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B közigazgatási bizottság
A közigazgatási bizottság működése egyre
inkább jelentéktelenebbé válik. A régi törvényhatósági törvény megalkotása idején azért
szervezték meg a közigazgatási hizottságot,
hogy legyen egy hatóság, mely az állami és
az önkormányzati szervek között a hatóságok működésének összhangját biztosítja. Akkor ugy gondolták, hogy részben választott
bizottsági tagokból, részben az állami s részben az önkormányzati hivatalok vezetőiből
meg kell alkotni azt a bizottságot, amelyik
a városi és állami hivatalok működését összhangba hozza s bizonyos vonatkozásban egységet teremt az önkormányzati és állami
végrebajtóhalalom működése között.
Az alapelgondolás nyilvánvalóan helyes volt
K csak dicsérni lehet azt a törekvést, mely
az állami hatóságok működésének bírálatánál és irányításán ál szerepet akart juttatni az
önkormányzatnak is. Mi lett azonban a gyakorlatban a közigazgatási bizottság működéséből? A közigazgatási bizottság minden havi
ülésén fölolvassák a polgármesteri jelentést,
melynek csak számadatai különböznek, de az
első szótól az utolsó szóig változatlan marad
a szövegezés, föláll a tiszti főorvos s a város
utolsó hónapjának népesedtsi adatait ismerteti, hogy hány fiu született és hány leány
halt meg s a hasihagymázi s a roncsoló toroklob hány áldozatot követel',. Föláll az állategészségügyi felügyelő s beszámol arról, hogy
az elmúlt hónapban hány szarvasmarhát,
hány juhot, hány sertést és hány lovat vágtak le Szegeden. Felszólal a rendőrség vezetője s a bizottság elé tárja, hogy hány bűncselekményt nyomozott ki a rendőrség s hány
nyomozás maradt eredménytelen, hogv hány
bűncselekményt köveitek el testi épség ellen és
hányat a vagyon ellen, hány gépkocsivezetőengedélyt adtak ki s mennyivel emelkedett a
motorkerékpárokra kiadott engedélyek száma.
így kövesedett meg az utolsó évtizedben a
közigazgatási bizottság munkássága s az a
szervezet, amelyik az állami és önkormányzati közigazgatás összehangolására lenne hivatott, most csak arra ad alkalmat az állami
és önkormányzati hivatal vezetőknek, hogy
egymás jelenlétében ismertessék
tevékenységi
kimutatásukat,
melynek elkészítésére a racionalizációs rendelet úgyis kötelezi őket. A közigazgatási bizottságnak ma már voltaképen
csak mint felebbviteli hatóságnak van jelentősége, de ahoz is szó fér, hogy árvaszéki,
útügyi, vagy adóügyekben a felebbezési hatóság munkakörét mai szervezetében a közigazgatási bizottság látja-e el a leghelyesebben s nem kellene-e arról gondoskodni, hogy
az albizottságokra szabdalt közigazgatási bizottság helyett az önkormányzati elvet pregnánsabb módon kidomborító és megvalósító
testületre bizzák a közigazgatási bizottságnak,
mint felebbviteli halóságnak jogkörét.
Az u j törvényhatósági törvény a közigazgatási bizottságnak elsőfokú hatósági jogkörét
megszüntette s ahogy a törvénynek ez a rendelkezése életbe lép, azokban az ügyekben,
melyekben eddig elsőfokú hatóságként a közigazgatási bizottság járt el, elsőfokon a törvényhatóság első tisztviselője fog eljárni és intézkedni. A polgármester hatásköre tehát
nemcsak a közgyűlés teendőinek nagy részével s a városi tanács munkakörének majdnem
kizárólagosságával gyarapodik, hanem a közigazgatási bizottság hatósági jogkörével is. A
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VI. évfolyam, 17. szám
közigazgatási bizottság hatáskörének a törvényhatóság első tisztviselőjére való ruházna
az elsorvadásnak visszafejlődését tetőzi be.
Ezután a polgármester egyedül lesz hivatva
dönteni azokban a ku. désekben, melyekben
több mint negyven éven keresztül az állami
és önkormányzati hatóságok vezetőiből s a
törvényhatóság közgyűlésének legtekintélyesebb tagjaiból alakult testület döntött. Ez a
hatáskör-átruházás még a városi tanács hatáskörének és felelősségének a törvényhatóság
első tisztviselőjére átszállásán is nagyobb erővel dokumentálja a polgármesteri hatalomnak
az emberi értelem, hozzáértés és felelősségviselés mértékén tul történt kiterjesztését.
Nem sokáig tart tehát, hogy a közigazgatási
bizottság összeül eddigi munkakörének betöltésére. Majd a Vicza — mondották nem is nagyon régen az operettben, majd a polgármester, — mondüik ezentn1. amikor közigaz-
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gatási kérdés eldöntéséről, közigazgatási probléma megoldásáról, közigazgatási feladat vállalásáról és végzéséről lesz szó. Az uj rend
a polgármester tudására, munkabírására és
lelkiismeretére építi föl a közigazgatás egész
konstrukcióját, de honnan veszünk majd egy
emberben annyi tudást, munkabírást és lelkiismeretet, amennyit az uj rendszer a mindenkori polgármestertől megkövetel. J ó közigazgatást, csak j ó tisztviselőktől lehet várni,
— ez a tanitás is már csak a múlté. Az u j
rendszer a közigazgatás alfájává és ómegájává
a polgármestert teszi meg. De hol veszünk
majd annyi lelkiismeretet, tudást és felelősségviselést, amennyi a százharmincezer ember helyett gondolkodó, elhatározó és cselekvő tisztség betöltéséhez szükséges lesz. Mint
a folyók az Óceánba, ugy ömlenek bele az
önkormányzati testületek hatáskörei a polgármesteri ukáz'o^rendsrerbe.

Óriási méreti! dollárhamisitást
lepleztek le Berlinben
Az egész világon el vannak terjedve a hamis százdollárosok
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: Az cmeriltai és az európai rendőrségek hetek óta óriási méretű dollárliamisi'ási ügyben nyomoznak. A hamisítványok
olyan tökéletesek, hogy hosszú idő óta vannak
már forgalomban és egyetlen bank sem vette észre
a hamisítványokat.
A dolog akkor pattant ki, amikor a newyorki
Federal Reserve Bank legutóbb uj tlpusu 100
dollárosokat adot' kt és a régieket bevonta. A
régiek között rengeteg hamisítványt taláUak —
mikroszkopikus vizsgálat segítségével.
Az egész világon nyomoztak a hamisítók után,
míg végre most Berlinbe ráakadtak az első nyom-

ra. Egy Fischer Ferenc nevű kommunista ugyanis
legutóbb 2 « darab 100 dolláros! váltott be az
egyik berlini magánbanknál. Innen a Deutsche
Bank utján jutott el a bankjegyköteg a newyorki
City Bankba, amely beszolgáltatta a Federal Reserve Banknak. A kötegen rajta volt a Deutsche
Bank pecsétje és ezen a nyomon állapították ma
meg, hogy a hamisítványokat Fischer Ferenc váltotta bo Berlinben.
Fischer eltűnt Berlinből. A német rendőrség
kizártnak tartja, hogy a hamisítványokat gyártó
nyomda Németországban működött volna, a feltevés az, hogy a hamisítványokat más országban
készítették, öriási energiával nyomoznak
most
ebben az irányban

««

„Hágában senkit sem győztek le

MindenQll megállapítják a konferencia sikerét: sikerűit elintézni a legsúlyosabb
problémái, a keleti Jóvátétel Qgyét

Részietek a m a g y a r megegyezésről
(Budapesti
tudósilónk
telcfor
jelentése.)
Hágából jelentik: Ma már megállapítható,
hogy a háromhetes hága^árgyalások alatt a
keleti jóvátétel problémájával kapcsolatban
felmerült magyar kérdéseket az egész vonalon
rendezték, csak még az agráralappal
kapcsolatban várnak kidolgozásra egyes kérdés: k. A
tárgyalások befejeztével a delegátusok legnagyobb része elutazott Hágából.
A hágai egyezményben létesített agráralap
rendelkezésére egyébként a következő annuitások állanak:
1. Csehország,
Jugoszlávia
és Románia
a

»külön ..övetclcseks cimén kapott összegekből
évente 6,140.000 milliót fizetnek.
2. Franciaország,
Anglia, Olaszország,
Portugália, Japán és Belgium átengedik az 1931—
1943-ig a magyar jóvátételi fizetésekből nekik
járó összegeket.
3. Anglia,
Franciaország
és Olaszország
1933—1943. években évente 3,600.000, mig
1944—1966-ig évente 2,280.000 aranykoronát
fizetnek ebbe az alapba.
Az egé~z alap 2';0 millió aianukorona
felett
fog remi
'kezni.

s
99*» konferenciának olyan m&m sikere volt,
amilyet senki sem r e m i i t "
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelentése.) Londonból jelentik: Snowden pénzügyminiszter hazaérkezett Hágából és a pályaudvaron
hosszasan elbeszélgetett az őt fogadó újságírókkal. Snowdeu minden szavából az csendül ki, hogy
rendkívül meg van elécedve a hátrai tárgyalások

eredményével. Kijelentette az újságíróknak, hogy
a konferenciának oly nagy «ikere volt,
amilyet senki sem remélt, nem maradt
egyoüen kérrtés gem elintézetlenül
és minden kérdés kedvező elintézést nyert.

DCT.MAGVAROBJIZAG
Hágában senkit sem győztek le, minden
nemzet delegátusa nyugodtan térhet haza.
Sikerült elintézni a legsúlyosabb problémát, a

1030

22.

fceieti jóvátételi kérdéséi. Ezt a problémát az
utolsó 10 esztendő alatt elmérgesUeüék, ezért nem
tudóit Kcleteurópa megnyugodni.
(0. M. T. K.)

»Győzött a
irják
Bukarestből jelenlik: A kamara délutáni
ülésén az elnök rövid beszédben méltatta a
konferencián résztveit delegátusok érdemeit.
Kijelentette, hogy minden
hála és köszönet
Tiiulescut és Mironcscnt
illeti. Maniu minisz-

tereinők hangoztatta, hogy oyözött a román
álláspont,
ezért köszönet illeti a nagyhatalmakat, akik nem hagyták cserben Romániát,
hanem szolidárisak
voltak vele.

113 és félmillió cseh koronát kell
a cseheknek fizetni
Prágából jelentik: A cseh sajló roppant elkeseredett modorban lárgyalja a hágai eseményeket.
A cseheknek a hágai tárgyalások érielmében
113 és félmillió cseh koronái kell fizetniők és az összes tartozá-

sok ára, a tőkésített kamatok és tökéivel együtt közel kétmilliárd
cseh
korona.
A cseh lapok nyíltan hangoztatják, hogy a
cseh delegátusok működése teljes
kudarccal
végződött.

Óriási politikai haladás, — iria a Temps
Párisból jelentik: A Temps kedden este vezércikkben méltatja a hágai konferenciát. Megállapítja, hogy az ülés « becsülés és bizalom jegyében fejeződött be. Kijelenti, hogy különösen a
keleti jóvátételi kérdés megoldása az, amely nagy
mértékben hozzájárul az államok közötti béke

megszilárdilásához. Ettől eltekintve óriási politikai
haladási jelent a hágai konferencia eredménye
az általános helyzeten. Az államok érintkezésében uj elem vonul be: lehető lesz a gazdasági
és pénzügyi együttműködés.

