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Hatvanhat pár csizma
A földmivelésűgyi minisztérium tavaly
megállapította, hogy drága a csizma. Nem
a kereset kevés, hanem a csizma az, ami
drága. A kisgazda, zsellér, kubikos, mezőgazdasági m u n k á s és napszámos ezért
n e m t u d j a csizmában

szükségletét

fedezni.

Minthogy a földmivelésűgyi miniszternek
kötelessége, hogy szivén viselje a mezőgazdasági lakosság anyagi és erkölcsi érdekeit, folyamatba

tette

a

csizmaakciót.

Ez alatt az volt értendő, hogy összeköttetésbe lépett a kereskedelemügyi minisztériummal és hosszas tárgyalások után a
két minisztérium egymás között megállap o d o t t a mezőgazdasági
csizmákkal
való ellátása

lakosságnak
tárgyában.

olcsó
Akko-

riban nagyon divatos lévén a boletta nevü
gazdatámogató intézmény, kitalálták
a
csizmaboleitát és ezen az alapon határozták el az akció gyakorlati lebonyolítását
Történt pedig a lebonyolítás olymódon,
hogy a mezőgazdasági kamarák kaptak
úgynevezett
csizmaanyag-utalványokat,
amelyekért a jogosultaknak jelentkezni
kellett az illetékes karamánál. A jogosult
ezzel az utalvánnyal elment a csizmadiához, aki az utalvány ellenében köteles
volt a csizmát a rendes piaci árnál olcsóbban elkészíteni és kiszolgáltatni. A
kezében maradt utalványt viszont a csizmadia beszolgáltatta az akcióban részes
valamelyik bőrgyárnak, amely ennek ellenében egy következő pár csizma készítésére való olcsó hozzávalót adott az illetékes

csizmadiának.

Mint látható, ez az egész akció nagyon
egyszerűen és szépen volt kitervezve. H a
például L u k l á b u Hajagos Illés az Alsótanvához tartozó Ruzsajáráson igényelt
egy p á r bolettacsizmát, nem is kellett
messzire menni az utalványért, csak a
kecskeméti mezőgazdasági
kamarához.
Igaz, hogy megfelelő hatósági bizonyítványok bemutatása mellett joga volt igénylését Írásban is bejelenteni. Mondjuk
mindez megtörtént és a csizmát -el is készíttette Ábrahám Péter csizmadiamesterrel Alsőtanyán. A boletta igy Ábrahám
Péterhez került, aki ennek birtokában az
olcsó hozzávalóhoz való jogot viszont a
pesti Wolfner, vagy Mauttiner bőrgyárnál
érvényesíthette. Igaz az is, hogy Ábrahám
Péternek nem kellett ezért közvetlenül
Budapestre felfáradni, hanem m ó d j á b a n
volt, hogy egy kereskedőt is bekapcsoljon
a tranzakcióba. Bejöhetett Szegedre és
akármelyik bőrősnek megbízást
adhatott,
hogy csizmabolettáját beváltsa és az olcsó
anyagot neki kiadja.
A' földmivelésűgyi minisztérium bizonyára igen nagy reménységeket fűzött ehez
a csizmaakcióhoz, mert összesen harmincötezer kedvezményes anyagra szóló utalványt, röviden csizmabolettát adott ki a
mezőgazdasági kamaráknak. Azután mozgásba jött az egész hivatalos és félhivatalos apparátus Budapesttől Derecskéig,
Derecsketői Kiszomborig és Kiszombortól
Ágfalváig. Meghirdették az akciót a mezőgazdasági kamarák közlönyeiben, írtak
róla fővárosi és vidéki lapokban, körrendeletek mentek a városok polgármestereihez és a járások főszolgabiráihoz,
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dobszóval kihirdették az olcsó csizmára
vonatkozó tudnivalókat a kis- és nagyközségekben. Olyan nagy nyüzsgés lett a
csizmafronton, hogy még az akció tényleges megkezdése előtt a Lábbelikészitők
Országos Szövetsége ijedelmében oltalomért lordult a kereskedelemügyi miniszterhez, azt mondván, hogy az akció beharangozása óta mindenki az olcsó csizmát varja. Ezért maradnak a csizmák eladatlanul a vásárokon és ezért nem rendel senki csizmát a derék, becsületes csizmadiamestereknél. Nem tudjuk, de lehetséges, hogy vizsgálat is indult meg a pa-

