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A német—osztrák vámunió
és a szegedi közgyűlés
Nem hisszük, hogy annak a szegedi indítványnak, amelyik Magyarországnak a
nésaet—osztrák unióhoz való csatlakozását sürgeti, a világpolitika eseményeire
lesz olyan hatása, mint a chequersi találkozónak, — mégis foglalkoznunk kell ezzel az indítvánnyal is, mely Szeged város
közgyűlését akarja megmozdítani a német—osztrák v á m u n i ó h o z való csati akosásunk érdekében.
Nem hisszük, hogy túlságosan indokolt
• o l n a a merkantil és agrárérdekeltségek
képviselőinek egymás elleni ugrasztása a
közgyűlés termében s nem hisszük, hogy
ennek az indítványnak eredménye más
lesz. Nagyon sokra becsüljük a törvényhatóságok felirati jogát, természetesen
nem gyakorlati megfontolások miatt, mert
aligha lett még törvény azért, mert a
törvényhatóságok törvényt sürgettek s
aligha maradt el még kormányzati intézkedés csak azért, mert a törvényhatóságok tiltakoztak ellene. Amikor azonban a
polgárság választottjai ültek a közgyűlés
lennében, de talán igy lehetne még szabatosabban fogalmazni: ka a polgárság
képviselői ülnének a közgyűlés termében,
akkor természetesen nem kis jelentősége
lenne annak, hogy a közgyűlési határozatokban megnyilatkozó országos közvélemény mit Jielyesel és mit itéí el. A közgyűlés mai összeállítása azonban m á r
eleve aggályossá teszi azt. hogy a közgyűlések határozataiban a nemzeti közvélemény megnyilatkozását lehessen látni.
Az indítvány azonban más jelenségre
ís felhívja a figvelmet. Szinte szokásossá
vált a szegedi közgyűlésen, hogy nem a
közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekkel
keltik fel a legszenvedelmesebb vitákat.
Emlékezünk arra, hogy milyen szenvede!mesen csaptak össze háztulajdonosok és
lakók a lakások felszabadításának kérdésében. holott a lakások felszabadítása nem
tartozik a közgyűlés hatáskörébe. Milyen
hevesen csaptak össze a közgyűlés tagjai
a birtokforgalom szabaddátétele kérdésében is, pedig ennek a kérdésnek rendezése
semmiféle vonatkozásban sem tartozik a
közgyűlés intézkedési körébe. Azt a sok
harci készséget, elvhüséget,
elszántságot
és temperamentumot, mint az ilyen dekoratív kérdések körül pazarolnak el a közgyűlés tagjai, i n k á b b a város ügyeinek
közvetlen intézésére, a tulajdonképeni városi feladatok megvalósítására, a városi
polgárság legalább legégetőbb problémáinak megoldására fordítanák! Talán akkor
a szembenállásuk sem volna olyan érintkezésnélküli, annyira rideg, mint amilyennek most látszik s talán a közös probléma
közös megoldása az egyetértés szellemét
is kifejleszthetné legalább a közösen vallott feladatok megoldásának megkönnyítésére.
Az inditvány benyújtása azonban más
tekintetben is aggályokat kelt. Ismeretes,
hogy a német—osztrák u n i ó terve milyen
ellentétet keltett nemcsak a kisántánt* de
E u r ó p a vezető országai előtt is. H a mi,
mert csatlakozni akarunk, védeni akarjuk
a német—osztrák uniót, akkor aligha te-
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szünk j ó szolgálatot, ha a magyarság közvéleményét most szólítjuk fel csatlakozásra. Az unió ellenzői bizonyára minden
érvet fel fognak használni ennek meghiúsítására s bizonnyal csak nekik tennénk szolgálatot, h a a német—osztrák
v á m u n i ó létrejötte előtt m á r felráznánk
a magyar közvéleményt a csatlakozás
mellett. Legalább a v á m u n i ó létrejöttét
kellene megvárni, mielőtt a törvényhatóságokat ebben a kérdésben állásfoglalásra
akarjuk birni s Magyarország csatlakozásának kilátásbahelyezésével ne szaporítsuk Benesék harci eszközeit
Ugy gondoljuk azonban, hogy érdemben is több megfontoltságot érdemel ez
a kérdés. Ha a v á m u n i ó h o z ugy lehetne
csatlakozni, hogy több agrárállam az
uniónak tagja nem lesz, akkor talán lehetne üdvözölni ezt a törekvést. A német—
osztrák unió létrehozói azonban elsősorban is R o m á n i á t hivták fel csatlakozásra.
Nagyon pontos számítást igényel még az
a kérdés, hogy m i lenne a magyar agrártermékek sorsa, ha az olcsóbb r o m á n ga-

a

ELŐFIZETÉS- Havonta helyben ).20
v l d t k e n é * B u d a p e s t e n 3*00, K U l f » l d » n
tt*40 p e n g d . * E g y e * t z A m A r a h í l k t l * n a p le. v a t d r .
Ünnepnap
1111. HI»d e l é l e k felvitele tarifa ««erlnl. Megjelen k h « l f d k i v i t e l é v e l n a n o n l n rr-iqrl

bonával is fel kellene venni a versenyt
egyazon vámterűlet határain belül. Mert
R o m á n i a csatlakozása esetére természetesen Magyarországba is épp ugy jöhetne be
az olcsóbb r o m á n gabona, m i n t ahogy a
magyar agrártermékeket szeretnénk bevinni Németországba. S m i lesz hizott
m a r h á i n k értékesítési lehetősége, h a Jugoszlávia is csatlakozik m a j d a vámunióhoz? De elsősorban: m i lesz a sorsunk,
h a Oroszország a maga dumpingáruival
és dumpingáraival is belép az u n i ó b a ?
Mert az unióhoz minden állam meg van
hiva s egyetlen állam csatlakozásáról sem
fognak lemondani s főként nem fognak
lemondani azoknak az államoknak csatlakozásáról, melyek jobb piacot nyújtanak
ipari cikkeikre s olcsóbb agrártermékeket
kinálnak.
Mind ezek a szempontok azt bizonvitják, hogy ezt a kérdést nem a törvényhatóságoknak kell letárgyalni s hogy a
törvényhatóságok idejét, munkakedvet és
energiáját nem a hatáskörüktől ennyire
távoleső kérdésekkel kell foglalkoztatni.
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Curtius és B r U n l n g a „nem hivatalos" tárgyalások után
kihallgatáson Jelennek meg ax angol királynál
London, április 8. Az a meghívás, amelyet
MacDonald és Henderson intézett Németország miniszterelnökéhez és külügyminiszteréhez — londoni közlések szerint — , tisztán egyéni Jellegű.
MacDonald és Henderson tanácskozásokat folytattak Grandival és Briand-nal, de eddig még nem
volt alkalmuk arra, hogy Brúninggel és Curtiussal
hasonló módon
találkozzanak.
MacDonald és
Henderson épen ezért nem hivatalos Jellegű tanácskozáson akarnak
összejönni
a birodalmi
kancellárral s a birodalmi
külügyminiszterrel,
hogy a leszerelési probléma jövőjét és más függő
kérdéseket megvitassanak velük. Londonban már
jóval a német—osztrák vámunió tervének közzététele előtt határozták el a két német államférfi
meghívását Az a hir, amely szerint ugyanakkor
Brtand-t és GrandH is meghívták Londonba, nem
felel mog a valóságnak. A francia és az olasz
külügyminisztert az angol kormány egy más alkalommal akarta Londonban vendégül látni, még
pedig a most kérdésessé vált angol—francia—
olasz flottaügyi egyezmény aláírásakor.
Londonból jelentik: A Reuter Iroda ugy értesül
Berlinből, hogy Brüning kancellár és Curtius külügyminiszter Junlns 5-én érkezik Angliába. A né-

liiulescu
„Korlátlan

met kancellár és a külügyminiszter 5-ig marad
Londonban.
Az utazásról Berlinben a kővetkező jelentéit
adták ki:
Brüning és Curtius junlus 5-én, tehát a Népszövetség ülésszakának
befejezése
után
utaznak
Angliába, ahol mint MacDonald és Henderson
vendégel, négy napol töltenek- Pénteken, juniu*
5-én érkeznek Ixjndonba, ahol MacDonald és Henderson fogadják őket és velük együtt azonnal tovább utaznak Chequersbe. A bizalmas tanácskozások hétfőig tartanak, azután Brüning és Curtius
visszatérnek Londonba, ahol kihallgatáson Jslranrk
meg az angol király előtt
A hivatalos közlemény
magyarázata szerint
Brüning és Curtius azért látogatnak el Angliába,
hogy a két kormány tagjai barátságos psztnecsi r«
keretében tárgyalják meg azokat a kérdések t,
amelyek a bél államot érdeklik.
A két német államférfi látogatásának hivatalos
bejelentését az angol sajtó nagy megelégedéssel és
örömmel üdvözli és azt hangoztatják, hogy Henderson meghívása a német—angol viszonyra csak
j ó hatással lehet

Bukarestbe

felhatalmazást
kell kapnom,
a kablnetalakltást—

érJteszeii
csak akkor
mondotta

vállalom

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n - I kifejteni, hogy az országot a jelenlegi srulyos helvt é se.) Bukarestből jelentik: Tft ilescn dezignált | zetéből kivezessék. Nem akarok személyeskedő pominiszterelnök szerdán este Bukarestbe érkezrtt
litikai kísérletekbe bocsájtkozni és csak abban az
A pályaudvaron beszállt a kocsijába a Dln-fateacu | esetben vállalom a k o r m á n alakítást, ha korlát an
munkatársa, akinek kijelentette, hogy még nem
felhatalmazást kapok. Megfelelő muníciót és fegyadott végleges választ a kabinetalakitásra vonatvereket kell kapnom, mielőtt döntök, de kész
kozó meghívásra.
vagyok arra is v hogy saját élő húsomba vágjak,
ha az ország megmentéséről van szó.
— Előbb meg kell vizsgálni a bukaresti helyzetet — mondotta Titulescu. Románia jelenleg
Végül kijelentette Titulescu, hogy a törvénysúlyos gazdasági válságban szenved. Nincsen idő
hozástól nem fél és meg van arról győződ \e,
intrikákra és üres szóbeszédekre, hanem éveken
hogy a parlamentben többséget tudna szerezni
át tartó, céltudatos, megfeszített munkásságot kell
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Fegyenclázadás
Auszíria legnagyobb fegyintézetében
(Budapesti

tudósítónk

tcl'fonfclentése.)

Bécsből jelentik: A felsflausztriai garsteni
fegyházban nagyszabású fegyenclázadás ját-

szódott le. 370'fegyenc a rossz élelmezés miatt
megtagadta
a munkát,
felverte
szétverte az ajtókat,
ablakokat,

az
épületet,
munkapado-

kat. A' viharos lázadás két napig tartott, mig
Bécsből erősités nem érkezett. A feggórök a
segéd csapatokkal

leverték

a

lázadókat

és

a

lázadás 40 vezetőjét magáneellákba záriák.
A nyugalom csak szerdán délután állott
helyre.

