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Körutazás
az indítványok körül

A közigazgatás rendezéséről szóló törvény
óta az inditvány formai szempontból kétféle
lehet. Van olyan indítvány, melyet a kisgyűlés végérvényesen eliutéz és van olyan, amely
kisgyülési »előkészítést után érdemleges határozathozatal szempontjából a törvényhalósági
közgyűlés elé kerül. »Érdemüket* illetőleg az
indítványok szintén két csoportba oszthatók.
Az inditvány egyik csoportja valamely közóhajnak kifejezése és megvalósítása, tehát a
közérdeket szolgálja, mig a másik csoportba
tartozó indítványoknak enyhén szólva az a
céljuk és rendeltetésük, hogy beszéljenek róluk, illetőleg arról, aki tettese volt a beuyujtásnak. Rossznyelvű emberek az ilyenfajta indítványokat a viszketegséggel szokták némileg
kapcsolatba hozni.
Tehetnénk még egy gyakorlati megkülönböztetést az indítványokra vonatkozólag és
ez elintézésük módját illeti. A közigazgatásban kifejlődött udvariassági gyakorlat »tárgyánál fogva« minden indítványt sürgősnek
szokott minősíteni, még akkor is, ha egyszerű
napirendretérést javasol fölötte, vagy ha első-'
osztályú disztemetést rendez neki a nagyszámú bizottságok valamelyikének hullaégetó
intézetében. Viszont vannak indítványok, amelyeket átütő erejűknél fogva, még ha akarja
is, semmiféle közigazgatás nem tud eltemetni.
Ezek a köztudat eleven erejére támaszkodva
keresztültörnek a paragrafusok drótsövényein
és a hivatalok nehézkességi törvényének farkasvermein, mert mögöttük áll a parancsoló
és jogait követelő eleven élet.
Tegnap este a végkimerülésre berendezett
kisgyűlés befejezése után, melynek utolsó szakaszában már vágtató tempóban folyt az
ügyek »intézése«, egy kis számvetést rögtönöztünk és megállapítottuk, hogy összegen harminckilenc
mindenféle kategóriába sorozható
inditvány szerepelt részint elintézés, részint
határozathozatal cimén a kisgyűlés napirendjén. Minden tisztelet, becsület azoknak az
indítványoknak, melyek a város érdekeinek
előmozdítását és polgárái sorsának előbbrevitelét célozták. Ezekről e helyütt ne essék
szó. De felvetjük a kérdést: ha az ezeregyéjszakának valamely jókedvű és bolondságokra hajló szelleme tréfát akart volna elkövetni és azt zümmögte volna a kisgyüiés tagjaínak fülébe, hogy fogadjanak el minden
indítványt ugy, ahogy az benyujtatott, vájjon
mi történt volna ezzel a várossal? Még a legmerészebb fantázia is nehezen tudná megrajzolni azt a felfordulást, amely végigsöpörne
a Rókustól a Tiszáig és a Somogyi-teleptől a
Boszorkányszigeíig. Huszonnégy óra alatt tökéletesen fejetetejére állna minden és nem
akadna mesebeli halász, aki a bűvös palackba
vissza tudná parancsolni a kiszabadított romboló szellemet.
A város pénzügyi tanácsnoka hiába törné
a fejét, hogy milyen valutában fizettesse meg
a huszonöt százalékkal leszállított tizlilléres
uszodai dijakat; a polgármester azon töprengene, hogy miért kérje a háztulajdonosok részére a havi részletekben való adófizetés kedvezményének megadását, mikor ezt két éve
érvényben levő kosmányrendelet biztosítja;
munkáshadsercyek indulnának neki terek feltöltésének, hogy a csatornaépítés alkalmával
az egészet megint felássák; az iparigazolvány
nélküli címfestő- és mázolúmeslerek álkercsz-
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telnék az uccákat, kapukat, sőt egész városrészeket; a város a szociális béke és nyugalom
helyreállítása érdekében a legalkalmatlanabb
időben és módon foglalna állást a nyolcórai
munkaidőnek inkább csak elvi jellegű dekretálása ellen; egyik oldalon a város vehetné fel
az adósságokat cs a másik oldalon az adósságok tőkéjéből vagy kamataiból — hogy miből, azt az indítványozó nem njondta meg —
felállíthatná a községi takarékpénztárat.
Minden inditvány elbírálásának megvan a
maga feltétlenül biztos kritériuma, a szükségszerűség és az időszerűség. Az az inditvány,
mely a legnagyobb pénzügyi és gazdasági
válság idején ujabb terheket akar zúdítani a
városra, csak azért, hogy feltárójáról huszonnégy órán keresztül beszéljenek, már el is van
temet ve. Az az inditvány, mely egy el sem készített törvénytervezettel szemben antiszociá-

lis és politikailag elhamarkodott határozat
meghozatalába akarja belevinni a közgyűlést,
nem találhatja meg az érző szivek és gondolkodó agyak rezonáló felületét. Az az inditvány pedig, amely nem számol azzal, hogy
pénzintézeteket nem lehet puffra alapítani,
üres hólyag módjára puffan szét, még ha
udvariasságból ki is adják a pénzügyi bizottságnak, hogy szerzőjének ott magyarázzák
meg a pénzügyőrség és a pénzügyi politika
közötti sarkalatos különbségeket.
Az inditványozási jog értékes kiegészítője
a hivatásos közigazgatás működésének és célja a gyakorlati élet levegőjének bevitele a
bürokrácia épületének falai közé. A mindenáron való indítványozás diszkreditálása ennek a jognak és komolytalanságánál fogva
erkölcsi legyengilője az amúgy is intézményesen legyengített autonómiának.
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Franciaországban
iisszia baloldali
kormány
(Budapesti
tudósítónk
tclefonjelentése
Párisból jelentik: Chautemps
dezignált miniszterelnök csütörtökön tovább tárgyalt a
pártok vezetőivel, Ijerrht-ve 1 és Caillaux.\&\.
A Tardieu-\e 1 folytatott tárgyalásai kudarcot
vallottak annak ellenére, hogy Chautemps
Tardieu-nek a tengerészeti
miniszteri
tárcán
kivül a helyettes miniszterelnökséget
is felajánlotta.
Tardieu azonban kijelentette, hogy
nem vállal

tárcát

Chautemps
jében,

kabinet'

mert a radikális párt, amelynek Chautemps
a vezetője, a legélesebb ellenzéki politikát
folytatta az ő kormánya ellen. Bár Tardieu
visszautasítása után Chautemps kísérlete már
is meghiúsultnak tekinthető, Chautemps nem
adja vissza a megbízást a köztársasági elnöknek, hanem tovább folytatja tárgyalásait.
Chautemps, amint kijelentette, azt hiszi, hogy
Tardieu pártja megértőbb magatartást fog tanúsítani, mint a vezére. Ha azonban més
ez a reménye se válna be, akkor

tiszta

baloldali

kormánut
kítani.

fog ala-

Chautemps reméli, hogy pénteken már beterjesztheti az elnöknek a kormány névsorát.

alakul

Páris, február 20. Chautemps délután ujböl
felkereste a volt miniszterelnököt. Ez alkalommal Tardieu végleges válaszul
kijelmtette,
hogy személyes okokból nem óhajt belépni a
kormányba.
Chautemps ezután Briand volt
külügyminiszterhez sietett, aki biztosította öt
támogatásáról. A radikális pártot estére értekezletre hivták egybe, amelyen Chautemps
bejelentette, hogy tanácskozásait tovább folytatja a megjelölt alapokon.
Az értekezlet után Chautemps a köztársasági elnökhöz ment, akinek bejelentette, hogy
véglegesen elfogadja
a kormány
alakítására
szóló
megbízatást.
Az Elyseéből
távozva
Chautemps
azt mondta a hírlapíróknak,
hogy
reméli, hogy a kormány
a holnapi
nap folyamán
megalakul.

Tardieu az Elyseében
Páris, február 20. Tardieu, aki délelőtt a
lemondott kormány több tagját fogadta Iaká-%
sán, déltájban megjelent az Elyseében, ahol
mintegy 50 percig tanácskozott a köztársasági
elnökkel. Ezen a megbeszélésen a londoni értekezletlel
kapcsolatos
kérdésekről
volt szó.
A kora délutáni órákban Tardieu Briand volt
külügyminiszterrel találkozott.

A prágai megmer követ
demarshan tiitakozott a cseh lapok
kormányzógyalázó cikkei ellen
Bécs, február 20. A Neue Freie
Pressenek
jelentik Prágából:
Masirevics prágai magyar
követ a legutóbbi napokban három ízben lelt
lépést a csehszlovák kormánynál
és tiltakozott
a
külügyminisztériumhoz közel álló cseh lapoknak
a magyar államfő
elleni támadásai
ellen.
A csehszlovák külügyminisztériumban rzl a
választ adlák a magyar köveinek, hogy a
csehszlovák
sajtótörvény
nem nyújt
alapot
arra, hogy ilyen esetben közbejárjon
és az

illető

lapokat

elkoboztassa

a

'A külügyminisztérium
fejezte ki a támadások

kormány.
sajnálkozását
felelt

s megígérte, hogy azok megismétlődését a lehetőségig megakadályozza. A magyar követ
legutóbbi demarsa alkalmával rámutatott eddigi hiábavaló fáradozásaira s megállapította,
hogy a magyar
államfő
elleni
támadások
ismétlődnek.
Nem csoda, ha a magyar sajtó
hasonló hangnemben kezd válaszolni és sajnálatos, ha a viszony Csehszlovákia és Ma-
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gyarország közt ismét rosszabbodik.
A magyar kövei hir szerint olyan
választ
kapott, amely remélni engedi, hogy ez a sajtóhadjárat
megszűnik.
(MTI.)
A Prager Abendzeitung
a kővetkezőket jegytd meg: A külügyminisztérium megerősíti Ma-

slrevics prágai magyar követ intervenciójának hirét és megmarad amellett a felfogása
mellett, hogy semmi módja sincs arra, hogy
előzetes befolyást gyakoroljon
a lapok hangjára. A minisztérium nem helyesli ezt az Írásmódot és ezt Benes külügyminiszter Masirevics követ előtt kifejezetten ki is jelentette.

