"alhatja régi posztját a város parlamentjében.
lovits világbajnokot verő Csánvitól elvenni ezt a
Vasárnap este: Bucsukeringő. Strausz Oszkár
számot nem igen lehet. Nagy küzdelmekre, szép
bűbájos zenéjü operettje ezen a héten vasárnapi
csatákra van kilátás.
— SZÁLLODA UTÁLVÁN V a budapesti Bristolnegyedszer kerül szinre. Három zsúfolt ház pecséba vagy Royalba egész nap kapható a D é l matelte meg az értékes felujitás sikerét, melyet aa
A hölgy egyesnek nagy favoritja a tavalyi világg y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a félértékes operett a kitűnő előadásnak és a főszebajnokságon gyönyörűen szerepelt és vidéken vernők nem keli írni, sürgönyözni, vagy telefonálni,
replők kiváló teljesítményeinek köszönhetett. A színhetetlen Gál Magda, akitől bármelyik hölgynek
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondoskoház közkedvelt vendégprimadonnája, A. Harmalhí
is szettet nyerni nagy dicsőség lenne. Pillanatdik egyéb kedvezményekről Isnyilag megszoríthatja, de győzelmet nem remélHilda játsza továbbra is a női főszerepet, mig d
het tőle a jó formában lévő Tenner Lili.
többi főszerepekben Tolnay, Páger, Kiss ManyL
A férfi páros valószínűleg az igen j ó Dénes—
Kádár
Margit, Kemény
Erzsi, Vágó, Ajtayv
Sípos, vagy Riedt—Wesely révén Kecskemétre vánEgyed Lenke, Sándor Stefi, Herczeg, Veszely,
— A gyilkos csavargó elaludt a holilesl mellett.
dorol. A vegyes páros Gál Magda—Csányi biztos
Bognár, Sümegi és Rónai nyújtanak elsőrendűi
Lorientből jelentik: Egy csavargó éjszaka belozsákmánya, a Tenner Lili—Singer-pár még nem
alakításokat.
pódzott egy magányosan lakó öregasszonynak házába, az öregasszonyt fejszecsapásokkal leíuritette,
azután a szekrényben talált pálinkásüveg tartalmát mind megitta s a holttest mellett
mély
álomba merült. Itt találták meg reggel a szomszédok és a felbőszült tömeg ugy megverte a
gyilkost, hogy még akkor sem tért eszméletre,
amikor a csendőrségre szállították.
K é s z ü l é k e k és a l k a t r é s z e k
949
— A Délmagyarország Jegyirodája nyitva reggel
»—12, délután 3—7. Színházjegyei kívánság) a házhoz küldünk. Telefon 308.
g y á r i á r o n beszerezhetők

Prostean Paganini-esfle Xí/12.

PHILIPS

ÍASINGER mRKÓGÉPEK t
MBots A

L E G J O B B A K

I *[

18 havi r é s z l e t r e
Deutsch filbert

r á d i ó és -villamossági v á l l a l a t á n á l
K á r á s z u c c a 3.
Telefon S—71.

« / H U M E r T T I T T T Y T T T I X I - L A X r i A J » I I I I I 111 n r B » » u n E i i i • y i n n . . r , . n .

titvm

192P n o v e m b e r 9.