A kereskedelmi tárca vitájával
megkezdték
a költségvetés tárgyalását

„A kormánynak gondoskodni kell a racionalizálás kflvelxezlében munka nélkül
maradi emberek elhelyezkedéséről" — A kereskedelmi szerződések, a rádió és
a tarifapolitika ügye a képviselőház pénzügyi bizottsága előli
Budapest, április 8. Ma délelőtt kezdte meg a
képviselőház pénzügyi bizottsága a költségvetés
tárgyalisát Elsőnek • kereskedelmi tárcát vették
M.
Ax előadó ismertette a kormány útépítési progr a m j á t Eddig az állami utakból mintegy 300 kilométer, az összekötő utakból 250 kilométer és
a bekapcsoló utakból 650 kilométer ut épitíse
fejeződött be, illetve van folyamatban. Ezután a
rádióberuházási tervet ismertette. Nagy érdekeink
fűződnek ahoz, hogy rftvldhulláani rádióállomást
állítsunk fel és reluls-áüoniasokat építsünk Tervbe
vették egy 150 kllowattos leadóállomás építését
Csepelen. Ez mintegy 2.5 millió pengőbe fog kerülni, amit a Rádió és Telefonhírmondó vállalt
magár*. Az Államvasutaknál nem olyan kedvező a
kép, mint a postánál. Ennek egyik oka, hogy a
vasutak személyzeti és tehertarifája a háboruelőttl nívón mozog. Hozzájárul »hez az is. hogy a
Máv. messzemenő kedvezményeket kénytelen adni
gazdaságpolitikai okokból, ami 49 millió pengő
bevételcsökkenést jelent.
Beok Lajos szólalt fel először. Magyarország
Jövendő gnzdasági helyzete — mondotta — azon
fordul meg, sfkerill-r olyan kereskedelmi össze
kftltetéseket kötni a körülöltünk fekvő államokkal,
•melyek mezőgazdasági feleslegeink elhelyezésit
biztosítják anélkül, hogy nngy áldozatokkal szépen
kifejlesztett iparunk éli tere jét elvágnánk. A német—osztrák vámunió kérdésében mi nyugodtan
várhatjuk a további fejleményeket, mert ha létrejön a vámunió, ugy ipari exportjuk elsősorban
kelet felé irányulna és ez nélkülünk, rajtunk keresztül nehezen losz megvalósítható. Sokkal nehezebb a helyzetünk a küszöbön álló Osztrák—
olasa és esetlege* német kereskedelmi megáll apod.<*ajiik felé Ausztria ugy látszik még az eddig
odairánynló mezőgazdasági exportunkat sem akarja
garantálni. Nekünk minden eshetőségre biztositanunk kell magunkat és ha azt a biztosítékot
nem kapjuk meg a német államoknál, keresnünk
k«li Csehországban.
Farkas Elemér a papirkérdéssel foglalkozott.
Véleménye szerint a magyar gyárak semmivel sem
termelik drágábban a papirt, mint más gyárak,
nem kell tehát vámemeléssel segítségükre lenni.
A drága papirossal kulturát terjeszteni nem lehet A kultúrfölény megóvására olcsó papirt kell
biztosítani.
Temesváry Imre szerint a régi sérelmek megoldását igéri a miniszter és törvényjavaslattal kivánja a közmunkaváltság terheit mérsékelni, a kisipart részesíteni kivánja a közszállitásokban és a
kisipart ugy óhajtja megszervezni, hogy a kisiparosok a kölcsönhöz tényleg hozzá is Juthassanak Kérte az algvöl hid mielőbbi megépítését
Farkas István a kormány iparpolitikájának szociális hiányosságait fejtegett. Hangoztatta, hogy
• kormánynak gondoskodnia kellene arról,
hogy a racionalizálás következtében munkanélkülivé váll emberek
elhelyezkedhessenek.
Tiltakozik a Bala-féle cipőgyár letelepedése ellen,
mert az mintegy 15* ewr kisiparos egzisztenciáját
veszélyezteti. Követeli, hogy a kormány akadályozza meg a cseh gyár letelepedését. Ezután a
rádióval foglalkozott s hangoztatta, hogy a Rádió
és Telefonhírmondó Rt. privilégiumot élvez az
államtól és olyan szellemben kezeli a kormány
a rádió kérdését, amely nem felel meg az által á n * felfogásnak
i

A
rádiótérsaság álljon egyetemlegesen
minden társadalmi osztály szolgálatában
Schandl Károly: A magyar rádió iránt a kül-

föld a legnagyobb elismeréssel viseltetik és volt
ellenséges országok is azt mondják, hogy a magyar
rádió működése a legnagyobb elismerésre méltó.
Szerinte minden jel arra vall, hogy elértük már
a gazdasági mélypontot és most az emelkedés következik.
Várnai Dániel meglepetéssel hallja, hogy a kereskedelmi tárgyalások folyamán az osztrákok 20
százalékos, az olasz-ok pedig 15 százalékos ipari
exportnövekedést követelnek és hogy a magyar
kormány ezen az alapon komolyan tárgyal Arra
kéri a miniszteri, hogy a Máv. munkabérpolitikájdt
változtassa meg
Iliid János kereskedelemügyi miniszter
válaszolt ezután a felszólalásokra. Az általános
gazdasági helyzettel foglalkozva,
azt mondotta,
hogy ma már Európa rájött arra, hogy a háború
utáni gazdasági politika mindinkább érvényesiti
a maga rossz következményeit és kiélezi a helyzetei az, hogy a világpiacon a nyers termények
ára rohamosan esett. Amikor mezőgazdasági válságról beszélünk, ugyanakkor Ipari válságról is
beszélhetünk. Ezek a jelenségek mind azt jelentik, hogy mindenki érzi, hogv « dolgok nincsenek
rendben és mielőbb megoldást keli keresni. A
magyar álláspont az, hogy legyünk elkészülve
minden eshetőségre. Az agrárválság olyan probléma. amelyet az agrárállamok saját eszközeikkel
megoldani nem tudnak. Magyarországot illetően a
kérdésben a tárgyalások folyamatban vannak, nyilatkozni nem tud, de a legnagyobb körültekintéssel folytatja a tárgyalásokat, figyelemmel van a
magyar ipar érdekeire is.
Az iparetstületek reformjával és az érdekképviseleti szerv kérdésével foglalkozva, bejelentette,
hogy az erre vonatkozó törvényjavaslat elkészült
és most az egyes érdek képviseletek előtt fekszik, hogy észrevételeiket meglehessék. A miniszter ezután az útépítési politikáról beszélt.
A
Máv-nál 24 millió pengős beruházás van folyamatban és a beruházásokat folytatni kívánják. A
tarifapolitika tekintetében azt mondották,
hogy
amit meg lehetett tenni a gazdasági élet érdekében, azt a kormány meglelte. Bejelentette, hogy
általános larlfar«v|ziól terveznek.
A telefonhálózat fejlesztés® program szerint történik és a forgalmat a díjtételek leszállításával
kell fokozni. A rádió szerinte nagyon szépen teljesiti hivatását. Nem hajlandó azt pártpolitikai célokra átengedni. Visszautasítja azt. hogy a rádió
pártpolitikai célok szolgálatában ál ott volna
A bizottság ezután a kereskedelmi tárca költségvetését általánosságban elfogadta.
A pénzügyi bizottság légközelebbi ülését holnap
délelőtt tartja, amelyen a kereskedelmi
tárca
költségvetésének részletes tárgyalása, valamint az
igazságügyi és népjóléti tárcák költségvetésének
tárgyalása szerepel.

Pénzhamisító műhelyt
lepleztek le Pécsett
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pécsről jelentik: A nemesbéli csendőrség
szerdán letartóztatta Ember Géza egykor dúsgazdag malomtulajdonost, akinek a padlásán teljesen
berendezett pénzhamisító felszerelést gépeket és
kohókat talállak. A nyomozás névtelen feljelenlés
alapján indult meg, hogy Ember lakásán fegyvereket rejteget. Ember azt vallotta, hogy teljesen
tönkrement és utolsó pénzén vette meg a hamis
pénzek gyártásához szükséges gépeket

Klebelsberg előadása
Butianesfen
az életképes vidéki mefropolisokrél
„Ez alföldi egyetemektől többet várnak az egyszerű tanításnál"
Budapest április 8 Az Országos Nemzeti K!«rt>ban szerdán este gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter előadást tartott az alföldi és a városf
gondolatról. Előadásában ismertette a magyar városfejlesztés htstórikumát, rámutatva Budapest fejlődésének okaira. Hangoztatta azonban, hogy egy
8,709 000 lakosra apadt ország nem engrdheti meg
magának annak a cent ralizáló politikának a folytatását, amelyei egy 21 milliós ország megengedhetett. Budapest fejlesztésének gondolatáról
nem
mondunk le — mondotta —, de ennek a fejlesztésnek nem a prolelártömegek ide csoportosításával, hanem más egészséges tényezők utján, az
idegenforgalom kifejlesztésével kell megtörténnie.
A kontinensnek nincs egyetlen városa, amely a
milliós város kényelme mellett a héwizes fürdőknek olyan gyógyerejét egyesítené, mint Budapest A Margitsziget, Óbuda és az északra fekvő
szigetek bevonásával, valamint a budai hegyek
szépségeinek kellő kihasználásával lg n nagy Idegenforgalmat lehet létesíteni. Ezen a terüle'en
kell a főváros fejlesztését keresni, nem pedig
olyan utakon, amelyek csak ujabb vért vesznek
el az amúgy is vérszegény vidéktől s amelyeknek áldozata lett Székesfehérvár, Komárom, Esztergom, Vác és Cegléd.
— Az újjáépítés korának az a feladata — mondotta —, hogy életképes vidéki metropolisokat
teremtsen. Melyek a városképző erők Magyarországon? Rendesen a vármegyék azok, amelyek
a gazdasági táplálóterületet adják. A mi magyar
megyéink azonban kicsinyek. Sokkal kedvezőbb
a helyzet Ausztriában^ Németországban é« Olaszországban, ahol a provinciák nagy közigazgatási
egységek. A magyar megye csekélyebb lakosságával csak közepes városokat hozhat létre. A német
kis fejedelemségek és az olaszok is becsületbeli
kötelességeiknek tartották, hogy tudományos akadémiát, egyetemet, muzeumot, szinházat létesítsenek. Ezek a városképző tényezők nálunk hiányzanak. Nálunk a nagyvárosképző <rőt a fcét alföldi
egyetem vette át, amelyektől sokkal többet várunk az egyszerű tanításnál. Ezek az egyetemek
akkor teljesítik hivatásukat, ha
a tudomány
eszközeit szolgálatába állítják az Alföld nngy szükségleteinek. Az Alföld kutatására Szegeden és Debrecenben megalakult az Alföld kutató Bizottság,
ezekből lesz idővel az Alföldkutató tanács.
— Trianonnal esak három város nyert: Miskolc,
amely Kassa tápláló területét, Debrecen, amely
Nagyvárad tápláló területének
és
Békésesabo,
amely Arad tápláló területének egyrészét kapta
meg. Ezzel szemben a fogyó városok egész sorát
látjuk;
Hódmezővásárhelyt, Makót Nagykőröst,
Jászberényt, Kunszentmártont, Kalocsát, Hajdúszoboszlót, hogy csak az Alföldön maradjunk Az
egyetemi városok viszont előre törtek.
Szeged
123.000-ről 135.000-re, jóllehet a környékén lévő
városokban visszaesés, vagy pangás látszik; Pécs,
amely elvesztette megette.s országrészét, 47.000-ről
62.000-re szökött,
Debrecen
podig
103.000^01
117.000-re emelkedett. Felszólalásaimban és cikkeimben mindenkor refrénszerüen tért vissza az
egyetemek nagy városfejlesztő hatása. Városfejlesztő energiát adnak még a középfokú tanintézetek is.
— D« nemcsak • kulturális Intézményeket kel?
a városi gondolat szolgálatába állítani, hanem ax
esztétikát Is. Bossz várospolitikát követ az, aki
abban keresi a takarékosságot, hogy a város primitív maradjon, mert akkor a város falusi nívóra
sülyed. Már pedig nemcsak emberhalál van, hanem városhalál is. Hazánk meglehetősen tele van
városhalottakkal. Ki keli fejleszteni a vidéki sajtót
is erőteljesen, elég példát látunk erre a külföldön.
Meg kell állapítani minden magyar város hivatását és egyéniségét és ennek megfelelően bízónvos nemzeti munkaelosztást létesíteni közöttük.