fl képviselőház epyhangn lelkesedéssel szavazta meg
a kormányzó iubileuroáról szóló törvényjavaslatot
Budapest, február 20. A képviselőház csütörtökön ünnepi ülést tartott, melynek egyetlen tárgya
Horthy Mikié* kormányzó tizéves jubileumáról
szóló törvényjavaslat volt Az ütésen a képviselők majdnem teljes számban jelentek meg, csak a
szociáldemokrata képviselők maradlak távol Ma
délelőtt ugyanis értekezletet tartottak, amelyen kimondották, hogy a mai ülésen nem jelennek meg.
Almásy László elnök néhány perccel 11 óra után
Jelent meg az etnöki emelvényen. Az ülés megnyitása után az elnök kijelentette, hogy a mai
ülésnek egyetlen tárgya vitéz nagybányai Horthy
Miklós kormányzó tizéves Jubileumának törvénybeik tatása.
A kormányzó nevének említésekor az egységes
párt tapsban tört ki. A taps az égési üléstermen
végigterjedt, • képviselők egyszerre (elállnak helyükről.
Az elnök ezután felkéri Gaa] Gasztont, mondja
el előadó beszédét.
Gaal Gaszton előadó fekete zsakettben ment fel
az előadói emelvényre és erős hangon olvasni
kezdte beszédét.
— Tisztelt Házi Maga az a parlamentárlsan
szokatlan tény, hogy az előadói széket nem a
többségi párt tagja foglalja el, hanem ezt a feladatot a kormány és az összes pártok egyhangú
beleegyezésével az együttes bizottság egy pártonkivül álló képviselőre bízták, mutatja, hogy a
kormány és a parlament a törvényjavaslatnak
a pártkereteken és a rendes parlamenti tormákon
messze túlmenő jelentőséget tulajdonit
— Más szempontból a legsúlyosabban esik latba, hogy közjogunk szerint a mindenkori államfő
személye parlamenti vitáink keretébe nem vonható. Ha a parlamenti vita szokásos keretei közben az államfő személye dicsérőleg volna megemlíthető, ebben önként kifejezésre jutna az is,
hogy akkor annak ellenkezője sem tiltatik, ami
pedig már a különös és fentidézett közjogi elv
teljes felbontását jelentené. Bármilyen melegséggel óhajtaná tehát a tisztelt Ház az államfő iránti
szeretetét és ragaszkodását ennek a javaslatnak
a tárgyalása rendjén élőszóval is kifejezni, az
előbb emiitett közjogi tilalom is élesen megvonja
azt a határt, amelyen tul — magasabb szempontok veszélyeztetése nélkül — sem a tisztelt Ház,
sem egyes pártok nem mehetnek.
— A parlament történetében nem első eset,
hogy a tőrvényhozás a haza szolgálata körül kitűnt polgárainak érdemeit törvénybe Jegyzi. E
törvényhozási aktusok közül azonban egyik sem
azonosítható a napirenden lévő törvényjavaslat
tartalmával és céljával.
— Egészen más helyzet előtt állunk ennek a
' törvényjavaslatnak tárgyalásánál, amikor eljárásunk mikéntjét egyedül az élő államférfi iránti
hűség és hála, másfelől azonban az élő törvényekben lefektetett köteles tekintetek is kell, hogy
szabályozzák. A becsülettel teljesített kötelességérzetért méltán kijáró elismerés és köszönet hangjának melegét, amely bizonyára spontán törne
elő a szivekből, feltétlenül mérséklőleg tompítja
egyrészt az élő államfő Iránti tisztelet, akit a
törvényhozás a szcmtől-szembe való hízelkedésnek még csak a látszatával sem bánthat meg,
másrészről azok a magasabb közjogi szempontok
is, amelyekről fentebb megemlékezni szerencsés
voltam.
Gaal Gaszton ezután vázlatosan Ismerteti azt a
nelyzetet, amelybe a vesztett háború sodorta az
országot, majd igy folytatja:
— Sajátos körülmények között súlyos kül- és
belpolitikai helyzetünkben ezután következett a
belső rend helj'reállitása, éppen ugy, mint a külső
béke megalapozása. Az ezt követő korszakban
a már előrebocsátott okokból le kell tompítanom
hangomat, hiszen itt már minden esemény anynyira összeforrt az államfő személyes ténykedésével, hogy az tőle immár egyáltalában el sem
választható.
— A proletárdiktatúra utáni hangulatból született meg az az éveken át tartó legkülönbözőbb
irányú — még a jövendő államforma tekintetében
is szélső és legszélsőbb felfogások ütközése, az
összeomlással járó nagy gazdasági földrengés és

infláció kora, amely hetek, sőt napok

alatt pusz-

tított el reális na'/y értékeket és tett koldussá,
máról-holnapra államot és széles néprétegeket és
állított munkába az ilyen alkalmakkor mindig fel
bukkanó hol fegyveres, hol gazdasági téren harácsoló martalóc csapatot.
— A nemzet egész élete felbomlásban látszott
lenni, flven viszonyok kőzött állította a sors a
nemzet élére azt a férfit, akinek immár tizéves
államfői működéséért feladata ennek a javaslatnak a nemzet elismerésének, ragaszkodásának és
hálájának pálmakoszoruját felajánlani.
— Szsrencsés gondolatnak tartom, hogy az a
gesztus, amellyel az államfő tizéves kormányzóságának méltatását célozzák, nem parádés fényes
ceremóniákat, az ország nehéz helyzetéhez nem
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illő ünnepségeket vett tervbe, hanem ellenkezőleg, ez a tőrvényjavaslat részben gazdasági Jelentőségű, nagyrészt pedig nemzetgondozó maradandó alkotásokkal kivánja az államfő kormánysásának tizéves fordulóját emlékezetessé tenni.
— Méltó az elismerésnek ez a módja az országhoz, amely nem hivsáros külsőségekkel ad íme
hangot hálájának és méltó a férfiúhoz, aki a legsúlyosabb helyzetben Is mindig hivő, mindig re*
méíő, a kötelességét mindig teljesítő talpig férfiú, mindig ember s ugy érzéseit, mini cselekedeteit tekintve, utolsó idegszálával is magyar
volt. (Hosszantartó taps és éljenzés.)
— Ebben a gondolatkörben az egész tőrvényhozással egvüttérezve javaslom, hogy a napirenden
lévő tőrvényjavaslatot az együttes bizottság szövegezésében ugy általánosságban, mint részleteiben
magáévá tenni és törvénytárba iktatni méltóztassék.
A képviselők most felállanak helyükről és hosgszasan tapsolják és éljenezve ünneplik a kormányzót

Az elnök

először

kérdésére ezután a Ház

általánosságban

majd

egyhangúlag

részleteiben

is el-

fogadta a javaslatot.
A képviselők ekkor ismét percekig lelkesen éljenezték a kormányzót
Az elnök javaslatára ezután kimondotta a Ház,
hogy legközelebbi ülését pénteken, délelőtt 10
órakor tartja, amelyen a fővárosi törvényjavaslat
részletes tárgyalását folytatják. Az ülés negyed12 óra után 5 perccel ért véget

Dániel öröUéneR
c&öűiigye
a larvénys&élc
előli

Vrtlty Lórándot vétkes bukásért 200 penaöre l í é l i é k ,
bukás vádja alól felmentenék
— EnvQiíö körülmény
gazdasági
ßeiyzet
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Csütörtökön tárgyalta a szegedi törvényszék Gömőry-taaácsa
Pálfy Dániel fiának és örökösének, Pálfy Lórándnak csalárd bukás büntette és vétkes bukás
vétsége miatti bűnügyét.
A Pálfy Testvérek Rt. vasgyár és paprikamalom a néhai Pálfy Dániel tulajdonát képezte. Amikor Pálfy Dániel 1928 februárjában
súlyosan megbelegedett, fiát bizta meg irásbelileg a gyár vezetésével, majd amikor március 4-én meghalt, Pálfy Lóránd vezette tovább a gyárat. Ekkor már fizetési nehézségekkel küzdött a gyár, előfordult, hogy a
munkásokat sem tudták kifizetni és a megrendelt munkákat sem voltak képesek teljesíteni. Az alatt a pár hónap alatt, mig Pálfy
Lóránd vezette a gyárat, sorozatos
végrehajtások történtek a részvénytársaság ingóira és
ingatlanaira, mig a hitelezők kérelmére a törvényszék 1928 juniusában e] nem rendelte
a csőd
megnyitását.
Pálfy Lóránd ellen bűnvádi eljárás indult
meg csalárd bukás büntette és vétkes
bukás
vétsgée miatt. A vádirat szerint Pálfy Lóránd,
noha jól tudta, hogy milyen anyagi helyzetben van a gyár, elmulasztotta megkérni maga
ellen a csődöt, amiáltal alkalmat nyujto t arra,
hogy a többi hitelezők rovására egyesek zálogjogot nyerjenek követelésük biztosiiására.
Ebben az időben kifizetett a Vértes Miksa
cégnek 1700 pengőt, eladott Frischmann Gábornak két esztergapadot, melynek összegét
saját céljaira
fordította.
Ugyancsak eladott
nagymennyiségű vasat a Deutsch Sámuelné
cégnek is. A billédi kendergyár által megrendelt tilológép árát Nagy Lajos nevü bérlőjére engedélyezte, a pénzen megosztoztak,
miáltal ezt az összeget szintén kivonták
az
üzletből.
A csődtömeggondnok megállapítása
szerint mérleget
nem készített,
közgyűlést
nem tartott és az üzlet vezetése körül a legnagyobb gondatlanságot
követte el.
A csütörtöki tárgyaláson Pálfy Lóránd előadta, hogy teljes jóhiszeműséggel
járt el. Az
üzletet csak akkor kapta meg, amikor édesatyja meghalt. Mindössze három hónapig
gazdálkodott, ez alatt az idő alalt nem tudóit
betekintést nyerni az üzletmenetbe.
így tehát
nem tudta, hogy a részvénytársaság fizetési
zavarokkal küzdött még édesatyja életűben
is. ö ugy tudta, hogy édesatyja üzlete
virágzó.
Az esztergapadok eladására vonatkozjiay;

-

a csalárd
: a súlyos

előadta, hogy azokat még édesatyja idejében és az ő megbízásából adta ei, a pénzzel édesatyjának számolt el. Ugyanez az eset
áll fönn az ócskavasak eladására is. Ebben
az időben még nem volt feljogosítva cégjegyzésre. A kendergyári rendelés átruházását
illetően azzal védekezett, hogy azt még édesatyja vette föl a gyártól. Később, pénz hiányában, a rendelőt nem tudták leszállítani,
akkor édesatyja a malombérlőnek, Nagy Lajosnak adta át a rendelést, aki azt el is
végezte és le is szállította. Ebből azonban
pénzt nem kapott.
A törvényszék számos tanút hallgatott kl,
igy Vértes Miksát, dr. Hajnal
Istvánt, Reich
Miklós bankigazgatót, Frischmann
Gábort,
Nagy Lajost, akik megerősítették
Pálfy
Lóránd
védekezését.
Dr. Nekich Richárd csődtömeggondnok vallomásában etmordolta, hogy a
részvénytársaság már 1L2 -ben fizetésképtelen
volt, amelynek az oka a tervszerűtlen
gazdálkodás
volt
A rossí gazdasági viszonyok és Pálfy Dániel költekező életmódja csak siettette az anyagi romlás bekövetkezését. A
részvénytársaság
1923 óta nem készített mérleget.
A 3000—
3000 pengős zálogjogra vonatkozólag előadta,
hogy az egyiket a biróság pör uljáu feloldotta,
mig a másik hitelező önként hozzájárult a törlésre, ebből tehát a hitelezőket nem érte károsodás.
A védő kérte Pálfy Lóránd felmentését, mivel jóhiszeműsége
nyilvánvaló.
Pálfy Lóránd
— mondotta — édcsaíyjálól
nem kapott mást
örökül, mint a vádlottak
padját.
A törvényszék rövid tanácskozás után bűnösnek mondotta
ki Pálfy Lórándot
vétke$
bukás vétségében és ezért 200 pengő pénzbüntetésre
ítélte, a csalárd bukás vádja
alól
azonban
felmentette.
A biróság megállapította, hogy a vádlottnak
már ^928 március 23-án, amikor a sorozatos
végrehajtások megkezdődtek, tudnia kellett a
helyzetről.
Ennek ellenére sem kérte meg
maga ellen a csődör, a bűnössége tehát megállapítható. A többi pontról a biróság megállapította, hogy azokban még az öreg
Pálfg
Dániel diszponált,
ezekért Páljy Lórándot felelősségre vonni nem lehel. A - Íróság a büntetés kiszabásánál enyhilö A
tménynek vette a súlyos gazdasági
helyzc.vt.
Az itélet jogerős.
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A Patzauer-cég püré
¡nos Takarékpénztár
Magyar
szegedi fiókja

ellen

3

amelyeket
a bank, a kereset szerint,
jogtalan
eljárásával
okozott. Egyelőre a bekebelezéssel
és törléssel járó tekintélyes költségek megtérítését kívánja, de a többi kára megtérítéséhez való jogát a Patzaeur-cég a bankkal
szemben fentartotta.
A tegnapi tárgyaláson a Patzauer-cég képviseletében dr. Dettre János, a bank képviseletében dr. Magyar István ügyvéd jelent
meg. A bank engedélyt kért arra, hogy a
keresettel szemben védekezését
írásban terjessze elő.
A biróság a tárgyalás folytatását márciui
26-ikára tűzte ki,

