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A szegedi haszonbérlők
és a boleíía

De ha — s itt kezdődik a szegedi hatás — a
haszonbérlő nem természetben szolgáltat, hanem a búzának a törvény által felemelt árát
köteles megfizetni a haszonbérbeadónak s ha
Mint a lapok közleményeiből megállapít— s itt kezdődik a szegedi katasztrófa — nem
ható, a felsőház bizottsága a kormány jelentermel annyi búzát, hogy annak árából tudja a
levő képviselőjének hozzájárulásával módosíhaszonbért fizetni, mert nem a búzából fizeti
tást javasolt a bolettatörvényen. A módosítás
a haszonbért s ami búzája terem, az házi
sorsa igy nem kétséges, el fogja fogadni a
szükségletére s vetőmagra jó, ha elegendő,
felsőház s hozzá fog járulni a kormány. A
akkor hogy alakul ki a felsőház módosításámódosítás szerint ha a haszonbérleti szerzőnak hatása Szegeden? A haszonbérlő mintegy
dés buza és rozs bizonyos mennyiségében
tizenöt százalékkal magasabb haszonbért fog
vagy ennek egyenértékében állapította meg a
fizetni, mint eddig s mivel búzáját nem adja
haszonbért, a gabonajegy felerészben a hael, tehát bolettát nem kap, viszont a boletta
szonbérlőt, felerészben pedig a haszonbérbeértékén meg kell osztoznia a várossal, a maadót illeti meg.
gasabb haszonbéren felül még a boletta áráEnnek a módosításnak főként szegedi vonat- nak felét is meg kell fizetnie a városnak.
kozásban rendkívüli jelentősége van. Egy al- Mintegy 22—23 százalékkal lesz köteles tekalommal foglalkoztunk már a bollettatörvény
szegedi hatásával. Hogy ez a munkánk nem
volt teljesen hiábavaló, az a tiltakozó közgyűlés egyhangú határozatából is kiviláglik.
Szeged társadalmának legkülönbözőbb tényezői értenek velünk egyet a tekintetben, hogy
ez a törvényjavaslat
a szegedi termelők megsegítésére nem alkalmas, de a szegedi fogyasztók életfeltételei megnehezítését
joggál lehet

ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3-2 O
vidéken és Budapesten 3-60. nUllöldBn
6-40 pengő. •• Eoyet szAm ára hélkör.
nan 16, vasár- ét Unnepnon £•* mi. Hirdetésed: felvétele tarifa szerint. Megjelenik <-.étf« "«t vételé vei nonnnta reggel

hát a bolettatörvény s a felsőházi határozat
szerint többet fizetni a szegedi haszonbérlő, a
bolettatörvény tehát, ami ellen a szegedi közgyűlés egyhangú tiltakozását öt ártatlan gazdasági egyleti elnök kísérelte meg súlytalanná tenni, a szegedi haszonbérlők haszonbéreit a haszonbérnek majdnem egy negyedrészével emeli. Aki tehát eddig száz pengőt fizetett, az fizethet ezentúl 124 pengőt.
Ez a bolettatörvény első szegedi hatása. A
városnak igy is kilencszázezer pengő hátraléka van haszonbérekben, méltóztassanak elgondolni, hogy ez a hátralék mennyire fog
emelkedni a jövő évben s hány száz haszonbérlő megy majd tönkre a bolettatörvény rendelkezéseinek súlya alatt? Mit szólnak ehez a
fellebbező gazdasági egyleti elnök urak^őjámborságai?

Szerdán délután veszedelmes tüz pusztított
Bethlen miniszterelnök inkei birtokán
A k á r : tízezer pengő
(Budapesti tudósítónk

telefonjelen-

Ifjabb Bethlen István, aki a gazdaságot vezeti,

várni tőle. Nem volt meglepő tehát, hogy a tése.) Nagykanizsáról jelentik: Bethlen minisz- a gazdasági munkásokkal igyekezett a lángokat elközgyűlés gazda-, kereskedő-, tenmelő- és fo- terelnök inkei birtokán szerdán délután tűz ütött oltani, de később ki kellett hívni a kanizsai tűzgyasztótagjai egyhangú határozattal tiltakoz- ki. Az egyik szalmakazal gyulladt meg. A lán- oltókat is. Hosszas munka után végre gőzfecsgok átterjedtek az egyik pajtára is, ahol 300 kendővel sikerült a tűzet lokalizálni. A kár tízezer
tak ellene.
kereszt árpa volt felhalmozva.
pengő.
Pedig akkor még nem is volt ismeretes,
az a rendelkezés, amit a felsőház iktat a törvénybe, illetőleg amiről miniszteri rendelet
van készülőben s ami különösen szegedi vonatkozásban fogja súlyos hatását éreztetni éppen annak az osztálynak tagjaival szemben,
mélynek felsegitése teszi szükségessé á bolettával a fogyasztókra kényszeritett áldozatokat
50—70 a Qaloitalc száma — 60 bányász
még
&lányziK
a hivatalos értelmezés és hivatalos meggyőző(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
lenül jutott ki a tárnából, mig sokan igen
dés szerint. E módosítás szerint ha a haszonbérleti szerződés búzában, rozsban, vagy ezek Breslauból jelentik: Neurőde bányakerület- súlyos sérüléseket szenvedtek. Mintegy 60
hiányzik.
egyenértékében állapította meg a haszonbért, ben szerdán délután borzalmas katasztrófa ember
A szomszédos községekből segélycsapatok
akkor a gabonajegy fele a haszonbérbeadót, történt. A »Kurt« tárnában szénporrobbanás
történt, amikor a tárnában 191 bányász dolérkeztek. Neurödeben óriási a kétségbeesés,
fele a haszonbérlőt illeti.
gozott.
a hozzátartozók a tárna bejárata előtt sirva,
Az első kérdés, ami a gondolkodást megjajveszékelve töltik az éjszakát és várják a
Pontos
adatok
még
nincsenek
a
katasztróindítja: kin akarlak ezzel segíteni? Cui prodest? A törvény első hatása az lesz, hogy a fáról, de a híradások szerint 50—70 halálos mentési munkálatok eredményét.
buza árát három, a rozs árát két pengővel áldozattal kell számolni. 40 bányász sértetfelemeli. Ennek most már az lesz a következménye, hogy a búzában és rozsban megállapított haszonbér is ehben a mértékben emelkedni fog. (A szegedi gazdasági egyesület tagjainak többsége haszonbérlő, mit fognak majd
ezek a haszonbérlők szólani a gazdasági egyletek öt fellebbező elnökének eljárásához?) A
Izgalmas ülést íarlolí szerdán az angol alsóház
városnak vagy tizenötezer haszonbérlője van s
London,
julius
9.
Izgalmas ölést tartott szernehézipar húzná a legnagyobb hasznot, az államezek legtöbbjének haszonbére buzavalütában
az angol alsóház. Henderson az interpellákincstárnak legalább 30 millió fontjába kerülne,
van megállapítva. A felsőház módosítása te- dán
ciókra adott válaszában kijelentette, hogy a lede semmit sem segítene a munkanélküliségen. Nem
hát Szeged várost s a szegedi haszonbérlőket szerelés előkészítő népszövetségi bizottság novem- tűrheti — mondotta — a közpénzek ilyen pocséa legközvetlenebbül érinti.
ber 3-án ül össze. Ez lesz remélhetőleg a bizottkolását
Lloytí George a javaslatot pártoló beszédében
Ha a haszonbérlők természetben, búzában, ság utolsó tanácskozása, utána a népszövetségi
vagy rozsban fizetik haszonbérüket s a ha- tanács valószínűleg meghatározza az általános le- hangoztatta, hogy ütött a tizenkettedik óra, amelyszerelési konferencia helyét és időpontját. Azt
szonbérben átadott gabona után kapott boletta azonban egyelőre még nem tudják, hogy már a ben a katasztrofálisan növekedő munkanélküliségen segíteni kell. A liberálisok nem akarják
értékének fele a haszonbérlőt illetné meg a jövő évre össze lehet-e hívni ezt a konferenciát. megbuktatni a kormányt és azt hiszik, hogy a
módosítás szerint, akkor ennek a módosításFenner Brockw-ay független munkáspárti képvikonzervatívok sem igyekeznek politikai. válságot
nak a kisembert védő hatását még meg tud- selő az indiai politikai foglyok szabadonbocsátá- előidézni.
nánk látni. A felsőház szerint ugyanis ebben sát követelte.
Ezután szavazásra került a sor. A ^szavazás
az esetben a törvény által előidézett áremelA költségvetési törvényjavaslat tárgyalása folyasorán leírhatatlan izgalom uralkodott, eleinte
kedést meg kell osztani haszonbérbeadó és mán dr. Burgin liberális képviselő benyújtotta ugyanis azt hitték, hogy a kormány kisebbségben
javaslalát az ipari berendezésekre beruházott tarmarad Az ellenzék állandóan ezt harsogta: Lehaszonbérlő között. Á haszonbérlőnek terem a

Borsalmas
egy sziléziai

katasztrófa
szénbányában

Három szóval nagy izgalom közepette
többséget kapott az angol munkáskormány

buza, a haszonbérbeadónak

terem

a boletta

S ha a törvény rendeli azt, hogy ne 21, hanem
24 pengős búzát kapjon a haszonbérbeadó,
akkor a mesterségesen előidézett áremelkedés
előnyét elosztják egyforma mértékben a nagybirtokos és a kishaszonbérlő között.