flz albán király merényiül
a bécsi esküdtszék előtt
(Budapesti tudósitónk telefonjeleat é s e . ) Bécsből jelentik: Zogu albán király merénylői ellen júniusban tartják meg az esküdtszéki főtárgyalást. A rendőrség
a tárgyalásra
messzemenő intézkedéseket foganatosított, nehogy
megismétlődjék a prágai eset, amikor Czena bég
gyilkosát a törvényszéki tárgyaláson lelőtték.
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Ujabb riszsierm e l é s l UisérleieK
a Fe&éríónál
Nétl
Ne&éxségek

a vízellátás

(A TMrrtttgyarorrzdg mankatársálólj
Megírta a
Délmagyarország, hogy a mult évi sikertelen kiaérletezések után az idén egy vállalat a rizstermelés bevezetésének gondolatával foglalkozik.
A terv az volt, bogy a Fehértónak a városi halászat
céljaira kijelölt területén, az egyik százholdas darahon hajtják végre az uj kísérletet az elmúlt évben szerzett tapasztalatok felhasználásával. Az ajánlatot az érdekeltség megbízásából két rizstermelőszakértó tette a városnak, Schmidt Rezső és egy
nyugalmazott ezredes. Mindketten a háború alatt
fogságba kerültek és éveket töltöttek el Kisázsiában, ahol a rizstermelés problémáját is tanulmányozták. Hosszas kísérletezés után sikerült egy
olyan fajta rizst kitermelniök, amelynek beérési ideje
120 nap, tehát a magyar Alföld éghajlati viszonyainak megfelelő, sőt még ezt az időt is meg lehet
rövidíteni tizennégy nappal, ha a vetőrizst előesiráztatják. A mult évi kisérlet, mint emlékezetes,
a vízellátás problémáján bukott meg, azt a földterületet, amelyet be akartak vetni rizzsel, vízhiányában nem áraszthatták el a vetés előtt Lényegesen kisebb területet munkáltak meg, de a rendelkezésre álló víz még ennek az öntözésére sem
volt elegendő. A rizst ugyanis legalább harminc
centiméter mélységű vízállásba kell elvetni és ezt a
vízmennyiséget mindaddig tartam kell az ültetvényeken, amig az érés ideje el nem érkezik.
A vízhiány — a jelek szerint — az idén is meghiusítja a kísérleteket A mérnöki hivatal számításokat végzett, bogy hány ártézi kut kellene a

kérdésébe

a

rizsfőidre, hogy annak vízszükségletét biztosíthassák, A számitások eredménye szerint az elárasztás
szinte lehetetlen. Ha három ártézi kutat fúrnak
és az éjjel-nappal önti a vizet az elárasztandó
területre, akkor nyolcvan nap múlva éri el a
vízréteg a harminc centiméteres mélységet a százholdas területen. Mivel pedig a rizst május tizedikéig feltétlenül el kell vetni, a probléma megoldhatatlan annál is inkább, mert addig a három
kut fúrását sem fejezhetnék b e Kiszámította a
mérnöki hivatal, hogy legalább tizenkét kutat kellene farni, erre azonban a kútfúrás költségessége
miatt gondolni sem lehet hiszen ezek a kutak a
dorozsma—algyői csatorna üzembehelyezése után
úgyis feleslegessé válnának. A csatornán keresztül
ugyanis a Fehértó területét, tehát a rizsültetvényekel is, mindenkor kényelmesen eláraszthatják TiszavizzeL A csatornát pedig minden valószinüség
szerint már a jövő évben üzembehelyezheti az
ármentesitő társulat
Valószínű, hogy a nagy érdeklődéssel várt és
nagyjelentőségű kisérlet végrehajtását az érdekeltek egy esztendővel elhalasztják, de az is lehetséges, hogy az idén kevesebb, esetleg ötven holdon
hajtják csak végre. Szó van ugyanis arról, hogy
az ártézi kutak teljesítőképességét szivómotorok
alkalmazásával meg lehet sokszorozni és ebben az
esetben kisebb területet kevesebb kúttal és lényegesen rövidebb idő alatt eláraszthatnának. A motorszivattyuk természetesen növelnék a kísérletezések költségeit.

Háskntatást
tartottalc Steln&erxné kecskeméti
lakásán — Elfogták
Olajos Károlyt is — A biztosító
társaságok. sserint bisetositási csalás
történt
Budapest, április 8. Jelentettük tegnap, hogy
• rendőrség nj nyomokon keresi Steinherz
Rudolf kalapácsos gyilkosát A gyürü egyre

könyv legritkábban alkalmazott paragrafusa.
A kiadatási eljárás befejezése után határoznak arról, hogy kiterjesztik-e Fischl ellen az

s z ű k ü l t és Bécsben

eljárást

elfogták

Fischl

Steinherz
Rudolf
bírta rá,
!kalapáccsal
leüsse és ezért
ezer dollárt "ígért.

hogy öt
neki öt-

Elmondotta, hogy ő szállott meg a Meránszállóban Kovács Ferenc néven és a vonaton visszafelé Steinherz útitársa volt. A merénylet elkövetése előtt Steinherz magn tömte
be a száját

zsebkendőjével.

A' gyilkosságért

35 pengő előleget és egy
aranyórái
kapott
Steinherztől,
aki
megígérte,
hogy Bécsben
egy megadott
címen
fogják
kifizetni
az ötezer
dollárt.
Bécsben azonban a vénzt nem kapta
meg.
Kijelentette, hogy nem érzi magát
bűnösnek,
mert Stéinherzet
saját kérésére ölte meg.

Fischl Frigyes kiadatása érdekében megindult az eljárás.
'A biztosító társaságok
Steinherz családjának
egyelőre nem fizetik ki a 180
ezer pengőt kitevő biztosilási
összegeket,

hanem megvárják a bűnügy teljes tisztázását
A budapesti főkapitányságon megáll apitották, hogy Fischl ügyében
B büntelőtörvénykönyv

282.

szakasza

alkalmazható, amely szerint i>aki valakinek
határozott és komoly kívánsága
által kéretett
arra, hogy őt megölje, három évig terjedhető
börtönnel
büntethető.«
E z a büntetőtörvény-

biztosítási

csalás,

kísérletében

való

bünrészesség cimén is.
Fischlt a bécsi rendőrség a budapesti rendőrség rádiókörözése alapján fogta el. Általános razzia volt, amelynek során
az

egyik

Leopóld-strassél
előtt

a közeli napokban h Belvárosiban.

ól ál kod ni. Azonnal igazoltatták és miután feltűnt, bogy a rádiókőrözésben megadott személyleírás feltűnően ráillik a fiatalemberre,
előállították a rendőrigazgatóságra.
A rendőrigazgatóságon Fischl eleinte tagadni próbált, de Klauser rendőrtanácsos rövid vallatása után
beismerte, hogy ő Slte meg a budapest—ceglédi
személyvonaton
Steinherz
Rudolfot.

Ezután Fischl részletes vallomást tett arról, hogyan ütötte agyon a vonatban Steiuherzet
— Mikor beszálltunk és a vonat elindult —
vallotta —

ketten

voltunk

csak

a

fülkében.

Alig hagyta el a vonat a fővárost, kérlelni
kezdtem Steinherzet, hogy másítsa meg szörnyű elhatározását, ő azonban hajthatatlan
megállapodásunkra,köüssem őt fejbe.

— Cegléd közelében járt a vonat, amikór

Físcől Frigyes s ser Int a borkereskedő
vette rá a
gyilkosságra
— Flsct)l részletes
vallomást
tett a bécsi
rendörségen

ma délelőtt

iairengető katonai bohózata

m a r a d t és hivatkozva
vetelte, hogy tényleg

Bécsben elfogtúK
Síein&erx Rudolf gyilkosát

Frigyest, a gyilkosság gyanúsítottját Fischl,
akit a budapesti rendőrség délelőtt telefonon
hallgatott ki, vallomásában elmondotta, hogy

Hárolf
II nyitott ablak

népszálló
•

a detektívek egy gyanos fiatalembert láttak

Steinherz
zsebéből elővette a kalapácsot, ideadta nekem, azután
végigfeküdt a szemben
lévő ülésen,
fejére
zsebkendőt
borított és rámszólt:
*Na
most üssön .'c

— Én elvesztettem a fejemet és tényleg hatalmas

csapást

mértem

a halántékára.

Stein-

herz az ütés nyomán felordított, amelyet a
vonat zakatolása közben ugylátszik nem hallott senki, én azonban erre és az előbuggyanó
vér láttára borzasztóan megijedtem, ugy, hogy,
még néhány

csapást

mértem

a fejére.

Stein-

herz elhallgatott, nem tudtam, elájult-e vagy,
meghalt, én már csak borzadva arra gondoltam, hogy a kabátom

tele van

vérrel.

Mikor

aztán a vonat Ceglédre befutott, gyorsan leugrottam és menekültem a város felé. Véres
kabátom

zsebében

ott

volt

a

kalapács...

'AJ

kabátot bedobtam egy ház udvarára, a kalapácsot pedig egy szemetesládába hajította mu

Házkutatás özvegy Steinherzné kecskeméti lakásán
Kecskemét, április 8. Ma délután újból kihallgatták özvegy Steinherz Rudolfnét. Minthogy az asszony sem a biztosításokra, sem
a vagyoni állapotra nézve nem tudott elegendő felvilágosítást adni, a rendőrség elrendelte a

házkutatást.

tét március 2-án még 9000 pengő volt, a
hiányzó összeget Steinherz a vasúti biztosítás
dijának kifizetésére vette fel. A rendőrség
ugy a biztosítási kötvényeket, mint a betétkönyvet lefoglalta.
Előkerült

A házkutatás során Steicberz Wertheimszekrényéből a legnagyobb

rendben

elő az íratok, mindegyik külön borítékba
rakva és a borítékokon Steinherz kezeirásával állott azok tartalma és néhány sorban rövid utasítás, hogy mi történjék vele. Mindez
azt a látszatot keltette, mintha
valóságos

Steinherz

kerültek

végrendelkezés

történ? volna.

'ékszereskazettája,

melybem három aranyórát és aranyláncot találtak. A" házkutatásról jegyzőkönyvet vettek
fel, ezt

azonban

Stéinherzné

nem

irta

alá.

A házkutatás még javában folyt, amikor
a

budapesti
rendőrség
tivje Kecskemétre

egyik delekérkezett

egy kabáttal, amelyet Guttmann Jenő "budapesti Kazár-uccai ószeres adott át a rendőrKz egyiket március 12-én kötötte Steinherz ségnek. Az ószeres azt vallotta, hogy a ka50.000 svájci frankra, a másikat február 6-án, bátot az a fiatalember hagyta az üzletében,
ez 300.000 cseh koronás balesetbiztosítást és aki 10 pengőért megvette azt a kabátot, ame500.000 cseh koronás életbiztosítást tartalmaz. lyet a gyilkosság napján véresen találtak
A harmadikat március 5-én kötötte 50.000 Cegléden. A kecskeméti detektívek az első
shillingről. Ez utóbbi kötvény április 3-án pillantásra felismerték Fischl Frigyes ötöttkopott kabátját, amelyben számtalanszor áljárt le.
A házkutatás során egy 7M0 pengős betét- lott a kecskeméti rendőrség előtt Ha a kakönyvet is találtak a Nemzeti Hitelintézet bát előbb került volna elő, ugy a Fischlre
kecskeméti fiókjánál elhelyezett betétről. A terelődött gyanú már napokkal ezelőtt bizoHárom

biztosítási

betétkönyv Schischa

kötvényt

Ilona

találtak.

névre szól. A be-

nyossá válhatott

volna.

j
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Olajos Károly rendőrkézen
Olajos Károlyt, Fischl barátját, akiről Fischl
«xt állítja, hogy az ügyről semmit sem tud, a
kiadott körőzőlevél alapján szerdán Gyöngyös halásziban elfogták. Csütörtökön Budapestre kisérik. Megállapította a rendőrség,
hogy Fischl
nemcsak
Kecskeméten,
Budapesten
is folytatott kommunista

hanem
szervez-

kedést, 8 hónapig ült vizsgálati fogságban a
Markóban, azután a főváros területéről örökre
kitiltották. Ezért jelentett be hamis nevet a
Meránban.
_
k
Kecskeméten érthető szenzációt és izgalmat keltett Fischl elfogatása. Steinherz családja éppen a rádiónál ült, amikor a rádió
Jelentette Fischl letartóztatását. A hir a családban nagy konsternádót keltett és azt hangoztatják, hogy
képtelenségnek
tartják Fischlnek
azt
az állítását,
hogy Steinh»rz
bujtotta
volna fel a
megőletésire.