(A Délmagyarország
munkatársától.')
Érde- rint minden kétséget kizáró módon igazolja
kes pőrben tartott tegnap tárgyalást a szegedi a létrejött megállapodásnak azt a tartalmát,
járásbíróság. A keresetet Patzauer
Miksa hogy a bank a bekebelezési
engedélyt
októszegedi cég adta be a Magyar Altalános
Takaber elseje előtt fel nem használhatja,
mert ha
rékpénztár
szegedi fiókja ellen.
a Patzauer Miksa-céggel szemben a bank köA keresetben elmondja felperes, hogy évek vetelése a levélben leírt módon csökkenni
óta hitelösszekötlelésben állott a Magyar Alta- fog, akkor október elsején a takarék
köteles
lános Takarékpénztár szegedi fiókjával, a ta- lesz felhasználatlanul
visszaadni
a bekebeleA Délmagyarország
munkatársa felkereste
karék ötvenezer pengő erejéig a cég által
zési engedélyt.
A bekebelezési engedély fela Magyar Altalános Takarékpénztár
Részvényélvezett sze^zadóhitelért kezességet vállalt s használása felperesi cég szerint olyan fellétel
társaság
szegedi intézetéi is; ahol a kővetkező
hatvanezer pengő erejcíg
folyószámlahitelt
bekövetkezésétől volt függővé téve, amelynek
felvilágosítást kapta:
nyújtott. A Patzauer-cég
a hitel biztosítására bekövetkezését vagy meghiúsulását október el— A szóban lévő kereset lényeges állításai
bekebelezési engedélyt adott a takaréknak s seje előtt megállapítani sem lehetett, nyilvánugyanilyen bekebelezési engedélyt adott a való tehát — mondja a kereset —, hogy a nem fedik a valóságot. A megállapodás Írásban jött létre, amitől nem mi tértünk el,
Patzauer-cég egyik tulajdonosának édesapja,
Magyar
Általános
Takarékpénztárnak
októhanem azt a velünk szemben kötelezettségben
dr. Ambrus Endre hódmezővásárhelyi orvos is. ber elseje előtt a bekebelezési
engedélyt feljogában
nem állott. Felperesi cég álló felek szegték meg, amit a biróság előtt
Az elmúlt év nyarán a takarékpénztár használni
bizonyítani is fogunk.
szegedi fiókjának vezeíője, Glüchsthal
Lajos keresetében egyébként reámutat arra is, hogy
a szeszadóhitel szeptember elsőig a levélben
— Értesüléseink alapján szükségesnek muközölte a Patzauer-céggel,
hogy a takarék
a bekebelezési engedélyt ugy a Patzauer-cég, megszabott módon csökkent, folyőszámlatar- tatkozott az, hogy a megállapodásban biztomegállapodássított jogainkkal éljünk, mégis — noha erre
mint dr. Ambrus ellen Tel íogja használni s tozását pedig a bank jogellenes,
következtében
nem voltunk kötelezve — előzékenységből naettől a szándékától csak abban az eselben tér ellenes és jogtalan magatartása
el, ha ujabb biztosítékokat
kap a bank. A kere- nem sikerült csökkentenie, mert a bank a pokkal előbb értesítettük a feleket, amiáltal
set előadása szerint a takarék megfelelő biz- bekebelezési engedélyt kézhez véve, kelettel módot akartunk nekik adni arra, hogy ügyümint a ket érdekeik szerint intézzék.
tosítéknak jelölte meg ekkor Bach Miksa sze- látta el és ugy Kellner Dánielnének,
többi kezesnek ingatlanaira
betáblázást
kért.
gedi kereskedő, valamint a Bach Jenó és
— Ha az adós cég kellemetlen Helyzetbe
kifejezhető
Testvére szegedi cég által vállalandó kezes- Ennek az eljárásnak pénzben alig
került, ez nem a mi jogos eljárásunknak,
megállaposéget és a kezesek által a Patzauer-cég részére károsító hatása volt, a bank által
hanem annak a következménye volt, hogy
kieszközölt
bekebelezés
hitelezett összeg erejéig kiállított bekebele- dásellenes t jogtalanul
adósok saját tőkéikkel arányban nem álló
— a kereset előadása szerint — felperesi cég
zési engedély átadását.
nagy hiteleket vettek igénybe, ami a gazdahitelét tönkretette,
amint a bekebelezés tu- sági viszonyokra tekintettel nem volt fennEz meg is történt. Nehogy a takarék a bekebelezés foganatosításával
a Patzauer-cég hi- dottá vált, valamennyi hitelező megvonta hi- tartható és nem ma/adhatott káros követtelét s a bank ilymódon
anyagi
összeomlást
telét s hitelével együtt magát a céget tönkrekezmények nélkül.
idézett
elő.
A
Patzauer
Miksa-cég
csak
a legtegye, ugy Bach Miksa, mint a Bach Jenó és
— Az ügyre vonatkozó részleteket a bírónagyobb erőfeszítéssel tudott újra talpra állani
Testvére szegedi cég a takarék által
kívánt
ság előtt fel fogjuk tárni és nincs kétségünk
s
most
mindazokért
a
károkért
és
költségekért
feltételeket teljesítették s a maguk aláírásával
állapíttatni
a bank
felelősségét, aziránt, hogy a birói Ítélet igazolni fog bena Patzauer Miksa-cégnek hitelezett egyszáz- meg akarja
nünket.
tizennégyezer pengőről kiállított váltót ós bekebelezési engedélyt adtak át a takaréknak.
Amikor azonban ezeket a váltókat s a bekebelezési engedélyeket a takarék átvette, a kereseti előadás szerint Glüchsthal
Lajos bankigazgató kijelentette, hogy a bank
központja
a nyújtott
biztosítékokat
elegendőeknek
nem
tartja s most már a bank az átadott váltók
és bekebelezési okiratok alapján nemcsak a
Patzauer-cég
és dr. Ambrus
Endre,
hanem Hosszú vlla az uf patikaengedélyekről, a gőzfürdői
a Bach Miksa és a Bach Jenó és Testvére- borbélyokról, a ílszaparll szekérpiacról a kisgyűlés
cég ellen is el fog járni, hacsak ujabb biztocsiilörtökl ülésén — Délután hat órakor felezte be a kissítékhoz nem jut. S mint ilyen ujabb bizto- gyűlés a szerdal közgyűlés napirendjének tárgyalósót
sítékot jelölte most már meg a Patzauer-cég
azt indítványozza, hogy a Csillag-tér helyett •
(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 )
egyik tulajdonosának, Ambrus Dezsőnek testVásárhelyi-sugárut külső szakaszán jelölje ki a
Csütörtökön délelőtt 10 órakor tartotta a kisvére, dr. Kellner Dánielné ingatlanaira a bank
kisgyűlés az egyik nj gyógyszertár helyét. Dr.
gyűlés
folytatólasjos
ülését.
Kaíalóiíusolvasás
már
tartozásai
erejéig kiállított
bekebelezési enKováts József véleménye szerint Szeged belterünem volt és a tagok közül többen nem Jelentek
gedély szolgáltatását.
letén a meglévő 18 gyógyszertár elegendő. Petrik
meg. A szerdai ülés jegyzőkönyvét látatlanban
Az ekkor meginduló tárgyalásokban dr. hitelesítették és ezután dr. Pálfy József polgár- Antal az uj móravárosi gyógyszertár engedélyezése érdekében szólal fel. Dr. Dobay Gyula »
Kellner Dánielné érdekében Beregi Béla sze- mesterhelyettes
felsővárosi gyógyszertár engedélyezését felesleges,
gedi nagykereskedő járt el s felperes előadása
az uf gyógyszertárak
nek tartja, ellenben azt javasolja, hogy a közszerint ekkor Beregi Béla és Glüchsthal
Lajos
kórházban alkalmazzanak egy okleveles gyógyszekőzött az a megállapodás jött létre, hogy engedélyezéseiért benyújtott kérelmeket Ismer- részt. Temesváryt érdekeltnek tartja. A polgártette. 23 kérvényt nyujtotttak be. A közegészségha dr. Kellner Dánielné
a tulajdonát
képező
mester megállapitj^ hogy Temesváry nem érdeügyi bizottság, tekintettel arra. hogy Szeged város
ingatlanokra,
melyeknek
értéke jóval
meghakelt.
területén már 24 gyógyszertár van, nem javasolladta a felperes cég állal igénybe vett hitel
ta, Petrjk Antal és dr. Kószó István inditváWimmer Fülöp elfogadja a polgármester javasösszegét, hatvanezer
pengő erejéig
bekebelenjx>zták néhány uj gyógyszertár engedélyezését
latát, de kijelenti, hogy a felsővárosi patika engezési engedélyt ad, abban az esetben a Magyar
A polgármester hivatkozva arra, hogy a háború
délyezését nem kívánja a közérdek.
Temesváry József, dr. Dobay Gyula a zárszó
Altalános Takarékpénztár
sem a Patzauer-cég, óta uj telepek létesültek, a lakosság száma is
sem annak kezesei ellen eljárást nem fog s gyarapodott, azt javasolta, hogy a kisgyűlés há- jogán szólal fel.
felállítását
engedélyezze,
A polgármester elrendeli a szavazást. A kisa bekebelezési engedélyeket nem fogja fel- rom u j gyógyszertár
egyet a Szabadság-téren, egyet a Kolozsvári-téren
gyűlés ugy határozott, hogy a Kolozsvári-térre és
használni,
és egyet a Csillag-téren és intézzen fölterjesztést
a Szabadság-térre javasolja az uj patikaengedély
E megállapodás végrehajtásaként Kellner a népjóléti miniszterhez, hogy ezekre a helyekre megkérését, a Felsővárosra ellenben nem. A kőzDánielné aláirt egy hatvanezer pengőről ki- adja meg az engedélyt és hatalmazza fel a közállított bekebelezési engedélyt s egy kísérő- igazgatási bizottságot hogy a polgármester által
levelet, amelyben fölhatalmazást adott a bank- kiírandó pályázat alapján ossza ki ezeket a
nak a bekebelezési engedély felhasználására, patikaengedélyeket.
Temesváry József a polgármester javaslatának
a bank pedig egyidejűleg levelet intézett Kelleredményt Jelent
elutasítását kéri, mivel a tervezett patikák tönkner Dániel néhez, amely ben közölte,
hogy
a meglévő patikákat, különösen azokat,
CeSSofax napfény és
amennyiben
a Patzauer
Miksa-céggel
fenn- retennék
amelyek a kijelölt uj patikahelyek közelében
álló készpénztartozás
1929 október l-ig harvannak.
Labo gázfény másolópapír
mincezer
pengőre, a céyérl vállalt
szeszadóA tiszti főorvos megállapítja, hogy a polgárhitelkezesség
pedig ugyancsak október hó l-ig
•
kapható
mester javaslatát szociális szempontok diktálták, j
húszezer
pengővel
csökkeni
fog, r.gy a A polgármester hárommal szaporítani kívánja az
i Í A k mm s Bt M látszerész
bekebelezési
engedélyt
a bank dr. Kellner
önálló egzisztenciák számát. Ez azonban ha szoHa 1 «
SYi a n rB foíoszaküzletében
Dánielnénak
vissza fogja
adni.
ciális szempontból helyes is lenne, de fcöwgészK e l e m e n u . 12.
T e l e f o n 14—73.
segügyi szempaníból helytelen. Dr. Kószú István
Ez a levél, a felperes jogi álláspontja sze-

A kisgyűlés nem tiltakozik
a nyolcórás munkaidő

Biztos!