Bécsben nagy ünnepséggel fogadták fehohert
„Az osztrák probléma szorosan egybe voli kapcsolva a magyar kérdéssel"
Bécsből jelentik: A Hágából visszatérő Schober szövetségi kancellárt egész Felsőausz'riában, ahol csak a vonat megállott, ünnepélyesen fogadták és üdvözölték.
Bécsben, a virággal feldíszített Westbahnnofon a szövetségi kancellárt impozáns ünnepléssel fogadták.
<
Schober Bécsben nyilatkozott a sajtó képviselői előtt és többek közt ezeket mondta-:
— A hágai értekezlet Ausztria számára nagy
eredményt
hozott, különösen azért, mert sikerölt megoldani három fontos kérdést, amelyek Ausztria fejlődését a legsúlyosabb módon gátolták. Ezek: a békeszerződésben reánk
kiszabott jóvátételek
kérdése, az ezzel összefüggő általános zálogjog és a mult
likvidálása.
A tárgyalósok azért voltak olyan nehezek,
mert
az osztrák probléma egész a legutóbbi
napokig szorosan egybe volt kapcsolva a magyar kérdéssel s alig látszott
lehetségesnek,
hogy ezt a
iunktimot
megszüntessék.

Végül ez is sikerült és hálával kell kiemelnem hogy a nagyhatalmak teljes megértést
tanúsítottak Ausztria kívánságai iránt, aminthogy Ausztriának a legutóbbi időben tanu.
sitott előhaladása, különösen a politikai érett[
ség mellett tanúskodó alkotmányreform, áltaí
lában minden hatalomnál a legjobb benyomást keltette.

BeJhlen vasárnap érkezik vissza
Bisdapesíre
Budapest, január 21. A magyar delegáció tagjai a hágai megegyezés után két-háromnapos pihenőt tartanak külföldön. Bethlen és Walko csak
szombatra vagy vasárnapra érkeznek Budapestre,
mig Wekerlo pénzügyminiszter hazaérkezését már
holnapra várják. Ha a párisi tárgyaiások az előjelek szerint nem fognak hosszura nyúlni, akkor í
a képviselőházat csak a párisi konferencia után
hívják össze és Bethlen együttesen fog beszámolni a hágai és a párisi tárgyalások eredményéről. Ha azonban Párisban hosszadalmas tanácskozásokra kell számítani, akkor a képviselőházat a jövő héten összehívják.

ünnepélyes formák között megnyilí a leszerelési konferencia

Az egész világ hallgatta
az angol király megnyitó beszédét
London, január 21. A felsőház királytermé- nemcsak azokra lesz előnyös, akik ott képben ma eleiben 12 óra után nyilt meg a ten- viselve vannak, hanem az egész világra.
Az ülés további folyamán MacDonald
angerészeti leszerelési konferencia. A konferenciát az angol király ünnepélyes külsőségek gol miniszterelnököt választották meg a konközött nyitotta meg. Üdvözölte a delegátusokat ferencia elnökévé. MacDonald hangsúlyozta,
és a konferencia célját abban jelölte meg, hogy mindent meg kell tenni a konferencia
hogy a tengerészeti fegyverkezés korlátozásá- j sikere érdekében. Rámutatott azokra a probval uj luíboru lehetőséget kívánják megszün- lémákra, amelyek egyrészt a népek biztontetni. Az 1022. évi washingtoni értekezletről ságának megóvásából, másrészt a pénzügyi
szólva kijelentette, hogy az csak a kezdemé- terhek viseléséből származnak. Véleménye
foka
nyező lépéseket tetle meg. Ha azt akarjuk, szerint nincs meg a bizalom szükséges
között.
hogy a kezdeményezés sikeres legyen, niin- az egyes nemzetek
den résztvevő államnak áldozatot kell hozni.
Utána Stimson
emelkedett szólásra s kiEbből a szempontból a konfori iicin nvr , Hia jelentette, hogy a7. ér}í>':-~lel' nem jelenthet
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szükségletéi naponként pontosan házhoz szállítják, ha megrendeli 15—48 telefonszámon.

végleges lépést. A tárgyalás célja az, hogy
eredményt érjenek el, amely eredményt azonban az idők fplyamán ki kell épiteni és
terjesztenie
Tardieu
csatlakozott MacDonald azon javaslatához, hogy állapítsák meg külön-külön
valamennyi tengeri hatalom szükségleteit és
azután ezeket igyekezzenek összhangba hozni.
Grandi olasz külügyminiszter felszólalásában azt mondotta, hogy Olaszország nem akar
egy ország mögött sem elmaradni azokban
az erőkifejtésekben, amelyeket a béke érdekében tesznek. Olaszország hatalmas munkaprogramot tűzött ki maga elé ennek megvalósítására, békére van szükség. A világ nemzetei
azt várják az értekezlettől, hogy közelebb
vigye a megoldáshoz azokat a problémákat,
amelyet napirendre tűzött.

Az angol király a delegátusok
közöli
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentcsc.')
Londonból jelentik: A lordok háza királyi
csarnokát, már egy órával előbb megtöltötték
a kiküldöttek és a nagyszámú közönség. Mindenki fekete szalonruhában volt, csak a teremszolgák viselték kitüntetéseiket. A feketeruhás
csapat élénk ellentétet mutatott az óriási Ívlámpák fényében uszó terem dúsan aranyozott
faragványaival szemben. A terem hosszabbik
falának mentén, több mint 20 láb magas
emelvényen,
fényképészek
és
filmoperatörők
állították
fel gépeiket. A mennyezetről óriási
aranyozott hangszórók függtek és minden szónok beszédét az egész teremben hallhatóvá
tették,
. Y> •
Hirtelen támadt mély csend előzte meg e
a hatalmas széles ajtók feltárulását. Mindenki
feláll: a király bevonul, lassan elhalad a
meghajtott fejek sorfala és a fényképező gépek kattogása, a filmfelvevőgépek zizegése
közt. Balján MacDonald miniszterelnök, jobbján a lord főkamarásmester halad. A király
meghajlik a potkóalaku asztal körül ülő meg
bízottak felé és leül aranyozott trónusára.
Felveszi csíptetőjét s az aranyozott szélű kéz
iratcsomöból olvasni kezdi megnyitó beszédét.
Előtte egy emelvényen nyugszik az egész világhoz szóló arany
rádiómikrofon.
A király előadása . nagyon nyugodt voll.
csak amidőn beszédének végéhez ért és az
emberiség javát tette szóvá, hangsúlyozta szavait ünnepélves komolysággal.
A beszéd befejezése után egy hivatalos tolmács
felolvasta a beszéd francia szövegét, majd a király
felállt, meghajolt s lassan a kijárat felé indult
lljból működésbe jöttek a fényképező lenesé!;
Az uralkodó elhaladtában észrevette, hogy
fi"
egyik fényképező csoport még nem fejezte be elő
készületeit, mire még jobban meglassította léptei;.
A beérkezett jelentések szerint az angol király
beszédét az egész világon értették. Amerikában
150 naavobb rádióállomás vette fel s adta le.
Mhiii imii i i ni ii
Burádban

szobrot

állítanak

Prlncipns'

(Budapesti
íüu .u .tik
telefonjelenlése.)
Belgrádból jelentik: Február 2-án fogják leleplezni Ferenc Ferdinánd trónörökös gyilkos
sának, Princip Gavrilonak a szobrát. Az ünnepség előreláthatóan nagy fényességgel fog
lefolyni.
H msqysr

csajsaf h é t f ő s

py§-

z e t e f n m e ! k e z d t e berlini v e r s e n y e i t
Berlin, január 21. Kedden kezdődtek meg a
Tennis Borussia rendezésében az asztali tennis7,
»Davis-Cup«-jáért folyó asztali tennisz csapatba?
nokságok, amelyek 3 napon át fognak tartani.
Ma délulán 3 órakor a magyar csapat (BarnaSzabados—Kelen) 5:0 arányban győzőit a svéded
felett.
Éjfél előtt Magyarország ugyancsak 5C.
arányban győzött a leUek felett is.

1930 j a n u á r 22.

2H

(Jfabb híreket terjesztettek
a szegedi Ítélőtábla megszüntetéséről
Az Igazságagyminiseíer a polgármester előli halározoii&n megcáfolta a hirekei
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Dr. Somogyi

Szilveszter polgármester hétfőn reggel váratlanul
Budapestre u'a o.t és utjának céljáról elő ő'.eg nem
nyilatkozott, igy senki sem tudta a városházán,
hogy mi volt az a sürgős űgv, amely hirtelen Budapestre szólította. A polgármester este visszaérkezett a fővárosból és kedden megjelent hivatalában. Pesti utjának céljáról és eredményeiről
a Délmaggarország
munkatársa előtt a következőket mondotta:
— Elutazásom reggelén azt a megdöbbentő hirt
hallottam, még pedig egészen komoly formában,

sem komolyan.
A miniszter azt is kijelentette, hogy
a maga részéről semmi esetre sem egyezne bele
egyetlen Ítélőtábla megszüntetésébe sem, amely

különben is csak törvényhozási

uton, külön tör-

vénnyel
lenne lehetséges. A miniszter megnyugtató kijelentését természetesen örömmel vettem
tudomásul.
Elmondotta még a polgármester, hogy budapesti útját más városi ügyek szorgalmazására is
felhasználta. Volt a belügymi ¡i tóriumban, ahol
a Mérei-uccai telekre tervezett belvárosi leányiskola
építésének engedélyezését sürgetle meg. Az iratok
hogy az igazságiigyminiszter
ismét foglalkozik a
jelenleg a belügvben vannak, ott kisürgette a
szegedi Ítélőtábla megszüntetésének, illetve valapolgármester, hogy azokat küldjék
át rövidesen
melyik másik táblába való beolvasztásának gona kultuszminisztériumba, ahol megállapodott a műdolatával,
sőt — információm szerint — ezt a
szaki osztály vezetőjével, hogv a lehető legrövitervet már végérvényesen el is határozta. Azért
debb időn belü! elintézik és visszaküldik
a belutaztam föl Budapestre, hogy közvetlenül Zsitvay
ügybe, ahonnan viszont ismét át'cüldik a pénzügyTibor igazságűgvminisztertöl tudjam meg a valóminisztériumba ,iiivel a város hitelmüveleltei kíván
ságot Zsitvav igazságügyminiszternél kihallga'ásra
fedezetet bizto' mi az építkezés költségeire. A
jelentkeztem és megkérdeztem tőle, mi igaz ebből
polgármester r f a, hogy abban az esetben, ha
a Szegedre nézve olyan katasztrofális hírből. Az j minden minisztériumban simán elintéződnek az
igazságügyminiszter kérdésemre kijelentette, hogy
akták, tavaszra megérkezik a jóváhagyás és a
régebben szó volt ugyan a szegedi tábla megváros hozzákezdhet ehez az egyetlen ui építkezésszüntetéséről, de ma már nem gondol erre senki
hez.