. Olajos munkát keresett Gyöngyöshal ászon,
ahol a személyleírás alapján a községi elöljáróság letartóztatta. Olajos elmondotta, hogy
egy időben együtt lakott Fischllel, azonban
a

gyilkossághoz

semmi

közt

nincs

és Stein-

herzet nem ismerte. Olajost egyelőre őrizetbe
íratták.

Fischl ujabb vallomása
a bécsi rendőrségen
(Budapesti

tudósítónk

telefonjclentése.)

dtsszatoloncótják Magyarországra, mert Oroszországba szeretett volna jutni.
Kihallgatása szerdán a késő délután! órákig tartott és csak este vezették vissza oellájába. Délutáni kihallgatása során ls változatlanul kitarott amellett, hogy
a gyilkosságot

Steinherz
követte él,

felbuHásám

aki nemcsak a kalapácsot adta át neki, hanem
a törülközőt is, hogy a vért letörölje. Steinherz még arra is figyelmeztette, hogy Fischl
saját

magát

be ne vérezze.

A gyilkos vallomásával a rendőrség még
nem látja tisztázva, hogy Steinherz arra bujtotta-e fel Fischlt, hogy őt súlyosan megsebesítse,

vagy

arra,

hogy

megölje.

A' rend-

őrségnek ax a feltevése, hogy
Stéinherz

csak súlyosan
megsebesíttetni akarta
magát

és Fischl most a saját bőrét igyekszik msnteni és ezért állítja, hogy Steinherz öt a
megöletésére kérte fel. Fischl meglehetősen cinikusan vallott a bécsi rendőrség előtt
A Délmagyarország szerdai számában megirta, hogy a Steinherz-gyilkossággal gyanúsított Fischl Frigyes résztvett több kommunista
szervezkedésben. Körülbelül egy évvel ezelőtt,
amikor a szegedi rendőrség a tápéi füzesek között az alföldi kommunista társaságot leleplezte, nagyszabású nyomozás indult meg,
amelynek szálai Kiskunfélegyházáig vezettek.
Egész sereg gyanús embert fogott el akkor

Bécsből a kővetkező ujabb részleteket jelentöbbek
között
tik: Fischl húsvét vasárnapján maga jelentke- a rendőrség és letartóztatták
Fischl
Frigyest
is,
akit
azután
Szegedre
hozzett a Prater-slrassei rendőrőrszobán és előtak.
Fischl
egy
ideig
őrizetben
volt,
később
adta, hogy mint politikai menekült, útlevél
nélkül jött át a határon és miután nincsen azonban szabadon engedték.
pénae, arra kérte a rendőrséget, hogy toloncolBiztosítási csalás?
ják át a német határra. A rendőrtisztviselő
Fischlt a tiltott határátlépés miatt kétnapi
A biztosítótársaságok — mint szerda estére
tol zárásra ítélte, amely tegnap délután járt le. kiderült — már napok óta magánnyomozást
A ma délutáni kihallgatása során elmon- folytattak és megállapították, hogy
dotta Fischl, hogy a gyilkosság elkövetése
biztosítási csalás
történt.
után Budapestre utazott azzal a 35 pengővel,
amit Steinherztől kapott és azzal
Fontosnak tartják azt a levelet, amit a Phőníx
intézet
szolgáltatott be. Ebben a levélben
részben gyalog, részben vonattal SopSteinherz
azt irta az intézetnek, hogy miután
ronba vergődött él,
ahol azután húsvét vasárnapjára virradó éjszaka gyalog

szökött

át az osztrák

határon.

Osztrák területen vonatra ült és igy utazott
Bécsbe, de addigra minden pénze elfogyott.
Ezért határozta el, hogy politikai menekültnek
adja ki magát és jelentkezik a rendőrségen.
Nagyon megrémült, amikor a rendőrtisztviselő
közölte vele, hogy büntetésének leülése után

magas összegekre kötött biztosításokat, nem
akarja,
hogy még csak a gyanú árnyéka is
hozzáférjen
és ezért kéri, hogy a
Phönixnél
fennálló
kötését szüntessék
meg. H a a tár-

saság ugy akarja — folytatja a levél —,
akkor hajlandó uj megállapodásról tárgyalni.
A' biztosítótársaságok szerint Steinherz ezzel a levéllel
rítani.

akarta

a gyanút

mayáról

elhá-

A városok kongresszusa
tiltakozik a városi autonémla
ujabb megnyirbálása ellen
Budapest, április 8. Nemrégen került nyilvánosságra az a törvénytervezet, amely a belügyminisztériumban készült a vidéki városok háztartásának rendezéséről. Ez a tervezet az egész országban kinos hatást keltett, a városok ugyanis ujabb
merényletet látnak az arangy la megnyirbált városi autonómiák elten. A tervezet szerint megszűnne még • városok költségvetést Joga Is, amonv
nyiben a közgyűlés által összeállítandó költségvetéseket a belügyminiszter teljesen átgyúrhatja,
tételeket törölhet belőle és ujakat irhát bele. De
belenynl a tervezet a városok státuszába is, a
városi tisztviselők fizetését a tervezet szerint jogerősen csak a kormány állapithatná meg.
A városok kongresszusa szintén megkapta vé-

Üzemáthelyezés miatt
Perzsaszőnyegeimei
gsját készítésű

e hó régéig igen jutányos árban árusítom.
. G á b o r S z ő n y e g s z ö v ő " Kárász uooa 8.

leményezés végett est a tervezetet, amellyel tegnap foglalkozott Budapesten az állandó polgármesteri választmány dr. Somogyi Szilveszter szegedi polgármester elnökletével.
Megállapította a választmány, bogy a tervezet
a városokra vonatkozólag inkább csal: a háztartás
alaki jogát illetőleg tartalmaz rendelkezéseket. A
városok válságos helyzetének szanálása, a városok
rendkívül megcsappant kőzjővedelmeinek foknzása
tekintetében azonban érdemi rendelkezések abban
alig találhatók, ugy, hogy • terven t|ől a városok mai háztartási helyzetének
megjavulása
nem várható. Ehelyett olyan szervezeti és illetményszabályozási kérdéseket vont be a tervezetbe,
melyek egyrészt nem is e tervezetbe valók, másrészt szerzett jogokat sértenek és csak arra alkalmasak, hogy a városi alkalmazottak körében uyugtalanságol éa elégedetlenséget keltsenek. A városok önkormányzata szempontjából oivan fulyos
megszorításokat tartalmaz a tervezet, hogy ha ez
tőrvénnyé válnék, akkor megszűnne a városoknak meg ax a nagyon megnyirbált önrendelkezési
joga is, amit az utóbbi években hozott törvényalkotásokkal még meghagytak.
A polgármesterek tanácskozásának egyhangú vé-

leménye az, hogy • városokat e tarvaaelMi egyáltalán hagvjik tt éa háztartási helyzetüket külön
törvényben, a házadó átengedésével érdemlegesen
rendezzék.

Cermák lett
Csikágó uj főpolgármestere
Csikágó, április. 8. Csikágó aj főpolgármesterévé
a demokratapárti Cermák Antalt választották meg.
Cermák egy éves volt, amikor szülei a régi Csehországból Amerikába vándoroltak ki és ifja korában mint bányamunkás kereste meg kenyerét
A csikágói sajtó nagy lelkesedéssel fogadja az
eredményt, különösen a sajtónak'íaz a része, amely
a banditizmus
és a korrupció
garázdálkodását
eddig Thomson polgármesteri uralmának tudta
be. A volt polgármestert azzal is vádolták, hogy
Al Capone megbízottja és fizetett emberé.
Az nj polgármester nyilatkozott ojságirók előtt
s kijelentette, hogy pénteken Thnmsonnak
már
«ffpetlea embere sem lesz hivatalában.

Miklós román herceg
Budapesten
Budapest, április 8. Miklós román heroeg megbízásából Grigorcea budapesti román követ a követség palotájában ma délután fogadást rendezett,
amelyen megjelent a budapesti diplomáciai testület" továbbá gróf Károlyi Gyula külügyminiszter
és neje. Scitovszky Béla belügyminiszter és neje,
Wekerle Sándor pénzügyminiszter és neje, Walko
Lajos volt külügyminiszter és neje, báró Wlasslcs
Gyula felsőházi elnök és neje, Almássgy László
képviselőházi elnök és neje, b-Aró Prónay György
államtitkár, Bárczy István államtitkár és neje,
Rakovszky * Iván és neje, Scitovszky Tibor és neje,
báró Korányi Frigyes, Tánczos Gábor lovassági
tábornok, Kárpáthy Kamilló tábornok, a honvédség főparancsnoka. Lukich ellentengernagy, Csiszárik János e. püspök, stb., stb. Miklós hercegnek Grigorcea román követ mutatta be a megjelenteket. akikkel a herceg hosszasan elbeszélgetett
Este gróf Károlyi Gyula külügyminiszter ebédet adott Miklós herceg tiszteletére a Nemzeti
Kaszinó különtermében. Megjelent Grigorcea román követ és neje, Manulescu ezredes, szárnysegéd. Lukacievid román követségi titkár, Palangeanu román katonai attasé, gróf Károlyi Gyuláné,
gróf Károlyi Emma v gróf Teleki P á l éa neje,
gróf Andrássy Sándor és neje, gróf Andrássy Géza
és neje. gróf Khuen-Héderváry Sándor és neje,
Tánczos Gábor lovassági tábornok, Belitska Sándor
és neje, Bárczy István és oeje, báró Prónay
György Horthy István és Almássy László.
Bukarestből jelentik: A Dreptatea azt irja, hogy
az a megkülönböztetett figyelem, amellyel Miklós
herceget Budapesten ugy a hivatalos körök, mint
a lakosság vette körül, azt jelentette, hogy a j ó
magyar—román szomszédi viszony — bár eddig
erre nem történt kisérlet — igen könnyen megvalósítható lenne mindkét részről megnyilvánuló
kölcsönös jóakarattal. A román királyi család tagai számára Magyarországon sokkal melegebb és
közvetlenebb fogadtatást rendeztek, mint azt a
rideg protokollumok előirják. Ezeket a megnyilvánulásokat. amelyek a jövő román—magyar viszony kifejlődésére kedvezőek, nem szabad figyelmen kivül hagyni.