kórházi patikaenumlélv kiadását később kéri majd
• város.
Dr. Algner Károly főispán veszi át ezután az
elnöklést és jelenti, hogy
a kisgyűlés most visszatér a közgyűlés tárgysorozatának előkészítésére.
Következnek

az Interpellációk.
Az első Taussig Árminé, aki a közgyűlésnek
a kislakások építésére vonatkozó határozatairól InDr Ai„n.r Károly
terpcllál és kérdi, hogy
ezeket a határozatokat
miért nem hajtja végre a város.
A polgármester válaszában utal arra, hogy a
város sok kislakást épitelt a bérházépítkezés keretében.
A kisgyűlés javasolja a válasz tudomásulTételé».
Fodor István a tanyarendelet végrehajtása miatl
Interpellál, kérdi, hogy a polgármester miért tagadta meg a rendelet végrehajtását? Válasz: A
közgyűlés a rendelet alapján megalakította a tanyabizottságot, amely üléseket tartott és szabályszerűen működik és megállapította, hogy a tanyákon
minden rendben van.
A választ tudomásául veszik. Következnek

az Indítványok.
Gombos István a gőzfürdő jegy rendszerének átszervezését indítványozza, úgyhogy a szegények
olcsón, vagy ingyen használhassák meghatározott
napokon a fürdőt
A polgármester az Indítvány elvetését Javasolja.
Gombos István kijelenti, hogy elsősorban egészségi, azután gazdasági szempontból tette meg indítványát. W'immor Fülöp az Indítvánnyal kapcsolatban szóváíeszl, hogy a szegedi borbélymesterek mozgalmat indítottak a gőzfürdőben berendezett borbély műhely olcsó árai ellen. A cél az,
hogy borbélyárak a fürdőben ne legyenek olcsóbbak. Ez a kívánság Jogosult
Kórmendy Mátyás azt kívánja, hogy a gőzfürdő
lOdrászalkalmazottait tiltsák el a külső munkától
Kifogásolja azt is, hogy sokan kedvezményes áron
használják a fürdőt. Kér| a kedvezmények megszüntetését. Czlgler Arnold a gőzfürdőt nem tartja
alkalmasnak tömegfürdési célokra. Népfürdőt kell
létesíteni a melegforrás vizének fölhasználásával
Dr. Kováts József ls hasonló értelemben szólal fel.
A polgármester kijelenti, bogy a szegedi gőzfürdő árai a legolcsóbbak az egész kontinensen.
A népfürdő gondolata megfontolandó. A borbélykérdésben az a véleménye, hogy a fürdő nem
konkurrense a borbélyiparnak. Olyat még sohasem hallott hogy valaminek az árát keveslik. Ha
igaz az, hogy a fürdő fodrászai kinn is vállalnak
munkát ezt megszűnténk.
A tisztviselőkedvezményt megszünteti a polgármester.
A kisgyűlés a polgármester Javaslatát fogadja
et, hozzájárul Czigler indítványához, a borbélyrendszert pedig fentartja.
Dr. Kováts József a Szent István-tér és a Lechner-tér rendezésére tesz Indítványt és javasolja,
hogy erre vegyen fel a város kölcsönt. A polgár
mester nem javasolta az indítvány elfogadását
és a kisgyűlés az indítvány elvetése mellett foglalt állást.
Petrik az általános csatornázás terveinek és
költségvetésének sürgős elkészíttetését indítványozta A polgármester bejelenti ezzel kapcsolatban,
hogy a csatornázási tervek elkészítéséről már
folynak a tárgyalások és kéri, hogy az indít
ványt Javaslattétel végett adják ki neki Petrik,
Kováts József és a polgármester felszólalása után
a polgármester Javaslatát ajánlja elfogadásra a
kisgyűlés.
Dr. Fajka Lajos

A költségek fedezése érdekében ötszáz hold városi
föld eladását javasolja.
A polgármester elismeri,
hogy píacrendezési
szempontból a Mars-tér látszik a legalkalmasabbnak, azonban a kérdést előkészítetlennek tartja
A Mars-tér felének rendezése 360.000 pengőbe kerülne primitív módon, az egész tér végleges rendezése azonban másfélmillió pengőbe kerülne. A
fedezet kérdése ls bizonytalan, éppen ezért a
polgármester visszakéri az indítványt előkészítés végett azzal, hogy három hónapon belül tegyen
ebben az ügyben konkrét Javaslatot
Fajka Lajos a termelők és a kereskedők azonos érdekeivel indokolja meg indítványát. Per
zenczey Domokos azt tartaná helyesnek, ha a kérdést egy bizottsággal tárgyaltatná le a város.
Wimmer Fülöp lehetetlennek tartja, hogy a város
legszebb részét, a színház és a kultúrpalota környékét csúfítja el a szekérpiac. Ez ellen mindenki
felzudult. A tanács a polgármester szabadsága
idején — engedett a közakaratnak és a Mars térre
helyezte át a piaoot. A polgármester azonban,
amikor visszatért szabadságidejéről, saját hatáskörében Ismét a Tisza partjára vitte vissza. Azt
kéri, hogy most lássa be a polgármester intézkedésének helytelenségét és tegye vissza a piacot
a Mars-térre.
Körmendy Mátyás szintén a Mars-tér-féle megoldás mellett foglal állást. Czlgler Arnold is támogatja ezt a tervet. A Rudolf-téren botrányos
állapotok uralkodnak. Ez a hely piactérnek exportszempontból sem alkalmas. Egyetlen j ó hely
van erre a célra, a Mars-tér. Ez a tér minden
szempontból megfelelő.
Pelrik Antal szintén a
Mars-tér-féle megoldás mellett szólalt föl. Pálfy
József, Fajka Lajos, majd a polgármester szólalt
fel. Elismeri, hogy a mai helyzet nem helyes,
mert a piac igen hosszura elnyúlik, de nem tudja,
hogy a plae elhe'yczésének az Ideje rlérkezelt-e.
A polgármester tétóráig
bizonyítgatta
ezután,
hogy mégis csak jobb piachely a Rudolf-tér. Tovább beszélt mint a többiek együttvéve. A kisgyűlés elfos(adta ezután a polgármesteri Javaslatot és utasította, hogy három hónapon belül
terjesszen be megfelelően kidolgozott Javaslatot.
Wagner Ferenc

Hf építési szabályrendelet
alkotását sürgeti. A kisgyűlés az indítványt előkészítés végett kiadja a polgármesternek.

Wimmer Fülfinnek a nyolcára!
munkaidő tervén vbeH< tatása ellen benyújtóit Indítványa következett.
A polgármester az
Indítvány meüő zé
sél kéri, mert a törvénytervezet indo
kolása még ismeretlen, de meg külpolitikai szem))ontok is közrejátszanak ennek a kérdésnek az elbírálásánál.
Wimmer
rülöp
szó'alt fel. Azt akar
ja bizonyítani. ho£y
a gépiparban
lehe
tetlen helyzetet teremtene a nyolcéra) munkaidő. A
Wlmmf túlin
nyolcórai
munkaidő követelését »üres Jelszónak«
tartja. Budapesten mindboütt beszélnek arról, hogy a miniszter
elnök a munkások » politikusaitól « kérdezte meg.
hogy mit kívánnak. Ezek vetették be a nyolcórai
munkaidő tőrvénvbeiktatását. A szakszervezeti tit-

iníésseiem

a z egyéni

kikészítés
távolítás.

i<m

• tiszaparti 87ekérplacnab a Mars-iérre
való áthelyezését 6s a Mars-tér sürgős
rendbehozását Indítványozza.
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károk véleménye nem egyezik a szociáldemokrata
politikusok véleményével, mert azok tudják, hogy
a nyolcórai munkaidő nem alkalmas a munkanélküliség enyhítésére. Kéri indítványának elfogadását
— Kiván még valaki felszólalni? — kérdi a
főispán, de nem jelentkezett szólásra senki, mert
hiszen a munkások nem kaptak képviseletet a
kisgvülésben.
Dr. Pálfy József válaszolt Wimmernek Hivatkozott arra a nagy, általános nyugtalanságra, amelyet a növekedő munkanélküliség kelt az egész
országban.
A főispán elrendeli a szavazást. A polgármester
javaslatát fogadta el nagy többséggel a kisgyűlés, tehát a közgyűlés elé napirendretérést
javaslattal
kerül Wimmer indítványa.

A délutáni Ölést
négy óra után néhány perccel nyitotta meg dr.
Pálfy József. A közgyűlési inditvánvok tárgyalányát folytatták.
Kertész József indítványozta, hogy a közgyűlés feliratilag kérje a Tár srdn lom biz-

tosító intézeti
dijhá'ralékok
késedelmi kamatának Icszátlilását.
A kisgyűlés az indítványt pártolólag
terjeszti a
közgyűlés elé.
Kószó
István azt indítványozta, hogy a város adjon

a tényleges
tisztviselőknek
minden évben karácsonyi segélyt. A kisgyűlés az indítvány elutasítását
javasolja.
K*rH»t lótni
Pick Jenő azt indi.ványozza, hogy a város kérje a villany egységárának
megállapítása érdekében a döntőbíróság kiküldését és hogy a gázgyártól kérjék be a külvárosrészek világítási hálózatának elkészítésére vonatkozó részletes számláját.
Az indítvány első része fölött a kisgyűlés napirendretérést
javasol, a második részét azonban
elfogadásra
ajánlja.
Petrik Antalnak a községi
takarékpénztár
felállítására vonatkozó indítványát a kisgyűlés a
pénzügyi és a jogügyi bizottságnak adta ki és
utasította a polgármestert hogy a bizottságok véleménye alapján terjesszen javaslatot a közgyűlés
elé.
Gál Miksa indítványozza, hogy a közgyűlés a
Belvárost Klebelsberg-vérosr*,
Paul Adolf pedig
azt bogy a Gizella-teret Klebelsberg-térre és a
Templom-tér kapuját Klebelsberg-kapura keresi*
telje el.
,
— Nem lehet, nem nevezzük,
— szólnak közba
többen is.

A kisgyűlés az Indítványokat,
m'nel a kérdést
időszerűtlennek tartja, a polgármesternek adja ki.
Körmendy Mátyás indítványára ellenben elhatározta a kisgyűlés, hogy felterjesztés intézését Javasolja a honvédelmi miniszterhez a szegedi hon-

védezrrdnek Horthy Miklós
való elnevezése
érdekében.

kormányzó

nevéről

Németh
József a külterületi
elemi iskolák
Jobb
elhelyezése ügyében terjesztett be indítványt A
kisgyűlés napirendretérést javasol.
Wagner Ferenc azt indítványozza, hogy a kőigyűlés rendelje el több útvonal és tér, a Kállayliget fásítását A kisgyűlés az indítványt a közkert!
bizottság elé utalta. Ugyancsak Wagner Ferenc tuditványozza, hogy a bajai utat -mely utvonala
volt a Dunántulra vonuló nemzeti hadseregnek,
nevezze el a város Horthy
Miklós
jubileumi
útnak. A kisgyűlés az Indítvány elfogadását
Javasolja.
Fengő
Hugó indítványában azt kéri, hogy az
adótartozások miatt lefoglalt zálogtárgyakat csak
az árverés kitűzése után szállítsák el a zálograktárba. A kisgyűlés az indítványt a polgármesternek
adja ki hogy tárgyalja meg a kérdést a pénzügyigazgatósággal.
•
Dr. Kertész
Béla indítványában azt kéri, hogy a 30

éves házadómentességet

ter-

jesszék ki a város egész belterületére. A kisgyűlés hoztájárult
az indítványhoz.
Gál Miksa azt indítványozza, hogy a város feliratban
kérj» a Tisza—Duna-csatorna
terveinek elkészíttetését A
í :yü!és az indiLványt páro.ólag terjeszd a közgyűlés
oíé.
Kisebb jelentőségű figyek
Ht A uiléíi Béla
kő vetkeztek, amelyek elintézése után Pálfy polgár mester helyettes berekesztett«
a tanácskozást.
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Pünkösdkor tízembe helyezik
a fogadalmi templom hatalmas orgonáfát