DCLM A G Y A îî ~ ~~ TAG
SEÜSH

A DELHAGYARORSZAG REÖENYE
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A nagyobb
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Budapest. 9.15: Gramofonhangverseny. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi
templomból, időjárásjelentés. 12.05: A Mándits szalonzenekar hangversenye. 13: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 16: Halász Gyula felolvasása: »Magyar László afrikai utazó«. 177: László
Tmre magyar nótákat énekel Bura Sándor és cigányzenekarának kíséretével. 17.25: A m. kir. Operaház előadásának ismertetése és az előadás színlap jának felolvasása. 17.30: A nürnbergi Operaház együttesének németnyelvű előadása a m. kir.
Operaházban. Wagner: >A nürnbergi mesterdalnokok«. A második felvonás szünetjében ügetőversenyeredmények. Utána kb. 22.20. Pontos időjelzés, idő járásjelentés, hirek. Majd: A m kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Vezényel: Fricsav Richárd zeneügyi igazgató. — Berlin. 16.30: Szórakoztató zene. 19: Kuplék. 20: Mozart: »Figaró lakodalma« cimü négyfelvonásos operája. - Belgrád. 12.40: Rádiónégyes. 17.30: Vokálkvjntett. 20: Hangverseny. 22.15: Tánczene. —
Bukarest. 16 és 17.10: Könnyű zene. 20: Operaközvetítés. — Daventry. Exp. 16: Tánczene. 17.30:
Zongoraverseny. 19 45: Könnyű zene. 21: Két rövid
hangjáték. 22: Szímfónikus hangverseny. — Köln.
13.05: Kávéházi zene. 17.35: Szórakoztató zene. 20:
Vidám-est 23. Tánczene. — London. 17.45: Orgonahangverseny. 19.45: Régi angol zongoradarabok.
20.30: Szórakoztató zene. 22: MacDonald miniszterelnök beszéde a Lordmayor diszebédjéről a
Mansion Houseból. 22.50: Tánczene. — Milánó. 13
óra 10 perc: Házi zene. 17: Kvintett Torinóból. 20
óra 30 perc: Operett Torinóból. — München. 16:
A »Hortensia« mandolin-klub hangversenye. 16.45:
Házi trió. 18: Ifjúsági hangjáték. 18.45: Katonaze.
ne. 20: Könnyű zene — Prága. 12.30: Zene. 16.30:
Gramofon. 20: A cseh filharmonikusok III. hangversenye. — Róina. 13.15: Kvintett. 17.30: Hangverseny. 21.02: Operaelőadás valamelyik színházból, vagy házi hangverseny. — Toufouse. 14: Dalok. 19: Tánczene. 20: Havai gitAr. 20.30: Tánczene.
21.15: Műdalok. 21.45: Szimfonikus hangverseny.
— Wien. 11: Zene. 15.30: Mesék. 16: A Geigerzeuekar hangversenye. 18: Az uj rövid-opera. 18
óra 25 perc: Kamarazene. 20.05: Népszerü-eít.
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n rókusi állomáson, vagy az állomtls'ól a
Korona uccáig. — A becsületes megtaláló
jutalom ellenében a rendőrségen adja ¿1.
Fétfl és női

kötőmunkások
Hasai këfëftÉs-ugyàr
Tábor ucca 5, Valéria tér 1, sarok.
951
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MIH0RA K Ö D
ELOSZLIK
Juhász Andor
Fordította:

90
Gita arcára húzta a csuklyát— Miért is tagadnám, amit nem áll jogodban megkérdezni?
— Nem áll jogomban!
-v
— Persze hogy nem. Nagyon sajnálom,
hogy megleptetek. Azt hittem telefonáltál két
imádódnak és elmentetek vacsorázni.
— Igen, de Bob Hiller nem volt otthon.
Hogy tudod, hogy. telefonáltam?
Gita nem akarta kiejteni a Geoffrey nevét.
Hirtelen megfordult és me&indult fölfelé az
uton.
— Gita Carteret! — A Polly hangja vad
és rikácsoló volt. Az igazi, az ős-ösztönös
Polly hangja volt ez. Gita haragosan szorította össze ajkait és meggyorsította a lépéseit.
— Gita Carterét! Ezért megfizetsz! Ezért
megfizetsz!
. _
Éz a rekedt üvöltés m á r nem hisztérikus,
hanem fenyegető volt. Gita egyszerre meghallotta, hogy az autó teljes erővel száguld felé,
hogy eltapossa. Hirtelen az ut szélére ugrott
és amint hátra pillantott, látta, hogy reflektorok újra megtalálták. Polly üldözi!
A fák között volt egy kis szabad tér, azon
keresztül menekült, be a sürü cserjékbe. Nem
félt, de meg volt alázva, hogy meg kell futamodnia. ahelyett, hogy nyilt csatát állna. De
a vakitószemü, fékét vesztett túrakocsival nem
tudott megmérkőzni.
A kocsi utána iramodott. Gita fölkapaszkodott egy sövény tetejére, aztán leugrott a
másik oldalon. A réten menekült tovább, ledobva magáról a capet. amely a szaladásban
akadályozta. A kocsi áttörte a sövényt. Gita
megállt és mikor az autó m á r csaknek elgázolta, gyorsan félreugrott. Egy pillantást
vetett a két lány felé. A Polly arca fehér
tűzben izzott. Elsie rávetette magát, hogy a
kezét elfordítsa a kormánykerékről, de Gita
hogy Polly majdnem olyan erős, mint
ő, Elcie pedig sohasem sportolt. De a reflektorok újra ráakadtak és a kocsi hatalmas
lendülettel mégegyszer felé hajtott. Gita azonban végre magához tért. Egy tölgyfa mögé
bujt, aztán gyorsan jobbra kanyarodott és a
fák között ismét vissza az országútra. A fák
itt oiyan sürün voltak egymás mellett, hogy
az autó nem férhetett át közöttük. Csak elérje a házat, mielőtt Polly újra nekiereszti
a kocsit és az országút felőli bejáratot veszi
célba. Már a lépcső legalsó fokán volt, amikor
Polly utolsó, kétségbeesett kísérletet tett, hogy
letiporja.
Gíta zihált, de azért magasra tartott fejjel
ment föl a lépcsőn. A hallban szokás szerint
gyér világosság égett. Gita több karégőt gyújtott meg. önekj nem kell többé sötétben harcolnia,
A kocsi odalent megállt. Gita csodálkozott,
miért nem hajtott föl Polly a lépcsőn, be a
hallba, ahogy őseik tették volna akik azonban
autő helyett a jóval dekoratívabb lóval tették
volna ugyanezt. Egy ideig nem hallott semmi
mást, mint halk beszédet. Polly bizonyosan
kijózanodott gyilkos lázából és valószínűleg
nagyon szégyenli magát. Gita azt remélte,
hrwv elment és leste az országúton tovagör*diild' kocsi berregő han«ját.
Felsóhajtotjt,
Érezte, hogy a halál torkából menekült. Hogyan fog újra visszatalálni azokhoz az ulolsó
csodálatos percekhez a Sós-mocsaraknál? Elmenni, messze, szivdobogó magányba ezzel
a csodával, amely íme, eljött ő hozzá.
Gyors léptek a lépcsőn. Jönnek!
Polly lépett be elsőnek. Arca nem volt
többé olyan, m i " ! a fehéren izzó vas, piros
lángban égett, de különben nyugodt volt. Elsie
teljesen meg volt zavarodva és kidülledt szemekkel, lihegve rogyott egy( székbe.

Polly
ép olyan magas volt, mint Gita.
Hangja olyan éles, érces volt, mint még soha.
— Igen! — kiáltotta. — Kimondom, meg
akartalak ölni. Nem akarom eltagadni. Szinte
sajnálom, hogy nem sikerült, amit akartam.
De hát megint egyszer te nyertél. H a ugy
tetszik, hívd a rendőrséget.
Valaki lábujjhegyen jött le a lépcsőn. —• Mi történik itt? — kérdezte az ápolőnfl.
— Hogyan csinálhatnak ilyen borzasztó zajt
Bylant ur ablaka alatt? Már be akartam adni
neki egy altatót, de addig úgysem fog megnyugodni, amig meg nem tudja, mi történt.
(Folyt, köv.)