indítása óta a politikai határok nem változtak és az illetékes körök kezdettől fogva tisztában lehettek azok számával, akikre a csizmafronton mint vevőkre számiihattak. Valami egészen különleges okának
kellett tehát lenni, h a a kibocsájtott
csizmabolettáknak csak két ezreléke talált gazdára, a többi pedig raktáron maradt.
Ez az o k pedig nem lehet más, minthogy a gazdasági élet nem tür mesterséges beavatkozásokat, se akkor, ha árakat
akarnak maximálni, se pedig akkor, h a
csizmát akarnak a publikum körébe jut-

naszok
gyában.

t a t n i . A csizma
minisztériumnak

jogosságának

megállapítása

tár-

Most aztán kiderült a valóság. A' kereskedelemügyi minisztérium, amely a
bőrgyárak bevonása révén volt érdekelve
a csizmaakcióban, közzétette a csizmafront

Hófer-jelentését.

A harmincötezer

utalványból az egész országban igénybevettek hatvanhat
darabot. Kívülálló létünkre nem tudjuk megállapítani, hogy
m i okozta az érdeklődésnek e szokatlanul
gyenge mértékét az olcsó csizmák irányában. Feltevésünk ugyanis az, hogy
még a szűkre szabott országhatárok mellett is hatvanhatnál jóval több azoknak a
szánna, akiknek olcsó fsizmára, sőt..elvált alán csizmára volna 3zükségük. Kétségtelen egyúttal az is, hogy az akció meg-

a csizmadiának
a hatáskörébe

és nem a
tartozik.

A hatásköri túllépés akár az egyik, akár
pedig a másik irányban csak fiaskóra vezethet. A közönségnek még a legnagyobb
jóakarat által diktált kedvezmény se kell,
ha a hozzájutás bürokratikus eljáráshoz
van kötve és a megszerzés érdekében a
hivatalszobák és Íróasztalok útvesztőjét
kell végigjárni. Minden hatósági üzemnek és minden hatóságilag kiagyalt közgazdasági intézkedésnek sz a rákfenéje és
megölő betűje. A példa nagyon tanulságos. Mozgásban az ország egész közigazgatási szervezete a minisztertől a kisbiróig és az eredmény — hatvanhat
pár
csizma. Ezt harsogja az egész országnak'
fűiébe a csizmafront Hófere,

Rövidesen megkezdődnek
a magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások
(Budapesti

tudósítónk

trlrfonjelentése.)

Prágából jelentik: Az esti lapok jelentése szerint a közel jövőh*n megkezdődnek
magyar kereskedelmi
szerződésre

a cseh—
vonatkozó

tárgyalások. Dr. Friedmann miniszteri tanácsos érintkezésbe lépett a jelenleg Bécsben

időző Nickl Alfréddal, aki az osztrák—magyar kereskedelmi szerződés tárgyalásain a
magyar delegáció vezetője és aki a cseh—
magyar kereskedelmi szerződés tárgyalásánál szintén a magyar delegáció vezetőjének
van kiszemelve.

Életbelépett
a keleteurópai jóvátételekre vonatkozó egyezmény
Páris, április 9. Azoknak az érdekelt államoknak a képviselői, amelyeknek ratifikációja
szükséges volt ahoz, hogy a tavaly tavasszal
Párisban létrejött egyezmény életbe lépjen,
a mai napon a ratifikációra vonatkozó ok-

mányokat elhelyezték a franda külügyminisztériumban. Ezáltal az úgynevezett kéleteuröpai jóvátételekre
és a velük kapcsolatos kérdésekre vonatkozó egyezmény a mai napon
életbe lépett.