Kalderás
rabló
cigánybandája
a larvényszzélz
előli
A rablói'< mindent
tagadnak,
csak a levtiaialabb
cigdnyfía
mondta
szemükbe
bUnlafstromukat
— Teréelő
tanúvallomások
a keramiigyáii
támadásról
és a menekülésről
— Ítélet szerdán I
(A Délmagyarország
munkatár
•'dől.') Az kor a teremszojga kinyitotta az ajtót, egymás
elmúlt év nyarán — mint még élénken em- hegyén-hátán to'ongtak, hogy megláthassák
lékezetes — egy csomó éhes, lerongyolódott, a rabló cigányokat.
mindenre elszánt cigány jött át Szerbiából
Az ügyészségi fogház lépcsőién egymásután
azzal a szándékkal, hogy mindenáron pénzt lépkednek
fognak szerezni. El voltak tökélve arra is,
a cigányok.
hogy azt, aki ellenáll, leütik. A rablóbanda
párnapi pihenőt tartott Kisteleken, aztán be- Mindegyik erősen megvasalva, fegyencruhávonultak a szegedkörnyéki füzesekbe és meg- ban, ijedt arccal. Elől az öreg Kalderás,
a
kezdték a rablóhadjáraíot. Egy hétig tarlották ] bandavezér jön, mögötte a gyerek, Lakatos
félelemben a környéki gyárakat, tanyákat. • Ferenc, aztán Kolompár
János Rudi, Raffay
Először eszközöket: fejszéket,
vésőket, kalaReferás József, Nikolics
Sándor, végül Lapácsokat,
villákat, baltákat, ásókat
szereztek. katos Borbála, a körmönfont cigányasszony
aztán egyik éjszaka mcgrolnnták
jön. Mindegyik mellett egy fegyveres őr. Veszedelmes emberek ezek még megbilincselve
a keramiigyáraí.
is, bár nem ugy festenek, mint ahogy őket
Az éjjeli őrt leüLötték, a telefondrótokat el- a fantázia elképzelte. Nem azok a robusztus,
vágták. A talicskán szalmát hoztak, azt a
kétméteres óriások, ahogy a rablások ideién
kassza elé teritették és eldöntölték a mázsás hitték. Inkább satnya, vézna valamennyi.
szekrényt. Innen átm " 'ek

A személyi adatok

a csonfgyárba,
az éjjeli őrt ott is megrohanták, a kasszát elcipelték és feltörték. A vakmerő rablókat azonban balszerencse üldözte: bármerre jártak,
mindenütt megzavarták őket, sehol sem sikerült kiadós zsákmányra szert ten"iök. Amikor a rendőrség erősen szorongatta őket, Majsa
felé húzódtak. Ott még

kél malmöi

felvételénél kiderül, hogy mindegyik volt már
büntetve, lonásért, orgazdaságért.
Lakatos
Borbála öreg cigányasszony, aki
vadházastársa Kolompár István, másnéven
Kalderás József bandavezérnek, kihallgatásakor van először oka elmosolyodni a hallgatóságnak.
Arra a kérdésre, hogy van-e ura, igy válaszol:
— Egyik napon az egyik cigány, a másik
napon a másik. Változnak, kezicsókolom...
Már ahogy a szegény embereknél szokásos...
Tudja Isten, hogy hány volt eddig...
— Gyermekei vannak?
— Vannak, de nem tudom,
hogy
hány.
Nagyon sok van, szerte-széjjel lehetnek.
Ezután

rohantak meg, de az eredmény ott is ugyanaz volt.
A környék népe ekkor már a szegedi rendőrökkel, a majsai csendőrökkel együtt üldözte őket. A parasztok doronggal felfegyverkezve kergették a cigányokat. Végül is lovascsendőrök és katonai század segítségével ártalmatlanná tették őket. Amikor a cigányok
— egy kivételével — kézrekerültek, nagyon
érdekes szembesítés
szánalmas látványt nyújtottak. Talpig lerongyolódva, éhesen, sebesülten, elcsigázva tá- következik. Raffjy
Referás .l'j;sof ugyanis a
molyogtak a súlyos vasak alatt.
rendőrségen azt mondotta, hogy Lakatos BorA törvényszék Gőmöry-tanácsa
kedd reg- bála az ő édesanyja.
De amikor megtudta,
gelre tűzte ki a cigányok bűnügyének tárgya- " hogy Lakatos Borbála tagadja, ő is visszaIását. A közönség kora reggel ellepte a tör- vonta a vallomását.
vényszéki épület kfirnvékéí é^; 9 órakor, amiAz elnök most s z ? m V á ! l i t í a rz anváf cs a
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fiát, de mind a keltő kijelenti, hogy nem ismerik
egymást.
A cigányokon kivül még két vádlott van:
Gémes Mihály kisteleki földműves és felesége, akik szállást
adtak a cigányoknak
és
ettek az általuk lopott élelemből.
A terjedelmes vádirat felolvasása félóránál
is tovább tart, majd megkezdődik a vádlottak egyenkénti kihallgatása. Elsőnek

Lakaíos Ferenc,
a banda legfiulalabb tagja vall.
érzi magát bűnösnek. Elmondja, hogy a banda tagjaival Jugoszláviában ismerkedett meg, ahol
többizben kíséreltek meg rablást. A több kudarc u!án határozták el, hogy Magyarországra
jönnek és itt folytatják a munkát. Az egész
társaság együtt indult el és többhetes ut ntán,
augusztus végén érték el Kisteleket. Ott felkeresték Kolompár
János Rudit, aki közéjük
állott és elbujtatta őket Gémeseknél.
— Megbeszélték-e — kérdezi az elnök —,
hogy csak nagy zsákmányra,
kasszára fognak
vadászni?
—
Igen...
— Meg volt-e beszélve, hogy azzal, aki ellenáll, végeznek? Leütik,
megölik?
— Ex'ről nem tudok... Azt tudom, hogy;
Ajtainál, meg Kalderásnál revolver
volt.
Ezután részletesen elmondja, hogy készültek
a rablásokra, hogy törtek be az enyvgyárba,
a keramitgyárba, kinek mi volt a szerepe. Látszólag teljesen őszintén bevall mindent, a
maga szerepéi sem szé, iti.
Az elnök kérdésére elmondja, hogy ugy emlékszik, a keramitgyár éjjeli őrét
valamelyik
társa meg akarta ölni, de ő
megakadályozta.
ő volt az, aki bátorította az öreg éjjeli őrt.
Ajtai, aki jelenleg szökésben van és az öreg
Kalderás lövöldözött az üldözőkre.
Kalderás
meg is sebesült menekülés
közben, egy golyó
keresztülszaladt rajta.

Raiíay Referás lózseí
a következő vádlott, ő nem rabolni jött Magyarországra, hanem a katonaság elől szökött.
Csak Kisteleken volt együtt a bandával, aztán
visszaindult Jugoszláviába. Amikor Majsa mellett egy réten haladt keresztül, lövöldözést
hallott, a másik pillanatban már el is fogták.
Semmiről
sem akar tudni.
Lakatos azonban a szemébe mondja,
hogy,
minden betörésnél ott volt, mire siránkozva
mondja az elnöknek:
— Nem igaz, egy szó se igaz...
Ismerni
kell méltóságos
uram ezeket a
ciaánuokat.
mind
hazudnak...

Nikolics Sándor
kijelenti, hogy a betöréseknél ott volt, de
azokban részt nem vett, ő csak őrködött. Tagadja, hogy az öreg Kalderás velük lett volna.
Nem rabolni jött át, hanem öreganyját akarta
meglátogatni.
Lakatos
Ferenc azonban
mindegyiknek
a
szemébe mondja, hogy hazudik. Pontosan megmondja, ki mit követett el.

Kolompár János Rudi
kijelenti, hogy vádlott társai közül egyet sem
ismer, csak a fogházban ismerkedett meg velük. Ártatlanul keveredett bele a dologba, ö
nem vitt senkit Gémcsé!:h~z.

Kolompár Isiván
a vezér, művésze a hazu^ozá^nak. Nem jött
a többivel Jugoszláviából, sőt nem is onnan
jött, hanem Romániából. A társait sohse látta.
Lakatos azonban kéznél van és szemébe
mondja az öregnek, hogy ő volt a fő a bandában.
*•
— Nem Haz, kérem, a Lakatos mindent
mond, még azt is, hogy én vagyok a Kalderás ...
Előadja, hogy épp Romániába akart menni
a felesége után, amikor — telicsen
ártatlanul
elfogták a
csendőrök.
— Hát a felesége itt volt, miért kellelt
akkor utána menni Romániába.
— Van nekem, kérem, öt-hat feleségem is,
— válaszolja az öi-eg.
— Maga lővőldöéölt
a
csendőrökre,.,
— Nem igaz,..

OELM AG V A Kíí RSZ VG

— Üldözés
közben
meg is sebesült,
kefcsztfillötték...
— Ez sem igaz. Kaptam egy lövést, de nzt
még
Romániában...
Lakatossal való szembesítése után is megmarad amellett, hogy semmiről sem tud,

Lakatos Borbála
azzal kezdi vallomását, hogy:
— Se látója,
se tudója
nem vagyok
semminek, Ezeket itt nem ismerem,
csak annyit tudok róluk,
hogy
cigányok.
Nem jött a bandával együtt, nem tudja
mit követtek cl.
Ismét Lakatos az, aki szemébe mondja az
igazságot.
Az elnök a vádlottak elé terjeszti a vizsgálóbíró és a rendőrség előtt tett részletes beismerő vallomást, amelyet most visszavontak.
Erre megjegyzik, hogy azért vallottak, mert
féltek
a
rendőröktől.

Gémes István
és vadházastársa vallomásukban
előadják,
hogy a cigányokat Kolompár János Rudi hozta
el hozzájuk. Ott volt az öreg Kalderás
és felesége is.
Az elnök a vádlottak kihallgatása után felfüggeszti a tárgyalást, amelyet

délután
léi 4 órakor újra megnyit. Felolvassák az orvosi jelentést,
amely a cigányok elfogatása
után készült."A vizsgáló orvos csak
KalderásKolompárt
találta
sebesültnek,
mellén
érte a
lövés. A seb teljesen
friss volt és
valószínűleg az üldözés
közben
kavta.
Ezután rátérnek

a tanúkihallgatásra.
Ezeknek különösen amiatt van nagy fontosságuk, mert a cigányok kézzel-lábbal tagadnak.
Somogyi
József csendőrőrnicster fogta cl i
Nikolicsot
és Rajfag
Refcrás
Józsefet. Ami- |
kor üldözte a cigányokat, látta, hogy hatan i
vannak. A cigányok
behúzódtak
a nádasba \
és onnan
lövöldözlek
rá. A tüzelést ő is viszonozta, ekkor az egyik cigányt el is találta.
A vádlottakba felismeri
azokat,
akiket
üldözött és az öreg Kahlerásban
azt, aki megsebesült. Szemcbc mondja Kalderásnak, aki ezután is megmarad amellett, hogy ő a rablások
idején Romániában
volt,
Á többi csendőr, akik az üldözésben réíztvettek, ugyancsak felismerik a vádlottakban a
cigányokat.
Huszka
Jenő volt az, aki a tiszaparti füzesekben találkozott a cigányokkal. Felismeri
őket, különösen az öreg Kaldcrást,
aki egy félfej jel emelkedik ki a többi közül.
Szabó Mihály,

70 éves éjféli őr
a következő tanu. ő volt az, akit a keramitgyárnál a cigányok megtámadtak. Elmondja, hogy a banda régóla ólálkodott a
gyár körül. Amikor körsétáját végezte, megrohanták
és leteperték.
Egyik megöléssel fenyegette, sőt neki tartolta
a kést a
torkának,
máslzbcn
pedig baltát emelt rá. De az a fiatalg.verck, aki a lábát fogla, az lebeszélte a
társát. A fiatal fiúban felismeri Lakatost, az,
aki baltát emelt rá, Kalderás
lehetett.
Az öreg bandavezérnek minden tanúvallomásra csak annyi a megjegyzése, hogy tévedés, nem ő volt, elnézték.
A fiatalabb cigányok, Hnffay, Nikolics, kezdenek megtörni
és a szembesítéskor elismerik,
hogy az öreg Kalderás
is velük volt ós hogy
az üldözéskor
megsebesült.
Gömöry
elnök a tárgyalást 7 óra után félbeszakította. Szerdán kerül sor a pörbeszédekre
és az Ítéletre.

HMeg időben
a plaíinás
Kap&ató
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ínség-lázárok kenyérla komája
a tiszaparti kubikgödrök körül
(.4 Délmagyarország
munkatársától.')
A reggeli
szürkületben megelevenednek a külvárosi uccák
és a ragadós sárban, a szitáló ködben megindul a
szomorú népvándorlás. Mennek munkába, hatósági
inségmunkába
a munkanélküliek. Vállukon fásultan leng a lapát, az ásó, a kékes, keztyütlen kezek
görcsösen szorítják a talieska fogóját, a zörgős
fuvaroskocsik előtt bóbiskálva poroszkálnak a sovány, bordás, nyúlt inu lovak. Az otromba bakkancsok alatt cuppog a sár és a hideg lé alattomosan,
kegyetlenül átszivárog a rongyokon az eleven
húsig.
Szó kevés es/k, ami esik, az is sirás, az is
panasz, az is reménytelenség.