T ö&sdle
Zürichi deviza zárlal: Páris 20.32.5, London
25.17.25, Newyork 515.95, Brüsszel 72.19. Milánó
27.02.5, Madrid 73.00, Amsterdam 208.325, Berlin
123.45, Bécs 72.66, Szófia 3.72. Prága 15.28, Varsó
57.85, Budapest 90.275, Belgrád 9.12.75, Bukarest
3.08.5.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.80—27.95,
Belga frank 79 70—80.10, Cseh korona 16.85—16.95,
Dán korona 152.80—153.40, Dinár 9.98—10.06, Dollár 569.65—571.65, 'Francia frank 22.40-22.70, Hollandi forint 230.15—231.15, Lengyel zloty 63.90—
64.20, Leu 3.39-3.43. Léva 4.10-4.15. Lira 29.7530.05, Német márka 136.40—137.00. Norvég korona
152.80—153.40. Osztrák schilling 80.10—80.50, Spanyol pezeta 80.30—81.30, Svájci frank 110.50—111.00,
Svéd korona 153.25-153.85.
Irányzat: A mai lőzsde barátságos alaphangulattal indult s az árfolyamok a kontremin fedezése nyomán végig megtartották szilárdságukat. A
forgalom élénk volt, mint az előző napokban. A
fixpapirok piacán szilárd irányzat mellett a forgalom csekély volt. A devizapiacon inkább kínálat volt, amelynek következtében Newyork tíz fillérrel esett.
Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buzi
márc. köt. 23.36, 23.19, zárlat 23.19-23.20. máj. köt
24.05, 23.90, zárlat 23.90—23.91. Rozs márc. köt.
16.55, 16.48, 16.60, zárlat 16.46—16.48. Tengeri máj.
kőt. 16.85, 16.72. zárlat 16.70-16.71. Irányzat barátságos, a forgalom élénk.
Budapesti terméii.vífifSde zárlat: Búza 77-es tiszavidéki 22.80—23.20, 78-as tiszavidéki 2250—23.35,
79-es tiszavidéki 23.35—23.75, 80-as tiszavjdéki 23.60
—23.90. Rozs pestvidéki 14.50—14.80. Zab I. 15.25
—15.75, II. 14.00—14.30. Irányzat barátságos, a
forgalom közepes.
Csikágói terményigzsde zárlat: Buza irányzata
csendes. Dec. 120 ötnyolcad—egyketted. márc. 127
egyketted—háromnyolcad, máj. 131 cgynyolcad—
131. Tengeri irányzata csendes. Dec. 89 egynyol
cad, márc. 94 háromnyolcad, máj. 9t> ötnyolcad
Zab irányzata csendes. Dec. 46 hétnyolcad, márc
50 egyketted, máj. 5t háromnegyed. Rozs irány
zata csendes. Dec. 101 egyketted, márc. 106 há
romnyolcad, máj. 107 háromnegyed.
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Telefon 19—30.

Meghívó.

A párizsi Olor-müvek tisztelettel meghívják a szegedi hölgyközönséget a
legújabb párizsi találmánynak, az

OLOR

radioaktív bőrápolószernek dijmentes
bemutató kezelésére.
Herczegné Lengyel Greíe

kozmetikai intézetében, V á r u c c a 7 . s z .

DÉLMAGYAR0RSZA6

Saefjed sz. hír. városi

szintyáz

Gzombat este »/« 8 órai kezdettel

Travlala

A bérlőt 10

Apróhirdetések

daskay. Zenéjét szerzette: G. Verdi.
Bendezi: Sziklai Jenő.
Vezényli: Fridi Frigyss.
Személyek:
Lamberg Rózsi
Kemény Erzsi
Zelenka Margit
Szórád Fcrenc

adóhivatal továbbit.

Myiltiér
Nyllailcnzai
Holtzer Tivadar és Fenyő Hugó urak
azon kijelentése mellett, hogy az ellenzéki
iistán történt jelöléstől teljesen távol állottak,
a szegedi kereskedők érdekképviseletei által
összeállított hivatalos listán történt jelölésben
teljesen szolidárisak vagyunk és kérjük igen
tisztelt választóinkat, hogy szavazataikat a
hivatalos listával — minden változtatás nélkül lgadni szíveskedjenek.

Benedek Pál s. k.
bástyái Holtzer Tivadar s. k.
Neumann Gyula s. k.
Fenyő Hugó s. k.
Kocsis Ferenc s. k.
Pollaschck Lajos s. k.
A' pártiroda a Tisza-szállóban.