talékok jövedelmi adó kedvezményéről, hangoztatva. hogy ez a csak 3 é\re kontemplált segítség
az ipar modernizálását mozdilja elő és enyhítene a munkanélküliségen.
SnOwden kincstári kancellár válaszában a javaslatot a Icgszemérmeílenebb szubvencionalizülási
kísérteinek minősítette, amelyből a nagytőke és a

mondani! Lemondani!
A javaslat ellen 278, mertette 275 képviselő szavazóit, vagyis a kormány három főnyi többséggel
győző;t. Az eredmény kihirdetését a munkáspárt
tomboló lelkesedéssel fogadta.
Tizenkét liberális képviselő tartózkodott a szavazástól. négy nedíő a kormány mellett szavazott
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Szerdán 12 óráig Budapesten tartózkodott
a bolgár miniszterelnök
Budapest, julius 9. Liapcsev bolgár miniszterelnök feleségével m a reggel Budapestre érkezett. A bolgár miniszterelnököt a pályaudvaron ünnepélyes fogadtatásban részesítették.
Liapcsev délben kihallgatáson jelent meg
H o r t h y kormányzónál. A bolgár minisztereln ö k több m i n t egy óra hosszat időzött a korm á n y z ó n á l , azután a miniszterelnökségre m e n t
Bethlen miniszterelnök látogatására. A látogatás során beható eszmecserét fölytatott a
két miniszterelnök és W a l k ó Lajos külügyminiszter azokról a problémákról, amelyek a két
országot érdeklik.
Liapcsev délután a bolgár követségen fogadta a sajtó képviselőit. A bolgár miniszterelnök örömének adott kifejezést, hogy ismét
meglátogathatta a mágyar fővárost, amely
ahányszor csak itt j á r , m i n d i g a legnagyobb
gyönyörűséggel tölti el. A bolgár—magyar gazdasági kapcsolatokról, megjegyezte, hogy Magyarország j ó vevő a bolgár dohánypiacon.
A r r a a kérdésre, v á j j o n Bulgária is résztvenne-e egy esetleges m a g y a r - r o m á n — s z e r b
agrár blokkban, kijelentette, hogy erről az

alakulatról még nincs pozitív értesülése. Bulgária nagy érdeklődéssel kiséri a terv megvalósulására i r á n y u l ó törekvéseket és egyáltal á n nem tartja kizártnak, hogy Bulgária is
bejelenti csatlakozását
A balkáni népek politikai helyzetéről a
kérdésekre azt válaszolta, hogy a b a l k á n i népek mindénekelőtt békére törekszenek, gazdasági kérdések foglalják el az első helyet
A bolgár—szerb viszonyról megjegyezte, hogy
ez a viszony korrekt.
Arra a kérdésre, hogy talán » barátságosa
is, Liapcsev csak azt jegyezte meg, hogy
nkorrekU és hozzáfűzte, hogy a barátság nem
csupán az egyik fél magatartásától
függ.
A miniszterelnök este h a j ó n elutazott Bulgáriába. A hajóállomáson búcsúztatására megjelent Walkó Lajos külügyminiszter, Barsi
Aladár miniszteri tanácsos a miniszterelnök
képviseletében, továbbá a budapesti bolgár
ügyvivő, valamint a szófiai magyar követ és
a bolgár kolónia számos tagja. A h a j ó fél
11-kor a bolgár himnusz hangjai mellett indult el.

^

ugyanolyan létszámmal, mint amekkora
a
mostani zsoldos hadsereg és egyéves szolgálati
idővel. Ez ellen nem lehet kifogása a kisántántnak sem, mondotta a miniszter, mert nem
tarthat attól, hogy a maga 500:000 főnyi fegyveres erejével szemben a 35.000 emberből álló
magyar hadsereg veszélyeztethetné a békét

ésszalti sarlc í e í é 00
a „Gráf
Zeppelin

Frledrlchshafcn, julius 9. A »Graf Zeppelint
a szerdára virradó éjszaka érdekes útra indult.
A start közvetlenül éjfél után történt meg. Az
ut ezúttal az északi sarkvidékre visz és a léghajón kizárólag a svájci automobilklub tagjai utaznak, akik részére a klub. a léghajó összes jegyeit
lefoglalta, összesen husz utas utazik a léghajón,
közöttük Mittelholzer ismert svájci pilóta, a Kilimahdzsaro első átrepülője. A Zeppelint
maga
Kckener kapitány vezeti,

A siar* után a léghajó északi irányban, Norvégia délnyugati csúcsa felé vette irányát A Zeppelin a Nordcapip repül és kedvező időjárás esetén a SpPzbergákra is ellátogat, öt napra való
üzemanyagot vitt magával, bár az ütat három,
esetleg négy napra tervezik. Nincs kizárva azonban, hogy esetleg öt napig tart majd az északv
sarki repülőút. Visszafelé a Zeppelin valószínűen
Svédországon és Finnországon repül át.

A „D. 864 hidroplán
borzalmas küzdelme a Keleti tenger
hullámain
©í uías a tengerbe veszett
Berlin* julius 9. A Bornholm-sziget közelében
történt borzalmas repülőgépszerencsétlenségnek 5
halálos áldozata van. Egy holland jacht megkísérelte a hajótöröttek megmentését azonban sikertelenül A jacht kormányosa kedden hajnalban
észrevette, hogy a hullámok egy mentőövet sodornak, amelybe egy fiatalasszony kapaszkodik. Miután a tenger olyan viharos volt, hogy a mentőcsónakot nem tudták lebocsátani, horgonyra erősített kötélen próbálták a hajóhoz húzni. A horgony azonban a nagy szélben oly szerencsétlenül esett a tengerbe, hogy a kampója felszakította
a mentőöve* és a szerencsétlen asszony pillanatok
alaw elmerült a hullámokban.
A D. 864- kapitánya csak másodmagával! menekült meg a katasztrófából. Részletes jelentést
küldött a Deutsche Lufthansa igazgatójának. A
jelentésben drámai módon vázolja a szerencsétlenség körülményeit. A D. 864. már negyedik órája
haladt a Keleti-tenger felett, amikor utasai egyszerre csak hatalmas ütési éreztek- A következő
pillanatban az egyik légcsavar levált és a tengerbe eseit. Csavaríörés töriém. A leváló légcsavar a rádióállomás antennáját is tönkretette, ugy,

hogy már arra sem volt módjuk, hogy
utján segítséget kérjenek.

JUHTURÓ
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leiszövetkezeti Központ Bpesf, 4. postafiók 20.

Nem jósolnak hőválfozást
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: H a z á n k b a n a hőmérséklet a n a p folyam á n a keleti részeken 28 fokig, nyugaton
azonban csak 23 fokig emelkedett. Egyébként az időjárás túlnyomóan derült v o l t Prognózis: Lényegtelen
hőváltozás
és helyenkint
zivatarra
hajló idő
várható.

Ottó kitiinfeiéssel vizsgázott
Löwenben

Lőwen, julius 9. Ottó főherceg, aki a m u l í
iskolai évben Bar herceg név alatt az itteni
egyetem filozófiai intézetének előkészítő tanfolyamát látogatta, kitüntetéssel tette le vizs~
gáit. Az eredményt m a hirdette ki Monsignore Noel, az intézet igazgatója.

Halasy Géza szabadlábra
helyezését kéri, mert 700 hóid
birtoka van

GömhSs
a kötelező katonai szolgálatról
Pár is, julius 9. Charles Bonnefon, az Echo
de Paris munkatársa budapesti keltezésű tudósításban részletesen beszámol Gömbös Gyula
honvédelmi miniszterrel folytatott beszélgetéséről. A beszélgetés során a miniszter annak
a reményének adott kifejezést, hogy a hatalmak megengedik Magyarországnak
a kőtelező
katonai szolgálat
visszaállítását,
még pedig

HORTOBÁGYI

rádió

A repülőgép zuhanni kezdett és félperc múlva
lecsapódott a vizre. Miután mindenki oda volt
kötözve az üléshez, senki sem esett a tengerbe. A
hidroplán egyideig még a vizén maradt. Ekkor
érkezétt a szerencsétlenség színhelyére a Maya dán
motoros. A dán matrózok szintén megpróbálták,
hogy megközelítsék mentőcsónakokkal a repülőgéproncsot, a nagy hullámverésben azonban kénytelenek voltak visszafordulni.
A szétroncsolt repülőgép ekkor már töredezni
kezdeít a hullámverésben A dán motoros vontatókötélre vette a hidroplánt és elindult vele
Bornholm-sziget irányába. Két és félóra hosszat
tar'.ó ut után egy többemeletes magas hullám
derékban kettétörte a repülőgépet é« az egyik
rész, amely nem volt a vontat ók íitáihez crősiíve,
elsodródott. Ezen a részen volt a repülőgép őt
utasa, ezek mind a tengerbe vesztek. A vontatóikötélen csak a gépülés maradt, amelyen a kapitány, a mechanikus és a rádiótiszt ült. Ezeket
sikerült is megmenteni

Budapest, julius 9. A vádtanács által elrendelt előzetes letartóztatás miatt Vay Kázm é r és Halasy Géza felfolyamodással élteit
Védőik ma nyújtották be terjedelmes kérvényüket, amelyben arra kérik a t á b l á t hogy]
helyezze hatályon kivül a vádtanács végzését. Halasy Géza védői előadták, hogy védenc ü k n e k Szolnokmegyében
700 hold földje van,
családja, foglalkozása is van és ki van zárva
a szökés veszélye. Ugyancsak írásban indokolta meg Vay K á z m é r védője is kérvényét
M i n d a két kérvényt m a terjesztették fel a
táblához, ahol dr. Keresztessy Gyula tanácselnök m i n d e n valószínűség szerint a hét végén
hivja össze a tanácsot, hogy végső fokon döntsön a szabadlábrahelyezés kérdésében.

11 kafonaszabadité Dvorzsák
alezredes a bíróság előtt
Prága, julius 9. Dvorzsák alezredes-orvos kfttonaszabaditási pőrének tárgyalása iránt alig van
érdeklődés. A vádlott tagadja, hogy anyagi előnyökhöz jutott volna. A tanuul beidézett felmentettek azt vallják, hogy véletlen volt az, hogy
Dvorzsák elé kerültek vizsgálatra. Waigner gyárigazgató, aki szintén le volt tartóztatva, de szabadlábra helyezték, kijelentette, hogy Dvorasák
gentleman, aki a világháborúban saját egzisztenciája kockáztatásával mentette fel Svehla későbbi
cseh miniszterelnököt a katonai szolgálat alóL A
tanti szerint fe feljelentés bossziu müve.

Odescalcfii herceg autózása
a felsőház bizottsága előtt
Budapest, julius 9. A felsőház pénzügyi bizottsága ma tárgyalta a honvédség és egyéb fegyveres őrtestületek pótdijáról és egyéb intézkedéséről szóló törvényjavaslatot.
Szőke Gyula kérte, hogy az autóbalesetek következtében elhunyt rendőrségi alkalmazottak gyermekeit nevelési járulékban részesítsék és hogy a
közrendészeti szabályokat szigorúan .tartassák be
és mindenkivel szemben egyformán alkalmazzák.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter felvilágosításai után Sriranyavszky Sándor államtitkár hangoztatta, hogy a rendőrség egyenlő mértekkel és
egyforma szigorral jár el azokkal szemben, akik
magatartásukkal veszélyeztetik a közlekedés rend
jét és a közlekedők testi épségét. G o n d o s k o d o t t
arról, hogy a rendőrség minden egyes tagja tudatában legyen annak, hogy mindenkivel szenfr
ben egyforma mértékkel lehet csak mérni. Kijelentette azt is, hogy vizsgálat tárgyává tette at
Odescalchi
herceg ellen hatóság elleni erőszak
ismérveit magán viselő eljárás miatt a rendőrség
által megindított eljárást
A bizottság a javaslatot elfogadta és tárgyalására kimondta a sürgősségiét
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ten kt akart mászni a kocsik alól és fobb~
kezével a sin felé kapott, sőt a jobblábát
is a

A szerdai szekémiac

sinre rántotta. A vonat oly gyorsan haladt,
hogy mielőtt a kislánynak ideje lett volna
tovább mozogni, már elrobogott fölötte.
A vonat a kislánynak
a jobbkezéről
lábáról levágta az
ujjakat.

és jobb-

Benkőék még az este folyamán behozták
Szegedre a kislányt és a közkórházba vitték.
A szegedi rendőrség Benkő Gábort még az
éjszaka folyamán kihallgatta. A szülők ellen
gondatlanság

miatt eljárás

indul.

A kis B e n k ő

Juliska állapota szerdára javult, remélik, hogy
sikerül megmenteni.