Doumergue éles támadása Németország ellen
a vámunió miatt
lz elnök szerint Franciaország nem csökkentheti haderejét

Ntzza, április 9. Doumergue köztársasági
elnök a tiszteletére adott ebéden a polgármester felköszöntőjöre válaszolva többek közt
meleg szavakban emlékezett meg a szomszédos nemzetről, amelynek fiai résztvettek a
világháború rettenetes megpróbáltatásaiban és
dicsőségesen harcoltak a franciák oldalán a
közös nagy ügy érdekében.
— A franciák szeretik hazájukat — mondotta az elnök —, de hazafiságuk nem jelent

veszélyt senkire sem. Mindaddig, amíg a Népszövetség nem rendelkezik elegendő katonai
erővel, amely biztosíthatja határozatainak végrehajtását, Franciaországnak gondoskodnia kell
határainak védelméről és résen kell állania
abban a tudatban, hogy elsősorban csak ónmagára számithat Annál több joga van igy
gondolkozni, mert csak nemrégiben következett bt olyan megdöbbentő esemény, amelynek félreismerhetetlen
nagy fontossága lehet
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a jel'nben

s komoly

következményekkel

far-

kat a jövőben. Annak az országnak a történelme, ahol ez történt, intő precedenst foglal
magában,

amelyet

veszélyes

7 enne

elfeledni.

ftpp ezért Franciaországnak óvakodnia kell
attól, hogy a megbízható nemzetközi haderő
megszervezése előtt saját erejét azon a mér-

téken alól csökkentse, amelyet szülötteinek
biztonsága és honi földjének, valamint gyarmatainak oltalma megkövetel.
Az ebéd után az elnök látogatást tett a
monacoi hercegnél, majd kíséretével együtt
a Colbert cirkáló fedélzetére szállt, hogy Tou, Ionba utazzék.

liiulescu
megalalcitfa
a nemxeii egység
Kormányát
Bukarest, április 9. Titulescu csütörtökön délben
kihallgatáson volt a királynál A ldha'lgatás után
a következő nyilatkozatot tette:
— A király megbízott u j kormány megalakításával. Kijelentettem, hogy a helyzet kivételes komolyságára való tekintettel hazafias kötelességemnek érzem elfogadni a megbízatást. Kifejeztem
azt a véleményemet, hogy minden emberileg le
hetséges dolgot el kell követni a nemzeti egyesülés kormányának megalakítására. Ez a kormány
legyen a komoly, tartós és hatásos munkaeszköz
az ország újjáépítésének szolgálatában. A király
azzal válaszolt, hogy ép az ő gondolatát juttattam
kifejezésre. Az ö legfőbb vágya az volt és az
marad, hogy országának minden fiát egyesítse a
közösség nagy céljainak közös megvalósítására.
Ezek folytán még ma érintkezésbe lépek a pártok

vezéreivel a nemzeti egység kormányának"megalakitása érdekében.
Az Adeveral ugy hiszi, hogy a kormánykrizls
megoldása nem lesz könnyű és hogy az u j kormány megalakításáról csak a román húsvéti ü n n e
pek után lehet szó.

Tiíulescu látogatásai
Bukarest, április 9. Titulescu délután felkereste
Dúcát, a liberális párt vezérét. A két államférfi
ezután együttesen látogatta meg Avaresen marsallt. Titulescu holnap felkeresi a többi pártok
vezetőit, nevezetesen Manlut, aki holnap reggel
érkezik a TÖvárosba. A nemzeti parasztpárt és a
liberális párt holnapra összehívta a pártok végrehajtó bizottságait, hogy Titulescu ajánlalát megvitassák. Valószínűleg már holnap este ismeretesek lesznek Titulescu tárgyalásainak eredményei.

Kétezer pengő pénzbüntetésre Ítélték
autógázolásért Péchy Erzsit
Székesfehérvár, április 9. A székesfehérvári
törvényszék csütörtök délután fél 6 órakor
hirdette ki Péchy Erzsi budapesti színésznő
Ismeretes autógázolási ügyében az Ítéletet.
Az itélet szerint a bíróság bűnösnek mondotta ki Schenk Jánost, valamint Péchy Erzsit
2—3 rendbeli gondatlanságból elkövetett testi
sértés

vétségében

s efeért Schmk

Jánost

200

pengő, Péchy Erzsit pedig 2000 pengő
büntetésre itélte, amely 50 pengőnként

pénzátvál-

toztatható 1—1 napi fogházra. A törvényszék
a bünügy költségeiben együttesen marasztalta el a vádlottakat.
Schenk János megnyugodott az ítéletben,
Péchy Erzsi
lyosbításért

enyhítésért,
fellebbezett.

az ügyész

pedig sú-

)