Ilat

nap a világ a város

kegyelméből,

egy napra esik két pengő, az összesen tizenkettő,
alig kétszerannyi, mint ahány gyerekszáj kéri odahaza, a fűtetlen, nedves, reménytelen pinceoduban
a kenyeret
Apró, szürke csoportok mennek a hideg, nedves
reggeli kődben, sápadt arcú, rongyokba burkolt
koldusarcok, ezer barázdát vágott rajtuk az élet,
a gond, pedig a homlokdudo'-ok mögött tanult
mesterségek fogásai lappangnak, a dermedt, sárlapátolásra kényszerült karokba finomabb lendületeket edzett ezelőtt a műhely, a gyár.
Mennek az apró csoportok és a ködbe zuhant
házak kőzött elszélednek a szélrózsa minden irányában arra, ahol a mérnöki gondviselés munkát
talált ki számukra.
Az egyik csoport

az alsótiszapirti

rakpart

sártengerében

üt tábort. A töltésen főisorakoznak a fuvaroskocsik,
lenn, a parton pedig megvillan az ásó, a lapát, megcsikordulnak a talicskák és elindul a föld, amit
messziről a város szivébe. Megindul lapáton kint,
a Tisza szeszélve hordott ide, valahonnan, nagyon
talicskánkint, kocsinkint titokzatos rendeltetése
felé, uj rendeltetési helyére.
Az órák lassan vánszorognak, mintha ólommá
vált sáros bakkancsok húznák vissza a lábukat. A reggeli nem nagy ceremónia. Egy darab
fekete kenyér, amit talán mel?t, gondos asszonykéz kötött még este a tarka kendőbe. Kevés só,
még kevesebb paprika rája, az illúzió kedvéért.
Aztán csak dél lesz lassan, a kőd fölszakad a
partról, de a nap nein tud előbújni a ködfelhők
mögül. A túlsó parton hosszan tutul egy gyársip.
A lapát, az ásó, a talieska lába hangos, fölszabadult cuppanással merül a sárga agyagtengerbe
és a munkások fürgén kecmeregnek ki a főlturt
földkupacok kÖZtll.
Főisorakoznak a rakpart szélére — mintha búcsúzkodó fecskék üldögélnének Szent Mihály napján a hosszú sürgönydrötokon, vagy lebujnak a
kikubikolt gödrök mélyébe, ahol még van valami
melege ennek a mostoha főidnek. Sokan nekitámaszkodnak a töltés oldalának, lerázzák magukról a sarat, agyagos kezüket foitos kabátjukon
tisztogatják, azután pedig az evés, a táplálkozás,
a létfenntartás évmllliomodos szertartásának ünnepélyességével kotorják elő rongyos iszákjaikból
a tarka kendőket és hozzálátnak az ebédhez.
A tarka kendő nem tcrüljasztalka.

Nagyon

sovány

ebéd

kerül kőzik ki fáradt ráncai közül. Leginkább csak
barnakenyér, só és paprika, ap.-ó újságpapírból
csavart stanicliban, ritkábban szalonna, de egyéb
azután nem igen.
A többi fogást az illúzió pótolja.
Az egyik öreg kubikos bicskájával előbb kisebb
darabot vág le a nagyobb dnrab kenyérből és a
kettőt összefogja azután ugy, mintha két ujja
között szalonnát tartana. Szépen beszórja sóval,
paprikával ezt a kisebb darabot és vigan szalonnázik. Még a száját is megtörli utána.
De van. aki a száraz kenyér mellől meredten elnéz valahová, messzire, a túlsó partra, fogai mehanikusan dolgoznak. Látszik rajta, hogy azért
eszik, mert fűteni kell a kazánt és azért dolgozik, hogy legyen kazánbavaló. Vegetál csak öntudatlanul, unottan, keservesen.
Szomorú nagyon ez a Lázárok lakomája.
Följebb, a parton, jókedvű akkordmunkások nevetgélnek. Ok itt az arisztokraták.
Nekik talán
két hónapig is lesz munkájuk rendes, normális
bér mellett De a többi csak

hatnapos

reménnyel
és tizenketpengős
látással

ki-

állt a munkába a hcl elején, mivelhogy a bölcs

város huszonöt
fillérben
szabta meg a közmunka
inségbérét.
— Hat napig azért csak ölég lősz ez a tizenkét
pöngő — mondja bölcs nyugalommal az a hétgyerekes Cireg kubikos —, jut belőle nekem is,
a gyerekeknek is minden napra néhány falat Hat
nap pedig nagv idő ám, majdnem egy egész hét
Evvel is közelebb kerülünk a nyárhoz.
— De mit csinál akkor, ha letcllik éz a hat nap?
— kérdi egyik fiatalabb társa.
— Látod, csak erre nem kő gonduni, mert ha
gondukodik az embör, akkó még ez az egy falat
se mögy le a torkán. Majd csak lösz valahogy.
De a fiatalabb nem nyugszik meg ebben a bölcsességben. Feszegeti a kérdést, hogy

mi lesz a fövő

héten,

amikor az uj turnus váltja föl a mostanit, amikor
közel ezer családföntartó munkanélkülinek kitelik
az — esztendeje.
— Csak legalább a hó leesne már — sóhajt
egy harmadik az ég felé —, akkó lapátoltathatna
legalább a város.
— Sütt gatam sé lönne rossz —, teszi hozzá
keserű humorral a negyedik.
— Én mög azt mondom embörök— törüli a kabátujjába a szalonnának álcázott kenyérfalatok után
a száját —, valószínűleg csak az illúzió teljességéért a legöregebb —, sömmi baj nem lönne, csak
munka lönne. Én nem akarok se havat, se sütt
galambot, én csak dógozni szeretnék, mindig
csak
dógozni,
tisztősségös,
embörhő
méltó bérér, köüijeret adni a hét gyerőknek, atnikó kérnek, mögfótoztatni a cipőjüket, a gúnyájukat, amikő rongyos, aztá orvosságot vönni az asszonynak, mert
beteg má rég, azt nem tud talpra állni.
Erre aztán nagy csönd kerekedik a Lázárok
lakomáján, a szemek elkalandoznak a szürke ég
felé. A karok elviselt, ernyedt izma mintha megvonaglana a munka vágyától. Percekig nem szól
senki sem, nagysokára hangzik csak el egy bátortalan kérdés:
— M ért van az, hogy a város a karácsonyi inségmunkáért harmincnyolc
fillér órabért
fizetett, a
mostaniért
pedig csak
huszonötöt?
Nem válaszolt rá senki hirtelenében, csak később súgta valaki maga elé:
— Biztos nincs rá ölég födözet..
.
— Nincs? Mink pedig ugy halljuk, mondogatják,
beszélik mindönfelé, hogy a lord küldött a városnak százezer pöngőt a szegényök számára. Nem
tudjuk, igaz-e, de ha igaz, hát mi lősz avval a
pénzzel ? . . .
— Bolond vagy — állapítja meg az öreg —,
álmodta ezt valaki, aki biztosan nagyon éhes vöt,
mert csak az éhes embör álmodik szépeket
Mosl megint csönd van. A közelben a fuvaroslovak ropogtatják a szájukra kötött abrakot. A
Tisza pedig fázósan, remegve oson tovább a hideg,
sáros partok között.
— Onnan is elküldtek kétszáz munkást — bök
hirtelen a gyár felé az egyik fiatalabb inségmunkás
—, kétszáz család maradt könyér nélkül...
Erre se szól senki, de megszólal a gyársip. Türelmetlenül, bosszankodva tutul bele a sűrűsödő
ködbe.
Hirtelen véget vet a lázárlakomának, és a Lázárok csendesen megindulnak az eldobott lapátok,
ásók, talicskák és a feltúrt kubikgödrök felé.
Magva«" László.

\z United Artisl-gyár különleges remeke:

M. j f e l c e / e
Mary
Lyonéi

ndss
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főszereplésével csütörtöktől a Belvárosiban

barnít,

szintez,

átalakít,

galvanizál, nikkelez

Frischmann Sándor
Polgár ucca
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Okölle! leütött® börtönőrét
és Szegedre szökött Jugoszláviából
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A s::2gedi
rendőrséghez pár nappal ezelőtt megkeresés érkezett a jugoszláv rendőrhatóságoktól, amelyben két
Szegedre szökött betörő ulán érdeklődnek.
A megkeresés szerint Mészáros
Béla szerb katonaszökevény és Ilorválh
István még 1928 elején
Moholán és Adán több különféle betörést követett
el. Akkoriban nyomoztak a tettesek után, de nem
sikerült őket kinyomozni. Most azonban kiderült,
hogy ezeknek a betöréseknek a tettesei Mészáros
és Horváth voltak. Mészáros Béla egyébként <3/

esztendőre
volt elítélve és a büntetés kitöltése
elől megszökött Órét ököllel leütötte és a táma-

dás zűrzavarában

kereket oldott.

A szegedi rendőrség azonnal megindította a nyomozást, amely megállapította, hogy a két ember
Szegeden tartózkodik.
Mészáros Béla két esztendővel ezelőtt jött Szegedre és egyideig egy kertésznél
dolgozott Horváth mindössze négy hónapja van
Szegeden. A rendőrség elfogta a két embert al.ikrt
kihallgatásuk után átszállították az ügyészségi fogházba

Részlet az épülő püspöki p ilotából.

;Nem kerti! rakíárba a városi képlár,
meri rakíártmk sincs, — mondja Móra Ferenc Indítvány 30 éves Ideiglenes
(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 )
Meglehetős feltűnést keltett ma a városban az
a sajtóhír, hogy a városi muzeum képtári anyagát raktárba helyezik és a képtárból régiségtárat
csinálnak. Kérdést intéztünk ez ügyben Móra Ferenchez, mint a kultúrpalota igazgatójához s a
következő nyilatkozatot kaptuk::
— fin is olvastam a cikket s megállapítottam,
hogy jóhiszemű félreértésről van szó. Tudniillik
már csak azért se rakhatjuk raktárba a
városi képtár anyagát, mert még rabiárnak való hely sincs már a kultúrpalotában.
— Ilyen formán a helyzet még rosszabb, mint
ahogy a cikk mondja. Hiszen már a pincéből
is régen muzeumot csináltunk s egyetlen »férőhely« már csak a padlás, ott pedig még se szokás
Európában muzeumot tartani. Se a tűz miatt,
sc a viz miatt. Tudniillik nálunk azzal is számot
kell vetni, hogy a tetőnk minden zápor, vagy
hóolvadás ulán beázik. De még tán ez se kell
már hozzá. 1895-ban épült a kultúrpalota, beázott
w^r az első esztendőben és azóta minden esztendeiben néhányszor s harmincnégy év óta ugy
megszokhatta a beázást, hogy most már tán magától is beázik.
— A különben sem képtárnak való, szerencsétlen megvilágítású képtárban már évek óta nem
tudunk uj képet elhelyezni s ezért Javasoltam a
tanácsnak már évekkel ezelőtt, hogy a muzeum
számára már ne vegyen uj képeket, mert én
itt nem tudom elhelyezni őket s nem vállalom
értük a felelősséget, ha Ut az Ide-oda rakosgatásban valami baj éri őket. Zombory Lajos
gyönyörű festményeihez se jut hozzá a közön-