ASzukováihy-íéren marad
a korcsolyapálya
'A szinház

előtt...

A Kass

Rendkívüli Ölésre hivják össze a kisgyűlést

mögött...

(A

Lovasrendőrök razziát tartottak
az ujszegedi Titzaparton
Igazoltatás helyeit csónakba küldték a pihend fürdőzőket
(A Délmagyarország munkatársától.) A rendőrség
minden nyáron szigorúan ellenőrzi a fürdőzőket
és a vadevezősöket. Az ellenőrzés nem a strandókon, a fürdőkben, általában a legitim helyeken
történik, hanem a szabad partrészeken, amelyeket
oly szívesen keresnek fel a fürdőzők. Különösen
a délutáni és az esti órákban nagy ezeken a helyeken a forgalom. Az evezősök egészen a Maros torkolatáig feleveznek, ott a partra húzzák a csónakot és sokszor csak a szürkületben térnek vissza.
Kedden azután napiparancsban adták ki, hogy a
legénység ezeken a helyeken fokozottan őrködjék
és állandóan razziázza végig a partokat. A rendőrség nemcsak erkölcsrendészeti szempontból tartja
aggályosnak ezeket a kikötéseket, hanem azért is,

mert s0 k baleset szokott történni.
»
ki első ilyen partrazzia kedden az esti órákban
zajlott le. Lovasrendőrők haladtak végig a nagystrandtól a Maros.torokig terje dö szakaszon és
mindenkit, akit a parton találtak, bezavartak a
vizbe. Senkinek sem volt pardon, bármivel érvelt
is. Vizre kellett tolni á csónakot és elevezni.
A lovasrendőrök megjelenése sok helyütt nagy
riadalmat keltett. Sokan be sem várták a felszólítást, hanem ész nélkül ugráltak csónakjaikba és
menekültek a veszélyes zónából. A razzia alkalmával több mint ötven csónakost szólítottak fel a
lovasrendőrök.
A partrazziákat a rendőrség rövid időközökben
meg fogja ismételni

Szomorú
aűaioK
a szegedi
terméseredményekről
A szárazság
(A

óriási

Délmagyarország

munkatársától.)

Séra

részben elszomorító

adatokat

tartalmaz,

ame-

lyek már visszatükrözik azt a mérhetetlen
pusztítást, amit a hetek óta tartó hőség és
szárazság okozott Szeged környékén a termésben.
A jelentés szerint a buza katasztrális holdankint
átlag hat mázsát fizetett, a rozs négyet, az árpa négyet, a zab kettőt, repce hár-

mat. A kukoricatermés átlaga még nem állapitható meg, az azonban kétségtelen, hogy
tengeriben

igen gyenge

lesz a termés.

A szá-

munkatársától.)

Ked-

I liska ezalatt a vasúti sinek között

játszadozott.

A gyermek játék közben a melegtől és a fáradságtól elálmosodott, lefeküdt

a sinek

közé

és elaludt. A szülők teljesen megfeledkeztek
a gyermekről. Négy óra felé keresni kezdték
a gyermeket. Egy másik, hasonló korú leánykától érdeklődtek, hogy nem látta-e Juliskát.
A gyermek elmondotta, hogy a Juliska a sinek között alszik. Ugyanebben a pillanatban
feltűnt a Félegyházáról Szeded felé robogó

a Szukováthy-tér

egyrészét

és igy,

meg, hogy az eggesület átengedi az évtizedek
óta használt
területei, ha a város viszont a
korcsolyapálya
céljaira
átengedi
a
Rákóczi-

Értesülésünk szerint dr. Aigner Károly főispán a jövő hét elejére rendkívüli ülésre

száradtak
a dinnyeindák
is, a legelők, a rétek kiégtek a forróság miatt. M a m á r a gazdák

nem is használhatják a lesült legelőket, ugy,
hogy az állatokat visszahajtották a legtöbb
legelőről az istállóba, ahol belső takarmányozással táplálják őket.
A hetek óta tartó kérlelhetetlen szárazság
igy pusztította el azokat a reményeket, amelyeket a szépen induló tavasszal az idei terméshez fűztek a gazdák.

gyorsot.

Elborzadva látták, hogy a mozdonyvezető
veszi észre a sinek

között

alvó

gyereket

és rászalad a mozdonnyal. A vonaton ülők a
szülők sikoltozásaira sem lettek figyelmesek.
A vonat alatt azonban jól lehetett látni, hogy
a gyermek akkor sem
mozdony
nagy robajjal

ébredt fel, amikor
elrohant
fölötte.

össze

a

törvényhatósági

kisgyülést,

sem a korcsolyapálya,
sem a katonai
sporttelep elhelyezésére, mert a pálya továbbra is

a Szukováthg-téren maradhat. Kiderült, hogv
a Rákóczi-téri korcsolyapálya kiépítése igen
sokba kerülne, azonkívül kilátás sincs arra,
hogy a műjégpályához szükséges összeget az
egyesület előteremtse, sem arra, hogy ehez
számottevő állami segítséget kapjon. A leszámolópalota átalakítási terveinek végrehajtásával kapcsolatban csupán arra van szűkség,
költségeit a vegyes bizottság

gyorsvonat. Benkőék lélekszakadva rohantak
a sinek felé, de nem tudták megelőzni a

nem

hívja

amelynek napirendjén a legfontosabb tárgy a
Szukováthy-tér rendezése lesz. A vegyes bizottság javaslatát időközben módosították és
ma már az az álláspont, hogy nincs szükség

hogy a Korcsolyázó
Egyesület
pavillonját
a
tér másik oldalára
helyezzék át. A z átépités

A kerekek fobbkezéről és lábárói levágták az ujjakat
Délmagyarország

beépítenék

felmerült az a probléma, hogy a korcsolyapályát és a helyőrség sporttelepét hol helyezzék el. A vegyes bizottság abban állapodott

szűnt és ma már az a helyzet, hogy a legkiadósabb eső sem javítana sokat a termésen. Le-

burgonyánál

Keresztülrobogott a gyorsvonat
egy négyéves kislányon
(A

Meg-

ződést. Sok kárt okozott a szárazság a paprika- és burgonyaültetvényekben
is. A burgonya gumőképződése
úgyszólván
teljesen meg-

a

razság mindenütt megakadályozta a csőkép-

den délután Kiskunfélegyháza határában, a
vasúti sineken borzalmas szerencsétlenség történt. Benkő Gábor félegyházai földmives családjával együtt a vasúti sínek mellett elterülő
földjén dolgozott. A kis négyéves Benkő Ju-

munkatársától.)

teret és a kultuszminiszter magára vállalja a
melegedő pavillon átépítési költségeit, valamint kiutalja azt a segélyösszeget, amelyet
a szegedi műjégpálya építéséhez ígért. A tér
felhasználásához a katonaság is hozzájárult,
miután a város hatósága más helyet jelölt
ki a katonai sporttelep céljaira.

károkat
okoz a Kukoricánál,
és a
paprikánál

Gyula gazdasági felügyelő ma terjesztette föl a
szegedvidéki földek termésjelentését a földmüvelésügyi miniszterhez. A jelentés bizonyos

Délmagyarország

írta a Délmagyarország, hogy dr. Pálfy József polgármesterhelyettes legutóbb magával
hozta Budapestről a városi függőkölcsön jóváhagyását, amelyre annyi ideig kellett várnia a
városnak. Igy most már megkezdhetik azokat
a munkálatokat, amelyeknek költségeit ennek
az 1,620.000 pengős kölcsönnek a keretében
irányoztak elő. Mint ismeretes, a kölcsönből a
város négyszázezer pengőt bocsájt szintén kölcsön, illetve előleg címén a kultuszminiszter
rendelkezésére, aki ebből fedezi a leszámolópalota átalakításának és a hozzátervezett auditóriumnak az építési költségeit. Néhány nappal ezelőtt ebben az ügyben vegyesbizottsági
értekezlet volt a város, a katonaság és a
Korcsolyázó Egyesület képviselőinek részvételével. A leszámolópalota átalakítására kidolgozott tervek végrehajtása esetén ugyanis

a
A

gyermek két talpfa közé, a mélyedésbe feküdt és igy sem a kerekek, sem a kocsikról
lelógó láncok nem érték. Benkőék már azt
hitték, hogy a gyermek szerencsésen megm e n e k ü l , a m i k o r a kislány a szerelvény utolsóelőtti kocsija alalt felébredt.
A kislány ijed-

megállapítása

szerint vagy a kultuszminiszternek,
vagg a
városnak kell elvállalnia.
E z a megoldás ter-

mészetesen csak ideiglenes, mert. amikor majd
javul a pénzügyi helyzet és rendelkezésre áll
a szükséges fedezet, mégis máshová helyezik
el a korcsolyapályát és a Szukováthy-teret
parkosítják.

A jövő hét elején- összeülő rendkívüli kisgyűlés keres fedezetet egyébként arra a tizennyolcezer pengőre is, amibe a kormányzó őszi
látogatása alkalmából gyakorlatozó 1500 szegedi levente formaruhájára szükséges.
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Le kell szállítani
az öröktulajdonu földek váltságárit
A pénzügyminiszter kiküldöttje megállapította, hogy a földosztáskor ölvén
százalékkal nagyobb vális&goí róttak kl

(A Délmagyarország munkatársától.)
Az Országos Földbirtokrendező Bíróság, mint ismeretes, Szesed környékén is elrendelte több városi és magántulajdonban lévő föld megváltását. A megváltott
földeket az igényjogosultak között osztották ki
részben kényszerbérlet, részben öröktulajdon formájában. Azok az igényjogosultak, akik öröktulajdonu földhöz jutottak, már régebben mozgalmát
indítottak az OFB áltat megállapított földváltság
leszállítása érdekében. Azzal érveltek, hogy az
OFB a földváltság árát még a fó
konjunktúrák
idején állapította meg, amikor magas vőlt a föld
forgalmi értéke, ma azonban ezek az árak elképzelhetetlenek, de a részleteket a magas árak alapján
kell fizetniük.
A pénzügyminiszter vizsgálatot rendelt el ebben
az ügyben
és Szegedre küldte Csikós
János pénzügyminiszteri tanácsost, aki a gazdasági
felügyelőség utmutatása alapján bejárta mindazokat a helyeket, ahol az OFB által kiosztott földek
vannak,
nevezetesen ószentivánt,
Ujszentivánt,
Sdndorfalvát, a szegedi tanyákat és mindenütt

Csődtömegből megvásárol!

megállapította, hogy az OFB által megállapított
árak megfelelnek-e a föld tényleges forgalmi értékének.
A miniszteri tanácsos most fejezte be adatgyűjtését és annak alapján javaslatot terjeszt a
földbirtokrendezéssel kapcsolatban kiosztott földek váltságdijának leszállítására. Csikós János
szinte hihetetlen eltéréseket talált Megállapította
többek között, hogy a Göbölvjárásban megváltott földek értéke katasztrális holdanként az OFB
által megállapított 850 pengő helyett mindössze
220 pengő, tehát körülbelül negyedrészé annak.
Adatai szerint általában ötven százalékkal alacsonyabb az értéke mindenült a földnek, mint ahogyan azt a földosztás idején a földbirtokbiróság
megállapította.
Ezeket az adatokat most az úgynevezett »lebonyolitó bizottságihoz terjesztik, amely Pesthy Pál
volt igazságügyminiszter elnökletével működik és
intézi a földbirtokreform végrehajtásával kapcsolatos ügyeket.