Meghűlésnél

j S t

rheumatikus
fáidalmaknál:
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ugyanazt jelentik be ma is, mint amit a nralt
évben bejelentettek.
Sofcoropátkal Szabó István elfogadta Farkas. Ist
ván álláspontját a sajtószabadság és as esküdt
s*ék ügyében.
— Legyen

sajtószabadság

— mondotta — Deák Ferenc szellemével és akt
ez ellen vét, azt büntessék meg.
Ezután Zsllvay Igazságügy miniszter válaszolt a
felszólalásokra. Farkas István felszólalására reflektálva, kijelentette, hogy
m
esküdtszék visszaállításának és megreformálásának
Ideje még nem érkezett ef*.
A sajtójog kérdésével kapcsolatban azt mondotta
a miniszter, hogy »a sajtó normális keretek között ma is kifejtheti szabad müködésétf. Aki a
büntetötörvénykönyvbe nem ütközik bele — mon
dotta —, annak nem kell. aggodalmaskodni, hogy
gondolatait szabadon terjesztheti-e. Ezután
azt
mondotta, hogy a »Népszavával szemben nincsenek kiadva különleges utasítások, majd az amnesztiára rátérve azt mondotta, bogy sehol olyan
bőséges amnesztia nem volt, mint nálunk és ezen
lulmenni nem lebet. Elismeri, hogy » munkás
biztosítási bíróság munkaanyaga megduzzadt ég
e téren intézkedésekre van szükség. E bíróságnál
reformálni kívánja az eljárást és ezeket a külön
bíróságokat bele kívánja olvasztani a rendes bírót
testületbe.
— Ami a törvénykezés egyszerűsítését Illeti —
folvtatta a miniszter —, egyes korai kifakadások
történtek. Két-három hónap alatt az nj törvényről nem lehet pontos bírálatot alkotni. Nem tehet elzárkózni
. t
az ügyvédi rendtartás reformja

Esküdtszéket és sajtószabadságot
követeltek
az igazságügyi költségvetés tárgyalásán
a pénzügyi bizottságban

Budapest, április 9. A képviselőház pénzügyi
oizottsága ma délelőtt megkezdte a kereskedelmi
tárca költségvetésének részletes tárgyalását. Bud
János kereskedelemügyi miniszter kijelentett1, hogy
az ipartestületi reformról szóló javaslatnak az a
oélja_ hogy az ipartestületeket átformálja abban
az irányban, hogy ne csak egyes kishatóságn
munkakörre szorítkozzék a tevékenysége, hanem
elsősorban gazdasági organizációja legyen a kisiparnak. Ami az ipartestületek székházainak problémáját illeti, e téren nem az a baj, hogy a székházak meg vannak terhelve, hanem az, hogy amikor a székházakat építették, nagy optimizmussal
fogtak az építkezéshez, arra gondolva, hogy esetleg talán nem is kell kifizetni a költségeket. A
kérdést rendezni kell. Ami a paplrkérdést illeti,
itt bizonyos nyugtalanságot lát a közvéleményben.
A rotációs papír szükségletet óvatosan kell kezelni,
de keresi azt a megoldást, hogy a drágulás fo
Kamata ne legyen esztetlhelő.
Temesváry Imre sürgette az általános építési
törvény megalkotását.
Hajós Kálmán, Temesváry Imre és P. Szabó
P-éza felszólalásai után Bud János kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy az utépités terén
tapasztalható nehézségeken a
közmunkaválság
rendezésével kiván segíteni.
Szabó Sándor a petróleum és benzinárak magasságát tette szóvá.
A kereskedelemügyi tárcához tartozó üzemek
közül a posta, távírda és távbeszélő költségvetését hozzászólás nélkül fogadta el ezután a bizottság.
*
Az államvasutak költségvetésénél Szabó Sándor
szólalt fel s arra kérte a kormányt, hogy a mezőgazdasági cikkek szállítását tarifakedvezménnyel
igyekezzék megkönnyíteni. Sokoropátkai Szabó István felhozta, hogy amikor most az állatok értéke
esett, az államvasutak eltörölték az 50 százalékos
szállítási kedvezményt ugy, hogy tulajdonlapén