házadémeniesség tárgyában

ség, eldugdostuk őket mindenfelé, ahol még falat
taláJtunk, hogy ne heverjenek itt a földön a
(A Délmagyarország munkatársától.)
Dr. Kerdolgozó szobáinkban. Az is tudott dolog, sok i
tész Béla törvényhatósági bizottsági tag ma a
szó volt már róla, hogy mihelyst helyet tudok
kővetkező indítványt nyújtotta be a januári közcsinálni, kétszáz uj képei helyez
cl
nágyűlés elé:
lunk Iclétbeo a Szépművészeti Muzeum, rendszeres gyűjteményét az utolsó száz év magyar
»A folyó 1930. év építkezési kilátásai semmi
mestereinek. De ennyi képet akkor se tudnék
reménnyel nem biztatnak. Az állam az építkezéseit
elhelyezni, ha a meglevő képeinkre aggatnám őket.
beszüntette, a város építkezési terveit a minimumra csökkentette, a magánépitkezési kedv vi— A szóban levő közlemény azonban annyiszont teljesen megszűnt
ban igaz, hogy a réglséglárunk egy része hamarosan bevonul a képtárba. Az utolsó évek nagyA város ipara, munkás lakossága és egész
sikerű ásatásainak anyagát feléből-harmadából se
gazdasági élete dermedt félelemmel áll a
birtuk kiállítani s ma már lezárt ládákban sem
közeljövő kilálástalanságával
szemben.
tudjuk hol tartani. Ez is elég gondom nekem
Az 1929. évi XXIX. törvénycikk Budapest székess ezt még növeli egy sajátságos körülmény, aminek tulajdonképp örülnöm kellene, illetve min- főváros területére 30 éves ideglenes házadó mentese éget engedélyezett Ugyanezen törvény 6. §-a
denkinek őrülni kellene, akinek a szivén fekszik
felhatalmazza a pénzügyminisztert hogy az olyan
Szeged kulturája. Ahogy én ismerem az országot,
törvényhatósági joggal felruházott városokban,
Szeged az egyellen város, ahol rendszeahol nagyobb terjedelmű és kiváló fontosságú
res vasárnapi programja a közönségnek a
városrendezések szükségessé teszik, kivételes esemúzeumlátogatás,
tekben 30 évig terjedő rendkívüli
házadómentességet engedélyezzen. Ugyanezen törvényszakasz utal
sőt azt a példátlan dolgot is megértük, hogy
arra is, hogy az engedélyezés feltételeit a miniszter
most már hónapok óta ostromolják vasárnaponrendelettel fogja szabályozni. Jóllehet ezen törvény
ként a szolgákat azzal a kérdéssel: mikor lehel
végrehajtási utasítása még nem jelent meg, ez nem
már megiátnl azokat az ujabb ásatási eredményeket, amikről anmylt olvasnak a lapokban?
akadályozhatja a törvényhatóságot abban, hogy
I
a 30 éves ideiglenes házadómentességnek sürgős
— На évtizedek munkájával ilyen lelkes közönséget neveltünk, amilyen más muzeumoknak nincs, ' engedélyezése iránt minden rendelkezésére álló
eszközt igénybe vegyen.
akkor, azt hiszem, igyekeznünk is kell kielégíteni
Indítványozom tehát: 1. Mondja ki a közgyűlés
a közönséget, hogy megtarthassuk. Más megolindítványomat sürgősen tárgyalandónak.
2. Sürgős
dást pedig ez esetben nem tudok, mint szekréfelirattal forduljon a törvényhatósági bizottság a
nyeket állitani be a képtár nagytermébe s legpénzügyminiszterhez aziránt, hogy Szeged
szab.
alább azokban kiállítani a mutatósabb leletek«!.
kir. város területének a körtőllés által határolt
Természetes, hogy azért a képek a falakon maradnak, de bizony annak a kedves impresszió- részére vonatkozólag az 1929. évi XXIX. t-c. 6.
g-ban foglalt felhatalmazás alapján
nak, amit az idegen eddig kapott a muzeum dísztermében, ezzel vége lesz. Hamarosan zsúfolt rakengedélyezzen a pénzügyminiszter 30 'éves
tár lesz а díszteremből, fáj is érte a szivem, de
ideiglenes házadömcntcssiget
az 1931. évi
nem tudok más megoldást
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Gé-Ef-Bé a világhírű
BEMBERGSELYEM HURSSKYI
a kivetkező minőségekben kapható:

Közép szála, ezflsl Jegyű . . P 3*80
Közép szálú, arany fenyő . . P 4*50
Finom szálú, ezflst yegyil . . P 4*30
Finom szálú, arany feejyü . . P 5*20
Erős szál!u, ezüst jegyíl . . . P 5'—
Erös szálú, arany Jegyö . . P 6'—
Dlvafharísnyák, hímzett és ajournyilas
Minden páréri szavatosségol válla unk.

Gé-Ef-Bé
gyártmányú
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kötöttáru különlegességek
g y á r i

l e r a k a t a

Pollák TesívéreV
S z é c h e n y i tér és C s c k o n i c s ucce.

hó 1. napjáig

teljesen

lakható

Arra a közbevetett kérdésünkre, hogy a nagy
állapotba helyezett épületek számára
építkezések korszakában mért nem építette ki a
város a saját muzeumát, esetleg kevésbé fontos, még a tavaszi építkezési idény előtt.
Indítványom hosszas indokolásra nem szorul.
vagy kevésbé városi jellegű építkezések helyett
A
közületek költségvetésük restrikciója folytán
Móra Ferenc vállat vont.
kénytelenek voltak tervbe vett építkezéseiket el— Ebből a szempontból nem néze.n a dolgot
halasztani. A súlyos hitelválság közepette a maeemmi kulturális építkezés nem fölösleges. Ami
gánvállalkozás sem nyújt az építkezések folytaengem illet, jajgattam eleget, de segélykiáliűsointására semmi reményt. Egyedül
a rendkívüli
30
nak soha semmitéle komoly visszhangja nem
éves házadómentesség jelenthet némi ösztönzést
támadt.
a teljesen elalélt magánvállalkozás
számára. A
Beszélgetés közben jelentik a szolgák, hogy a
hivatkozott tőrvényhely nagyobb terjedelmű és
főkönyvtárban a világtörténelmi és a képzőműfontosabb városrendezés céljaira engedi csupán a
vészeti szakban nem fér több könyv, tavaszra
rendkívüli 30 éves házadómentesséaet. Szeged vávalamilyen átrendezést kellene csináLú. Móra Fe- ros körtöltésen belüli területének kiépitése — szemrenc felsóhajt:
ben az olcsón és rosszul építkező várostkőrnyező
telepekkel — minősilhető oly fontos városrendezési
— Évek óta örökös átrendezésekkel tengődünk,
érdeknek, amelyre hivatkozva, a törvényhatósági
de ez se soká fog segíteni. Tiz év múlva a
bizottság joggal kérheti az adómentesség engeSomogyi-könyvtár is odaér, ahol most a mu:«am
délvezését.«
van: egyetlen uj könyvet nem lehet benne elhelyezni. Ez már az utódom gondja lesz, de б érte
is fáj a fejem. Ez az örökös rakos^itás, ide-oda
tologatás, egyik osztálynak és egyik szaknak a
másikkal való összekeverése itt ma-holnap olyan 1 ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fog-va kitűnő hatású.
rendetlenséget csinál, hogy semmit se lehet а
Csak zárt üvegekben kapható a
49
helyén találni. Egyelőre nagy erőfeszítéssel leplezSzéni
Hólcus
Gyógyszertárban.
getjük, de már most is csak ketten tudunk min- KI» >lv«-t Arft 1.20. -»o<jv l l v s i Ära 2 . 4 0 .
denben eligazodni: a jó Isten, meg én. Ha aztán
én is leteszem az élet hivatalát a jó Istenen
kívül itt senki se ismeri ki magát.
A tiszta, meleg folyóson, ahol sz£ ;ával várják
az olvasók a ruhatári fülke előtt a kérőlapok
és и е И б к е к g a z d a g v A l a s z t é k h n n
44
kiosztását, utánunk szól Móra Ferenc:
PfegLJgB
hálózati és fűtő készülékei
— A közönség megnyugtatása a fő: nem bántjuk a képeket s a régiségeket is megláthatják. A j Р ' в в fi B t e l s r ^ d legufabb modellekben
IS ßavi r é s z l e t r e nálam kaphatók.
panaszok reprodukálásának nincs этк értelme, ugy
sLics foganatjuk...
• fi'-iüíá Sáfi JüT «.éaVsrfis«eilÜaél S?encí. Kies »ив t
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Szerda. Róni. kath. Vinrö vt. Protes— • testáns Artúr. Nap kél 7 óra 38 perekor, nyugszik 4 óra 45 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—t-lg, délatán 4—7-ig. A múzeum uyitva délelőtt 10—yal-ig,
délután zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva délelőtt 8-l-ig, délután 3—7-ig
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol tartanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41 (Tel.
777.)Temesváry József, Kelemen ucca 11. (Tel.
391.) Moldván Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1.
(Tel. 846.) Selineczy Béla. Somogyi-telep. (Tel 5.)
Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel. 364.)

— A Szegedi Képzőmüvés7eí| FgycsüM szombaton, 25-éu, folytalja megkezdett művészettörténeti
előadássorozatát. Dr. B u d a y Árpád egyetemi tanár a keleti népek fejlett szobrászatárói fog beszélni vetített képek kíséretében. Az előadás a
közi>onti egyetem I. emeleü könyvtári előadótermében lesz és pont 6 órakor kezdődik. Belépti dij nincs, szívesen lát minden érdeklődőt a
rendezőség.
x Estélyi cipők legelőnyösebben Del-Ka nál!
Gyönyörű formák, olcsó árak.
•
55
Egy kisfiú batcsefe. Hétfőn délután borzalmas szerencsétlenség történt a forráskuti dűlőben.
N a g y József 2 esztendős kisgyermek szülei lakásán játszadozott. A tűzhelyen, egy üstben forró
víz volt, a gyermek egy őrizetlen pillanatban ezt
az üstöt magára rántotta. Nagy Józsefet a mentők életveszélyes sérülésekkel szállították be a
sebészeti klinikára. A vizsgálat megindult annak
a kiderítésére, hogy a szerencsétlenségért terhel-e
vala'it felelősség

A

— A Magyar Városok Kuttnrális Szövetsége
február első és második napján tartja kullnrkougresszusát Békéscsabán. A szövetség vezetősége elhatározta, hogy a kongresszusra meghívja
a kultuszminisztert és Bud János kereskedelmi
minisztert, aki országgyűlési képviselője Békéscsabának. A minisztereket küldöttség hívja meg,
amelyet Somogyi Szilveszter polgármester vezet
szerdán a meghívandó miniszterek elé.

n n i
!
Ingyen kagja elsejéig

— A jövő héten üt össze Ismét a gázgyári blvottság. Az ad-hoc bizottság, amely a mult év
utolsó napjaiban megkezdte S t a r k Vilmos gázgyári szakvéleményének tárgyalását és amely határozathozatal nélkül elnapolta önmagát, a polgármestertől nyert értesülésünk szerint a jövő
hét valamelyik napján ismét összeül. A bizottság tagjai már régebben megkapták az összes
akták másolatát és igy alaposan áttanulmányozhatták a város és a gázgyár közötti jogviszonyt.
Itt említjük meg, hogy a gázgyár budapesti igazgatósága mindezideig uem tett ajánlatot a koncesszió meghosszabbítására.
— Az egyeíem a tiszapart! bajórakodó álhelyezését kéri? A Tisza szegedi partjának a két hid
közötti szakaszát használják — mint ismeretes —
a hajók szinte emberemlékezet óta kirakodóhelyül.
Most olyan hirek terjedtek el, hogy az egyetem,
amelynek uj klinikái itt épültek fel, a kirakodóhely áthelyezését kéri, még pedig ugy, hogy a
város a Stefánia előtti partszakaszt jelölje ki hajókirakodó céljaira, az ott lévő csónakházakat pedig
helyezze az Afsótiszapartra. Az egyetem állítólag a hajók füstjétől kivánja mentesíteni a klinikákat. A polgármester érdeklődésünkre kijelentette, hogy az egyetem szándékáról nincsen tudomása, azonban ha lenne is ilyen törekvés, az
ellen sikra fog szállani, mert azt helytelennek
tartja. A Stefániát, amely a belváros egyetlen
parkja, nem lehet hajófüsttel élvezhetetlenné tenni.