10® lap (egy doboz)

200

carbonpapirt 2 * 1 0 pengőért árusítunk.
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Arnold. Bajor eredetű család. Arnold Miklós, aki a Wüszburg melletti Kitzingenben
1782-ben született, mint vándor pintérlegény
került Magyarországba a XIX. század első
éveiben. Először Zsombolyán telepedett le,
ahol nőül vette az 1788-ban született Urszó
Katalint. 1821-ben költözött Szegedre, hol a
tanács 823. sz. a., Szluha Ferenc nótárius
keze által, megengedte neki, hogy »amig magát betsületesen viselendi, itt lakhatik.« Arnold Miklós pintérmester 1843-ban, felesége
pedig 1844 szeptember 5-én halt meg. A
Feketesas uccában volt házuk, mely ma a
Gaál-ház néven ismeretes. Gyermekeik voltak:
1. János, sz. Zsombolyán, 1811-ben. A szegedi piaristáknál tanult és mint ujaradi plébános, 1882 február 12-én halt meg.
2. Miklós, kádármester; ez folytatta atyjának
az iparát. Az öLvenes évek végén halt meg.
1848-ban honvédhadnagy volt. A Laudon u.
4 sz. ház az övé volt és szölleje volt Szatyinazon.
3. Jakab. 1848—49-ben honvédtiszt; 1849ben elfogták, de magánházban zárták el az
első napon, ahonnan a háztulajdonos leányai
megszöktették. Külföldre menekült és Sebastopol ostroma közben esett el.
4. Klára, Kövecs János lakatosmester felesége.
5. Anna, Hunter János rézműves felesége.
6. Mária, Pfeifauf Károly tanitó felesége;
fiuk, Károly, temesmoravicai plébános, 1907
április 8-án halt meg.
7. Arnold József, sz. 1831. Lakatosmester.
Háza a mai református-palota helyén volt.
Felesége, Giréth Mária, Giréth János »óramüvészt (sz. 1802, Arad, meghalt 1867, Szegeden) és Dianovszky Mária (sz. 1832, Szegeden, meghalt 1877) leánya. Giréth Mária 1851
január 28-án született; ma is él. (A Giréthház a Kossuth Lajos sugáruton volt, a Feltámadás ucca torkolatánál; kisajátították, ma
az ucca van a helyén.) Arnold József és
Giréth Mária gyermekei:
a ) József, sz. 1865 november 29-én. I üszerkereskedő. Háza: Petőfi Sándor sugárut 33,
ugyanott van az üzlete is.
k ) Cfrula, sz. 1873 február 9. Kir. járás-

bíró Szegeden. Felesége: Schönbauer Kornélia, sz. 1895, Miskolcon; jelenleg a Szent
György iskola tanítónője. Gyermekük: II.
Gyula, sz. 192C április 19-én, Szegeden.
c) Mária, sz. 1874 augusztus 2. Férje Kecskés János műszerész Szegeden a Zrínyi uccában.
Artman. Ez a család 1810 és 1820 közt szerepel a rókusi plébánia anyakönyveiben.
Assinger. Assinger Adolf tanító volt a szegedi zsidó iskolában 1876—79-ben.
Asztalgyártó. Az 1522-iki egyházi adóösszeirás szerint akkoriban három Azthalgyartho
család lakott Szegeden: Vince és Orbán a
Szent Demeter uccában, Kelemen pedig a
Prédikátor uccában.
Asztalos. Régi rókusi család, mely már 1810
előtt is szerepelt a rókusi plébánia anyakönyveiben.
Asztalos György 1842-ben egy forintot és
Asztalos Márton ugyanannyit ajándékozott az
uj temető megvételére.
1848-ban a szegedi nemzetőrségben hadnagy
volt Asztalos János.
Asztalos Mária 1878-ban családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Gréf-re változtatta.
Athanasz. Nevéről ítélve, görö , család. Atnanasz Franciska 1846-ban 16 frtot adott az
első szegedi óvodára. Athanasz Szilárd az
1848 május 15-iki választáson selyemtenyésztési felügyelőnek volt jelölve, de nem választották meg.
Atkázi. 1723-ban a felsővárosi esküdt polgárok között szerepel »Atkázi Miska*.
Atkázi Erzsébet 1723—1730 közt háromszor
szerepel a palánki anyakönyvben:
Atkázy Erzsébet, Szabó János neje; 1723
VII. sz. fia, József.
Atkázi Erzsébet, Szabó György neje; 1728
I. 5. sz. fia, Ferenc.
Atkázi Erzsébet, Szabó József neje; 1730
XI. 9. sz. fia, Imre Gáspár.
Atkázi István 1849-ben vitéz őrmester volt
és Földváry zászlóaljában Szent-Tamásnál is
harcolt.
Attyai. x'Utvater Sándor szegedi lakos 1861ben az Udvari Kancellária engedélyével nevét
Attyai-ra változtatta.
Auer. Auer József kalaposméster még a
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X V m . században Szegedre származván, Itt csailádot alapított. Rendkívül nehéz az első Auerefc
között eligazodni. Az alábbiakban megkíséreljük a leszármazást összeegyeztetni a tőlük
eredő, de egymással egyébként összeköttetésiben nem álló családok közlései s a gyér okirati adatok alapján.
Auer József Kőrösy József tekintélyes gazdálkodónak a leányát, Teréziát vette nőül. A
Kőrösy-ház ma is megvan a Teleki-uccában.
Ennek a Kőrösynek a fia volt Kőrösy József
gráci vasgyáros, aki szüleinek a gyevi temetőben öntött vasból hatalmas síremléket állított.
Lehetséges azonban, hogy Kőrösy Teréziát
nem Auer József, a kalapos vette el, hanem
ennek fia, Auer János, a kékfestő, kinek háza
a Boldogasszony-sugáruton volt, ott, ahol ma
Kocsis borbély van. Egyik leszármazottjuk,
Ottovay Károly szerint Auer János, a kékfestő
nem Auer Józsefnek, hanem Auer Péternek
volt a fia, aki kalapos volt és Süveges Péter
is ismeretes volt; ennek is a Boldogasszonysugáruton volt háza.
Auer Jánosnak vagy Auer Péternek leánya,
Auer Terézia Pap István szürszabómesterhez
ment nőül, aki később Újszegeden a Pap
István és Társa gőzfürész és malom céget alapította. Pap István és Auer Teréz leánya
Ottovay Károlyhoz ment nőül, aki pékmester, tartalékos honvédbuszárfőhadnagy, majd
vaskereskedő lett; annak fia Ottovay Károly
vaskereskedő.
Auer Jánosnak, a kékfestőnek volt egy József nevü testvére, kalaposmester. Ez Cseh
Ágnest vette nőül, akiktől a következő gyermekek származtak:
a") Róza, kinek férje Zimányi Imre 1870-ben
a bognár céh tagja volt; legidősebb gyermekük
egy leány volt, -aki után következett Lajos Mihály (sz. 1876) premontrei kanonok, kormányfőtanácsos és Gyula (sz. 1877) piarista,
a budapesti Kalazantinum igazgatója.
&; Terka, Fonyóné; ennek fia Fonyó József,
a szegedi zálogház igazgatója.
3. Ferenc, szürszabó, 1863-ban céhmester,
az utolsó, aki ezt az ipart Szegeden űzte.
Gyermekei:
a) Ferenc; fiatalon elhunyt, egy Ferenc
nevü fiút hagyva hátra; özvegye Német József vasutashoz újra férjhez ment, ki mostohafiát örökbe fogadta; igy lett a legifjabb Auer
Ferencből Német Ferenc, jelenleg a fehérmegyei Kálóz község főjegyzője.
b ; Géza. Nevét Andrásira magyarosította,
c ; Teréz, Szakáll József szegedi tekintélyes
szabómester felesége.
d ) Mária, Bobcsekné.

A herceg esete a rendőrrel
Budapest, julius 9. Odescalchi Miklós herceg
ellen felháborító brutalitása miatt az V. kerületi
rendőrkapitányság Kovács 28 János rendőr feljelentésére megindította az eljárást, tekintet nélkül arra. nogy a herceg külföldre utazott Egyenként idézik be a kapitányságra azokat a soffőröket, akik a hrutális jelenetnek szem- és fültanni
voltak. A. rendőr ugyanis megemlítette jelentésében azt is, hogy amikor a herceg őt durva
sértések közepette letaszította az autó hágcsójáról,
a közelben egy BART- és néhány MARTA-taxisoffőr tartózkodott.
A BART-soffőr Friesz László, ugyanugy adta
elő a történteket, ahogyan azt a rendőr jelentése
ismerteti. Elmondotta, hogy látta, amikor a herceg k{!éptc a rendőr kezéből a betétlapot, majd
mellbevágír és letaszította az autó hágcsójáról,
miközben igy kiáltott a rendőrre:
— Büdös paraszít, inkább keresztülgázolok rajtart, de parasztnak nem engedelmeskedem!
A rendőrségen az ügyben következő információt adtak:
— Odescalchi Miklós herceg ellen nem egyszerű
kihágás, csendháborítás, vagy hasonló cimen indul meg az eljárás mert cselekedete sokkal sttIvosabb 'leszámítás alá esik. Hatóság elleni erőszak eimén indul meg ellene az eljárás.
Odescalchi Miklós herceg hazatéréséről
még
semmi értesítést nem kapott a rendőrség. A figyelőlapok alapján azonban minden intézkedés megtörtént, hogy amely pillanatban Odescalchi Miidód
herceg Magyarországra érkezik, a főkapitányságnak azonnal jelentsék.

1930 julius 10.
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állandóan gyarapodó kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő,
tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér,
heti előfizetőknek 16
fillér
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— Ismertem, de soha sem voltunk jóban, csak
4 francia pilóta néhány kilométerrel a eél előli kénytelen volt leereszkedni a tenépp, hogy beszélgettünk. Vézna, szőke nő volt..a
gerre
— Mit tud a gyilkosságról?