Csütörtökön a sajió képviselőinek bemutatták a világ egyik legnagyobb orgonáját
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
fogadalmi templom monstreorgonáját csütörtök délután mutatták be a sajtó képviselőinek. A hatalmas templomban nagy sürgésforgás és távolról, mintha az égből jönne, zugó
zenei hangok kisérik a szerelők kopácsolását.
Csütörtökön érkezett meg az impozánsan nagyméretű hangszer klaviatúrája és vele jöttek
a kitűnő tervező, Geyer József és a mesteri
orgonakészitő. a pécsi Angster-cég jelenlegi
vezetője, Angster Emil, hogy átadják és bemutassák az orgonát, amelyhez fogható —
terjedelemben, modernségben — tizenkettő
van Európában.
Geyer József, aki Geyer Stefinek, a hegedümüvésznőnek bályja, a Zeneművészeti Főiskola
tanára, az ország első orgonaszakértője, szenzációs francia, német, olasz előadásai és könyvel révén internacionális kapacitás, rendkívül
vonzó előadást tartott a saját konstrukciójú
szegedi orgonáról.
Valóságos technikai labirintus a váza, emeltyűk, félméter átmérőjű levegőládák, elektromos kamrák: valami kivételesen impozáns
szerkezet az egész. És mindez, a fúvós, ének,
vonóskoncert valamennyi hangszere utánzásának és egyesítésének lehetősége a művészetnek és produkciónak olyan perspektíváit állítja Szeged elé, aminőtől a zeneművész! élet
fellendülését az »eseményt nagyszerűségével
várhatjuk.
Az orgona a templom egész szélességét elfoglalja. 7300 sípja, 450 regisztere, 15 szélládája van. 70 méter hosszú kábel vezet a kupolában elhelyezett úgynevezett »égi regiszter<-hez, amelynek működése a költői interpretálásoknak szinte határtalan teret biztosit.
VituáUs crescendo- és decrescendo-szekrénnyel
szabályozza az orgonista a hangok mennyiségének és erejének csodálatosan misztikus
hangvegy ülettel aláfestett egész komplekszumát. Az egész szerícezetet öt lóerős motor
hajtja, teljesen zajtalanul.
Hogy némileg fogalmat adjunk arTól, milyen hatalmas arányú a fogadalmi templom
orgonája, kis viszonylatot állítunk fel Európa nagy székesegyházainak orgonávial. A legnagyobb, a St.-Michaelis székesegyház orgonája 109, a passauié 107, a bambergié 102,
a párisi St.-Sulpioe székesegyházé 100, a szegedi fogadalmi templomé 101 játéku. A világ
legnagyobb orgonája az amerikai Denwer városában van és 240 játékkal van felszerelve. Magyarországi orgonákkal párhuzamosítva még nagyobb a szegedi jelentősége. A
váci székesegyház orgonája csak 48, a kalocsaié 50, a pécsié 48, a nagyszebenié 79,
a pesti Bazilikáé 65, a Zeneakadémiáé 70 játéku.

A szened! oraona tehát oly nagyszabású. hooy az egyházi zene
terén, ha megfelelő orgonamesterek lesznek, vezető szerepe
lesz Szegednek.
Amíg azon*\m az orgona működésbe lép-

Beivarosi
Kebraár 21, 2S, 23-in
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Péntek, «mabat, vasárnap
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Hans Sfiive

gyönyörű magyar tárgyú

filmje:

Maros vize folyik csemtasen.
M a g y a r levegő, m a g y a r miliő, édes-bus m a g y a r
nóta, m a g y a r h u s z á r , becsillat és szerelem
9 felvonásban.
Azonkivül:

A

legszebb

expedíciós

film:

S z i á m , a feíiér elefántok országa.
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I dráma Warner O and es Jaque ine Lesen {Szereplésével.
I Azonkívül: PABDftV MADAME vígjáték Sandra Milovanoltal.
I ElSadfisok keidet« 5, 7, 9, vasár- ée ünnepnap 8, 5, 7, 9 órakör

het, még néhány hónap fog ellelni. A nyers
hangoknak hónapokig tartó hangoláson, finomításon, a templom akkusztikájához merten
erősítésen vagy gvöngitésen kell átmenni.
Geyer tanár kilátásba helyezte, hogy

pünkösd finnepére megszólal
Szegeden a világ egyik legszebb
és legnagyobb orgonája
s a pünkösdi harangok nemcsak a hit ájtatos
felemelkedéséhez, hanem a miívcszet titáni
szépségéhez is fegják hivni Szeged népét.. Uj
internacionális kapcsolatba is bevonul váro-

sunk orgonája révén. Még ebben az évben less
a világ orgonistáinak kongresszusa és

a résztvevők — lesznek vagy
nyolcszázán — különvonattal lefőnnek Szegedre.
Ez alkalommal minden ország orgonistája országának legszebb és legreprezentatívabb orgonaművét fogja bemutatni. Hogy azonban a*
egyházi zenének művelése állandósuljon, a
fogadalmi templomban minden hónap bizonyos napján, országos nevű orgonisták közreműködésével

hangverseny
lesz.
Amit a világi és színházi zene művelésében
nagyrészt hatósági hiba folytán hiába kerestünk, megkapjuk majd talán az egyháziban.

A Hélmagyarorsssúg
Slep§an
Zweig:
Napoleon

rendörminiszlerének

A Délmagyarország
szombaton az uj irodalom egyik legremekebb, legszenzációsabb alkotásának,

Síephan Zweig: Fouché
cimü munkájának közlését kezdi meg. Stephan
Zweig megajándékozta már a világot néhánv
örökéletü portréval és tanulmánnyal, amelyekben olyan uj szempontokra mutatott rá
és olyan momentumokat világított meg, amelyek egészen uj utakat nyitottak meg a közvélemény előtt,

Napoleon rendőrminlszleréről,
Fouché Józsefről irt könyve is ezek közé tartozik. Fouchét a hivatalos történelem e'hanyagolta, ami érthető is, mert szerény, erőszakoltan jelentéktelen, szürke alakja szinte
beleveszett abba a fényözönbe, ami Napoleon
körül keletkezeti. Stephan Zweig eltemetett okmányokból, titkos levéltárak féltve őrzőit titkaiból rekonstruálta könyvében ->
a sötét-

uf

izgalmasan

regénye:
Fouc§é
érdekes

portréja

lelkű történelmi figurának megdöbbentően érdekes és izgalmas portréját.
Zweig nyomról-nyomra, adatról-adatra kimutatja, hogy Fouché titokban, a
kulisszák
mögül valósággal irányította
az
eseményeket,
ő volt az, aki Barrast megbuktatta, aki elősegítette Napoleon államcsinyjének sikerét és
titkos adattárában olyan titkokat gyűjtött öszsze, amelynek segítségével mindent elérhetett,
a legsötétebb céljait is megvalósíthatta.
Zweig könyve a legsötétebb jellemtelenség
klasszikus szobrát mintázza meg ércnél maradandóbban, fényképnél hűbben. A bámulatot
művészettel megirt könyv minden lapja, minden sora izgalmas szenzáció, külön élménye
Az életrajz körül végigviharzik az egész nagyi
francia forradalom,
Stephan Zweig nagyszerű írását szombat reg*
geltöl kezdve naponta
bö folytatásokban
—«
magyar nyelven először — közli a Délmagyary
ország.

A gazdag felsőtanyai gazda
meggyilkolásának ügyében letartóztatták
három mostohagyermekét és — (eleségét
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Felsőtanyát sokáig izgalomban tartotta az a gyilkosság, amelyet november 25-én követett el
Rácz István gazdálkodó.
Lengyel Ferenc jómódú főldnávesnek kilenc gyermeke volt, akik háromféle nevet
viseltek, mi síel Lengyel Ferenc háromszor nősült és mind a három asszony gyereket hozott a házhoz. A családnak nagy gondot okozott az örökség kérdése, amely éppen a család sokfélesége miatt, egyik-másik gyerekre
nézve veszélyben forgott. A mostohagyerekek
tartottak attól, hogy az öreg olyan végrendeletet fog csinálni halála előtt, amelyben őket
kirekeszti az örökségből. Emiatt érlelődött meg
Bácz Istvánban az a gondoiat, hogy mielőtt
az bekövetkezhetnék, elteszi láb alól az öreget. 25-én délután elliivta a saját tanyájára
Lengyel Ferencet, jól tartotta, aztán estefelé
kocsin hazavitte. Az öreg megérkezése után
szobájába ment, a család pedig a nyári konyhába vonult vacsorázni. Rácz István boosont
az öreghez és amikor megbizonyosodott arról,
hogy alszik, leakasztotta
a falról a vadászfegyvert és agyonlőtte.
A nyomozó rendőröknek a család azt a felvilágosítást adta, hogy Lengyel Ferenc öngyilkosságot
kövelett el. Csakhamar kiderült
azonban minden, Rácz Istvánt elfogták és beszállították a szegedi ügyészség fogházába. Pár
nap múlva fordulat történt az ügyben. A rend-

őrség letartóztatta
Lengyel Ferenc
mostohaleányát, Rácz István mostohát estvérét, aki tudott a tervszerűen előkészített gyilkosságról.
Ezt a letartóztatást rövidesen egy másik is követte. A nyomozás megállapította, hogy Tóth
József nevü gyermeke is benne van az ügyben. öt is letartóztatták, később mindhármukat vizsgálati fogságba helyezték.
Szerdán aztán ismét fordulat történt ebben
az egyre jobban komplikálódó ügyben. Ez az
ujabb fordulat bebizonyította, hogy az öreg
Lengyel ellen valóságos maffiát szőttek családjának
tagjai.
Dr. Tompa Gyula ügyész néhány nappal ezelőtt, a Lengyel-féle akták tanulmányozása
után ujabb nyomozást
rendelt el. Az államrendőrségtől két detektív: Posztós Mihály csoportvezető és Gyólai László mentek ki a tanyák közé a nyomozást lefolytatni. Ötnapi
nyomozás után olyan dolgok jutottak tudomására a detektíveknek, hogy ötödik napon letartóztatták
Lengyel Ferencnét, a meggyilkolt
gazdálkodó
feleségét.
A nyomozás adatai szerint a gazdálkodó felesége nemcsak hogy tudott előre a gyilkosságról, hanem
egyenesen 0 beszélte rá Rácz
Istvánt, hogy végezzen
apjával.
Lengyel Ferencnét a detektívek szerdán est«
beszállították a szegedi ügyészség fogházába.
Lengyel Ferencné sorsa fölött a vizsgálóbíró
előtti kihallgatás után fognak dönteni.
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Meglepetés

a",Hindu"-csokolátlé9yár fegujabb készítménye!
Ujabb letartóztatások
Jugoszláviában

Okirat hamisításért és csalásért
őrizetbe vettek egy kőművesmestert,
aki lobb gazda nevére hamis váltói álllloii kl
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A rendőrség
kedden délután letartóztatta Szécsi Mihály Királyhalmán lakó kőművesmestert, aki három hónappal
ezelőtt sorozatos csalási követett el Szegeden.
A kőművesmester több alsókőzpontl gazdálkodó
val megállapodást kötött, hogy épi'.eni fog számukra lakóházat, istállót kocsiszínt, fészert és
hasonló épületeket. Egy napon megbeszélte a gaz
dálkodókkal, hogy bejönnek Szegedre és összevásárolják az anyagot. Be is jöttek, Szécsi elvezette őket több szegedi üzletbe, ahol kiválasztották a szükséges anvagot. Szécsi ekkor ugy intéz
kedelt. hogy a fizetést leszállítás után ő fogja teljesíteni Szegeden A cégek a megrendelt anyagot
bevafíouirozták és elküldték Alióközpontra. Másnap Szécsi ismét bejött Szeredre, a megrendelt
an\agok árának egy kis tőredékét kifizette készpénzben, a többi összedől három hónap múlva
lejáró és az illető gazdák aláírásával ellátott váltókat adott A céí»ek megállapították, hogy a váltón szereplő gazdák egytől-egyig jó bonitásu emberek, akiknél a pénz jó helyen van.
Pár nappal ezelőtt jártak le a gazdák váltói.