I

Ki fesz a francia
köztársaság ui elnöke?
Páris. április 8. Az elnökválasztás időpontjának közeledtével Maroel Hutin az Echo de
Paris-ban szemlét tart a számbajöhető jelöltek felett. Doumergue ugy a szenátusban, mint
a kamarában igen sok szavazatra számithat
és Briand is biztosította támogatásáról. Barátai remélik, hogy az első menetben ő kerül
ki győztesen. Ellenfele Painlevé, aki Hutin
szerint az első menetben kisebbségben marad. Jelölteti még magát Buisson, a képviselőház elnöke, akinek számos barátja van valamennyi párt körében. Hutin ezután sorra
veszi azokat a politikusokat, akik még nem
nyilatkoztak esetleges jelöltetésük tárgyában
Elsősorban Briand külügyminiszter jelöltsé
gére gondolnak sokan, a külügyminiszter azon
ban hir szerint nem óhajt Jelöltséget vál
lalrii. Maginot hadügyminiszter sem nyüat
kozott eddig, ha küzdelembe bocsátkozik, sok
szavazatra számíthat
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Felrobbantotta magái egy szerelmes legény Szenzációs
A robbanás egyik lábéi leszakította
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Borzalmas
módját választotta az öngyilkosságnak egy vásárhelykörnyéki tanyán szolgáló béreslegény. A 24
éves Kopasz Ferenc hosszabb idő óta udvarolt egy
leánynak. Kopasz tőbbizben megkérte a leány
kezét, aki azonban elutasította. A béres néhány
nappal ezelőtt még egyszer kisérletet tett, de
eredményt most sem ért el, sőt a leánytól megtudta, hogy egy másik legénynek a menyasszonya
lett Kopasz Ferenc azzal vált el a leánytól, hogy
ezt nem tudja elviselni és öngyilkos lesz.
Tegnap este a tanyabeliek szörnyű robbanás
hangjára lettek figyelmesek. Az istálló háta mögé
rohantak, ahonnan a robbanás hallatszott. Itt találták meg Kopasz Ferencet, hatalmas vértócsa közepén. Rövidesen kiderült, hogy a béres öngyilkossági kisérletet követett el egészen szokatlan módon.
Kopasz Ferenc gazdájától' nagyobb mennyiségű

puskaport lopott el. Ezt erősen lefojtotta, azután
elbújt az istálló háta mögé és végrehajtotta az öngyilkosságot A lefojtott puskaport két k ő közé
helyezte, meggyújtotta a kanócot és ráült a kőre.
Igy várta be a robbanást Néhány másodperc alatt
a kanóc lángja elérte a puskaport és felrobbantotta. A detonáció ereje a legényt néhány méternyire dobta el.
A tanyára kihívott orvos megállapította, hogy
a béres súlyosan megsérült. Egyik lábát térdből
szakította le a robbanás ereje, « kőstilánkok pedig számos apróbb sebet ejtettek testén, fején.
Az eszméletlen legényt még az éj folyamán beszállították a közkórházba. A legény itt néhány
percre magához tért és elmondotta, hogy azért
választotta az öngyilkosságnak ezt a módját, hogy
biztosan meghaljon. A legény felépüléséhez kevés
a remény.

Délmagyarország

munkatársától.)

Né-

Szerdán délelőtt a kövezőmunkások és a
telepi lakosok küldöttsége jelent meg Berzenezey Domokos műszaki főtanácsosnál, a mérnöki hivatal vezetőjénél. A kövezőmunkásokat
Iritz Béla törvényhatósági bizottsági tag, a
telepieket Széli József plébános vezette. El-

mondották, hogy körülbelül
kás maradt

a munka

miatt

ke-

reset nélkül, pedig a Marospart elárasztása
nem indokolja meg a munka abbahagyását
A vállalkozó ugyanis valamivel följebb használható homokbányát találhat, igaz ugyan,
hogy kiadásai igy néhány százalékkal emelkednek, de a város a vállalati szerződésben
nem irta elő, hogy honnan szállítsa a kövezéshez szükségs homokot. Arra kérték a műszaki főtanácsost hogy kötelezze a vállalkozót a munka

sar kerül

az abbahagyott

munka

folytatására.

Munka közben a revolver félrecsúszott és elsült
A golyó átfúrta a bárónő gyomrát is a bordái
közi fúródott. Báró Forster Máriát gépkocsin Budapestre szállították, ahol Ádám professzor távollétében dr. Szabó tanársegéd megoperálta. Kedden
még remélték, hogy a beteg felépül, de oérmérgezés
lépett fel és ennek következtében a bárónő szer-

dán reggel meghalt.

gyermekek a szerencsétlenség láttára megijedtek
és ^helyett, hogy a leány segítségére siettek volna,
elszaladtak. Csak később jutott eszébe valamelyiknek. hogy fellármázza a szoniszc.lókat akik azután nagy üggyel-bajjal kihúzták a leányt a kútb ó l A leány addigra megfulladt.
A megállapítások szerint Kotor Piroska esés
közben elájult, fejéi beütötte a kut oldalába és
azonnal elmerült a vizben. A szülők esak akkor
értesültek a halálos szerencsétlenségről, amikor
késő este hazatértek. Araikor az anya megtudta,
hogy mi tőrtént, maga is a kútba akarta vetni magát. Ugy kellett lefogni, nehogy megölje magát
A halálos szerencsétlenség ügyében a csendőrség
megindította a nyomozást

UflNE HAID. VELLY FORST

Vége a dalnak
a Belvárosiban.
BSttUaok

kejdete 5. 7,

9,

vasir-

és ttnnepnap 8,15,
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E harisnyák minden párjáért szavatolok.
Magyar áru!

?

L U S Z T I G IMRE

Szeged, Széchenyi tér 2. sz.

folytatására.

Berzenczey főtanácsos kijelentette a küldöttség előtt h°gy a kívánságot indokoltnak
tartja, a szükséges intézkedéseket megteszi és
valószínűnek tartja, hogy egy héten belül

Korzó Mozi
Nagyszabású

legszebb filmje:

Hibamentes
J'IO
l-a műselyem

száz kővezőmun-

félbeszakítása

Húsvéti locsolkodás közben
a kútba esett és megfulladt egy 12 éves leány
(A Délmagyarország munkatársától.) A földeáki
csendőrség szerdán tragikus halálesetről tett jelentést a szegedi ügyészségnek. Kotor Mihály gazdálkodó 12 esztendős Piroska nevü leánya kedden este beleesett a tanya udvarán álló kútba és
mire kihúzták, halott volt.
Kedden délután, amikor a gazdálkodóék nem
tartózkodtak otthon, több fiatal legény ment be
a tanyába. Húsvét harmadnapján szokásban van,
hogy a leányok locsolják meg a legényeket A kisleány is igy akart tenni. A kútból vizel húzott
fel és abból locsolta le a fiukat Hosszabb Ideig
játszadoztak igy. A kisleány újra leeresztette a
vödröt és amikor ismét fel akarta húzni, a kut
kerítése beszakadt és a kisleány hangos sikoltással lezuhant a kútba. Az udvaron tartózkodó

harisnya 1
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Báró Forsfer Mária halálos szerencsétlensége
Budapest, április 8. Báró Forster Máriát báró
Forster Jenő leányát, aki a húsvéti ünnepeket
rokonainál, gróf Teleky Józsefnél Szobon töltötte,
húsvét hétfőjén kalálosvégdt báleset érte. Báró
Forster Mária a szőlőskertben revolverrel célbalőtt, közben a revolver elakadt és a bárónő, aki
azt hitte, hogy a fegyverből minden töltést kilőtt, egy kulcs segítségével kifeszítette a závárt

Hibamentes műselyem

Hibamentes 3>"30

Munkáskflldöttség a városházán
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Abbahagyták
a Somogyi-telepi kövezést
hány héttel ezelőtt hosszas könyörgésre a város hatósága végre elrendelte a Somogyitelepen a kövezést. Néhány uccában le is
rakták a gyalogjárókat, de a munka a húsvéti ünnepek előtt félbeszakadt. A' munka
abbahagyásának a márciusi áradás volt az
oka, a Maros megduzzadt vize ugyanis elárasztotta azokat a partrészeket, amelyekről
a vállalkozó a kövezéshez szükséges homokot
fuvaroztatta a telepre.

ajánlat

CcdtörtSktAl TMtontpi;

Italanáorfllm:

Gyilkosok és táncosok
• Warner Broa n
m
í «
t bemzélí attrakciója

Wilhelm Díeleríe

E l ő a d á s o k keidet* 5 , 7 , 9, v a e & r -toaepB^pí , S , 7 , 9 A
p
a
k
o
r

Zátonyra futott a Berengaria
London, április 8. A világ legnagyobb hajója, a
Cunard-társaság Berengaria nevű gőzöse estefelé
Southampton közelében zátonyra futott. Erélyes
eHengőz dacára több órai munkával sem sikerült
a gőzöst kiszabadítani. Csak m a reggel tudták,
hat vontatögőzös segítségévet « Bereugariát elmozdítani arról a helyről, ahol megfeneklett A
balesetet a rendkivül sürft köd okozta, amely miatt
a hajó még nem tudott befutni Sonthamptamh*.

Az amalőr-kőmlves,
aki alulról
kezdi bontani a házal
Az Összedőli épület rázuhant a munkásokra
(A Délmagyarország munkatársától.) k szegedi
törvényszék ViW-tanácsa szerdán tárgyalta Dömsödi Imre szentesi béres bünügyét. Dőmsődi Kovám
Ferenc gazdálkodónál állott alkalmazásban. A mult
év őszén a gazda megbízta Dömsödit és két másik
béresét, hogy bontsák le a régi istállót, amely öszszcdüléssel fenyeget A béresek hozzáláttak a munkához, Dömsödi irányítása mellett A béres először is ugy rendelkezett, hogy a falat támaszló
két gerendát húzzák ki. Amikor ez megtörtént,
a legények Dömsödi kezdeményezésére,
alulról
kezdték bontani a falat. Alig szedtek ki a falból
egy-két téglát, a rozoga épület megingott és lezuhant. Dőmsődi és egy másik béres idejében
elugrott, Mészáros Pált azonban elérte a zuhanó
fal és súlyosan megsebesítette.
Dömsödi Imre ellen gondatlanságból okozott súlyos testisértés miatt indult bűnvádi eljárás. A
szerdai tárgyaláson a béres azzal védekezett, hogy
azért kezdték alulról bontani a házat, mert féltek
felmászni a rozoga épületre, nehogy az alattok
összedűljön. Több tanu kihallgatása után a biróság
ítéletet hozott, amelyben bűnösnek mondotta ki
a bérest és 30 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az
Ítélet jogerős.

DÉOfAGYARORSJAfí

chiffonok, cretonok, vásznak « köpperek g g g

Legjobb
minőségű
magyar

HireR
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Csütörtök. Róin. kath. B. Konrád.
M^/ZWm
protestáns Ertiardt. Nap kél 5 óra
35 perckor, nyugszik 6 óra 40 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt
3$ órától Mg, délután 4 órától 7 óráig. A muzeum nyitva délelőtt 10101 délután tél 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3-7-lg
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossnth Lajos-sugárut 59. (Tel.
1996.) Borbély József, Tisza I.ajos-kőrut 20. (Tel2268.) Gerlo Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Moldván Lajos, Újszeged, Vednes-u. 1. (TeL 1846.1 Nagy
Gy. örökösök, Boldogasszony-sugárut 31 (Tel 2125.)
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.)
— Az újszeged! Árpád-otthon fentartásúért Is.
méretes, hogy a Gyermekvédő Liga felszámolása
következtében végérvényesen elhatározták a liga
által fentartott ujszegedi Arpád-otthonnak, az ország egyetlen nyilt javítóintézetének beszüntetését Az intézet épületében az ujszegedi gazdasági
ismétlő iskolát kivánja a város elhelyezni. M o l d v á n Lajos ujszegedi gyógyszerész beadvánvt intézett a polgármesterhez, akit arra kér, hogy kövessen el mindent az Arpád-otthon további fenntartásának biztosításáért Az intézet ugyanis negyedszázados működése alatt igen szép eredményeket ért el^ arra a gyermekvédelem szempontjából fontos szükség van, de kár lenne azoknak
as intézetben alkalmazott tanítóknak az egzisztenciájáért is. akik busz-huszonöt év alatt speciálistái
lettek a gyermekvédelemnek és a gyermelementésnek.