üszeneí

Nagyon sok . . • polgár. A választás eredményeinek megsemmisítésére van mód és lehetőség
nbban az esetben, ha szabálytalanságok, vagy viszs:<aélések történtek. Ezeknek igazolására azonban
konkrét bizonyítékok szükségesek. Éppen ezért
arra kérjük a levél íróit, hogy adataikkal és
bizonyítékaikkal fáradjanak fel szerkesztőségünkbe,
nhol a szükséges felvilágosításokat megkaphatják.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
! űrlap- cs Nyomriavállalal Rt. könyvnyomdájában.

ellátással egy-két úriember,
nek. Deák Ferenc u. 18., I.

Azonnalra kiadó és elfoglalható teljesen modern 1,
2, 3 szobás lakások, valamint garzonlakások fürdőszobával. Bercsényi ucca 10.
és Uj tér 6. szám alatt
5

s z o b á s

első emeleti modern lakás
májusra kiadó. KOlcsey u.
11. I , 1. Értekezni déli
1—3 óra közt, vagy tele
fonon 233.
899
Olcsó üzlethelyiség forgalmas helyen azonnal
kiadó. Ugyanott berendezés pulttal jutányosán
megkapható Mikszáth K.
ucca 12.
Aznrmpi'a kiadó egy né<*y-ötszo-

" l a k á s a
és egy i éisrobás.butorozo't vagy
bútorozatlan carzon laké». —
Kerrsek májusra Be'.várrsban
komfortos hétszobás lakást. Klein
laVásMzvetttö, Ougoulcs (ír 12.
Egy széo udvari szobi lakásnak november 15-re kiadó. Dobó ucca 36.

Értés lem a n. é. közönséget, hogy ma,
szombaton
Hétvezér
ucca 39. s:z. vendégemben

lesz. Egy adag pulykapörkölt
makarónival és
kenyérrel 1 P 20 flll. Jó italokról, pontos »iszolgslásról és ¡6 zenéről gondoskodtam.
Szíves péilfogósukaf kérem.
Tisztelettel

Egy szoba, konyha? uccai

Társasvacsora

Gyenes János
vendéglős.

ó ~ B O R

Tisza Lalos kifrut 43.

Jó"BOR
B o h n - B o

Telefon 5—14.

R

447

Raktárhelyiséget

keresünk 15—20 autó elhelyezésére Ajánlatok A l f ö l d i Gépkereskedelmi Rt.,
Feketesas ucca 22
9-8
Telefon 1 4 - 28,

Tisztelt választópolgárok!
Sok keserűséget és c?n'ód$s! hozott a választás.
Púíeie|iőre hiv Jófári
Vincéné vendéglős, Török
uccca 5. Ma csapo'tam meg
aranyéremmel
kitüntetett
boraimai.
amil 1
pengőért
mérek, kihordásra pedig SO fillérért.
Tiszteletiéi

Jófárl Vincéné

Vendéglős.

933

Telefon 6 3 0

Tanuló leányok felvétetnek
Alth Gizella női divattermébe, Széchenyi tér 7., II.
em. 24.

Bútorozott szoba lépcsőházi bejárattal, erkélyes Széchenyi tér 16., I. em. 1—2. Mérlegképes könyvelő órakönyveléseket
jutányosán
kiadó.
vállal. Érdeklődni 6-73 telefonszámon.
Szépen bútorozott uccai
szoba 1—2 személynek teSzabótanonc felvétetik. Balefonna! 15-ére kiadó. Marlogh Lajosnál,
Londoni
git ucca 21.
kőrút 4.
Bútorozott szoba kiadó,
Elsőrendű fehérnemű vargyermekágy, asztalok, éjjerónő ajánlkozik házakhoz,
li szekrények, famozsdó elmindennemű
fehérnemű
adó. Felhő u. 14.
varrásra. »Pontos munka«
jeligére.
Kiadó szép szoba," esetleg

Kiadó lakás uj házban, 3
szonts előszobás, fürdőszoba, konyha, kamra, azonnal kiadó. Tud.: Vtrcsács
ucca 17b.