Párís, julius 9. Kedden este elindult egy
repülőgép az Atlanti-óceán átrepülésére. Mermoz francia pilóta a délamerikái partról startolt és Afrikába akar eljutni
repülőgépével.
Az Atlanti-óceán déli részét eddig még csak
kelet-nyugati irányban repülték át és Mermoz
az első, aki fordított irányban repül. A francia pilóta egyszer m á r átrepülte a Délatlantióceánt. Május 12-én startolt a szenegáliai St.
Louis városából és a brazíliai Natal városa
mellett érte el a délamerikai kontinenst Mermoz most ugyanezt az utat visszafelé is meg
akarja tenni.
Kedden este 9 óra 40 perckor startolt a
repülőgép a natali tengerpart fövényéről, a
várostól mintegy 30 kilométerre északra. Mer-

H a l á l o s

mozt egy segédpilóta rés egy; rádiótiszt kiséri
— Semmit. Egy szót sem. Nekem is ugy hozták
utján.
a hirt a kávéházba, ahol a Babvval billiárdoztam.
Mermoz szikratávirati jelentése szerint a De semmit előbb nem tudtam a dologról. Akkor
francia repülőgép középeurópai időszámítás
ki is hallgattak a detektívek, hogy kivel járt a
szerint ma hajnali három órakor tal volt az
Gabi, de én bizony nem tudtam mondani semmit.
Atlanti-óceán
első
harmadán.
— Mit gondol, ki ölte meg a Gabit t
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Párísból jelentik: Az óceánrepülés nem si— A jó Isten tudjál Sokat beszéltek akkor egy
került. Mermoz alig néhány kilométerrel a cél
férfiről,finmagam is nyomoztam ebben az ügyelérése előtt kénytelen volt leszállni. A le- ben társnőimmel együtt. Volt akkor Szegeden egy
szállás s i m á n történt, a gép minden baj nélkül
úriember — talán most is itt van —, akit nagyon
leereszkedett a tengerre. Mermoz rádión azonjól ismert mindenki az éjszakában. Különös emnal értesítette a közeli hajókat és kétórai váber volt A gyilkosság előtt egy-két hónappal a
rakozás után egy gőzös meg is érkezett a
Gabi panaszkodott„ hogy az az ur meglátogatta
géphez és fedélzetére vette a pilótát és két
és hogy-hogy nem, levágott a füléből egy darabkát.
kísérőjét
A gyilkosság estéjén is láttuk ezt a férfit, sőt tőlem
meg is kérdezte, hogy nem láttam-e a Gabit. M
A gyilkosság után a Tisza előtt álldogáltunk, m i kor jött ez a férfi. Amikor megpillantott minket,
elfutott. Mi kergettük és a hidon elfogtuk egy
rendőrrel. Első szava ez volt:

a u t ó k a l a ^ t r ó i a

Kramer fakereskedő szörnyethalt
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Nagytétény határában súlyos autókatasztrófa
játszódott le, amelynek halálos áldozata Kramer Ferenc 34 éves ismert budapesti fakereskedő.
Kramer, Kiss Ferenc, a Nemzetf Szinház
művészének autóján Balatonboglárra igyekezett A volánnál ő ült,, mig mellette foglalt helyet a soffőr. A kocsin utazott még Kramer

édesanyja és unokaöccse, Kerekes Pál. Nagytétény határában 100 kilométerrel száguldott
a kocsi, amikor belefordult az árokba, felborult és magaalá temette az utasokat. Kramer koponyaalapi törést szenvedett és azonnal meghalt. A három utas súlyos sérüléseket szenvedett, heszállitották őket a Rókuskórházba.

Beszélgetés Lapu Margittal,
akit azzal vádoltak, hogy megölte a „szőke Gabit"
(A Délmagyarország munkatársától.) A szép
Gabi meggyilkolásával vádolt Lapu Margit hossza
ideig állott az érdeklődés középpontjában. A törvényszéki tárgyaláson megostromolták a termet,
látni akarták azt a nőt, akit Feuerer Károlyné meggyilkolásával gyanúsítottak. A vád az volt ellene,
hogy a Török-uccában lakó Gabit, akihez barátság fűzte, féltékenységi rohamában borotvával megölte. Lapu Margit nemrégen szabadult ki a börtönből, a bíróságok bizonyítékok hijján felmentették.
Kiszabadulása után Lapu Margit eltűnt. Sokan
keresték, sokan szerettek volna beszélni azzal a
nővel, pki köré valóságos legendát szőtt a fantázia.
•
Kedden este Lapu Margit feltűnt a korzón. Egy
nővel sétált a színes tömegben. Kezét hátul összekulcsolva szótlanul haladt a nő baloldalán. Hamar
c-zrevette, hogy figyelik, ez azonban nem zavarta.
Elsétáltak a színházig, újra visszamentek a korzóra, minden kirakat előtt megálltak. Végre jó
Félórai sétálás után megio dúltak hazafelé. A kapuban sikerült megállítani.
— Maga ugy-e Lapu Margit?
— Un vagyok...
Bemegyünk a szobába, ahol petróleumlámpa ég
és két ágy áll a fal mellett, A szoba közepén egy

asztal áll, mellette két szék. Ez az egész bútorzat
Cigarettára gyujtunk, Lapu Margit mesélni kezd:
— Óbudáról hoztak le a detektívek, a téglagyárból, ahol a sógornőmmel együtt dolgoztam. Én
bizony semmiről nem tudtam semmit. Nem tudtam miért keresnek, nem volt semmi balhém.
Azt mondták a detektívek, hogy én öltem meg a
Gabit...
Mondom, szeretném én azt látni, aki
ezt nekem a szemembe mondja. A detektívek azt
válaszolták, hogy ggerünk csak Szegedre, majd
ezt én megkapom. Hát Szegeden kit állítanak
elém, mint a Koeza Pörétl
— Hogy érezte magát a fogházban?
— Eleinte nyugodtan, de később... A főtárgyalás
előtt való éjszaka nem tudtam a l u d n i . B í z t a m
abban, hogy felmentenek, de arra is gondoltam,
hogy szereznek ellenem valamit. Hiszen a késemet
is lefoglalták..,
— Tudta, hogy ha bűnösnek találják, esetleg
halálra is ítélhetik?
— Hát ilyen butának néz engem?fin,aki a
hét világot bejártam, hogy sem tudtam volna...
A fogházban utóbb már nagyon róssiul éreztem
magam. Hiszen voltam már én fogházban, de
nem ilyen dolgokérti
— Ismerte maga a Gabit?

— Tudom, hogy mit akarnak tőlem, de én nem
bántottam a Gabitl
— Ezt a férfit kihallgatták, de el is engedték.
Ugy tudom, hogy találtak is nála egy borotvát,
de állítólag alibit igazolt
— Mostanában nem látta ezt a férfit?
— Nem, pedig szerettem volna találkozni vele.
A beszélgetés alatt Lapu Margit rákönyökölt az
asztalra.
— Azt mondták, hogy maga férfi ruhában j á r t
— Csak kitalálás.,, hosszú... Sohse jártami
férfi ruhában... Aztán az az érdekes., hogy a családom nem tudott semmit az egész balhéról. Nem
mertem nekik irni. Az apám 80 esztendős* de még
soha idézve sem volt...
— örül, hogy kiszabadult?
— Nagyon, örömömben sirva fakadtam.
— Mit csinált először, amikor kijött?
— Akkor? Mit is? Ja. Rágyn flottam...

K. Gg.
Belvárosi Mozi

Oatitörtöktöl vasárnapig

EMIL JANNINGS
Az apák bűnei
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«s a HANGOS SICC FILMEK,
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a Déltnagyarország Jegyirodájában elővételi dij nélkül
válthatók
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I r 2 * * y ' * # * C s ü í ö r t ó k . Rőm. kath. Amália. Pro/
^ t e s t á n s Amália. Nap kél 4 óra 13
perckor, nyugszik 7 óra 57 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-ig.
A muzeum nyitva délelőtt 10—12-ig.
A i egyelem! könyvtári olvasóterein julius 1-től
augusztus 15-ig nyitva délelőtt 8-tól 1 óráig, délután zárva.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Grünwald Imre, Kálvária ncca 17. (Tel.
Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1 (Tel
225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.
777.) Temesváry József Kelemen ucca 1L (Tel.
191.) Moldván Lajos, újszeged, Vedres ucca 1.
Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.
1) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (TeL 364.)
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— Dr. Vág Sándor a debreceni zsidó reál
gimnázium Igazgatója. Debrecenből jelenük: A
debreceni zsidó reálgimnázium felügyelő bízott
sága egyhangú választással dr. V á g Sándor ta
nárt nevezte ki az intézet végleges igazgatójává
V á g Sándor, aki 1926-ban került a debreceni
gimnáziumhoz, azelőtt a szegedi reáliskola tanára
volt. Itt is nősült meg Szegeden. A debreceni
gimnázium igazgatói teendőit a volt igazgató nyugdíjazása folytán, a mult év szeptembere óta látja
el helyettes igazgatóként A felügyelő bizottság
választása mindenütt őrömet keltett
— Házasság. Molnár Margit (Nyírbátor) és Újhelyi János (Kiskirályság) folyó hő 8-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

Hajőmunkások

dolgoznak

a Stefánia

előtt.

x »VfnduI« gyümölcskonzerváló Rókusi patikában
— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26 fok Celsius, legalacsonyabb 15 fok
Celsius volt. A barometer adata 0 fokra és tengerszinre redukálva reggel 761.5 mm., este 759.9
mm. A levegő relativ páratartalma reggel 60 százalék, délben 45 százalék. A szél iránya reggel
délnyugati, este északnyugati, erőssége 2—4.
— Huszadikán zár a szinház. Dr. P á l f y József polgármesterhelyettes-intendánstól nyert értesülésünk szerint a szegedi szinház julius 20-án
fejezi be a szezont. Eredetileg az volt a terv, hogy
a társulat julius végéig játszik, a kánikulai hőség miatt a szinház látogatottsága annyira gyengült, hogy rendkívül súlyos áldozatot jelentene az
eredeti terminus betartása. Igy tíz nappal megrövidül a szezon.