— Betörés egy njszegedl füszerfizlefbe. R á k o s
Sándor ujszegedi fűszeresboltjába a szerdára virradóra Ismeretlen tettes betört A betörő az udvarról hatolt az üzletbe, felforgatta a fiókokat ds
pénzt nem talált. Keresgélés közben gyufát gyújthatott. amit égve eldobott, ugy, hogy az üzletben levő papírhulladékok meggyulladtak. Szerencsére azonban kár nem származott A betörő
azután az uccára nyíló ajtót felfeszitette és eltávozott A rendőrség megindította a nyomozást.
x Gyorsíróiskola pénteken uj kezdő és haladó
csoportokat nyit Egységes gyorsírás, tízujjas gép.
írásoktatás. Élökészités gyorslrástanárl és Irodai
állami vizsgákra. (Honvéd tér 4.)
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SZEGED:

A szegedi egyetem földrajzi Intéz®
lének meteorológiai obszervatóriuma
jelenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -f-14 4 fok
Celsius, legalacsonyabb + 5 5 fok Celsius. A barométer adata 0 fokra és
tengerszint* redukálva reggel 758 8
mm , este 757.1 mm A levegő relatív páratartalma reggel 63 száralék,
délben 38 százalék. A szél Iránya
északkeleti, erőssége 3—5 volt.

BUDAPEST:

A Meteorologlal Intézet Jelenti este
I t órakor: Hazánkban az idö túlnyomóan derült, némi csapadék esak délen fordult elő. A hőmérséklet csupán
Budapesten érte el a ts Celsius fokot,
egyébként a tegnapihoz képest kissé
csökkent.
Ax ország keleti felében
élénkebb északkeleti szelek
F é keztek.
Prognózis: Túlnyomóan derült kfő
várható, némi, különösen keleten érezhető hőesökkenésscl.

— Vágó Béláné meghalt Budapestről Jelentik:
VSgó Béla színész özvegye, aki férje halála otán
— mint jelentettük — tegnap már másodízben
mérgezte meg magát^ ma reggel a Rókus-kórháztum meghalt.
— ftrtekezle* a« áravontatás ügyében A Közúti Yplamos Vasút áruvoutatása ügvébea csütörtökön délben 12 órakor a kereskedelmi és iparkamarában értekezlet lesz, felkérik az érdekelteket,
hogy az értekezleten okvetlenül jelenjenek meg
x A mai gazdasági helyzethez igazodnak az n j
Del Ka cipőárak. Kirakataink ezt meggyőzően ÍMawlják.
26
— Máról Sándor: Mű»oron Mvfil, Gellért A.
i^ndre: A nagyrooaoda, Claude Anet: Ariane
" J könyvek a Délmagyarország kötesönkőoyvtárában.

— Somogyi telepi Hók VI. ncca 284. szám. Kölcsönkönyvtár, flókkiadóhlvatal, papíráruk. Délmagyarország.

x Ma Ken>sk Alkahnazoltak táncestélye Tiszában.

— Különös haláleset. V a r g a Erzsébet 46 éves
ápolónő a napokban Lussinpioolóból rokonainak
látogatására Gyomára utazott Útközben a vonaton
rosszul lett és Gyomára érkezésekor a vasútállomásról hordágyon vitték egy szállodába, ahol pár
óra múlva meghalt Halála előtt elmondotta, hogy
útközben a szolnoki vasútállomáson málnát ivott
A málnában egy légy volt, amelyet vigyázatlanság folytán lenyelt és ettől lett rosszul. A különös
haláleset ügyében folyik a nyomozás.

— Székelyek figyelmébe. Hargitaváralja jelképes
székely község lakói ma este 8 órai kezdettel
a Raffay-étteremben tisztújító falugyűlést tartanak.

x Bútorok leszállított árban árusittatnak az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában,
Szendrényi és
Társai, Dugonics.tér 11.
11

x Olcsó sörhnllám a Dumíntu'on. Nagykanizsáról táviratozzák, hogy az ottani érdekeltek »megértö és jóindulatu tárgyalás, után »eddigi jövedelmük érzékeny feláldozásával, április 5 étől kezd
ve egy pohár sört 28 fillérért, egy korsó sört
t6 fillérért árusitanik.
B 9

— Családi dráma. Kunszentmiklósről jelentik:
Sükösd községben K o s á r János gazda összeveszett feleségével és közben zsebkésével megszúrta
az asszonyt Az asszony a esendőrségre szaladt
és mire a csendőrökkel visszatért^ férjét már nem
találta otthon. Kosár Jánost másnap reggel holtan
találták meg a község határában. A gazda felakasztotta magát

x Bécsi kalapnjdonságok, princes fűzök, csípőszorítók, haskötök, Fazekas Nővéreknél, Iskolaucca 18. szám.
w
— Rókusi feketeföldek «2. Kötcsőnkönwtár, papíráruk, flókklndóhlvalii], Délmagyarország.

— Kérelem a Délmagyarország előfizetőihez. Tisztelettel azt a kérelmet intézzük
valamennyi előfizetőnkhöz, tehát ugy a
havi, mint a heti előfizetőkhöz, hogy fizetéseket kizárólag a kiadóhivatal ailai UL
állított nyugta ellenében eszközöljenek.
Más módon teljesitett fizetéseket a kiadóhivatal nem ismeri el s igényét teljes
egészében fen tartja. Délmagyarország kiadóhivatala.
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FeK •611- ésftgyékrheum&n&l,tdegfátásoknál. szaggatásnál és zsábánál a természetes »Ferenc József* keserűvíz rendkívül
hasznos házlszer, mely kora reggel egy pohár*
ral bevéve, az emésztccsatornát Jól kitisztítja.
Egyetemi klinikákon szerzett tapasztalatok tanasltják, hogy a valódi Ferenc József viz gyors
és biztos hatású, kitflnó gyomor- és béltisztitó
szer. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer*
tárakban, drogériákban és fOszerüzletekben
kapható.

B.t

A szinházi iroda hirei:
Lányka, óh lányka, a rádióból is közismert
világhírű dal a slágere a ma szinrekerülő nagyszert
Lehár-operettnek, a »Frideriká.-nak, mely óriási
sikerrel került szinre legutóbb a Király Színházban. A nagy magyar muzsikus hatvanadik születésének esztendejében a színházunk ezzel a bemutatóval hódól a Mesternek. Az elsőrangú szoreposztásból megemlítjük Patkós Irmát, Kiss Ma*
nyit. Szórádot, Károlyit, Hexczeget, Hortobágyit,
Fáyt és Sümegit Az újdonság csütörtöktől hétfőig egyfolytában kerül szinre.
Pilátus szombaton délután ifjasági előadásban.
Bevezető előadást dr. Sik Sándor egyetemi tanár
tartja.
Vasárnap délután mérsékelt heíyárakkal a »dgányszerelem, van műsoron.
Telko Kiwa kedd esti egyetlen vendégjátéka
fránt óriási nagy az érdeklődés már ezideig b
és ezért ajánlatos jegyekről már előre gondolkodni.

BR1DGE
A Szegedi Brtdge Szalon április fl-én este 9
órai kezdettel páros brjdgevorssnyt rendez Több
oldalról nyilvánított kívánságnak megfelelően, a
versenyt egyformán kiosztott lapokkal bonyolítják le. Tekintettel arra, hogy az összes nagy
versenyek is kiosztott lapok alapján folynak le, a
verseny a legjobb játékosok élénk érdeklődését
váltotta ki, ami a már eddig bejelentett szépszámú nevezésből is kitűnik. További nevezések
április 11-én délig írásban Tisza Lajos-körut 3L,
vagy a 16-41-es telefon utján eszközölhetők.

Költözködéseket
jutányosán, felelősség mellett eszkSzől

Pollák Nándor

ENYV, sellokk, - denaturált

és vegyi termékek sfb. mélyen leszállítóit ára*

Ssilágyi

Dugonics Ki 11. sz. Toteton l l - t f .

modem stílben, beral S O © € S l © W M l © r kással díszítve, diófa,
fényes, száraz, szolid munka, o l c s ó n e l a d ó .
Faragott nehezebb ebédlők, antikos berakott urUsobák
műnkében. Elfogadok megbízást Jutányos árért
DR
Öveges András mObotor asztalos, Polcs ncca 15.

H. Lengyel Greíe
kozmetikai iníézeíe

Kállay Albert ucca 1. sz.
•

•*-

Egyéni arcápolás, alkalmi kikészítés, Összes szépséghibák
kezelése. Olcsó bérletrendszer.

KALAPOK

kózf smert
s z a b o l l
74

olcsó
Á r b a n

kaphatók

H O L T Z E R S. é s FIAI defail-üzletében, Kelemen és Híd ucca sarok.
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Sport
A Bástya
tartalékos és sérült csapattal Is győzött Aradon
BAsíya—AMTE 1 : 0 ( 1 : 0 )
'Arad, április 8. A Bástya két kolozsvári
mérkőzése után, szerdán Aradon vendégszerepelt, ahol a nagy sportváros legerősebb
csapata, a békeévekből is jől ismert AMTE
volt az ellenfele. Fáradtan, sérülten, meghendikappelten állott ki a Bástya aradi mécsesé re. Szegedről táviratilag rendelték át Kurttnczijf,

akit

kénytelenek

voltak

a

csatár-

sorba áüitani, miután más nem állt rendelkezésre. Fantasztikusnak mondható csatársor
jelent meg az AMTE-pályán, a csapat összeállítása ez volt:

Beneda — Schmidt Emmerling — Kitti,
Tóth, Riesz — Hernádi, Koszta, Havas, Kurunczy, Kronenberger.
A Bástya azonnal támadőlag lépett tel. ele
• küzdelem elején az AMTE még jól állta a*
Iramot. Csak' a 25-ik percben született meg
ez eredmény. Hernádi lefutott és a beadás
helyett maga juttatta h hálóba a labdát.
Már az első félidő vége felé a fáradság
jelei kezdtek mutatkozni a csapaton, ami a
második félidőben még fokozottabban jelentkezett. Ekkor természetesen többször szóhoz
jutott az AMTE is, de minden támadása meghiúsult a Schmidt—Emmerling-pár ragyogó
játkán. valamint Beneda bravúros védésein.
A' csapatban a Védelmen kivül Kitti, a csatársorban Havas volt a legjobb.
A Bástya csütörtökön délelőtt érkezik Szegedre,

Egy hét alatt öl mérkőzési
Játszik a Bástya
A Bástya most öt nap alatt három mérkőzést játszott, de egy hét leforgása alatt ez a
szám hétre emelkedik, mert a csapat vasárnap és hétfőn két ujabb mérkőzést abszolvál
Újvidéken a Vojvodina ellen. Egy hét alatt
őt mérkőzés: próbára teheti a legkiválóbb csapatok teljesítőképességét is. A kényszerűség viszi rá a Bástyát, hogy az egyre
Kürübben jelentkező meghívásokat elfogadja,
mert a klub anyagi ereje kimerült
Szerdán alapos vizsgálat alá vetették Wahlt
és megállapították, hogy nincsen törés a bokáján. Szerepeltetéséről azonban egyelőre szó
sem lehet legfeljebb a Bocskay elten játszhat,
de még ez is kétséges.
Kolozsváron a másik sérült nem Kronenberger II., hanem Harmat volt *kl azonban elment Aradra, de a szerdai mérkőzésen nem
vett részt. Az ő sérülése nem bizonyult súlyosnak és igy a Vojvodina ellen már játszik.
Szegedről a Bástya szombaton indul el Újvidékre, a kétnapos kiránduláson a Bástya vezetőségét Wolf Endre képviseli.