A régek bemutatták a váltókat, amiket, legnagyobb meglepetésre, a gazdák hamisnak
mondottak
Kijelentették, hogy a váltón az ő nevük szerepel,
de azokat nem ők. hanem valaki más
hamisította
oda. A megindult rendőri nyomozás csakhamar
világosságot derített az ügyre. Szécsi Mihály az
áruk átvétele után sorra járta a gazdákat és mindegyiktől felvette a pénzt azzal, hogy bejön Szegedre és kifizeti azokat. Ekkor jutott eszébe az
az ötlet, hogy megtartja magának
a pénzt és a
kereskt dőknek
hamis váltókat
ad. Négy esi ben
követett el ilyen módon csalást, a kár összege
párszáz pengőre rug.
Szécsi Mihály kihallgatásakor beismerte
hogy
ö követte el a csalásokat. Védelmére azt adta elő,
hogy a rossz gazdasági helyzet áldozata. Abban
az Időben, amikor a pénzt felvette, fizetnie kellett
volna és nem volt miből.
Szécsi Mihályt, mivel rendes lakása nincs, a
rendőrség őrizetbe
vette és csütörtökön
átszállította ai ügyészségre. A kőműves ellen okirathamisitás és csalás miatt indul bűnvádi eljárás.
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D Délmagyarország

kölcsönkönyvfárában

a legnagyobb magyar és külföldi irók
legjobb könyveit olvashatja
Előfizetési dij egy hóra 1 pengő, tisztviselőknek 80, munkásoknak heti 16 fillér.
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II telepatikus ember megérezte, hogy lopás készül, -

míg a rendőrnek

bejelentette:

kiraboltak

Érdekes történet a szegedi

(A Détmnggarország
munkatársától.)
A mult év
szeptemberében László Péter királyhalml gazdálkodó megismerkedett a Hudolf-téren két férfivel:
Téglás Gusztáv kilencszer büntetett dgánylegénynyel és Báló Péterrel. A társaság bevonult a Csókási-féle vendéglőbe és iddogálni kezdett A gazdálkodó maga elé tette az asztalra kis csomagját,
amelyben egy szelet kenyér és egy szelet szalonna
volt. Téglás Gusztáv, amikor László elfordult, felvette a csomagot és egy lépést tett vele az ajtó
felé. A kocsmáros észrevette a lopást és rászólt
Téglásra, aki erre visszaadta a csomagot A cigánylegény később eltávozott és egyedül hagyta Bálót
a gazdával, ők ketten aztán tovább ittak egész
ebédulánig. Ekkor egy harmadik, Báló és László
előtt teljesen ismeretlen egyén csatlakozott hozzájuk, akivel együtt tovább ittak estig. László alaposan lerészegedett és igy ment ki, két társa kíséretében a kisvasút állomására. Itt, amig a vonatot várták, érdekes dolgok történtek.
A három ember egymás mellett állva beszélgetett
Egy Szabó János nevű ember, aki ugyancsak a
vonatra várt, erősen nézte a társaságot, különösen az idec^n férfit. Ezt a Szabó Jánost telepathikus tehetségéről
ismerték Pár percnyi figyelés
után odasietett az egyik cukorkaárushoz azzal,
"íogy figyelje a gazdálkodót, mert a két férfi,
akik vele vannak, ki akarják fosztani. A cuko: ka
árus kinevette SzabóL Szabó erre a messzebb
álló őrszomes rendőrhöz sietett Előadta a dolgot.

Kárpáti Képsza o:i
(KIBU7ÓI lér P. sz., volt Európa szállóépület)
m ű v é s z i festmények, szentképek. k e g y s z e r e k ,
kép- és k é z i m u n k a k e r e t e z é s .

„yf. B . C . " bevásárlási

&ely.

törvényszék

egy gazdáikodét

előtt

de sikere Itt sem volt, mert a rendőr mosolyogva
megjegyezte, hogy ilyen feltevésen alapuló
és a
jövőben elkövetendő
bűncselekményekre
nem fogadhat el bejelentést- Mig azonban tárgvaituk, ezalatt az állomáson
megtörtént
az, amit
Szabó
előre
megérzett.
Az Idegen férfi dulakodást provokált a gazdával,
aztán kikapta zsebéből a pénztárcát
és elrohant.
Az elképedt rendőr a hangos kiáltozásokra a
rabló után vetette magát, ugyancsak az után futott
Báló is. Az ismeretlen azonban egérutat talált,
de * pénztárcát eldobta menekülés közben. Báló
felvelle és visszaadta « gazdálkodónak, a rendőrnek pedig kijelentelte, hogy 0 nem szökni
akart,
hanem üldözte az ismeretlen férfit. A rendőrségen
azonban nem adtak hitelt Bálónak. hanem ugy ő
»llene, mint a szelet szalonna ellopását megkísérlő
1'égláí ellen megindították a bűnvádi eljárást
Dr. Tarajossy
törvényszéki egyesbiró csütörtökön tárgyalta az ügyet. A tőrvényszék megidézte a
telepathikus Szabó Jánost, a gazdálkodót, a rendőrt akik i-eudkivíV érdekes » ailomást tettek. Szabó
'ános elmondotta io^v ő a degen férfi
szeméből
kiolvasta, jobhan
mondva me/érezle,
hogy
lopás
készül K gazdálkodót n"m figye'meztethette. azért
rendőrt keresett amig 6 a rendőrrel
tárgyait, az
ismeretlen férfi már el is követte a lopást.
A rendőr előadta, hogy Szabó azzal jött hozzá,
hogy a gazdálkodó társaságában lévő férfi azonnal lopni fog.
A gazdálkodó vallomása után a tőrvényszék Tég
lás Gusztávot, az egy szelet szalonna és az egy
szelet kenyér ellopásának kísérlete miatt, tekintetei arra, hogy ez már a tizedik ítélete, egyhavi
lonnázra itélte. Báló Pétert ellenben
felmentették,
mc-t nem nyeri b igazolást, hogy azért szaladt-e
az ismeretlen férfi után, mert egyetértett vele,
vagy azért mert üldözte.
Az itélet elien Téglás Gusztáv felebbezett

(Budapesti
tudósítónk
telijonjelenfésej
Belgrádból jelentik: Az utóbbi időben Zágrábban és Belgrádban tömeges letartóztatások
történtek. Legújabb jelentés szerint a napokban letartóztatták Zágrábban a Norn
Lltteratura cimü szélső radikális irányzatú irodalmi
lap felelős szerkesztőjét, Biharit
és feleségét.
A letartóztatásról és annak okáról eddig még
hivatalos jelentést nem adtak ki.

Mvábapták a kassal emberevő
cigányok ítéletét
(Budapesti
tudód'Cnk
in, ;o.n
jelentése.)
Brünnből jelentik: A felebbviteli bíróság csütörtökön hirdetett ítéletet a szepesi emberevő
cigányok ismert bűnügyében. A tőrvényszék
legnagyobbrészt jóváhagyta
a kassai esküdtbíróság állal hozott ítéleteket.

Vasuli beszélgetésből —
valEásgyalázás
Felmentenék a vallásqyalAzással vádolt
utazói
(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 )
Emlékezetes, hogy nemrégiben K l l n Nándor budapesti kereskedelmi utazót vailásg) alázái miatt
előállították Vadász Zoltán tamtóképzőintézeti tanár felmentése folytán. Klein Nándor a Szeged
felé haladó vonaton barátságosan beszélgetett két
útitársával, kél budapesti utazóval. A diskurálás
hevében előjöttek a gáláns kalandok, amikor te
Klein Nándor megjegyezte, hogy egy alkalommal
a Simplon-expressen találkozott egy oly csodálatos szépségű amerikai nővel, hogy »annál talán
csak a Madonna lehetett szebbe.
A beszélgetést az ugyanazon fülkében utazó V »
dász Zoltán tévesen félremagyarázta és a Rókuaállomáson botrányt rendeze't. Kletn Nándort Igazoltatta a rendőrrel, majd vallásgyalázás miatt
megindult az eljárás Klein ellen, mert a feljelento szerint Máriáról többek jelenlétében megbolráiikozlató sulvos és nyomdafestéket «1 nem
tűrő kifejezéseket' használt/ Ebben a pőrben csütörtökön tartott tárgyalást dr. Gaál István büntető
1
járásbiró.
Klein Nándor a tárgyaláson tagadta, hogy a
vallásos tisztelet tárgyát meggyalázta volna és az
események hű lefolyásának bizonyítására kérte u
összes jelenlévők kihallgatását. A bíróság Vadász
Zoltán tanárt hallgatta ki, aki megismételte feljelentése tartaiinál. - a bővebb bizonyítás felvételét azonban mellőzte.
Dr. Fekete László védő felmentést kért, vagy
ha szükségesnek látszik, kérte a többi utas kihallgatását A bíróság ítéletében nem látott bűncselekményt lenforogni s ezért Klein Nándort
azzal az Indokolással mentette fei a vád alól,
hogy több embernek a vallásos érzület megsértéséből eredő felháborodásához, mint tényálladéki
elemhez, három egyén Jelenlét?' nem elegendő. A
felek az Ítéletben megnyugodtak.

©r. SsaJbó Eússzló:

Szeged halála
¿(feltámadása
Hatom k ó i e l e s tflsx
kllll'tdsu
monográfia
az drvlx
ötvenedtk
% évtorűaföfa
alkalmából
%

Kapható részletfizetésre fis
a BéSmagyarorszán kiad№va!a!ái!an

vasárnapi bajnoki mérkőzés jegyei a
Í r o r s z á g jegyirodájában elővételi kedvezménnyel már válthatók.
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Péntek. Rém. kath. Eleonóra. Protes"táns Eleonóra. Nap bél 6 óra 57 perckor, nyugszik 6 óra 82 perckor.
A Somogtl kflnwtár nyitva délelőtt 10—t-ig, dél
után 4— 7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i'sl-ig
délután zárva.
Egye>eml köny vtár (központi egyetem I. emelet) nyitva délelőtt g-Mg, délután 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárai; közül szolgálatot tar
tanak: Grümvald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárnt 41. (Tel
777.) Temesváry József, Kelemen ucca 11. (Tel
391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1.
(Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel
&.) Törők Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel. 364.)