— Felvétel a szegedi egyetemre. A szegedi Ferenc József Tudományegyetem közli, hogy a felvételi kérvényeket augusztus folyamán kell benyújtani, még pedig ahoz a karhoz, amelyre a
folyamodó beiratkozni óhajt. A szegénysorsu és
j ó előmenetelü egyének, vagyontalan köztisztviselők gyermekei, vagyontalan árvák és menekültek
s z e p t e m b e r 12-ig benyújtandó kérésükre tandíjmentességben részesülhetnek. A diákjóléti intézmények kedvezményeiért az illető intézmények
igazgatóihoz kell kérvényt intézni A beiratkozások
szeptember 1-től 12-ig tartanak. Az előadások mind
a négy karon szeptember 16-án kezdődnek.
x Autótaxi telefonszáma S00.
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a Bodenltó mellett
— Borbély Maczky Emil az v j borsodi főispán.
Gépszerkesxtés 1 és elekfrotec$olkal mérnöjtta\ola.
M.7
Budapestről jelentik: A kormányzó a belügymiProspcUtns Ingyen. KepniOgép és autóépítés.
niszter előterjesztésére dr. S o l d o s Bélát, Borsod— Gömör—Kishont
közigazgatásilag
egyelőre
SS családi-képet, oeoportképet,
levelezőlapokat lenolosébban
egyesített vármegyék főispánját ettől az állásától
,
.
, SIHCNY1 fényképésznél.
saját kérelmére felmentette és az egyesitett várSzéchenyi lér 8. Jerney-házban. Korzó Mozival szemben.
megyék főispánjává B o r b é l y M a c i k y Emil
országgyűlési képviselőt nevezte k i
EXPORT!
i
EXPORT!
— A város csak tizenötezer pengőt arf az n)
Nagyban é s kicsinyben!
rókusi Iskola berendezésére. Megírta a D é l m a Jumperek, trikáruhák, blúzok, kosztüg y a r o r s z á g , hogy a kultuszminiszter leirata
mök, komplék, fürdőtrik6k és köpenyek,
sweaterek, kötött sapkák, harisnyák, sálak
alapján a városnak be kellene fizetnie azt a
Eredeti modellek I Saját mflhely!
Magyar és német levelezést
harmincezer pengőt, amennyibe az u j rókusi isF s* r/k ls» A p c i á i t Wien IX . Rőten Löwenoaíse 5.
kola belső berendezése és fölszerelésee kerülne. A
1 , 0 5 WSáü W I 9 l O ! J (Ausztria) Telefon: A 15 4-7j
város hatóságában azonban nem igen van hajlandóság erre, mivel a régebben vállalt Ígéret teljeitésére nem igen akad manapság fedezet. Ezért
felmerült az a gondolat, hogy az uj iskolát ideiglenesen a régi rókusi iskola öreg bútoraival kellene fölszerelni. Most a város értesíti a minisztert, hogy ezeket a bútorokat az iskola rendelkezésére bocsájtja és ezenkívül a hiányok pótlására ad még tizenötezer pengőt
— Jámbrlk Bertalan lesz a szegedi wj állo| SZAKSZERŰEN
másfőnök? Ismeretes, hogy a budapesti Nyugatipályaudvar állomásfőnökévé
H o m ol a Rezsőt,
ES GYORSAN.
Szeged állomásának főnökét nevezik k i Hir szerint Homola helyére J á m b r i k Bertalan kerül,
SiNGER VARRÓGÉP RÉSZV.TARS,
aki jelenleg a kiskunhalasi állomás főnöke.
Saeged, K á r á n ucca 1. u f g .
Telefonssám 21— ',S.
T A csongrádmegyei tanfelügyelőség Csongrádraegye tanfelügyelőségét nemrégen
olvasztották
\wmmwmMmmwm
12
bele a szegedi tanfelügyelőség körzetébe, ugylátzik azonban, hogy ez az összevonás a gyakorAmelgezes folytán fölszabaduló
latban nem vált be. Mozgalom indult ugyanis,
tiogy a kultuszminiszter ismét válassza szét a két
tanfelügyelőséget. A mozgalom élén dr. F a r k a s
Béla, Csongrád megye főispánja áll, aki memorandumot intézett a kultuszminiszterhez ebben az
és pedio: á l l v á n u o k , p u l t o k , í r ó a s z úgyben és azt kérte, hogy a megyei tanfelügyet a l o k , székek, l é t r á k stb. 184
lőség székhelyéül ismét Szentest jelölje ki. Értesülésünk szerint a szegedi tanfelügyelőség is helyesli ezt a mozgalmat, mivel nem rendelkezik
megfelelő hivatalos helyiséggel, amelyben az egyeMeáfeklnlhetők Ko&n M. és
Társa
sített tanfelügyelőség zavarlalanul működhetne.
Utódánál,
Feketesas ucca 24. szám.

Fényképeket/

VARRÓGÉP

üzletberendezés

— 15 évi hadifogság u t á n . . . Budapestről jelentik: S z i l á g y i András 42 éves nagytakácsi
fuvaros, 15 évi orosz hadifogság után, tegnap
megérkezett magyar területre. Fogsága alatt, miután semmi hír sem jött tőle, felesége holttá
nyilvánította és máshoz ment feleségül. Szilágyi
a hir hallatára sírógörcsöket kapott, a rendőrorvos téritette magához.

II Défmagyarország kölcsönkönyvtárában az előfizetési dií:
a Délmagyarorszáq előfizetői részére havonkint
1 pengő, munkáselfifizetfiknek kietenkint 16 fillér,
mindenki más részére 169 pengő havonkint.

N A G Y O N M E L E G E

Vegyen

ventillátort
£s

P r i m o Arii, o l c s ó á r a k !

Irodáit
lakása

Üzlete

Jani

V A N ?

Anűrásnál\

kelleme* hllvös lesz.

Széchenyi tér 8.

M

T e l e f o n 19—28.

Takarékosság
Kamathy Betét olyan fukar ember volt, hogy
ha éjszaka ment haza, lehúzta az uccán a cipőjét.
Azzal se kopik. Ugyanakkor tokba dugta a bal
üvegszemét, mert ez úgyis csak az emberi hiúság'
táplálására való, a sötétben pedig senki sem hiu.
(Arról nem is beszélek, hogy mikor hat hétig tífuszban feküdt, visszaküldte az üvegszemet az optJ
tikusnak, hogy felgyógyulásáig adja bérbe.)
Ha több időnk volna, egész kötelet szentelhetnénk
Kamathy fukarságának. Ezúttal elégedjünk meg'
annyival, hogy világéletében nem ült kocsin, mert'
az fölösleges mulatság.
'
Egyszer aztán meghalt
,
Valamelyik ügyfél kölcsőnének megszavazásakor
ugyanis elfelejtette levonni a lélegzési jutalékot
és a hazafisági pótdijat s efölötti bánatában meg-,
ütötte a guta.
A család diszes temetést rendezett a számára,!
egzotikus világrészből egy hiénadeputáció is ér-;
kezett a végtisztességre. Betéthy barátunkat pedig i
vitték a temetőbe a szívességből átengedett km- j
kodilok zajos zokogása mellett
A temető felé vezető kocsiút véletlenül már]
hónapok óta ismételten fel volt szedve, a kocsi
nagyon rázta a koporsót s így történt, hogy a;
halott magához tért, kitekintett az üvegfedelen.i
— Szent Isten, döbbent meg, kocsin megyek. S
hozzá még micsoda pazarlás ez a négylovas fogat!
Ugyanazért fölemelte a koporsó tetejét s ordítozni kezdett:
— Azonnal fogjatok ki három lovat, elég nekem
a konflis.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületének záróra akciója. Ismeretes, hogy a Szegedi
Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete akciót m-i
dilott a nyári hónapokban az üzleteknek dél|!
fél 1-től 3 óráig való zárva tartására. Mint ér-;
tesülünk, az akció kellő sikerrel járt, mert az
üzleteknek nagyobb része ezt a zárórarendszert!
magáévá tette. Igy a cipő, textil, divat papii
és villamossági szaküzletek augusztus 20-ig űz-'
leteiket fél 1-től 3 óráig zárva tartják. A rövidáru és bazáráru szakmában is - már folyamatban
van ez a zárórarendszer és csupán két cég hozzájárulása kell ahoz, hogy e szaküzletek is délután 3 órakor nyissanak. A Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete még egyszer felkeresi e
cégeket és reméli, hogy most már ezek is csatlakoznak a mozgalomhoz.
x Oxford, puplin és zefir uri férfiingek készen éa
mérték szerint Lampel és Hegyi cégnéL
,
— Iskolai hirek. A julius 15-én kezdődő n ő i
felsőruhaszabó tanfolyamra julius 12-ig lehet jelentkezni a faipari szakiskola (Szentgyörgy-tér 7.)
irodájában. A faipari szakiskola évzáró ünnepélye julius 15-én, délelőtt 10 órakor lesz (Szentgyörgy-tér 7.) Vendégeket szívesen látnak. A faipari szakiskola nappali tanfolyamára julius folyamán jelentkezhetnek négy polgári vagy középiskolai osztályt végzett tanulók. — A szegedi
tankerület leányliceumi, illetőleg leánygimnáziumi
tanulói részére a szeptemberi pótló-, javító- és
kiegészítő érettségi vizsgálatok a szegedi állami Árpádházi Szent Erzsébet leányliceumban lesznek. Az írásbeli vizsgálatok
szeptember 9-én,
10-én, 11-én és 12-én 8 órai kezdettel, a szóbeliek szeptember 19-én. A vizsgázóknak a vizsgálatra okmányaik és fényképes személyazonossági
igazolványuk átadása mellett augusztus 28-áig kell
saját intézetük igazgatóságánál jelentkezniük. A
vizsgálati dijakat a vizsgálat megkezdése előtt a
szegedi leányliceum igazgatóságánál fizetik be.
x Babós speciális órásmühelye, Oroszlán-n. 6.
x Leszállított áron vásárolhat bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. éa
Társai, Dugonics tér 11.
10
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Gyomor-, bél- és aayagcserebefegekn é l a természetes „Ferenc József" keserűdz
az em észtősz ervek működését hathatósan előmozdítja s így megkönnyíti, hogy a tápláló
pyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József
viz különösen ülő életmódnál igen hasznos
gyomor- ésbélszabályozó szer. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
fiiszerfizletekben kapható.
B,6
— PÜ»crazziái tartott a rendőrség. Szerdán reggel rendőrök és detektívek razziázták végig a
Tisza Lajos-köruti,
Valéria-téri és Rudolf-téri
piacokat. Az utóbbi időben ugyanis egyre gyakoribbak a piacokon a tolvajlások, a rendőrség
ezért határozta el magát a razziára. A razzia,
amely egy óra hosszat tartott, őt előállítással
végződött. Az előállítottakat azonban igazolás után
szabadon bocsájtották.
s Fürdőruhák készen és mérték szerint Lampel
e« Hegyi cégnél, Püspökbazár.
8
— Lngmérgezésben meghalt egy csecsemő. Kedden reggel a Kistelek határában lévő Galambosszőlőkből a szegedi kőzkórházba szállították Kut a s i Anca 18 hónapos csecsemőt A szülők előadása szerint a gyermek véletlenül lugkőoldatot
ivott A kórházban a csecsemőt ápolás alá vették, de segíteni nem lehetett rajta, kedden este
belehalt sérüléseibe. A szülők ellen megindult a
vizsgálat
z Vámemelés dacára a kávé árát nem emelem.
Naponta friss pörkölés. Vincze Lipót füszerüzletében, Aradi-ucca 5. Telefon 4-60.
203