kétszeresére emelték a tarifákat
Bud János: A vasúti tarifa reformja egyike a
legnehezebb kérdéseknek. Ha a vasutaknak bevételi feleslege volna v könnyen meg lehetne oldani
a problémát, a mai viszonyok kőzött azonban határt kell szabni a kedvezmények adásának.
A tarifareformot
két irányban gondolja megcsinálni. A tőrt tarifák
megszüntetésével, azzal, hogy a tarifakedvezmények időleges jellemét megszüntetve, tőbbé-ke
vésbé állandó kedvezményekké alakítsák át. Az
államvasutakat egyébként — mondotta a miniszt e r — meg kell védenie az ellene elhangzott támadásokkal szemben. Nyugodt lélekkel
mondhatja, hogy az összes üzemek, a vezetőség épugy,
mfnt az alkalmazottak, lelkiismeretesen, emberfeletti munkával teljesitik kötelességüket. Ha vannak itt-ott nehézségek, ezek nem rajtunk múlnak. Kötelességének tartja, hogy az üzemek vezetőségének és az egész személyzetnek köszönetet
mondjon hazafias kötelességükért.
A bizottság ezután az államvasutak költség
vetését és az állami vas-, acél- és gépgyár költ
ségvetését elfogadta és ezzel a kereskedelemügyi
tárca költségvetésének tárgyalása befejeződött.
Bövid szünet u t á n

ax Igazságügyi
költségvetésének tárgyalásához kezdett hozzá a bizottság. őrrry Imre előadó ismertette a tárca
költségvetését.
Farkas István beszédében kifogásolta az esküdt
szék Intézményeinek hiányát.
Hajós Kálmán helytelenítette az ügyvédi kar
egy részének állásfoglalását az egyszerűsítési ja
vaslattal kapcsolatban. Az esküdtszék behozatalát
a legnagyobb veszedelemnek tartja.
Várnai Dániel sajnálattal állapítja meg, nogy
az igazságügyi tárca indokolásában
jóíorcaán

elől sem, a numerus dansns kérdésével h komolyan kell foglalkozni. Ez a program azonban
csak a jövő programja. Az ügyvédkérdéssel a
közel jövőben összehívandó országos értekezlet fog
foglalkozni. A hitbizományok reformja azonban
ma nem időszerű a gazdasági viszonyok miatt.
Mint miniszter, védekezik az Igazságügyi tárcánál a takarékosság túlzásai ellen, eddig a bíróságnál nem volt sem B-lista, sem B-asoport én
most sincsen. A végrehajtói állások tekintetében
az állásszaporitást nem tartja helyesnek. Nem
helyesli a közjegyzői állások szaporítását sem. A
közel jövőben meg akarja valósítani
a

bflnftgyl rendőrség

megszervezéséi,

hogy az az ügyészségekkel lehetőleg egy épületben működjék. A közel jövő — az nj országgyűlés — programjának tartja a polgári tőrvénykönyv letárgyalását.
A miniszter felszólalása után a bizottság elfogadta az igazságügyi tárca költségvetését
A bizottság legközelebbi ülését holnap délelőtt
tartja és annak napirendjére a népjóléti és föld
mivelésügyi tárca költségvetésének tárgyalását tfl*ték ki.

A kardcsapatbajiiokság
meglepetései
Budapest, április 9. A" MVSz az I. osztályú kardcsapatbajnoki verseny során két csoportra osztotta a mérkőző egyesületeket. A *
első csoportba került a BEAC, MAC, NVO
és TVC ma este 7 órakor mérkőzött a döntőbe jutásért A Tiszti Vivó Club megsemmisítő győzelmet aratott a BEAC (15:1) és a
Nemzeti Vivó Club felett (13:8), mig a MAC-cal
szemben 2:2 arányú küzdelem után harmadik
asszóra már nem került sor. A BEAC és
NVC hosszas küzdelem után 8:8 arányban végeztek, de az NVC Petschauer minden fáradozása ellenére is kedvezőtlenebb tusarányt
ért csak el, ugy, hogy a többszőrös kardcsapatbajnoknak szombaton a második csoport
utolsó helyezettjével kell vivnia ax h osztály«
ban maradhat ás ért.
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Az £rpád~Otthon után megszüntetik
a Gyermekvédő Liga iparostanoncotthonát is
CM

Délmagyarország

munkatársától.)

Dr.