Száraz, hideg idő
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Déleurópában a légnyomás erősen sülyed, ami a kontinens hűvös levegőjének oda
áramlását elősegiti s n á l u n k is a keleti szelek
megerősödésére fog vezetni. Hazánkban az idő
derült és hűvös, nappal a hőmérséklet 2—5
fokig emelkedett. Prognózis: Keleti szelekkel
száraz, hideg idő.
— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 4.6 fok Celsius, legalacsonyabb
— 1.2 fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és
tengerszlnre redukálva reggel 767.4 mm., este 764.8
mm., a levegő relatív páratartalma reggel 80 százalék, délben 60 százalék volt. A szél iránya
északnyugati, erőssége 1—1.
—. Baltazár püspök Parisba és Londonba utazik.
Debrecenből jelentik: Dr B a l t a z á r Dezső tiszántúli református püspök szombaton reggel Parisba utazik, ahol vasárnap délelőtt magyar nyelvű prédikációt tart az egyik párisi protestáns
templomban. A püspök ezután Londonba megy,
ahol R o t h e r m e r e lordot és több nagybefolyásu angol politikust keres fel. Március 7-én
tér vissza Debrecenbe.
— Temetés. Ma fél 3 órakor temetik Kaufmann
Hermann kereskedőt a cinteremből. Külön villamoskocsi 2 órakor indul a Dugonics-térről. A mélyen sújtott család részvétlátogatások mellőzését
kéri.
— Iparos nagygyűlés l e n vasárnap. A szegedi
Iparosság vasárnap délelőtt 10 órakor az ipartestület nagytermében nagygyűlést tart A gyűlésen
naptrendre kerülnek a szociáldemokrata kisiparosok legutóbbi javaslatai a forgalmiadó eltörléséről és a létminimum felemeléséről.
— Két halálos vonatelgázolás Debrecen mellett.
Debrecenből jelentik: A Debrecenhez tartozó Tégláskert közelében a Budapest felé haladó személyvonat halálra gázolta Fehér István 35 éves
géplakatost A Debrecen—Nyirábrány közti vonalon pedig a Debrecenbe haladó vonat Szilvási József 19 éves nagylétai kéményseprőinast gázolta
halálra.
— A szegedi zsidó nőegylet 20-án délután élénk
érdeklődés mellett tartotta meg szokásos hólabdaósszejövetelét a Vlrágh-cukrászdában. Háziasszonyok Vértes Miksáné, dr. Landesberg Jenőné és
dr. Balla Izidorné úrhölgyek voltak.
x 126-os telefon, csak príma fa, szén, koksz. 124
— Tettenériek egy tyuktnlvajt. A Nemestakácsucca egyik házában csütörtökön este tyuktolvajt
fogtak. A késő esti órákban az egyik lakó arra
lett figyelmes, hogy valaki járkál a tyúkólak körül
MegálTapilotta, hogy az illető tolvaj, akit aztán a
többi lakó segítségével el is fogtak. A tolvaj már
két tyúkot összekötött és épp azon igyekezett,
hogy a többieket is megfogja. Az előhívott rendőr
leigazoltatta a tolvajt, ekkor kiderült, hogy azonos
B á n f i Károly nevü rovottmultu egyénnel. A rendőrségen őrizetbe vették Bánfit és tovább nyomoznak, hogy nem terheli-« más bűncselekmény is.
x Tudja ön irár, hogy az Aspirin-tabletta immár 33
év óta támogatják az emberiséget a »meghűlések«
elleni védekezésnél? Hülések minden tüneteinél
az egész világon az eredeti csomagolásban, a
»Bayerkereszttel« szedik.
x Zrmyl Bemberg-Karncvál március 1-én, Kassban, báliroria Horthy Miklós-ucca 16.. telefon 10.60.

íesntsliiziia^bbak
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— Két katonaszőkevény kifosztott egy busTüstöIü!
Csütörtök hajnalban vakmerő betörést követett
el a Kisfaludi-ucca 38. számú házban- A betörők
a kerítésen keresztül jutottak be az udvarba,
ahol feltörték K o v á c s István hnsfüstölő bódéját
A betörők a feltőrt bódéból több sonkát és kolbászt vittek magukkal. A tulajdonos feljelentésiután a rendőrség megindította a nyomozást és
csütörtök délelőtt elfogták a tetteseket H é z s Fe
renc és T o m a s i c s Miklós román katonaszöke
vények személyében. A két katonaszőkevény kihallgatásakor azzal védekezett, hogy éhesek voltak és igy akartak maguknak ennivalót szerezni.
Mindkettőt átszállították az ügyészségre.
x Tavaszi Del-Ka-dpők uj egységárainak- ered
ménye: Tömeges vásárlás és általános megelégt
dettség. Díjazó'i '-í-nirntninV beszelnek55
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A gyögyszerészhallgatók esíélye
Csütörtök este tartották meg a szegedi egyetem
gyógyszerész hallgatói teljesen zártkörű műsoros
teaestjüket a Tisza-szálló nagytermében. A szépen sikerült estét nivós műsor vezette be. melynek keretében V e s z e l y Pál és S z i l a s s y Gyula, a városi színház művészei két bohózatot adtak elő igen szép sikerrel. O p a v s z k y Iván, a
Széchenyi bajtársi egyesület regőse nagy tetszést
aratott saját szerzeményű dalai eléneklésével. Keke z o v i c h Miklós és N y u 1 i Pál énekszámaival ért véget a műsor. A szépszámú közönség
kőzött megjelent az egyetem több professzora,
igy: dr. G y ő r f f y István rektor, dr. S z é k y
Tibor, dr. S z e n t p é t e r y Zsigmond, dr. Dar á n y i Gyula, dr. G e l e y József, dr. K o g u t o w i t z Károly. A műsort reggelig tartó tánc követte.
A rendezőség a bálon megjelent hölgyekről a
következő névsort készítette;
Pabienszky Icus, Barcsai Bőzsike, Vallner Lili,
Hauslohner Ica, Gaal Irén, Felsmanu Alfrédné,
Felsmann Irma, dr. Szerelemhegyi Béláné, Betlen
Sva (Kolozsvár), Kekezovicn istvánné, Venczel Katica, Salgó Győrgyné, dr. Szentpétery Zsigmondné,
Salgó Éva, Szentpétery Lili, Alpáryné, Vásárhelyi
Babus, Vadász Istvánné, Vadász Ica, Folti Baba
(Rákosliget), dr. Csikós Nagy Józsefné, dr. Kogutowitz Károlyné, Horváth Istvánné, Máté Mihályné,
Máté Baba, Bohms Béláné, Bohms Rózsi, őzv.
Széchy Istvánné, Széchy Ica, Ringbauer Győzőné»
Aigner Gézáné, Aigner Lili, Gyulai Anna, Inokai
Tóth Tahi, dr Vértes Gerőné, Dr. Geley Józsefné, dr. Sőreghy Mátyásné. Egert Istvánné (Szőreg), dr. Fröhlich Jenőné, Fröhüch Anna, Bruckner Edéné, dr. Thoma Lászlóné (Makó), Thoma
Sári, dr. Szécsényi Istvánné. László Gabi, Kocsondy Piri, Klug Józsefné, KÍug Margit, Ábrahám
Maca, Nagy Nelly, Nagy Pálné, Thoma Eva, Solymossy Mackó, Schlachta Irén, Müotay Nelly,
Prokecz Bimbi, Csepy Mari, Molnár Mária, Reilich
Gitta, Németh Magda. Balogh Baba, Németh Ilona, dr. Bossányi Irén, Bossányi Istvánné, Ravasz Gizella, Hegedűs Margit, Hegedűs Baba,
Rőhling Baba, Róhling Miklósné, Barabás Gézáné,
Barabás Kata, Balogh Mártonné. Hle Franciska,
Viglássy Aranka (Makó), Göstncr Manci, Kremper
Irén, Kremper Sándorné, Baloeh Anna.

Bécs, február 20. Klebelsberg K u n ó kultuszminiszter ma folytatta a bccsi kultúrintézmények megtekintését. Először a Seccssio
müvészszövetkezel által rendezett flamand kiállítást látogatta meg, azután az osztrák kultuszminiszter kíséretében a Belvedere
megtekintése következett, ahol Ferenc Ferdinánd egykori rezidenciájában elsősorban a modern galéria nyert elhelyezést. I n n e n a klosterneuburgi apátságba látogatott el a kultuszminiszter, ahol Kluger apát üdvözölte a minisztert
és megmutatta a vendégeknek a kolostor műkincseit. A déli program befejezéséül az aísóausztriai kormányzat nevében Buresch
tartományfőnök és Cermak
volt közoktatásügyi miniszter Klebelsberg tiszteletére dezsőnét adtak.
Bécs, február 20. Klebelsberg K u n ó kultuszminiszter m a délután látogatási tett a Theresianumban, ahol az intézet magyar növendékei
fogadták. A miniszter koszorút helyezett a hősj
halottak emléktáblája elé, m a j d megtekintette
az intézetet.
Délután a miniszter a Collegium Hungaricumot és a Történelmi Intézetet látogatta meg.
A Collegium H u n g a r i c u m b a n a miniszter meghívására nagyszámban jelentek m e g a bécsi
tudományos élet képviselői.
Gróf Klebelsberg K u n ó üdvözölte a megjelenteket, m a j d Angyal egyetemi tanár, a Történelmi Intézet igazgatója ismertette a vezetése
alatt álló intézmény céljait. L á b á n Antal egyetemi magántanár, a Collegium H u n g á r i á i m
igazgatója pedig a kollégium munkásságát világította meg.
A magyar követ díszebédet adott gróf Klebelsberg K u n ó kultuszminiszter tiszteletére.
A kultuszminiszter holnap délelőtt fogadja •
sajtó képviselőit, azután visszautazik Budapestre.
— Elloptak egy ezüst tárcát. Dr. H e d r y Miklós, a kórház sebészfőorvosa csütörtök délelőtt
feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes
ellen, aki vagy a fürdőben, vagy az uccán ellopta 200 pengő értékű ezüst tárcáját. A főorvos
azonban nem tartja kizártnak azt sem, hogy az
értékes tárcát elveszítette. A rendőrség megindította a nyomozást.
_ Pénztárca a piacon. D e á k Géza királyhalmi
gazdálkodó csütörtök délelőtt bejött a szegedi
piacra. Amikor vásárolni akart, észrevette, hogy
hiányzik zsebéből a 65 pengőt tartalmazó pénztárcája. A rendőrségre sietett és feljelentést tett
az ismeretlen zsebtolvaj ellen. A feljelentés után
egy negyedórával jelentkezett a rendőrségen a
klárafalval biró, aki az uccán megtalálta Deák
Géza tárcáját a pénzzel együtt.
x Rádió, villany. Deutsch, Kárász u. Tel. 8-71.
— A Rádió Újság legújabb, 9. számának értékes cikkei vannak, amelyeket mélynyomásu képek
és illusztrációk egészítenek ki. Kiadóhivatal: VI.,
Vilmos császár-ut 15/b. Egyes szám ára 30 fillér.

iesiyottszky István
gyűjteményes kiállítása

a Kultúrpalotában
megtekinthető d. e. 10 1-ig, c!. u. 4—7-fg,
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Sxeaed

P é n t e k este /t 8 órai

és Müvésszet
Harmónia hangversenyek
DONI KOZÁK KÓRUS március 5-ón a Belvárosi
Mozi színpadán. Vezényel Ser«» Jaroff. A világhírű orosz énekkar legszebb és legújabb számaiból
összeállított műsorában mindenki csodálattal gyönyörködhet. Jegy 2 pengőtől.
Dr. Egán I.rnőné mozgásmüvészetl iskolájának
bemutatója március 9-én.
Laurlsin—Kerpeiy ének és gordonka, március 8.
Tisza

\ színházi Iroda hírei
A Katica bemutatója ma este: As uj bérleti
ciklus első premierbérlete. Főszereplők: Sz Pal
kós Irma, Kiss Manyi. Tolnay, Páger, Vágó, Herczeg, Egyed Lenke. Veszely.
Katira szombat este A. bérletben.
Katica: vasárnap, hét tön, kedden
bérletszü
netben.
A Katicá ban előforduló női kosttttmök a.iyagál
Flltex Sev|!la KI. szállüotla.

Selio* otcsóbban? P Á O i O
6»í K e l l é k e k ggai uz d a g v á l a s z t é k b a n
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hálózati é» fOtő készülékek
>eg i!abb modellekben

PHILIPS

18 &avi részletre
nálam kaphatók.
Szántó Sándor qftpkereskeiSOnái S z e g e d . K i s s u c c a

2.