1
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x Legolcsóbb oUománok Winternél, Korona-u. 3.
— Hazzla az elhanyagolt külsejű házak ellen.
A munkanélküliség enyhítését célozza azon indítvány, melyet F r a n k i Antal gyógyszerész, törvényhatósági bizottsági tag nyújtott be a januári
közgyűléshez. Az indítvány a következő. »Az általános munkanélküliség napról-napra mindnagyobb
mérveket ölt, miért is egyik legfontosabb teendőnket kell hogy képezze ennek, a lehetőség szerinti megszüntetése vagy legalább is a mérséklése.
\z építőiparban beállott nagy pangás enyhítésére
szolgálna: az elhanyagolt házak külső megjavítása, ezek jókarba való helyezése. Egyes házak
vakolatai — a Nagykörúton belül is — annyira
levedlettek, hogy a téglák, sőt az ablakfák is
csupaszon disztelenkednek. Több esetben csak lényegtelen költséggel is helyrehozhatók lennének
i szükségelt javítások, de közönyből, nemtörődömségből ezt is elmulasztják, mert ezek teljesítésére a háztulajdonosokat senki sem kényszeríti. Nemcsak szépészeti szempontból esik ezen
mulasztás kifogás alá, de a köztudatba kell vinnünk, hogy nemcsak egyedül a hatóság feladata
\ szociális problémák megoldása, hanem ezek- j
hez segédkezet kell nyújtania a város polgársá- ;
inak is. Mindezek alapján tisztelettel inditványozom: utasítsa a közgyűlés a város hatóságát,
hogy tartasson felülvizsgálatot az elhanyagolt külejü házak felett és amennyiben e rendelkezés
végrehajtósára nem állana kellő segéderő rendelkezésére, ugy — amiként a fővárosban tőrtént
- intézzen felhívást a munkanélküli épilőszakmáoz tartozó ipari érdekeltségekhez, hogy legyenek segítségére a város hatóságának azzal, hogy
<ík maguk jelentsék bc a megjayitásra szoruló
tiázak iajstroraát s a városi mérnökség ellenőrző
felülvizsgálata után, kényszerítse a hatóság a háztulajdonosokat az elhanyagolt házaik
azonnali
rendbehozatalára. Ennek érvényre juttatása révén
ok munkanélküli fog megfeleiő keresethez jutni

? '"anuár 22.

í. -

— Országos vásárok. A szegedi kereskedelmi és
iparkamara közli, hogy Hódmezővásárhelyen 1930ban az országos állatvásárok és kirakodóvásárok
a következőképen nyertek megállapítást: január
11., 12., 13-ik napjain, március 15., 16., 17-ik napjain, junius 14., 15., 16-ik napjain julius 12., 13..
14-ik napjain, október 11., 12., 13-ik napjain és
pedig az első napon csak az állatvásárt, a második
és harmadik napokon a kirakodóvásárt tartják
meg. — A m a k ó i o r s z á g o s
vásárokat
ezévben január 21—25., április 5—6.. junius 21—
22 , augusztus 16—17 és november 15—16-án tartják meg. A kirakodóvásárt mindenkor a második
napon, az állatvásár után tartják meg.
x lSC-cs telefon, csak prima fa, szén, koksz. 124
x Zwkkl kötődé, kabát, mellény, sál stb.
56
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—Leesett a kerékpárról. B u d a y József 19
éves kereskedősegéd kedden reggel a Tisza Lajos-köruton haladt biciklijén. A gép valamibeut
megbotlott és Buday elvágódott az aszfalton.
Olyan szerencsétlenül esett, hogy súlyos agyrázkódást szenvedett. Az eszméletlen kereskedősegédet a mentők a sebészeti klinikára szállították.
Állapota súlyos.

Kollár Pál z o n g o r a e s t

x Korcsotyáját Kacsánál kSszörültesse Tárisi kSrut 45.
— Egy évre ítélték a szabósegédet, aki agyonszúrta feleségét. Budapestről jelentik: A budapesti büntetőtörvényszék ma vonta felelősségre
K o h n Ferenc szabósegédet, aki a mult év decemberében feleségét több késszurással megölte. A
vádlott védekezésében elmondotta, hogy felesége
hosszú betegeskedése alatt rosszul bánt vele, er«
kölcstelen életet is élt. A kihallgatott tanuk nagyrésze megerősítette a vádlott vallomását. A törvényszék a pörbeszédek elhangzása után bűnösnek mondotta ki K o h n Ferencet erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettében és ezért
egyévi börtönbüntetésre Ítélte.
x Otlománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-n.
60
— A géphlmzés tanítása. Egyik elsőfokú iparhatóság megkeresésére a szegedi kereskedelmi és
iparkamara azt a véleményt közölte, hogy a varrógépkereskedönek az a tevékenysége, amely arra
irányul, hogy a géphimzés tanítása mellett az
általa árusított és eladott gépek kezelését és használatát bemulassa, nem kifogásolható. A géphimE zésnek ilyen formában való megismertetése nem
tekinthető ugyanis olyan tanfolyamnak, amelynek
ipari kiképzés a célja, tehát nem esik a 70.211—
1920. K. M. számú rendeletben emiitett minisfr
teri engedélyezés alá.
x Wolf Miksa borai kimérve Horthy M. u. 16.,
Kassa! szemben
319
— A Borsszem Jankó friss száma csupa ötlet,
csupa érdekesség. Szenzációs pályázat: K i a legs z e b b ö r e g n ő P e s t e n . Pompás interjú Erd ő s Renével a cukrászdában és F e le k y Gézával a napilapokról és az újságírókról. Ezenkívül
»Nem vagyok azonos Gömbös Gyulával« cimen
derűs leleplezés, »A tanár ur a Bitzben«. Rengeteg adoma, éle és karikatúra tarkítja M o l n á r
Jenő párallanul népszerű lapját. Előfizetőink kedvezményesen: havi 60 fillérért kapják a B o r s szem J a n k ó t .
x P.áiilé, villany. Deutsch. Kárász-u. Tel. S-71.
— A Színházi Élet Mlss Magyarország száma.
Vasárnap zajlott le Budapesten a S z í n h á z i
É l e t által rendezett Miss Magyarország-választás,
ezernyi érdeklődő jelenlétében. Erről a szines,
izgalmas, mozgalmas választásról számol be rengeteg felvételben és cikkben a S z í n h á z i É l e t
szerdán megjelenő uj száma.

iiéüipn beszerezhet
Legújabb
rendszerű

holnap.

— Az újszeget!! lőtér. A helyőrség csapatai az
ujszegedi lövöldét ezévben az alább felsorolt napokon, valamint a katonai szünnapokon nem veszik igénybe: januárban: minden szombat délután; februárban: 1—15-ig szombat délután, 16—
28-ig szombat délután; márciusban: szombat egész
nap;
áprilisban: 1—15-ig szombat egész nap,
16—30-ig hétfő, szombat és vasárnap egész nap;
májusban: 1—10-ig hétfő, szombat és vasárnap
egész nap, 11—31-ig szombat és vasárnap egéss
nap; juniusban 1—10-ig hétfő, szombat és vasárnap
egész nap, 15—30-ig szombat és vasárnap egész
nap; juliusban: í—31-ig hétfő, szombat és vasárnap egész nap; augusztusban: 1—10-ig hétfő,
szombat és vasárnap, 11—31-ig szombat és vasárnap egész nap; szeptemberben: 1—20-ig hétfő,
szombat és vasárnap egész nap, 21—30-ig szombat és vasárnap egész nap; októberben: 1—15-ig
szombat és vasárnap egész uap, 16—31-ig hétfő,
szombat és vasárnap egész nap; novemberben:
1—15-ig szombat egész nap, Ifi—30-ig szombat
délután és vasárnap délután és decemberben:
1—31-ig szombat délután.

részletre

és hangszórókat
és k e l l é k e k nagy választékban.
Díjtalan bemutatás.

\

nagy választékban.
lemezek. S € ® r é k p á r ® k
rész'etre. — Nagy javító műhely.
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A színházi iroda híre'.
város még csak ma este. Földes tmre legújabb és Szegeden is rendkívüli sikert aratott
színjátéka ezen a héten még csak ma este van
műsoron. Eddigi előadásain úgyszólván minden
egyes jelenés annyira magéval ragíH*a a közönséget, hogy az egész előadást szakadatlan nvltszini
tapsok kísértik végig. A főszerepeket ma este is
Uti Giza. Páger. Tarnav. Cselle. Hegedűs Rózsi,
Kemény Erzsi Oláh. Sümegi Vágó. Herese.\ Bognár, Ajtav. Marinkovics és Rónai játszák.
C9flt»n»k este a legújabb opereüsláger: Mit
suso" a fehér akác.
Tommy és társa — péntek esfe premierbé letben.
Tommy és társa — szombat este A. bérletben
Temmy és társa — vasárnap este bérletszünetben
Szombat délután Ifjúsági elGadás A revlíor.
Vasárnap délután: Casanova. (Á. Harmath Hilda
'•endé^pUéntével
m n i m i m a i ..mHuw
n imi • ím
— w

keszulekek.
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Ingyenes bemutatás.
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Nagy lavlló műhely.
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A DÉLMAGYARORSZÁG REfiÉNYE:

Charlotte asszony megnyugtatóan. — Nincs
magának mitől tartania... Ilyen ember, mint
maga, ilyen orvos...1