PS4

956

F o g l a l k o z á s
Órakönyvelést, magyar-német levelezést vállal, perBútorozott szoba egy vagy
fekt mérlegképes könvvelőkét úriembernek kiadó. Tisza Lajos körút 34., cuk- nő. Szives megkeresést Kötelességtudó jeligére a kirászda.
Elegánsan bútorozott uccai
szoba lépcsőházi bejárattal
kiadó. Tisza L. körút 83.

Bihari Sándor
Sümegi Ödön
Csiszár Lajos
Arany József
Ajtay K. Andor
Bereng József

SszerUesssiöi

ó-bor

satá» termésű, minisé? gzerin
80—90 fiiéért lite-enkint kaiható dr. DomlAn Jer* tWdbirtokos Kálvária ucca 14 számú
házánál.

Opera 4 felvonásban. Irta: Piané. Fordította: Ná-

Vsleri Violetta — — —
Bervoit Flóra — — —
Anina
— — — — —
Germont Alfréd — — —
Germont György, Alfréd
atyja
— — — —
Gaston. Letoricres vicomte
Douphol báró — — —
Grenvjlle, orvos — — —
D' Obigny marquis — —
Glu^-ine, Vi-' "
sTolpáj»

1029 november

modern lakás
azonnalra kiadó
Megtekinthető Dncor;cc
Hcca 17. szám.
959

Tanuló leány és fiu cipőfelsőrész készítéséhez, fizetéssel felvétetik
Sallay,
Mikszáth K. ucca 6.
Könyvelést, levelezést és
egyéb irodai munkát vállal
németül tudó fiatalember.
»Kereskedelmit végzett« jeligére.

Eladó
4 szobás abszolút modern, ori magánház,
parkírozott kerttel, Klauzál
tér közelében alkalmi áron,
komoly vevővel tárgyal
Mézer,
Horthy M. ucca
?. (Kultoroalotánál.) 838

Választási jorkstr fajmalacok eladók. Szél ucca 33.

használt

foiSaf, iiyulbőrt

leumnpmabb árban vesz 61
R o b t c s e k
J e n ő
toll. gyapjú és nyeri borkereskedő
Mars tér 1, máasaháziml szemb-n

Balkaros cipőtűzőgép 100
pengőért eladó. Sallay. Mikszáth Kálmán ucca 6.

Figyelem!
Eladók: Német kocsileneelyek,
drb. csép fteíptiez való emelő
egy vas kBszOrükfi vályú, 200
literes cinezett rézflst
Rómit
kflrut 28. — Ugyanitt ecy sznba,

konyhás l a k á s

kiadó,

azonnal elfoglalható

Kereskedelmi és polgári iskolai tanulók tanítását oUj
csón váltalom. Németre 4af
algebrára középiskolásokat
is tanitok. »Gyakorlott« jor
ligére.
Néhány tanítványt vállalok
még kitűnő módszerrel, német, francia. Tud.: 15—
telefonon.

»Napsugaras tél «-nek lev®«1
le van.
i
Harmincas abszolút urienit
ber keres mozi- és tzinházpartnert egy kimondottan csinos fiatal úrinő sz««
mélyében. Választ »Köllaé,
get viselem« jeligére kiadóba.

933

Udvarhelyi őszi homoki
rózsaburgonyáfát
a vevők dicséitk, téli tartásra
leg| bb. 100 kgr. raktárban 9 50.
Kossuth Lajos sugárút 30 szám.

Telefon 16—90.

918

Veszek

Jugoszláv korona bonokat.
Kossuth Lsios-sugárut 21
sz.. I. em. I. ojtó.
9Í8

Udvarküvezéshez

Ü L Ö N F É L E K

Az AlíOId

legnagyobb

táblaüveg raktára
Körösi Géza
üvegezést vállalata, Mérey
ucca 8. Telefon 9—57. 733
Raktárnak is alkalmas száraz borpince kiadó. Sonu^
gyi ucca 9., bal.