Rádió
Л nagyobb
mai

s z . "kii.
s

leadóállomások
mii sor a

BUDAPEST. 9.15: A rádió házikvartettjének
hangversenye. 11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat
Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli
harangszó az Egyetemi templomból. 12.05: A m.
kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Vezényel Fricsay Richárd zeneügyi igazga
tó. 13: Pontos időjel/.és, időjárás- és vízállásjelentés. 16: Pósa bácsi meséiből olvas fel Pósa Lajosné. 17: Kertész József felolvasása: »A rádió és a
tengeralattjáró'. 17.30: Szórakoztató zene. (Zenekari hangverseny.) Vezényel 8erg Ottó karnagy.
18.30: Olasz nyelvoktatás. (Gallerani Bonaventura.)
19: Vitéz Garamszeghy Sándor előadása: »Haza
a forradalmi Oroszországon végig.« 19 30: A PaIestrlna-kórus hangversenye. Vezényel Bárdos Lajos karnagy. Zongorán kisér Zsasskovszky József.
20.20 Szavaló-est. Közreműködik: Odry Árpád, a
Nemzeti Szinház örökös tagja, Ligethy Juliska, Szerémy Zoltán és Andersen Feücia. 21.35:
Gramofon-operaelőadás. Rossini »A szevillai borbély« c. operája. Gramofonelőadásra összevonta
Weigert és Maéder. Utána kb. 22: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek, hójelentés. Majd Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangversenye
a Baross-kávéházból. — BERLIN. 16.30: Tealánc.
17.30: Régi fuvolazene 20.30: Verdi »Trubadur«
c. operájának keieszlmetszete. Utána 0.30-ig tánc
zene. — TlAMB,rRG. 16.15: Mai zeneszerzők müvei
17.55: Szórakoztató hangverseny. 20: Nagy Csajkovszkij-hangverseny. 23.10: Kávéházi zene. —
KÖLN. 17.30 Bach Péter romantikus dalokat éne
kel. Közben gramofon. 20: Könnyű zene. 21.30:
Brahms: Kürt-trió, G-moll zongoranégyes. Közben
szavalat. Utána 2 l-ig Farkas Miksa zenekara. Majd
Orgonajáték. -- MILANO. 17: Kvintett 19.15: Vacsorai zene. 20.30: Szimfónikus hangverseny. 23:
Kis hangverseny. — MÜNCHEN. 16.30: Szórakoztató zene. 17.25: Kamarazene. 19.30: Mascagni
Parasztbecsület cimü operája, Leoncavallo Bajazzök cimü operája a müncheni Nemzeti Színházból. — PRAGA. 16.30: A kamarazene. 19.05:
Szórakoztató zene. 21.30: Ilerzsmann zongoraművész játéka, Beethoven E-dur szonátája. 22.15:
Kávéházi zene. — RÓMA. 17.30: Ének- és zenekar. 21.02: Fali Leó »Sztanjbul rózsája« cimü há
romfel vonásos operettje. — TOULOUSE.
19:
Tánczene. 21.25: Dalok. 22: A zeneművészeti isl:ola hangversenye. — WIEN. 15: Képrádió. 15
óra 30 perc: Gramofon. 16.30: Kamarazene. 20:
Szatmári Tibor zongoraversenye. 21.05: Abroncsos szoknya és paróka cimen zenei összeállítás régi időkből.

Zürichi deviza zárlat: Párls 20 28, London
25.19.75, Newyork 518.50, Brüsszel 72.19, MÜánó
27.13.5, Madrid 64.50, Amsterdam 207.90, Berlin
123.72, Bécs 72.98, Szófia 3.75.25, Prága 15.35, Varsó
58.07.5, Budapest 90.61, Belgrád 9.12 hétnyolcad,
Rukarest 3.08.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.70—27.85,
Belga frank 79.40—79.80, Cseh korona 16.86—16.96,
Dán korona 152 70—153.30. Dinár 9.95—10.03. Dollár 569.20—571.20 Francia frank 22.45—22.75 Hollandi forint 228 90 -229.90, Lengyel zloty 63.95—
64.25, Leu 3.37-3.41. Léva 4.11-4.17, Líra 29.75
-30 05, Német márka 136.15—136.75, Norvég korona
152.55—153 15. Osztrák schilling 8 .27.5—80 67 5 Spanyol pezeta 70.05—73 05, Svájci frank 110.00—110.50
Svéd korona 153.10-153.70
Irányzat: A mai tőzsde a tegnapinál jobb hangulatban folyt le. A külföldi, főleg a bécsi vásárlásokra azonkivül fedezési, sőt véleményes vásárlásokra az árfolyamok magasabbak voltak a
tegnapi zárlati árfolyamoknál. A zárlat általában
a mai legmagasabb árfolyamokon történt. A flxplacon az árfolyamok változatlanok, a forgalom
csekély. A devizapiac üzlettelen és változatlan.
Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar bura
máre. köt. 21.35, 21.32, 51.47, 21.03, zárlat 21022104, máj. köt. 22.27, 22.44, 22.01, zárlat 220122.02, lesz. 22.10. okt köt 22 60, 22 58, 22.66,
22.44, zárlat 22.42—22.44, tesz. 22.50. Rozs márc.
kőt. 12.15, 11.68, zárlat 11-66-11.68, lesz. U.80,
mái kőt. 12.95, 12.45, zárlat 12.45-12.48, lesz.
12.60, okt. kőt. 14.24, 14.30, 14.10, zárlat 14.05—
14.00, lesz. 14.20. Tengeri máj. köt. 13.55, 1345,
zárlat 13.42-13.44, lesz. 13.50. jul. kőt. 14 20, 1422,
13.97, 14.00, zárlat 13.97-14.00 lesz. 14.10, aug.
lesz. 14.60. Tranzit tengeri máj. kőt. 12.70, 1245,
zárlat 12.45—12.50, lesz. 12.60, jul. lesz. 13.10.
Az irányzat igen lanyha, a forgalom igen élénk.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es tiszavidéki 23.65—24 05 78 a« tiszavidéki 24.00-24 30,
79-cs tiszavidéki 24 30—24 65, 80-as tiszavidéki 24.45
—2475 Rozs 11.80 -12.20. Takarmánvárpa I. 15.50
-16 00, egyéb 15.00-15.30.
Zab I. 13.60-14.00,
egyéb 12 60—13.00. Az Irányzat lanyha, a forgalom csekély.
Csl'iágól terménytőzsde zárlat: Buza márciusra
22.93. májusra 23 82. juliusra 21.24. Tengeri márciusra 19.02, májusra 19.86. juliusra 20.23. Rozs
márciusra 17.61, májusra 17.38, juliusra 17.88.
Ferencvá-osl sertésvásár: Felhajtás 1707. eladás
689. Arak Könnvü 1.52—1.63. nehéz 1.66—1.70
Felelős szerkesztő: PASZ10H JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hlrlat)
Nvomdavállalal Itt. lífínvvnvnmdá Iában
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Jóxsef

főfierceg-ielepen

23-án d. e. 11 órnkor a helyi képviselők le'pn'Mtuen az isko'a, kut
az ut ügyében fjyOiést
fart. A helyszínen R á k o s n á l minden házhelyhez futtatott saját érdekében felenfeq meg. 706

Óriási harcsa

B i t ó h a ' c s a r n o J c b a n , tel. 1 5 - 1 2 , m a ,
pénteken lesz kfárusllva.
Minden más élő hal is a legolcsóbb
árban kapható.
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Premierbérlet 1

kezdettel

Operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferenc.
néjét szerzel te; Márkus Alfréd.
Rendezi Sziklai Jenő.
Vezényli Beck Miklóí.

Személyek:
_

<Vv. Tóthné — — — —
Katica, nevelt lánya
«•
János bácsi, öreg pincér
Keresztury Zoltán, huszárkadét
— — — —
Kincses Lázár Márton
—
Mihály, » f i a
— — —
Stlnglmayer, gazdag pékmester
— — —
—
Dolo' esz, i lánya
— —
Horváth Károly gimnáziumi
tanár
— — — —1
Kerekes, huszárőrnagy —
Dőry, huszárföhadnagv —>
Mntskássy, huszárhadnagy
Tamássy, huszárönkéntes
őrmester
— — — —>
Kocsis
— — — — —
Juli, szolgálók — — —
Mari,
— — —
Andr]s. csaposlegény
—
1-sö vőfély — — — —
2-ik
— — — —
Ferenc, a >Jardin< főpincére
— — — —
1-SŐ picoold — — — —
S-ik

—

—

—

—

6-ik
— — — —
Évi parasztlányka (6 éves)
Janka, vlrágáruslány
—
A »Jnrdjn« portása — —

mm
mm

mm

—
mm

Egyed Lenke
Sz P-itkós Irnut
Páger \ntal
Tolnay Andor
Herczeg VtlmoC
Marinkovies Seb®

mm

V í g ó Arthnr
Kiss Manyi

•m

Veszely Pál
Ajtay K. Andoe
Sümegi ö d ö n
Rónai Béla
Csonka Antal
Koliáry Pál
Gaál l-'erenc
Varga Teri
H eged üs Bösfel
Bereng József
Szilassy Gyula
Bognár Elek

—
—

—
—
mm
mm
mm
•m

—
mm
mm

mm
mm

mm

mm
ЯЯ
mm

—

Rónai Imre
Sándor S'efl
Bagoss> Márta
Borbá*. J n d
Borbá-. Zstjzal
Borbá»
LiM
Zala Judit
Szabó Irénke
Kiss Ilonka
Stikut János

Apróhirdetések
ADÁS-VÉTEL
Különbejáratu bútorozott
szoba el'áfással, két «ze
mély részire kiadó. Polgár
ucca 5 , szabónál.
Intelligens urifiut bútorozott szobába társnak kere
sek. Attila
n. 4. fldszt 2.
Fürdőszobás uccal lakáshoz
lakótársat keresek. Joghallgató jeligére.
Kü'finbe.'árgtu bútorozott
kisszob* elsejére kiadó. —
• Diszkrét« jeligére a kiadóhivatalba.

f!
Modem lakás kiadó, esv
nasyobb, esetleg egy
kl
sebb
Szent György ncca
12., bérvillában. Közelebbit házfelügyelőnél.
Egy szoba, konyhás lakás
kiadó. Bécsi körút 9.

Szêcsi Bzsénál
u m MIHÁLY gyArosttűl

városi sxinQá^

K i a d ó r
azonnairn is elköltözés
miatt 1 kisebb kétszobás lekás. két 3—4
szobás lakás, raktárhelyiség. szárító padlás s üzleti sou'erén
bnt'Hí'lyl^qoV, M9
D u g o n i c s tér 12. sz.
1—2 szobás lakás kiadó
lengyel u. 22., magasföld.
szint

m
Mérlegképes könyvelést szavatosság mellett
tanitok
kereskedelmi
akadémiai
képzettséggel. Jelige: »Szavatosság«.

ÉpUletmunlcdlc
butorol'<

és

milyen leszállított árakban megrendelhetők. — Javítások olosó
árakban.
695

F a r a g ó , Hobl&rl ucca.

Har|snyastoppolást elvállal
özv. Schvartzné, Gép ucca
19. Kívánatra házhoz megyek.

12 személyes ezüst evőszer
ezüsttálca és szószostál p o .
tom áron átvehető. Katser
Kálmánnál. Margit ucca 3.

I s m é t o l c s ó b b lett A
kenyér!
F e h é r K e n y é r 281111.
Féllehér „
2 4 1111Félbama „
2 2 «11.
BUeES sUlfide 681
Szeged, Kálvária noca 21. szám.

Ptaninó, ritka alkatmu vétel, félárban eladó. Takaréktár ucca 8., ajtó 7.

Burtionvát

vetőmagnak

és étkezési

céloknak ajánlunk n y á r i
rózsa, K r i i g e r , W o l t m a n n -

fajokban.
teien

F'irtlCZ SZ'lfl-

Intízf.sége,

Kántor-

iamul (Szamár m 1

710

Amerikai íróasztal, Jó állapotban eladó.
Boldogaszszony sugárút 18., II. 8

Csoda

olcsón

eladó:

keveset
használt
modern
ebédlő és hálószoba, szekrény 18 pengőtől. ágy, rézágy, sezton, asztal, íróasztal, könyvszekrény, vitrin,
mosdó, ágysodrony, toalett,
rnhaállvány. Simándt Dugonics tér 2.
589

| Oktatás
Egyetemi hallgatónő gimnazista leányka korrepetálásáért lakást fűtést, világítást, reggelit kaphat —
Ajánlatot >5-ik osztály« Jsll 'ére k^rpk.

Megismerkednék
diplomás
fiúval házasság
céljából,
vagyonom 500 hold föld, 6
szobás berendezett lakásom.
»Falusi élet« jeligére a kiadóba

Tj
Fiatal, szőke asszony idősebb ui ¡ember barátságát
kei esi, ki őt támogatná.—
»30 éves« jeligére.