Somogyi Szilveszter polgármester, aki a huswéti ünnepek alatt utazott fel Budapestre és
résztvett a várqsok kongresszusának választmány! ülésén, csütörtökön délelőtt érkezett
vissza Szegedre. A polgármester budapesli útját arra is felhasználta, hogy a halálraitélt ujszegedi Arpád-Otthon ügyében eljárjon. Volt
a Gyermekvédő Liga elnökségénél, ahol megtudta, bogy nemcsak az Arpád-Otthon megszüntetésére vonatkozó elhatározás nem másítható meg, hanem
• liga elhatározta
az 'általa
fentartott
másik szegedi intézménynek,
az iparastanoncotthonnak
a
megszüntetését is.

A' liga ugyanis súlyos anyagi helyzetbe került.
A kormány minden tárcája megvonta tőle
a támogatást, az állami költségvetésből törölték azokat az összegeket, amelyekkel évtizedekem keresztül támogatták a szociális hiwatásn intézmény működését. De csökkent a
közönség teherbíró képessége Is, ennek következtében jelentéktelenné zsugorodott az az
összeg, amelyet a liga a társadalom áldozatkészségéből kapott eddig intézményeinek fenntartásához. Ezért kénytelen valamennyi intéwtét megszüntetni, csupán két üdülőtelepet
tart fenn, amelynek költségeit néhány na-

gyobb alapítvány kamata fedezi.
A Gyermekvédő Liga ezért ajánlotta fel a
szegedi Arpád-Otthon épületét a kultuszminiszternek, aki ebben az épületben kiván ja
elhelyezni
a z ujszegedi

gazdasági

ismétlő

iskolát.

A miniszter megbízottja a napokban Szegedre
jön, hogy megtekintse az ujszegedi épületet
és megállapítsa, milyen átalakításokra van
szükség, hogy nj rendeltetésének megfeleljen.
Ha a miniszter megbízottja az épületet a
gazdasági ismétlő iskola céljaira megfelelőnek
találja, akkor valószínű, hogy a kultuszminiszter azt valamilyen formában megváltja
a ligától.
A Gyermekvédő Liga másik halálraitélt intézménye, az iparostanoncotthon az egyik Dugonics-uccai épületben működik. Az épület igy
felszabadul és abban a polgármester
az

állami

kisegítő

iskolát

kívánja elhelyezni, amely Jelenleg a Petőfi
Sándor-sugáruton egy teljesen alkalmatlan lakásban működik. A liga az intézet felszerelését
megfelelő ellenszolgáltatásért felajánlotta a városnak. A' polgármester most felbecsülteti a
felszerelést és ha talál fedezetet, esetleg megvásárolja a város valamelyik szociális intézménye számára.

A nevelőnő, az ügyvéd ét az ügynök
közokirathamlsitási pere

KtnffnQfe btjnflgy egy házasság és egy gyermek körül - Az ügyvédei egy hónapra,
az Ogynököl 14 napra Uéliék; a nevelőnő megszökött
CÁ Débnaggarorszdg

munkatársától.)

Csü-

törtökön délelőtt a szegedi törvényszék másodemeleti tárgyalóterme előtt nagy közönség
gyűlt össze, hogy meghallgasson egy tárgyalást, amely minden vonatkozásban érdekes
volt A vádlottak Pelcz Arturné, született Zajic
Jozefina, dr. Nekich Richárd ügyvéd és Pelcz
Artnr gépügynők voltak. Mindhármuk ellen a
vád:

közokirat hamisifás

büntette.

Pelcz

Ar-

turné szökésben van, ugy, hogy az ő ügyét
elk&önit

ették és igy csak Pelcz

A r t ú r és dr.

Nekich Richárd ügyében hozott ítéletet a
törvényszék Habermawr-lmicsA.
'A* ügy előzménye 1927-re nyúlik vissza,
amikor Zajic Jozefina megismerkedett dr.
Nekich Richárddal. 1928 januárjában a nőnek gyermeke született, aki a keresztségben
az Emil nevet kapta A kis Emil körűi keletkezett azután » per.
Zajic Jozefina ugyanis gyermektartásért pert
inditott dr. Nekich ellen a szegedi járásbíróságon. Itt a nő eskü alatt vallotta, hogy a
gyermek az ügyvédé, de tanukat is hozott
A biróság megítélte a gyermektartást, ami
ellen az ügyvéd fellebbezett. De még mielőtt
sor került volna a fellebbviteli tárgyalásra,
a nő elállott a keresettől, mert közben Nekich
Richárddal megegyezett.
Tulajdonképen ez a megegyezés lett az
alapja a bűnvádi eljárásnak, ők ketten és
Zajic Jozefina udvarlója, Pelcz Artúr megegyeztek, hogy Pelcz elvesd a leányt, a gyermeket pedig, hogy Nekich minden további-