IFJÚSÁG, SÜP.U ERDŐ
Irta: Felbs Naada
41

Hogy ez a házasság tc:.:'.ctcs lesr, azzal
tisztában kellett lennie mindenkinek, aki a
peronról nézte a boldog pár elutazását.
— Uton kriö'.i',, l..ben szoktam mosakodni,
— mondta Eliane s a marchese inasa rohant
öt üveg kristályvízért. — Uton aspirint szoktam szedni. A b í r n a böröndben van... Nem,
nem a szürkében! — mondta, mikor lekerült
a barna táska.
Uton sosem eszem mást,
mint lágvtojást és narancsot. — A peronról
egész készletét benyújtotta az nblnkon a gyüRoxverseny. A február 2-án tartandó ékölvivő
rerseny télies előkészületei megtörténtek. A sze- mölcsárus s az i n d u l ó vonat után lihegve
gediek közül előreláthatott Baloghot, Faragót,
szaladt az újságos, néhány mngyar lapot váBoldizsárt. Móriczot és Hock-t állítják starthoz.
sárolt még hamar a marchese ifjú neje száA budapestiek csak a legjobb versenvzőkef hivták
mára, aki »uton csak magyarul olvas«.
meg, de természetesen az Euróoa-klasszlsu legjobb
Charlotte asszonv motorcsónakon indult a
boxolók igv is csak saját ellenfeleikkel fognak
pólyaudvartól
a L i d ó felé, nhol. mint mondta:
ringbe lépni, mert például V á r i n a k . K o n d o — nem várja semmi. — Az a kis estély, ma
• • o s s y n a k . T a t a v n a k , S z a b ó n a k S ebeden
...az angol követ kis ebédje ho'nap — igazán
nincs megfelelő ellenfele.
Tornaünnenélv. A Szegedi MTE február 2-án
nem számit... Nem öröm, nem őröm a m ^ á artia házi tomaünnenélyét Azfinnepéivenugy nvos özvegy élete?
n férfiak, mint a nők zenésgyakorlatokat fognak
Tamás és Mária egvedöl Indultak el » zegbemutatni. Az ünnepélven a Munkásotthon 14
zugos velencei urcákon. VéMlenül értek ki
tagú vonószenekara fogja a zenét szolgáltatni.
a kis piazzára, amely fölött a casa Falcrio
A tornán nnenélv propa^anla iellegü lesz.
álmodozott.
Nem először jöttek ide ma. Mióta Tamás
visszatért, naponta találkoztak. A Lidóu sétáltak. a Malamoccő felé vezető uton. E z voli. a
Ie"b'Ttosabb hely. Itt nem járt senki. Az
Exe'-'or vendégeinek sohas?m jutott volna
Jogász bál ianuár 25-éa. este fél 10 órakor a
eszükbe túllépni azt a kerítést, amely pontoTiszában
san megszabta, meddig illik az elegáns fürdőA Szegedi Kőműves- fi* ieslparos If|usSg önkc'pTŐ és flnspgéivzR Egylete január 25-én, este vendégnek a tpnf»erp?.rt iránt érdeklődnie.
A Riván sétáltak estefelé, vagv csendes kis
8 óra! kezdettel tartja zártkörű táncmulatságát
az ipartestület márványtermében.
tjccákban. F.lhanvott piazzákon letelepedtek a
Autós bél 26-án az ipartestületben.
kis nasticeriák elé.
A Szegedi C«óna'űzó F<fy|pt »regatta bálja«
Kifogyhatatlanul b"eszé1gett»k\ nagvokat nefebruár 1-én, 9 órai kezdettel, a Tiszában.
Fodrászok táneestétyp február 2-án, este 8 óra- vettek. A jelenben éltek, a jelenben, melv
minden élők közül egyedül a szerelmerek és
kor az ipartestületben.
a gvermekek b'rodnlma. Csak olyankor hellPuSxfasror? bál február 8-án a Tiszában.
cattak el, ha összeért a kezük. Szivükig lobSzegedi kfSvpzffspgídek zártkörű táncvi^alma február 8-án Uivári János vendéglőjében, Rómaibant s elvette, a hangjukat az egymás közelköm t 39
sége.
Tisrn F.vezRs Egylet Alarm« bálja február 8-án
A kezdődő szerelem rájuk Bocsájtotta bola Kassban.
doaitó köcKátvolát, amelyen keresztül ugv tünt,
Vasii'as Snort Fgvfsfi'pt bália február 8-án a
mintha völgyi mélységben játszódna l e az
Ka'-s-sz^tlóbnn este fél 9 órakor.
élet Hozzájuk nem hatolt semmi, csak egySznopd« KSnvv'ípresltpdök bálja február 15-én a
más hangja.
Kpssban
Hozzájuk nem hatolt semmi... m?g * Fran•»Jn-T-ns hríl fphrn*r 15-én a TisM>*an.
m
••i'.^n'— '
—1
" " f w 1 cisco elkomorodó tekintete, még a Charlotte
asszony nyugtalan, rosszaló pillantása sem.
Mint, akik édes mérget ittak, olyanok voltak ezek ketten, a hétköznapban ecvedül meg :
' «s-^i^tw
II Vérileü-ré
| részegedettek.
w iiii«jj.iii«ji«»»Mi!MPWji>ujMiiM-iüt»iutt«iiBJLjMia —UJU
— Ne fél jen, barátom, ismerem a lányomat,
586-íyxi ««-ih ,
346
— mondta Charlotte. az elboruló Fmnccsco/iak,
Árverés* hirdetmény.
amikor egy este a Márkus térről a hajóálloAlotirn« *lrrt«it<.l
«X 1RRf
f x < r 102 R-n
más
felé mentek s ő és F r a n c e s » egyedül
n— «zennel wwvirrA te«*i V>pv r> ufwifi Mf |i»r««hlfí»il(f I'*9. év)
19310 aaArnn ví^s- 1-íWíbertíh*" K» «C»1 Frrem'd áim
maradtak néhány percre.
i'tivinel» (Itv Sr<«7 Hiltoné (avAra 82-15 nen»A ís (>n'*k»f feiíij;
— Azok ketten, — igy nevezte magában
ív! november
27 ín
lite'í«l»é«l vé«rhaitá«
iitiín '-'fllf.K-ialt 1530 penjffre b-esfl" Mve'ke*« ln?*«ár>fc. u.
Máriát
és Tamást Charlotte asszony, — azok
kntBnnféle házifcu'orok,kocsi slb. ryllvénoa Arreríjen Bírt * iftia*.
ketten —. akik a hátuk mögött jöttök és el"ely *n;efi««meV » arenedl klr tírí.hlrAsán 192". ívl Pk 471fil.
merülve beszélgettek — ma este igazán külö«' tmu
f Wlár. R215 oengfl tflkeWvefelé«. enn"k 192& ívi
o^usT'ng h6 I níp^d 61 i*r* 10 «Titzatík kamarai í« eddi-» 6in«e- nösen viselkedtek. Egy régi estély jutott Char? 'n №29 n-npfihen hhól'ae f i t meeállap»-•» s feimerüentffl k91t"íi*k erelílp Steerd. Fehíti6 kapl'<nyság 7 *rtm aUit leerdö eatlotte asszony eszébe... Katinka" és az idegen
"''i/lícír- 193 > évi l.noár hA 2i. rapiínalt dí'u'ini ? ftrá|a
a'ífMM' tltüe-Hlt él Xhti;.* t ven >1 Eiíndék'ToM ¡v m»»|eív. magnetikusan egymásba fonódó tekintet... és
1(6« '•ivitnatr meg, ho^v 17 érinted Inffftaístnk az 1881. évi LX
. 10T és 108 B-al »rtelmíhen kéazpénzlizetéa me'ieti a l - jMbbe' a botrány, amelytől mindenekfölött irtózott
rfrönek.
'se'í- •> heen^r"r *lii" is el lógnak a<J"'nl
Charlotte asszony.
Kelt Szeged. 1929 *»• december tirt 17 n»i»Mn
— Csak muló flört ez. Francesco, — mondta
V n l o a h , klr bir. ví rehaitö.

Sporf
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Francesco ma is felfedezett valami u? betegséget Charlotte ideggócaiban.
— Hétkor, — mondták egymásnak közben
»azok ketten* és másnap este hétkor Tamás
igy szólt Máriához a casa Faliero elnézően behunyt ablakszemei alatt:
— Mária, drágám, ügyesebbnek kell lennie...
Félek, elárul bennünket! Ahogy elrévedez,
ahogy elfelejt válaszolni... Hisz tudja: boldoggá tesz ezzel, de méffis: Ügyesebbnek kell
lennie, drága, kedves.
(Foi-t. köv.^

A naefyoTbft

JendóöVomásoli
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Budanest. 9.15: Gramofonba nrrverseny. 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. 15.30; Morse-tanfoiyam.
16.20: Csermely Gyula novellája: »Tizennégyévi
özvegység iitán« Felolvassa a szerző. 16.45: Pontos időjelzés. Időjárás- és vízállásjelentés, hírek.
17: Dr. Knapp Oszkár előadása: »A magyar üveggyártás a múltban és a jövőben». 17.30: Szórakoztató zene. (Zenekari hangverseny.) Vezényel Polgár Tibor karnagy. 18.30: Olasz nyelvoktatás. CCialIerani Ronaventura.1 19: Dr. Hans Gőttling németnyelvű előadása. 19.35: S. Gervav Erzsi operaénekesnő hangversenye. Zongorán kisér Polgár Tibor 2015: »Emlékezés Kern Aurélra, a magvar
rádió első zenei tanácsadójára». 20.50s A Melles
magvar vonósnégyes hangversenye. Utána: Sovánka Nándor és ci?ánvzenekarának hangversenye a
Baross-kávéházból. 2215: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. Majd: A cigányzenekar hangversenyének folytatusa 22.45: A m. kir. 1. honvédgvplogezred zenekarának hangversenye. Vezényel: Fricsav Richárd zeneügvi Igazgató. — Berlin.
17: Tánczene. 19.45- Dalok. 20.30- Közvetítés Kölnbői. 22 30: Tarka zeneest. — Bem. 16: Könnyű zene. 18.15: Gramofon. 20: Gordonkajáték. 2040:
Rádiózenekar. 21.30: Magyar szalonzenekar. — Bukarest. 16: Szórakoztató zene. 19.45: Donizetti: Don
Pasqualc cimü vigooeráia az Operaházból. — Davenlry. Fxp. 19: Hegedühangverseny. 19 <0: Hignell szopránénekesnő hangversenye a King-zenekarral. 21 30: Katonazene. — Lelpzlj». 16.30: Szólisták hangversenye. 19 30: Népszerű hanffversenv.
21: Sz'mfónikus han<rversenv. — London. 16.25:
Könnvfl klasszikus zene. 17.45: O-gonnjáték. 21:
Szimfónikus hangverseny. 23.20: Tánc«ene. — Milánó. 16- Zene. felolvasás. 17: Kvintett. 20 30: Zanella: »Szulamit« cimü operája. 24-ig: Könnyű
zene. — Prága 11.15: Gramofon. 1905: Szórakoztató zene 21.15: Gramofon-tánezene. — Róma. Az
állomás 50 kilowattal működik. 17.30: Házi zene.
21.02- Szimfónikus est. - Wien. 15- Képrádió. 15
óra 30 perc: Szórakoztató zene. 16 45: Zenés gyermekórák. 17.50: A természetfölöttiség és a zene.
18.45- Eszperantó 20- Winteri János osztrák munkásköltő müveiből cl vas.