Dél válogatott csapata vasárnap
Észak ellen játszik Miskolcon
Vasárnap Dél válogatott csapata Miskoloon barátságos mérkőzést játsíik Észak válogatott csapatával. Martonosi József, a DLASz kapitánya szerdán este az alábbi csapatot jelölte ki a vasárnapi
iátékra;
Saár SzTK—Saguly CsAK, Juhász SzTK—Karácsonyi KEAC, Feigl SzTK, Rőhner Gyulai AC—
Herczeg, Solti KEAC, Kertész Bohn SC, Heim,
Tombácz SzTK.
Ez a csapat tulajdonképen nem reprezentálja
Dél futballsportját, mert hiányzanak a Bohnggár
játékosai. A Bohn SC vasárnap ugyanis Aradon
meccsel és a nemzetkőzi sportérdekek miatt a csapat felmentést kapott a DLASz.tól, hogy a váloga
tottba játékosokat adjon. Miután azonban Kertész,
a Bohngyár centere, még nem magyar állampolgár
nem kapott beutazási engedélyt, igy Ő a szövetségi kapitány rendelkezésére állhatott. A déli válogatott gyengébb együttesére nagy feladat vár Miskolcon.
A csapatot dr. Tóth Gyula, a DLASz elnöke
és Martonosi József szövetségi kapitány kisérik eL

Az északi kerület válogatott csapata juHusban ad
revánsot Szegeden.

Három vizipólómeccs lesz
vasárnap az ujszegedi uszodában
Az ujszegedi uszoda vasárnap »kaput nyit«.
Nem kevesebb mint hat csapat száll vasárnap
délután vizbe. A mérkőzések délután 3 óra-

— • — • — — — — — • • ^ — — — l l l ' l

kor kezdődnek és a program szerint először
a SzAK újonnan alakult pólócsapata játszik a
SzUE b) csapatával. Ezután a Szegedi MTE
meccsel az SzTK-val, végül a SzUÉ első csapata az Orosházi TK-val, a vidék egyik legrégibb pólóegyüttesével játszik barátságos mérkőzést.
A vasárnapi meccsen a SzUE előreláthatólag a Gál - Háy I., Mihályffy - Háy H —
Dóri, Wanie András, Mikéi összeállításban
szerepel. Dr. Wanie Rezső egyelőre nem játszhat mert a hét elején magas lázzal megbetegedett.
A SzUE egyébként nagy erővel készül a szezonra, pünkösdkor lesz az első nagy attrakció, amikor is a magyar válogatott csapat vendégszerepel Szegeden.
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P a n n i hirtelen dfihhvel W r d e z t e :

— Elutazott? Ki az, aki elutazott? Mér
beszélsz ilyen titokzatosan?
— Jó! Mondhatom máskép is. A Feri barátunk elutazott.
— Neked talán barátod! Nekem semmi
kőzöm hozzá, — felelte a lány közömbösséget
tettetve, de hirtelen, mintha szédülés fogta
volna el, keményen lépett, hogy el ne botol jon
az egyenes főidőn. Határozottan rosszul érzi
magát, de vigyáz, nagyon óvatosan beszél, nehogy a másik valamit észre vegyen. Hiszen
úgyis csak a betegség utáni gyöngeség az oka
az egésznek. Azóta már többször is elfogta
ilyen szédülésféle.
— Akinek gazdag szülei vannak, az könnyen
leheti, hogy elutazik, — mondta.
Laci vizsgálódó kíváncsisággal ránézett
— Azért neked is szólhatott volna!
— Mondom, hogy serami közünk egymáshoz.
Fasarral szegélyezett széles üceába tértek,
két oldalt padok voltak a fák között
— Üljünk le kicsit — mondta Lad. — 'Az
éjjel megint ne}m aludtam.
Panni nem ellenkezett Leültek az egyik
padra, közel egymás mellé s hallgattak, akárha mindketten fáradtak, agyonhajszoltak lennének.
A fiu megint elkezdte:
— Alig is alszom mostanában. Naponta
írok verseket. Van ugy, hogy egyet de van
úgyis, hogy ötöt
Panni hallgatott.
— Az utóbbi időben nagyon megváltoztam,
— folytatta a kamasz. — Mit mondjak neked?
Sok' mondanivalóm lenne, de ugy HJsz mellettem, hogy szinte félek tőled. Gondolkodtál-e
azon, amit már mondtam neked?
Panni fölemelte a fejét, kérdőleg ránézett
a másikra s aztán azt mondta:
— Nem emlékszem, hogy mit mondtál. Anynyit beszélsz, hogy a végén minden összezavarodik az ember fejében.
A fiúban lassan fölgyülemlett a düh és az
elkeseredés.
— A könyvek, az a sok marhaság zavarja
össze a fejedet. Meg akarjátok váltani a világot Micsoda zöld hülyeség! Mért nem mentek
el szerzetesnek?! Jó apáca lenne belőled! Ez
csak világos.
Panni elpirulva kérdezte:
— Bántani akarsz?
— Nem, — felelte L a d s kissé megszeppent hosszú nyakát félénken behúzta a vállai
közé. — Ezek csak olyan szubjektív dolgok nálam. Rossz hangulataim vannak. Elindultam valahonnan és szeretnék valahova
megérkezni.
— Azt mondják, a lányok olyanok, mint a
macskák s amint látom, te nyafogósabb vagy
valamennyinél.
— Igaz. S ha nem szégyelleném magam,
akkor most sírni is tudnék, — ugy mozdult,
mintha a másik keze után akarna nyúlni s
csodálatosképen a lány is megmozdult most
sóhajtott s a két karját összefonta a mellén.

latot

— Igy van ez és nincs máskép^
Hallgattak.
Aztán megints ma jdnem nyöszörögve kezdte
a fiu:
— Mondtam már, hogy szeretlek s most
megint el kell ezt mondanom.
Panni határozottan felelte:
— Ne beszélj igy, mert rögtőn elmegyek.
Lemondtam minden bolondságokról, fin már
finagy lány vagyok, hagyjatok békén, én semmit sem akarok veletek!
— Ha nagy lány vagy, akkor gyere hozzám
feleségül. Beszélek az Apámmal, bevisz az
irodába s majd meglátod, milyen szorgalmas,
nagyeszű ember lesz belőlem.
Panni fölállt s nyújtotta a k'eriSt
— Szervusz! — mondta és menni aSart.
Lad elfogadta a feléje nyújtott kezet de
nem engedte ki mingyárt az ujjal közül,
erősen szorította s föl, az ajka felé emelte,
hogy megcsókolja.
Panni halkan sikolytott és egy rántással
kiszabadította magát
A' fiu támadásra készen állt előtte, de mielőtt még mozdult volna, kihivóan kérdezte:
— Mért futsz utánam, ha nem akarsz tőlem
semmit?
— Gyáva! — vágta vissza a másik. — Gyáva,
gazember!
A kamasz ftteges WSszenlétben áTTt eddig
s most megugrott. Szürke, zavaros fények
villantak a szemeiben, kitárt karjaival átkapta a lányt.
Panni kétségbeesetten segítségért kiáltott
Pillanatokig birkóztak. S már nem voltak
egyedül, emberek csoportosultak köréjük, valaki rendőrért kiáltott.
— Nem szégyenli magát egy fiatal nőt
megtámadni az uccán, — egy munkáskinézésü
ember állt Laci előtt, villogtad a szemei s
hogy a kamasz még mindig nem engedte el a
lányt vállonragadta s nagyot lódított rajta. —
Takarodjon az útjára, különben a füle közé
csapok!
— Micsoda perverrftSs-t — sopánkodott egy
Öreg hölgy s a két kezét összekulcsoltán az
ég felé emelte. — Meg kellene lincselni az
ilyeneket.
Laci nem is tudja mi történik" vele. Körülnéz s egy morajló gyülekezetben érzi magát.
Nem fél s nem is idegeskedik a körül állóktöt. Kár, hogy nincsen alatta szószék, kitárná
a karjait s igy szólna a néphez. Tétován áll,
vár valamire.
— No gyerünW, gyerftnW — mondja a
munkáskinézésü njra.
Pannitől összevissza Kérdezgetnek', nem telel, iparkodik kijutni a tömegből. A fin sem
áll oda szájask'odni, látja, hogy a másik elindul, ő is el szeretne tűnni. Lassan oldalogva
elhúzódik' s aztán utánasiet a lány után.
Panni észreveszi, hogy követik, ijedten szaladni kezd, fut egészen a sarokig. A villamos
megállónál felugrik egy éppen induló kocs'rfi
Mire a fiu a sarokra ér, ő már
ív rgalászik.
iFolyí
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Friderika

A kővetkező napra csak déltilán 5 óráig fogad el
apróhirdetést 1 kiadóhivatal.

Daljáték 3 felvonásban. Szövegét Írták T.udwíg
Ileraer és Fritz Löhner. Fordította Szenes Andor. Zenéjét szerzette Lehár Ferenc.
Rendezi Sziklai Jenő.
Vezényli Beck Miklós.
Saemélyek:
Kari AnRn.it Welmar nagyM. Hortobágyi A.
hercege
—
Brion. a sessenheimi pap
Herczeg Vilmos
Magdaléna, a felesége — —• Madarassy Berta
Kiss Manyi
Sz. Patkós Irma
-m
Szó rád Ferenc
Goethe
—
Reinhold Lenz —• — —.mm Károlyi Vfhnos
Pridrlrh Leopold Weyland — Fáy Béla
Jang-Stilling
— — — — Ekecs János
Knebel kapitáiy
— —— Sftmegl rtdón
Madame Hahn —
— mm Söracginé
Kriszta, cseléd — — —mm Knrusa Margit
Madame Schóll — — —mm Acs Rózsi
Postakocsis
— — — _ Marlnkovics ScM
•
a
•
(j»Ctk.l
- — — —
— Bereng József
Schópfltn
— —
Inas
— — — —i —
Csonka Antal

—
.•

ZfirtcM Óevtxa zártat: Páris 2a32.25. I e o d o n
25.23.75, Newyork 519.37.5, Brüsszel 7222.5. M ü á n ó
27.19, Madrid 57.30, Amsterdam 208 25,
Berlin
12368, Bécs 73.02, Szófia 3.76.25, Prága 15.38.25,
Varsó 58.25, Budapest 96.57 5, Belgrád 9.12 tizeuhéromtizenhatod, Bukarest 3.09.
Budai testi valuta zárlat: Angol font 27450—77.95,
Belga frank 79.50—79.90, Cseh korona 16.89—17.01,
D á n korona 153.00—153.60, D i n á r 10.01—10.09, Dollár 570.90—573.90, Francia frank 22 30—22.60, Holland! forint 229.20—230.20, Lengyei zloty 6395—
<•4.35, Leu 3.38 5—3.42.5, l>eva 4.12—418, U r a 29 90
—3ft20, Német márka 136.20—136.80, Norvég bor.
153.10—153.70 Osztrák schilling 8035—80 75, S v á j d
frank 110.05—110.55, Svéd korona 15320—153-80.
M m y x a t : A mai értéktőzsde irányzata külföldi
hatásra gyenge volt A nyitáskor különösen a z
Ofa-4«észvényekben erőteljes kínálat
jelentkezett,
ami a részvény árának visszaesését eredményezte.
A berlini tőzsde barátságosabb v o l t d e ennek
hatása csak abban nyilvánult meg, hogy a plánon kisebb élénkség jelentkezett Záriatkor az
irányzat csendes. A fixpiac üzlettelen, változatlan. a valuta- és devizapiacon Newyork árfolyama
10 ponttal esett
Határidős Irrménytíizsde zartat: Magyar buza
k ö t 1585, 1600, zártat 1599—16.00. Bozs
m á j . k ö t 12.49, 12-50, 12.35, 12.39, zártat 12.38—
12.39. Tengeri m á j . k ö t 12.55, 12.60, 1257, zárlat
1257—12.58, j u l . k ö t 12.95, 1290, 12.92, zárlat
1295—12.96. Transit tengeri m á j . k ő t 10.00, 9.97,
/áriát 9.97—10.00. Irányzat jól tartott A forgalom
-.sendesí
Budapesti i B i u í i i f W w d c zártat: Maflyar buza
77-es tiszavidéki 15.55—15.65s 78 as tiszavidéki 15.70
—15.80, 79-es tiszavdiékl 15.90—1625, 80-as tiszavidéki 16.00—16.40, 81-es tiszavidéki 16.00—1650.
Tengeri tiszavidéki 14.70—14.80, egyéb 13.60—13.80.
Irényxat jól tartott, a forgalom csekély.
Csikágól terménytőzsde rártet: Bura
tartott.
Májusra 84, Juliusra 61 háromnyolcad—egyketted,
roptemben-e 59 hétnyolcad—60. Tengeri egysnetlen. Májusra 61, juliusra 62 háromnyolcad, szeptemberre 60 egynegyed. Zab egyenetlen. Májusra
29 háromnegyed, juliusra 30 háromnyolcad, szeptemberre 30 ötnyolcad. Bozs tartott. Májusra 36
ötnyolcad, juliusra 38 egynegyed, szeptemberre 40.
Felelős szerkesztő: P.4S/TOR J Ó Z S E F .
Nyoma toll a kiadótulajdonos
Déima^yarurszág
Hírlap- és Nvomdavállnlal Rl. kőnyvttyomdájébaa.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Schiller József é;