és

Művészet

A színházi iroda hirei
A szinház legközelebb! vigjátékszenzációja : Abris
rózsája.
Abris rózsája — péntek este premierbérletben.
Abris rózsája _ szombat este A. bérletben.
Abr|s rózsája _ vasárnap este bérletszünetben.
Ax »Ábrjs rózsája* nagyszabású előkészületei
miatt a szinház csütörtökön este nem tart előladást.
Az »Ábri« rózsája* szereposztásaCohen Izsák — Veszely Pál
Maikele, a felesége — Egyed Lenke
Dr. Samuels Jakab, rabbi — Rónai Imre
Lévy Salamon — Vágó Arthur
Ábrahám, a fia — Cselle Lajos
Ábel János Mihály — Táray Ferenc
Róza-Krisztina, a leánya — Könyves Tóth Erzsi
Whalen, pap — Herczeg Vilmos
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal : Az
utolsó Verebély lánv.
A karszemélyzet jutalom játéka — kedden CEte.
Kedden este tartja a szinház teljes karszemélyzete szokásos évi jutalomjátékát. E z alkalommal
az idén a rendkívül mulatságos »Limonádé ezredes* cimü operett kerül színre, a társulat legjelesebbjeivel a vezetőszerepekben. A karszemélyzet jutalomjáléka egyúttal búcsúja is lesz a társulat éveken at volt kedvenc komikájának, Egyed
Lenkének. A karszemélyzet jutalomjátékára a jegyes árusítását a szinház nappali pénztára már
megkezdette. Jegyek kaphatók azonkívül a karszemélyzet összes tagjainál.
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Szedlacsek a Bástya írénere
A Bástya vezetősége megkezdte a transzferre tett
játékosokbal a szerződtetési tárgyalásokat Legelsősorban, mielőtt a csapat tagjaival felvette volna
a tárgyalást megegyezésre jutott Szedtacsekkel,
akit nemcsak játékosnak, hanem trénernek is meg
akart nyerni. Szedlacsekkel a tárgyalás eredményre
vezetett, sikerült vele olyan megállapodást kötni,
miszerint a jövő évben nemcsak mint játékos,
hanem mint tréner is a Bástya szolgálatában fog
állni. Szedlacsek a megállapodás értelmében Budapestről Szegedre költözik, itt fog lakni családjával együtt és átveszi a csapat trenirozását. Azonkívül már most résztvesz a szervezkedés munkájában, ami abból áll, hogy néhány
kombinációba
vett játékossal tárgyalni fog és lehozza őket Szegedre próbajátékra. Két-három játékosról van szó
akik h a beválnak, lényegesen erősebb csapatra
van kilátás, mint volt az elmúlt szezonban. A
tárgyalásoknak egyelőre tehát Szedlacsek szerződtetése volt a legfontosabb eseménye.
A tárgyalások a csapat többi tagjaival is megindultak. Néhány közülük szabadlistára fog kerülni,
ami azt jelenti, hogy a klub nem reflektál szolgálataikra a jövő évben. Szerződési ajánlatot kapott
több játékos, de miután már előbb igazgatósági
határozat volt a fizetések általános
redukciójára
az egész vonalon, valamennyi játékosnak kevesebb
fizetést ajánlottak fel, mint eddig volt. A redukció 20—25 százalék. A játékosok egyelőre idegenkednek a redukciótól, a vezetőség azonban záros
határidőt adott, amikorra választ kell adniok, elfogadják-e a felajánlott fizetéseket.
A Bástya havi büdzséje tulnőít azon a határon az
elmúlt évben, amit egy vidéki profiklub megengedhet és veszélyeztette az alakulat fennállását.
Egyensúlyba kellett tehát hozni a kiadásokat a
bevételekkel és erre legelsősorban a túlhajtott fizetésok leszállítását gondolták. A takarékosság azonban
nem csak itt fog a jövőben kifejezésre jutni, hanem az igazgatóság tervei szerint minden vonatkozásban a legszigorúbban ügyelni fognak, hogy feleslegesen egyetlen pengőt sem adjanak ki. A szegedi bevételi lehetőségek is azt parancsolják, hogy
szerény keretek közé kelt szorítani a klub kiadásait, mert a legtöbb mérkőzés Szegeden a legjobb
esetben csáb a tényleges kiadásokat hozza be.
A szerződtetési tárgyalások tovább folynak és
valószínűleg a hét végéig tartanak, amikor a klub
nyilvánosságra hozza a szerződtetett játékosok névjegyzékét

Ma délulán Bástya—Szabók-meccs
Újszegeden
Ma délután fél 7 órakor ac ujszegedi SzAKpályán Bástgas*abók
válogatott mérkőzés lesz,
amikor is a Bástya néhány ui játékost fog kipróbálni szerződtetési célból. A meccs nyilvános
jellegű, de belépődíj nincs. A Szabók válogatott
csapata erősen készül a mérkőzésre és az igen
tekintélyes játékerőt képviselő csapat erős munkára fogja kényszeríteni a profikat
Országos amatőrdönlőfe lesznek vasárnap. A Délkerület bajnoka ismét otthon játszik, ellenfele a
Pécsi VSK lesz.
Fuzionált Szombathelyen a SzAK és az SzSE.

SZINÉSZETI LEXIKON
egyetemes enciklopédiája.

Színjátszás
* SzinpadmUvészet
* Rendezés
* Film
Tánc * Varieté * Sziné&zies népszokások
*
Életrajzok.
A legkiválóbb magyar és külföldi szakírók közreműködésével szerkesztette
N É M E T H
ANTAL.
1000 káp (168 mümellékleten és a szövegben) mutatja be minden nép színjátszását, szinpadés színházművészetét, a primitív népek teátrális szokásait, báb- és árnyjátékokat, a tánckulturát, jelmezeket, maszkokat, afilmszinjátszáststb.

kittet díszes angol»
vászon-kötésben.
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Zürichi deviza zárlat; Páris 20.25.5, Londoni
25.05 egynyolcad, Newyork 514.82.5, Brüsszel 71.95,
Milánó 26.96, Madrid 60.25, Amsterdam 207.05,
Berlin 122.79, Bécs 72.70.5, Szófia 3.74, Prága 15.27,
Varsó 57.75. Budapest 90.20, Belgrád 9.12.5, Bur
karest 3.06.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.78—27.93,
Belga frank 79.70—80.10, Cseh korona 16.93—17.03,
Dán korona 152.80—153.40, Dinár 10.07-10.15, Dollár 568.10—570.10, Francia frank 22.45—22.75, HoL !
landi forint 229.40-230.40. Lengyel zloty 63.80—;
64.10, Leu 3.37—3.41, Léva 4.11-4.17, Lira 29.30-4,
30.10, Német márka 136.05—136.65, Norvég korona
152.80—153.40, Osztrák schilling 80.55—80.95, Svájci;
frank 110.80—111.30, Svéd korona 153.35—153.95.
irányzat; A mai tőzsde forgalmát ismét teljes
üzlettelenség, de általában j ó l tartott árfolyamok
jellemezték. Csupán kisebb vételek fordultak elő,
ugy az arbitrázsban, mint a helyi piacokon, lényeges üzlet csak Ganzban fejlődött ki, amelyef
a helyi piac keresett s ennek következtében 81
pengőre ment Tel. Zárlatkor az irányzat nyugodt.
A fix piac üzlettelen, gyenge, a valuta- és deviza,
piacon jelentősebb üzlet nem volt.
Hafáridős terménytőzsde zárlat; Magyar buza'
okt. köt. 19.00, 19.02, 18.84, zárlat 18.84-18.85.
Rozs okt. köt. 12.32, 12.05, 12.20, 12.05, 12 20,
zárlat 12.19—12.20. Tengeri jul. köt. 15.20, 15.17,
15.32, zárlat 15.32—15.33, aug. k ő t 15.14, 15 35,
15.28, 15.33, zárlat 15.32—15.34. Tranzit tengeri jul.
köt. 13.00, 13.05, zárlat 13.05—13.10, aug. k ö t 13.25,
13.35, 13.13, 13.15, zárlat 13.20-13.25. Az irányzat
szilárd, a forgalom élénk.
Budapesti terménytőzsde zári.,t: Buza 77-es tiszavidéki 19.00—19.20, u j 77-es tiszavidéki 18.80—
18.95, 78-as tiszavidéki 19.20^-19.40, 79-es tiszavidéki 19.40—19.60, 80-as tiszavidéki 19.50—19.80.
Rozs 10.90—11.10, u j 10.75—10.90. Takarmányárpa
I. 13.65-14.00, II. 13.25—13.50, n j 13.00-14.00. Zab
I. 16.00—16.30, II. 15.65—15 90. Tengeri tiszavidéki
15.80—16.10, egyéb 15.50—15.75. Repce u j 2575—
26.25. Korpa 8.60—8.75. Az irányzat barátságos,
ó buza gyenge, a forgalom közepes.
Csikágói terménytőzsde zárlat; Irányzat mindenütt szilárd. Buza juliusra 90—90 egynyolcad,
szeptemberre 92 hétnyolcad—93 egynyolcad, decemberre 98 háromnegyed—hétnyolcad. Tengeri juliusra 77 háromnyolcad, szeptemberre 75 hétnyolcad, deccemberre 68 hétnyolcad. Zab juliusra 33
ötnyolcad, szeptemberre 36 egynyolcad, decemberre 39 háromnyolcad. Rozs juliusra 48 egyketted, szeptemberre 52 egynyolcad, decemberre 57
hétnyolcad.

Sszerteessztöi Usenet
Szinház. Teljesen igaza van, mégis ilyen ügyekről nem bocsájlkozhaíunk vitába. Véleményünket
a kérdéses alkalommal a megfelelő helyen közöltük.

1930 julius 10.
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»ITALIA«
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9
A gépészek számát Ciocca egészítette ki.
Soványan, véznán övé a könnyüség előnye.
Szintén nagy ellenálló ereje volt.
Évek óta barátságban volt velem. Nemcsak
az iparos dere kasságát, hanem erkölcsi jellemét is értékelni tanultam benne. Bizonyos
ertelemben már 6 is részese volt a »Norgec
expedíciónak, mert Kingsbaybe kisért bennünket Kedves, vidám bajtárs volt, kinek
tpj^ésasetes humora ránkragadt
Mmtnogy a gépkezelők és gépmesterük kiválasztása elsőrendű személyekre esett, Cerioni munkája fölösleges volt a léghajón.
Mégis esetleg értékes lehet jelenléte Kingsbaylien rendkívüli mechanikai képességei miatt
Ezenkívül a repülés alatt szolgálhatott a külünböző vezetőmüvek mellett, különösen a
magassági kormánynál. Hosszú tűnődés után
elhatároztam, hogy őt is beveszem. Igy az
olaszok, akik a »Norge« expedícióban közreműködtek, résztvettek az »Italia« repülésében is.
A legénység kiegészítésére a léghajózáshoz
még két tengerésztisztre is szükség volt a
csillagászati megfigyelésekhez, továbbá egy
kormányosra az oldal- és a magassági kormány részére és két rádiótelegrafistára.
A két tisztért a tengerészeti minisztériumhoz fordultam, amely különösen Mariano és
Zappi korvettkapitányokat ajánlotta. Mindkettőnek, de különösen Zappinak gyakorlati
tapasztalatai is voltak a repülés terén.
A bemutatkozásnál rendkívül jó benyomást
tettek rám. Különösen feltűnt kifogástalan
modoruk.
Kiválasztásukat sohasem bántam meg. Az
előkészítő munkáknál meg voltam velük elégedve. Később a Milánóból Stolpba és Stolpból Kingsbaybe való változatos repülésnél alkalmam volt, hogy nyugodt és fegyelmezett
magatartásukat megcsodáljam. Egyébként az
egész legénységről hasonlót mondhatok.
A tengerészet e két tiszttel együtt még két
másikat is küldött a választáshoz, akik közül
különösen Yiglieri tetszett meg. Miután kitudakoltam előéletét, az oldalkormány kezelésére
ós a másik két tiszt segítségére óhajtottam
A későbbi tragikus események megmutatták,
hogy szerencsés volt tisztán ösztönszerű váI osztásom
Végül a magassági Kormány mellé Cecionit állítottam Trojani oldalára.
Ezt a fiatal, derék mérnököt már 10 éve
ismertem. Nemcsak a tervet dolgoztam ki
vele és különböző léghajókat konstruáltunk
együtt, hanem ő csinálta a »Norge« expedíció legtöbb élőmunkáját is. Képzett és lelkiismeretes technikus, kötelességeinek kivitelében szörnyen nyugodt és megfontolt, ezenkívül
figyelemreméltó tapasztalatai voltak a repülés terén. Már Japánba is elkísért Ákkor
is a magassági kormányt kezelte éspedig azon
a léghajón tett repülésünk alatt, amelyet a
japán tengerészeinek Olaszországban építettem. Ezidőbcn* nagyon tehetségesnek
bizonyult és ezért nem gondolkodtam sokáig azon,
hogy engedélyezzem-e az »Italia«-expedicióban való részvételét
Nemcsak az expedíció előkészületeinél volt
nagyon értékes, hanem derekas segítőm volt
a léghajó vezetésénél is. Nemcsak a hajó átszerelésénél,. hanem az expedíció felszerelésnek előkészítésében is segített. És frilajdonkéepn senki sem volt a legénység között, aki
olyan jól tájékozódott lett volna a léghajó
minden egyes részével és összetételével,
mint ő.
Mint ismeretes, a két rádiótelegrafista Pcdretti és Biagi volt Ez a választás sem lehevolna jobb. Hivatásuk tökéletes ismerete, kényelmet, pihenést és veszélyt megvető nagy
ftzikai ellenállóerővei párosult Bizonyára