18 fillér t
fóizü
Pe/fe'fl

klgr.
fcarnakenyér

Kohn Béninél

Súnöor

suaúrui

3. Telefon
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Apróhirdetések

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.32.75, London
Tarjánban 482 négyszögöl
gyümölcsös sürgősen el.'."i. 19.25, Newyork 517.55, Brüsszel 7205, Milánó
adó. Tud. Tabán u. 12.
L:; 09, Madrid' 156.50, Amsterdam 208.00,
Berlin
123.69, Bécs 72.80, Szófia 3.73.5, Prága 15.31, Varsó
Csinosan bútorozott ucca!
szoba különbejárattal fej- haerní' W t f ,
* 02.5, Budapest 90.50. Belgrád 912.75, BukategmiM«abb álban ve** 159
adó. Fodor u. 20. Érdekrest 3.07.75.
Rohlcíek
J e n ő
lődni
701.
telefonon.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90,
tn'l. kvkd'u é*nyen»b"rkere«v-da
Mg« t'r I. mín»híz»«t »i»mh"n.
i'.elga frank 79.35—79.75, Cseh" korona 16.83-16.93,
Különbeiáxatu tiszta
Dáu korona 152.55-153 15, Dinár 9.95-10.03, Dolbn!®rozott szobát Vennék féregmentes, vilálár 568.70- 570 70. Francia frank 22.45—22.75. Hol- kaphat urileány (esetleg
gos hálót készpénzért —
lindl forint 229.30—230.30, Lengyel zloty 63.95—
flu *|fiirdészoba h n szná'attal Ajánlatok Feketesas u. 21,
cipésznél.
6125, Leu 3.37-3.41, Léva 4.10—4.16, Lira 29.65
Erdős, Feltámadás u. 30,
29.95, Német márka 136.Ü5—131.85. Norvég korona
11/9, rókusi templomnál, s
Veszek állandóan használt
152.40-153.C0. Osztrák schilling 80.15—80.55, Spatiszta bútort Dugonics tér
Különbcjárata uccai kényenvol pezeta 73.30-74.90. Svájci frank 11020-110.70,
2., SimándL
lemmel ellátott bútorozott
Svéd korona 153.10—153.70.
szoba fürdőszoba hasznáS»»-hhn* dTehl
Irányzat: A hágai konferencia eredményének
lattal kiadó. Vadász ucca
4.
szám.
Hivatalos publikálása nyomán a tőzsdén általáI in barátságos és bizakodó hangulat nyilvánult
Különbcjárata, szép szoba
ín névnapi alAndíktárjjvak. »okiadó. Klauzál tér 5., L tnáncedénvek, flniMt ertínvek.
meg. Ez kifejezésre jutott az árfolyamok mérAipnccn *vfls*»rek le«rolc«öbb^n
emelet 2.
K o h n J e n f i edénrdniháza
ékelt emelkedésében is. Az általános j ó hanguTiíia talmi bOfU 55. (MIM'yt
'flgier« mellet'»
155
Különbejárata butoro-ott
latot csupán a berlini jelentések gyengítették néÉtkezde eladó. Cim megszoba fürdőszoba hasznámileg, dc zárlatkor újra megszilárdult A fix- lattal kiadó. Kárász ucca
tudható Török n. 1., füszerii zl' tben.
papirok piacán hadikölcsönökben volt nagyobb
Dreher felett, 14. ajtó.
ólénkség és az árfolyamok jelentősen emelkedtek.
l-rnnd"
hasához és
yiI
A devizapiacon szintén élénkség volt, de az árL.
aM
folyamok nem emelkedtek
Egy üres szoba kiadó. Jókai ucca 1, bal.
Határidős terménytőzsde zártat: Magyar buza
.nárc. köt. 23.84, 23.75, 23 83, 23.79, zárlat 23.78
-23.79, máj. köt. 24.68, 24.64, 24.72, 21.68, zárlat
futánv- s áron kaofcató
11.67—24.68, o k t kőt. 24.05, 23.86, 23.88, zárlat
I r í í z Béla 162
-'3.84—23.85. Rozs márc. k ö t 14.45, 14.40, 14.42,
fakerehiedőrét Vésá he'vi
Rudolf tér 5. és Hid ucca 1.
zárlat 14.43-14.45, máj. k ö t 15.25, o k t köt. 16.20.
aofiáru' 15—20 Tel. 4 49.
szám alatti
Tengeri máj. köt. 14.60, 14.69, 14.70, 14.68, zárlat
UJ
cipő, 39-es és ruha el11.68—14.70, jut k ö t 15.08, 15.15, zárlat 15.15adó. Kossuth L. sugárút
15.17. Tranzit tengeri máj. köt. 14.05, 14.03, 14.10,
é« me lelte eoy mé«lk Pitel8., ajtó 1. Megtekinthető
'árlat 14.10—14.14, jul. köt. 14.60. Irányzat egye1 órától 4-ig.
netlen, a forgalom közepes.
Bővebbet a házmesterné'.

Pozsony
KÜLÖNFÉLÉK
jelipére l^véi
érkezett- 349 Hó-és sárcipőiét
legolcsóbban,
leoiobban
lavltja Kiss Nándor, Or.
Apponyl (Istola) ucca 10.

nyufbfirt

27 éves, intelligens, komoly jó mészárossegéd vagyok, megismerkednék egy
hozzám illő, jómódú leány
nyal hozomány céljábóL —
»Hozomány« jeligére.

Szented

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es t i
Tele or 18 - 20.
235
zavidéki 24.05-24.35, 78-as tiszavidéki 24.35-24 55. |
Uccai szoba fürdőszobával
;9-es tiszavidéki 21.65—24.90, 80-as tiszavidéki 24.85
konyhával kiadó. Dugonics
-25.05. Rozs 13.75—13 85. Tengeri tiszavidéki 13.05 tér 11., 1. 3.
—13.15. Irányzat jól tartott, a forgalom csendes.
!
Csikágól terménytőzsde zárlat: Buza márciusra
2620, májusra 27.00, juliusra 27.92. Tengeri már- !
<-iusra 20.36, májusra 21.15, juliusra 21.60. Rozs
márciusra 21.77, májusra 21.54, juliusra 21.56.
Felelős szerkesztő: PASZTOK JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nvomriavállulal Itt könyvnyomdájában.
Szeged

sz. kir. város

adóhivatalától.

2880—1930. szám.

Hirdetmény.
A kereseti adóra, illetve jövedelem- és
vagyonadóra vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos összeállítása 1927. é v i 300.
P. M . s z á m ú , illetve 1927. é v i 500. P . M. \
á m u utasítás 22. §-a 3. bekezdés, v a l a m i n t ,
1
43. §. 3. bekezdés a l a p j á n felhívja a városi
adóhivatal az érdekelteket, hogy azok, akiknek koreseti, illetve jövedelem- és vagyonadója a pénzügyminiszter rendelete értelmében a z 1930. évre változatlanul fentartandó
lenne,

szabályszerű ndóbevaüás csatolása
melleit
1930. é v j a n u á r h ó végéig a d ó a l a p j á n a k
u j a b b megállapítását kérhetik, h a az eiőző évi
adóalapot jövedelmi viszonyaikhoz képest soknak tartják.
Az a d ó a l a p n a k u j a b b a n ' e n d ö megállapítás t azok az adózók, akiknek általános kereseti
és jövedelem adóalanj;. a 10.000 pengőt és
\ agyonadóalapja pedig a 200.000 pongíit elsitását 22. §-a 2. bekezdése, illetve az 500. Utasítás 22. §-a 2. bekezdés, illetve a 500. Utasítás 43. §-a 2. bekezdés értelmében n e m
kérhetik.
A vallomások, illetve kérelmek a szegedi
m. kir. adóhivatalhoz cimzcndők, de a városi
idóhivatalhoz is beadhatók.
Szeged, 1930. évi j a n u á r hó 21-éa
a

Egy szobás modern lakás
kiadó. Somogyi a 24.

Farsangi,
menyasszonyi,

legnagyobb

tábla üveg raktára
Kflrlfel Géza
iivegezésí vállalata, Mérey
neoa 8. Telefon 9—57. ibs

sx. "kir. városi

asinñúx
Bérletszünet

É g ő
Szinmű

3 felvonásban, előjátékkal Irta: Földes
Imre. Rendezi: dr. Németh Antal,
Személyek:

özv. GergeTyiné — — — — UB Gizi
Gábor, a fia
— — — — Cseüe Lajoí
Erzsi a leánya — — —
Hr.,:J"is Rózsi
Gergelyi Adám, a nagybátyjuk
— — —i —Szilágyi Aladár
flonka
— — — ——
— Kemény Erzsi
A vörös
— — — Pácer Antal
Kantár bácsi, Gergelyiék

A város leg- koksz és gyűjtés fa
szebb helyén
üzletheiyiség
kiadó.

ÍM

Az Alfflld

Szerda esto »/4 8 órai kezdettel

me^attsony

I-a porosz szén,

szánu

Vágó Arthnr
— —
— — — Tarnay ErnS
— — — Bognár Flek
Oláh Ferenc
—
Sümegi ödön
— —
— — — Ajtay K. Andor'
Rónai Imre
— — — Herczeg VilmoS
Marinkovics Sebfl
— —
Csiszár Lajos
— — ~ Rónai Béla
Csordás György
—
Lajtai László
—
Kurusa Margit
Altiszt
— — — — — Bereng József
Első kntona
— — — — Glasz Károly
Ekecs János
Másod k katona — —
Mi"v-irits I ászM
Pincér
— — — — —
kasrnárja
—
A francia eíredes
Az adjutánsa
—
A mepyefőnök —
A városparancsnok
A rendörinspektor
A ránnszemes —
A Kiss Pál — —
A vasutas
Epy százados
Első tiszt — —
Második tiszt
—
Egy kínai fiu

névnapi ajándékokkal
megrakott kirakataim szíves flerveimébe ajánlom.
ZomAnc,
a l p a r k j és
konyhalierendezési cikkek nagy válasetéka
Széstö J . zománcáruháza,
Városi bérpalota.
153

Sflzegésxéleihen

hu

fiáról

í r ó d é n a k vagy műhelyNyitott stelázsi pult eladó.
nek m e g f e l e l d 2 szoÉrdeklődni Somogyi u. 15,
b á s helyiség 2 k ü l ö n
üzletben.
belárattal ú j o n n a n renoválva, február l-re
Naponta friss vlrsHáru
k i a d * . V á r u c c a 7 sz. és egyébb felvágottak
k*nha'ók Ecész liba, libahús, híj
Üres szoba különbejárnattal
nipi »b-n, ziirbeön'ést rivailai
azor-;
kiadó. Petőfi S.
Kis
Géza
mésrt
sugári'' 24.
Tisza 1 ilog kflrut 53. í* 213

lalkozás
önálló varrónő házakhoz
ajái.lkozík. Cím Speerné,
Balfasor 62., Újszeged.

Elerjáns
íérpru§áUai
hozott anyaqbói tr
valamint átalakításokat ölesén készít
Wein
ber(jer
uriszabó
Kelemen ucoa 2.

150

Esőéi* rcyS
átfiuxdsolcai

és iavitásókat l e o O l C .rtI)ban
készít Sf b e r ^ n n
Pál eroyőkészitő merter,
Püspök irca ti/h. PüspökE U Ö rbazár
o n g umögött.
m u n k304
ait

KUsveilteH
Héjakat. magánházukat, "á?(aikfef<eí. gviimfl'csHsöke*,
fterendezeíl
Uzlfíi e f t e f , társulásokat előnyös feltételekkel M é x c T
iroda.
Horthy M. u. 2.
sz. ÍE'^JT'palotánál.) Telefon 16—72.
174

Dusán faragott uj ebédlő
v á r o s i a d ó f i i v n í o L • eiauu. tíáló, Bárka u. 8.

Csoda

olcsón

eladó:

keveset használt modern ke
ményfa ebédlő és hálószoba, teli háló. ebé lőkredenc,
?zekrény, hármas ajtószekrény, ágy, gyermekágy, rézágy, asztal, seztón, vitrin,
toilet, ágysodrony. Dugonics tér 2. Simándl. 295

JCedv^tt
jüUucsx>rty

havi.

/irijeLé&i'feltéieL&ki
Kés-2Zetetu

SINGER VARRÓGÉP RÉS2V. TÁRS,
S z e g e d . K é r á t z u c c a 1. s z A n v
T e t e l n i m t A m 11-1"».

Hölgyeim! Három intelligens iparos megismerkedne
független, meg^nyos
hö!°y '-kel szórakozás céljából, názasság lehetséges.
Jelige: »Kinek a szőke, kinek a barna«.
Két -.sinos, vigkedélyfi uri
leány Tiegismerkedne
jó
mesyr'.enésü uriíiuval. Jelige: »13«.
O n h ^ í ián kívül elvált egyedülálló független hölgy keresi ser ióz, komoly, jól szituált középkorú ur ismeretségét »Seriöz« jeligére a
kiadóhivatalba.
Uraim, én egy 38 éves fess
özvegyasszony vagyok Szeretnék megismerkedni olyan
űriembe-.-' r>M eng-m szomorú napjaimban megriga&ilaina.
»Tartó: baiátfág 4« jeligére.

konzerveket.

zö'dborsó, spárga
Cseresnve. meggy. tlng.
barack és vegres
0 @ l 0 l B S K C S I y
Eper, málna, barack stb. J
^ ^
® ^ 6 f
15% enoedménniet ki*r <«":tom.

Míhkíyi

M é z

5 klgr.
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Actelf.

' v é t e l n é l l"SO

pengd.

Külföldi legprímább pneumatik, tömör
és légcsatornás abroncs vezérképviselet
keres jó! bevezetett, nagy vevőkörrel
rendelkező
345

körzetképviselőt

Ajániafok Pirelli vezérképviselet, Budapest, V, Bálvány u. 12. sz. küldendők.