Apróhirdetések

kéok-retf^érló

Házaspárnak és fiatalembernek meg-felelő elegáns
szoba, fttrdőszobahasrnálattal kiadó. Kölcsey neea
11, IL em. 3.
Elegáns, modern
szoba
gentlemannek anonnai kisdó. A rőkusl tanphnnnfl,
Feltámadás orca 30.

Versenytárgyalási hirdetmény-

Elegánsan butorozott Mlőnhejáratn szoba magánházban kiadó. KáTvária a.
37. szám.
Hri háznál kényelmesen Ni
torozott elsőemeleti, abszolút tfsrta, Wlőnbejáratai nc.
eai szoba, elsőrendű ellátással is kiwtó. értekezni
3 és 5 óra kflratt Batthyányi
•cca t , Pick.
Jobb BŐ vagy fiatalember
jó lakást nyerhet esetleg
koszttal ja táncos áron. —
Ugyanott butorozott szoba
kiadó. Maros ncca 35.
Nem kft'finbejárata ndvsri
két ágyts bútorozott savba két férfinek vagy bázaspároak konyha használattal olcsón kiadó. Somogyi ncca 18. Érdeklődni lehet délelőtt 11 órátóL

Modern kétszobás uccai lakás, parkettás, viz, vfl.
lány, gázzal május l-re kiadó. Bercsényi a. 11.
OzlethelyiséV~ és * ráoM
modern lakás kiadd. Grót
Apponyi ncca X
rrj nemi lakás, villany
bért, májasra kiadó. Szent
László ncea 23.
Két szép nagy szoba elsó emeleten, lépcsőház he.
járattal botor n«kftl kiadó. P. Reich Erzsi, Saá.
ehenyl tér 17
Magányos nyugdíjas szoba,
konyha, éléskamra, fatartóval lakást keres, azon.
nali beköttözhetéssd. Választ > Biztos* jeligére ármegjelöléssel ktadóha kérek.
Belvárosban
ssobás modern lakást —
•Teljes komfort* jeligéi*

llvee bizonyítvánnyal vidéki főzőnö 'állást keres. —•
Ctra Móra ncca 6.
Uri hölgyeket szabni, varrni Lanitok saját kelméjük,
bői. Eeck Paula, Tfeza U
körút 83.
Háztartást önállóan vezető
komoly, tiszta nő 2 tagn
családhoz felvétetik. Bakay
kötélftzlet, Hid n. 2.

április

h ó 23-án d é l e l ö t !

10 á r a k o r

gazdasági ügyosztályban, városi bérház,
II.
emelet
23. sz. ajtó, zárt ajánlati vo>;
Megbízható,
bizonyitvá.
senytárgyalást tartunk, illetőleg a beérkezett
nyokkal rendelkező kisaszajánlatokat ugyanezen Időben és helyen nyilszonyt keresek délutánra.
Német előnyben. Jeientkevánosan fogjuk felbontant
zés d. n. 2—3 között DuA közigazgatási letétpéruElárba 500 pengő
gonics tér l t , II. 8.
bánatpénz lefizetését ígaaolő nyugtával elláMagyar vagy aémet tott ajánlatot M kell egészíteni az ajánlattevő
kisasszonyt keresek által sajátkezüleg aláirt, szerződés mintával,
amely szerződés-mintát hivatalos érák alatt'
6 éves leányom mellé. 344
Horthy Miklós n 16,1. 12.
fvenkint 10—10 fillér költség megtérítés dk:
lenében a városgazdásza bocsát rendelkezésre.
Nagyobb bérházba elmennék házfelügyelőnek, már A lezárt, pecséttel ellátott borítékra rá kell
hétére vagyok egyhelyen.
írni az ajánlattevő nevét, lakását és az ajánJelige > Változás*.
lat megnevezését s ezt az ajánlatot az említett napon délelőtt 10 óráig a központi vá17 éves jobb Izr. leány
ajánlkozik gyermekek melrosi iktató hivatalba kell benyújtani, vagjj
lé. »Perfect német< JeBgére.
posta utján kell eljuttatni.
Pénzbeszedői, raktárnoki,
Nem szabályszerűen kiállított, kellő bánatszolgai vagy bizalmi állást
pénz
lefizetését nem igazolt, elkésve érkező
keres középiskolával katovagy utóajánlatokat figyelembe nem veszünk.
1 navfsett. Jelige >Garancia<.
A bérlőnek a lejárat előtt 3 hónappal előterjesztett kérelmére a város a szerződés időUJláJe
tartamát további egy évvel meghosszabbíthatKerti asztalt, székeket keresek megvételre. > Kész- ja, ha a bérlő a szerződési kötelezettségei!
pénzért* jeligére.
kifogástalan pontossággal teljesiti.
' Részletesebb szerződési feltételek betekint,
Motorkerékpár * hetők
hivatalos órák alatt a városgazdánál
keveset futott, 260 köbés a gazdasági ügyosztálynál. A szerződés nem
centiméteres príma német
vonatkozik a volt bérlő Körösi József által
márka, jutányosán eladó,
létesitett fedett tekepályára, továbbá a tulajSzives megkeresések .Motor Z* jeligére a kiadóba.
donát képező kisvigadói villamosvezeték, sütőkemence és takaréktűzhely használatára,
mert azokat a régi bérlő elvonni jogosult
a hires mohácsi Ezeknek átvétele tekintetében az uj bérlő kögyártmány 7 teles közvetlenül Körösi Józseffel megegye*n t amennyiben pedig a várost birói Ítélet
egyedüli lerakat a. Kapkötelezi esetleg a felsorolt létesítmények átható előnyős fizetési feltételek mellett
Sxúnió
vételére, valamint a Körösi József által végJóssef
sománeedényzett festés és mázolás értékének megtérítéáruházában, V*re«f bérpalota.
sére, ugy bérlő köteles lesz, azoknak megálFehér kenyér 2 » fííl lapítandó ellenértékét a bérösszegen felül «
városnak megfizetni.
Félbarna ,
26 »
Rozs
,
22 »
A' város hatósága fenntartja magának1 azt
Nálam a legjobbal min- a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok kőzött,
dig a Vególcsóbhan az ajánlott árakra való tekintet nélkül szabakapja
M2 don választhat escileg az összes ajánlatokat
Kohn Benő 8 a t ö d e mellőzi és a hasznositást más uton eszközli.
Petőfi S. sugárut 3. Amennyiben a basznositásra vonatkozó határozatot az esetleges felebbezések elbírálására
jogosult hatóságok megváltóztatnák, vagyi
HÁZASSÁG
megsemmisíttetnék,
a város közönsége semml48 éves úriasszony házzal
némü kártalanításra, vagy kártérítésre köterendelkezjk, férjhez menne intelligens árhoz. > Ta- lezettséget nem vállal és erre az ajánlatlevasz*.
vőnek igénye nincsen.
i
Szeged, 1931 április 8.
Kettőezer pengő hozomány-

Jégszekrények

l
I
'
'

nyal férjhez menne fiatal,
szép árvaleány Job4> íparoshoz .» Nincsen senkim*
jeligénei

Dr. Somogyi Szilveszter
V4

polgármester

WM Ifö!. nAmhox.

VARRÓGÉP
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kezdő fizetéssel. írásbeli ajánlatok fizetési igény mejfjalOMsével „ T ö r a k v i " jeligére s kiadóba kéretnek.

7045—931. szám.

ajánlkozik kisebb családhoz
1931. évi
azonnalra Is. Hajnal o. 5.,
földszint, 1. ajtó.
a városi

vállalat!I

GYAKORNOKOT

Szeded szab. Hr. táros polgármesü-rétőL

Szeged sz. kir. város tulajdonát képező Újszeged, Erzsébet királynő-ligetben levő venkészítése As javltósa W
déglő épületek és helyiségek, valamint a népszaksserQen. oksAa
SZEDRESI kárpitosnál tánekőrönd és mellékhelyiségek használatának!
flwmtmlhfUy a. L Fodoro. sarok 1931. évi április hó 1-től 1933 évi márchw
Príma ottománafc 55 P-éft. hő 31-ig terjedő két érre való bérbeadása érdekéből
Főzni jól tndó mindenes

Itéasrénytársaság fetvesz gyors- és gépírásban jártas,
jó kézirásu

SprlFfs WT

kárpitosmnnkák

a r ö f A p p o n y i A l b e r t u t n 14 (Iskola ucca) 3
Templomdtvzitcvek. szalonbuto<.)ir, konzoltflkrök, javítások, stb. stlls/eril kiviMhen Ju «n-f»s árban készülnek.

Nagy lcéplceretexé^l

TWf

Sseged, Káráss ucca l. iiAm.
Telefonssám 31-18.
6

JB®

Árverési hirdetmény
Avftot. * M a * « i vterehafK as 1881. M L X !.-€ KB.
értemében esemw' Wrttrr* teixl. ho*v • szevedi Mr. tárásbtróaég 19301
évi Pk 51444. számú vftjEése következtében dr. Léderer Lásifr I

véd által «*pvlielt Konkoly tömetné javára 70 oeogS és |ái

elrendeltetik amennyiben kövelelésflt m i * fenn áll.
Ezen Árverésnek a •«<*«?! tfr. tártsbir*iáff 1930. M Pk. 5W4t.
számú végzése folytán 55-16 pengő tökekBvete ts, ennek l'OU. évi
február hó 15. napiától |áró 8 srázatéJros kamatai és eddl« bkóOac
már megállspltott s a mé^ felmerflleiidó kOltsígek ereiéi* Kistelek,
Kálvária o 2. > rj\m alatt leendő fog-nalosltására 1931. é v i április h *
10. rapjdnik délutáni 4 órája határidőd! kltBzetlk és ahhos fenni
szándékozók oly megjííyzéssel hivatnak meí, hogy ax érintett ln*óságok az 1881. évi LX. t..c. '07., 108 8-«l értelmi"
""
'
flzetia mellett a legtöbbet ígérőnek szOkstg esetés a becsáron alul
ts eltolnak adatni.
Kelt Szeged, 1931. évI márdus hó 11. napjtn.

te. D o é r . kir. Hr.