méltó volt mindkét altiszt, hogy a »Norge«
veteráncsoportjához csatlakozhassanak. Ami
teljesítményeiket illeti, nem volt különbség
köztük. Külsőleg az egyik szőke, kékszemű
és vékony volt ugyan, a másik sötét és robusztus, de mindkettő igazi olasz. Fizikailag teljesen elütök és mégis egymáshoz hasonlóan
jószivüek és naivak.
(Folyt, kőv.)
Felelős szerkesztő. PÁSZTOR J ó Z S E F .
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Szeged sz. kir város polgármesterétől
18.453—1930. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szeged sz. kir. város belterületén végzendő,
az előméreti költségszámítások szerint összesen mintegy 107.000 m a utborkolási és evvel
kapcsolatos munkálatoknak vállalati uton való
biztosítása végett

1930. évi augusztus hó 14-én d. e. 10 órakor
a városháza tanácstermében (I. em. 3) nyilvános versenytárgyalás iog tartatni, illetve az
aiánlaiok ugyanezen helyen és időben nyilvánosan fognak felbontatni.
E*en versenytárgyalás minden kötelezettség
nélkül történik és a munkák végrehajtását
csak akkor fogom elrendelni, ha az idevonatkozó tőrvényhatósági bizottsági határozatot a
m. kir. kormány jóváhagyta.
A vállalati összeget a vállalkozó tartozik a
városnak hitelezni, fehát afánlattevő köteles
a'áníafával kapcsolatban Szeged városának
legalább 20 (Husz) évi törlesztésre szóló hitelezési ajánlatot nyuitani, a törlesztést, úgyszintén a kamat fizetését is a város csak
1932-ben fogja megkezdeni.
Ajánlatot csakis Szeged sz. kir. város mérnöki hivatalában 5'— P előzetes lefizetése
ellenében beszerezhető űrlapokon lehet tenni.
A burkolandó uccák, utak és terek ajánlati
költségvetésének vonatkozó tételében előirt
burhoiatnemektő) eltérő bármily más burkolatra is lehet ajánlatot fenni, ajánlattevő azonban iertozik az általa ajánlott burkolatnemet
pontosan körülírni s az ajánlati költségvetésben az evvel kapcsolatban esetleges szükséges változtatásokat keresztül vezetni.
A szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt. sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül, vagy posta utján beadott ajánleiot a
következő felírású borítékban: .Ajánlat Szeged sz. kir. város belterületén végzendő útburkolati és evvel kapcsolatos munkákra" az
ajánlati összeg 2°/Vának megfelelő óvadékképes értéknek közigazgatási letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával együtt az árlejtés
napiának délelőlh 10 órájáig a tanácsi iktató
hivatalba (Városháza, földszint) kell benyújtani.
Az óvadékot Szeged sz. kir. város közigazgatási letétpénztáránál kell letenni, az árlejtést
megelőző nap dáli 12 órájáig.
Azon pályázók, akik ajánlatuk benyújtásakor Szeged sz. kir. város hatóságával üzleti
összeköttetésben még nem állottak, kötelesek
szállítóképességűket, megbízhatóságukat azon
kereskedelmi és iparkamera igazolványával
igazolni, amelyhez vállalatuk telepe szerint
tartoznak.
A vállalkozók részére kiadott s általuk egybefűzött teljes kiírási művelet átkötő zsinórját a
páhárónak ajánlati borítékán alkalmazott pecsétjével kell ellátni.
Ajánlattevők aiánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben marednak.
A hatóság fenntartja magának azon jogoi,
hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlott
árra tekintet nélkül szabadon választhasson,
í-sef.eg az összes ajánlatokat mellőzze, vagy
a munkát más ulon biztosítsa.
Szeged, 1930 julius 8-án
Dr. Pálfy József
h. polaármeslp'.

Apróhirdetések
3
Szépen bútorozott szoba
fürdőszoba használattal egy
esetleg két személy részére azonnalra is kiadó. Kölcsey u. 11., II. em., ajtó 6.
Bútorozott szoba azonnalra kiadó. Valéria tér 14.,
II. 1.

Három szobás modern lakals külön folyosóval aug.
l-re kiadó. Báró Jósika 14.
Emeleti szoba, konyha és
egy udvari szoba kiadó. Rigó u. 8. Ugyanott asztalosinas tel vétetik.
Szép nagy uccai szoba üresen azonnal kiadó. Somogyi ucca 22.

Ismét olcsóbb
a Bures kenyér!
Hófehér. kilója 2 6 fillér
Félbarna kilója 2 4 fillér
Keresek megvételre használt 1/2 akkumulátort üzem
képest Dobó ucca 36.

6-76
telefonhívásra mindennemű prima tüzelőanyagot
azonnal szállttok
48

P o p p e r G.
u t ó d a
Arany

nono!

j

János-u.

13.

m

m

m

Neomáler kenyér fióküzlete

Foglalkozás^,

Iskola ucca házban és P&rlal
körül S. szám alatt, ahol a
fehér kenyér kilója 2 © flUér
félbarna „
„
24
rozs
.
.
ÍO
.3

Jobb varrodába tanulólányok felvétetnek,
polgári
iskolát jártasok előnyben
részesülnek. Széchenyi tér
7., n . 24.

Zongora, rövid, keresztho.
ros, alig használt, komoly
vevőknek, ritka alkalmi vétel, olcsón eladó. Horváth
Mihály ucca 9., ajtó 7.

Irodai munkák

Kitilnfi Izii kenyér kapható
Bartos Ferencznél

elvégzését, esetleg fél napra is
szerény igények mellett vállalom. Megkeresést „Irodista" jeligére a kiadóba.
175

Jobb nő vagyok, magányos
úrhoz gazdasszonynak elmennék, vidékre is. Lech.
ner tér 7.
Ügyes varró- és tannlólányokat felveszek. Gál Anna, Valéria tér 11.
Bejárónő a délelőtti órákra jó bizonyítványokkal felvétetik. Kálvária u. 37.

Csaba u. 74. sz. a., ahol
a fehér kenyér kilója 2 6 tSXSér,
félbarna
„
„
24 „
rozskenyér „
„
16 • S

Elköltözés miatt ebédlő, bá.
ló, zongora és egyéb holmi sürgősen eladó. Kölcsey
ucca 11., n . 6.

Halló! ncgngllt
líeumájT kenyér fióküzlete

SsenfgySrgy fér 5. sz&m alatt
(gyógyszertár mellett), aljol a
fehér kenyér kilója 2 © fillér
félbarna „
„
24
. u
rozs
„
„
tö
»g

Vezendy Béla t m a m i j

motor-, kerékpár-, autójavító műhely, autogén

heg-gesztés
118
H a z l n c z g ncca 91.
Keresek nappalra hétköznapokra 4 éves fiamnak
felügyelőt hazaviheti, vagy
lakásomon maradhat Gyermekszerető 2 jeligén a kiadóba
Megbízható, főzni tudó mindenes kéttagú családhoz ke.
restetik. Deák Ferenc ucca
18., I. 4.

LLMiauü

Molett jeligére levél van,
kérem' a kiadóban átvenni
Három egyetemet végzett
jóbarát szép csónakpartner,
nőket keres. Mi vígan élünk
jeligére.
Csónakomba fiatal, intelligens urileányt partnernek
keresek. Leveleiket >Pajtást
jeligére a kiadóba.
Igazi magányos nő barátságára vágyom. Érdekmentesen. Választ > Művészeti
jeligére a kiadóba.
•MMMWMMMMMMWMMBaHMMM'

Ha jóizQ
163
Neumájer kenyeret

A Molett jelige megjelölt
helyen nem volt ott, kérek választ, hogy
miért
nem. >N. J.« jelige.

Hófehér 26 /..
félbarna
24 tlllér rozs, IS fíilér.

Előkelő dúsgazdag.
nein
fiatal igazi u r ismeretségét keresi egy nagyon csinos, magas, jóalaku nrileánv. >Piszkrécióc jeligére.

akar, keresse fel Mikszáth Kálmán ucca 8. sz., Kossuth "Lajos
sugárut 81. sz. és Szentháromság n. 13. sz a. üzleteket, hol

Zimmermann harmóniumot
veszek Patkó Olivér, Ckány,
Csonka-Biharvármegve

Mmmimm
Neumaver kenyér fióküzlete
Kolozsvári tér 3. és Somogyitelep L UOCA „T." sz. alatt, ahol
a fehér kenyér kilója 26 fillér,
félbarna
„
„
24
rozskenyér „
.
16 „ g

Eladó egy uj varrógép, egy
uj ágy. Szeged, öthatom
ucca 50.

Hölgyeim!

i w m m

34 éves özvegy vendéglősné férjet keres,
magas,
fess úriember személyében.
Kalandorok kíméljenek. —
•Jószívű tc jeligére.

KÜLÖNFÉLÉK
Uccai betonozott nagy raktár vagy mühclvhelyiség kiadó. Vadász ucca 4.

Fürdőidényre ondoiál-

íassáf* halulíaf tartósan ü é p p

Párisi tanulmányaim alapján szakszerűen végzem.

Fefcele

S ú n a o t n é

el.
63

SS'SSmTS!

KiláíSz&ödésekel
heljben

A

s vidékre felelősség mellett jutányoson vallat

Poklák Nándor Vrinvl nccn 5. "TVefon 2—68