Ht

•és

alkalmas terméskő, vagy
erre a célra megfelelő
egyéb kődarabot keresek
megvételre. Dugonics tér
12. Házmester.
517

már most siessen meglnvlttalni Kiss Sándornál,]
Gr. Apponyi (Iskola) uccai'
10. szám.
811,

Farsangi,
menyasszonyi,

duplata pos O. M. C. és
puha gyaplnhorlsnyák készülnek. Gyapjnkabátol;
lavltása. szemfelszedés és
har snyafefelés a legolcsóbban. Váczy kWMi
Méret ucca 2.

Kötődémben

névnapi ajándékokkal
megrakott kirakataim sziEladó
hatalmas 3 ucca- ves figyelmébe ajánlom.
frontos, kétemeletes mo- Zománc, alpacka és
dern, üzleti bérház, 27 konyhaberendezési cikFélhold földhöz feles ke
negylakással. nagy bérkek nagy választéka
, tetik. Jelentkezni Kerti
hozammal 130.000 pengő- Szántó J. zománcáruháza, J pincérügynőknél, Feketesas»?
ért, alkalmi vétel. Megve- Városi bérpalota.
88» I ucca.
hető Mézeméi.
Horthy
M. ucca 2. (KultúrpalotáDióbél
Mogyoróbél
nál.)
838 ?

Eladó
emeletes
szép
sarok
bér6áz,
3 szép lakással,
nagy kerttel. Boldognszszony sugárul! klinika,
Tanárképző szomszédságában, 40X00 pengőért,
felével megvehető, töbhtf
tulajdonos h telezi. M é zer Irodánál.
Hcrthy
Miklós ucca 2. sz. (Kultúrpalotánál.)
838

Mandula
Mák

Mazsola;
Citrom
m

Hindu

banán

minden mennyiségben legolcsóbb

Polgár ucca 19. sz.!
Telefon: 1 8 - 9 7 .

V S B & Q S № I 3 B

Római körút 3. számú ház
eladó vagy az italmérési
hely kiadó. Ugyanott egy
inteligens leány fölvétetik.

i

J^SUujJűxhdpJkn.
fundón

háxlarlöíhan

BÚTOR
réizletftzetésre is keményta é«
feste.t hálószobák és konyha-

Nagyon ttép_ eej'izobás
berer.de*és na*y vála«z>*kbin
emeleti lakás a nagy álloOróza Györoy
másnál, Topolya sor 7—9. asztalos (Valéria tér 10) Kisfaludy ucca 46.
449
szám ixonnalra elfoglalható. Érdeklődni ugyanott KoEgy 250 kg mázsa jutárányi Sándornál.
nyos áron eladó. Debreceni ucca 29.

üzlethelyiség

Mikszáth Kálmán uccéban
kiadó.
Tb.48
Érdeklődni lehet Szokolaynál, a Pick szalámigyárban
Szillén sugárut 18. alatt
tiszta, száraz egy és két
szobás uccai lakás mellékhelyiségekkel azonnal jutányosán kiadó, esetleg kölcsön ellenében lakást adok.

S;-bbnél szebb

menyattzony

é€ névnap ajándéktárgyak, 1 0 máncedányek, flntfitt edények.
Alpttca evfisTtrek legolcsóbban.

VARRÓGÉP

K o h n J l e n O edényáruháza

fímOCNT VARR. STOPPOL £5 HIMEÍ

fflszeres mellen *

Xeduezó fizetési
Jílacaony havi

Tnxa La;na üflrut 55. (Mihályi

508

Nyolc méter hosszú k^zmüáru állvány, két használt
varrógép jutányosán eladó. Fodor Testvérek, Korona ucca 15.

feltételek*
részleteké

fclNOtR VARRÓGÉP RÉSZV TÁR3.
S z e g e d , K 6 i a m n c c a 1. az&ns
T e t e f o n u á m 21—18.

18 havi részletfizetésre P h i l i p s R á d i ó
DÉRY g é p á r u h á z b a n
OramoíonoK,

Piait

vtirrúgípeSí,

keréhpAroic.

-

N a g y

— ¿

h á l A z a II k é s z ü l é k e k ,
anédpétlék, hangszárók

f a v i t ó

m ű h e l y ,