mert egzaltált,

részeges teremtés

volt. Kijelen-

tette, hogy arról nem tud, hogy a felesége találkozott volna az ügyvéddel dr. Sztavrovszky
lakásán, de a főorvos volt az, aki közbejárt a
törvényesitésnél.
Az elnök ezután eléje tárta a rendőrség
előtt tett beismerő vallomását, ahol elmondotta, hogy Jozefina közölte vele, hogy az
igazi apa az ügyvéd.
Az első tanú dr. Fekete Béli ügyvéd volt,
aki a gyermektartási perbfn képviselte az
ügyvédet. Azt vallotta, hogy Nekichnek ez az
ügy körülbelül
nő állandóan

2000 pengőjében
zsarolta.

van,

mert

a

Érdekes vallomást tett Lajos Jánosné, aki
barátnője volt Jozefinának. Elmondotta, hogy.
a szülés után beszélt Jozefinával, *ki azt
mondotta, hogy nem ladja, kié a gyerek, dó
ha látná az apát okvetlenül felismerné. AJi
férfivel gazdája házában ismerkedett meg —
mondotta neki Jozefina —, aki kis aktatáskával járkált Jozefina sokszor kereste az apáíj
a törvényszék előtt, mert tudta róla, hogy*
ügyvéd.
Hann János elmondotta, hogy Jozefina é»
Pelcz elmesélték neki, hogy az ügyvéddel kö-.
tőtt megállapodás értelmében tőrvényesitiH
a gyermeket
Dr. Sztavrovszky Pál főorvos azt. mondotta:
vallomásában, hogy mivel ai ügyvéd családos
ember volt átengedte neki a lakását hogy ottj
tárgyaljon Jozefinával. Jozefina azt hangoz-j
tatta, hogy áldozzon
pénzt, akkor szivesen

az ügyvéd
egy
kévéi
férjhez megy. E l m o n -

dotta még, hogy a házasság megkötése után
1000 pengőt adott át a fiatál

párnak.

Klekner Lajos anyakönyvvezető előadta vallomásában, hogy neki többizben megmondottál
Jozefina, hogy a gyermek

apja

az ügyvéd.

Al

házasságkötéskor is azt mondották, mire fi
átadott a fiatal párnak 500 pengőt, mint az nem akarta a gyermeket törvényesíteni Ké«
sőbb újra visszajöttek és ekkor már azt mon-i
ügyvéd nászajándékát
Pelcz azután nemsokára elhagyta feleségét dották, hogy a gyermek a férjé. Nem temert az ügyvéd által igért állást nem kapta hetett egyebet, mint hogy törvényesitette aj
meg. Zajic Jozefina pedig az egész dolgot be- gyermeket
jelentette
a rendőrségnek,
majd
megszökött
A tanúvallomások után dr. Nekich RíchSnl
gyermekévél együtt. Az ügyészség a közokirat- bizonyítás kiegészítési indítványt tett, amelveí
hamisítás vádját arra alapította, hogy a vád- a biróság elutasított. Dr. Cseh Ernő vádbelottak: hamis adatot vezettettek be az anyaszéde, dr. Batta Gyula védőbeszéde után at
könyvbe.
biróság bűnösöknek
mondotta
ki a
vádlottá*
vétségében és dr. Ne^
A főtárgyaláson a vádirat ismertetése után kat közjoklratharrusltás
egyhónapi,
Pelcz Artúrt
peelsőnek dr. Nekich Richárdot hallgatták ki. kich Richárdot
itélte,
Az ügyvéd elmondotta, hogy Zajic Jozefinát dig 11 napi fogházra
A biróság a vádlottak bűnösségét főleg Pele*
egyik kollégájánál ismerte meg, ahol a leány
Artnr vallomásából állapitotta meg. Pelnj
nevelőnő volt.
— Nem érzem bünőtmélc mAgam — vallotta ugyanis a főtárgyaláson azt vallotta, hogy a!
az figvvéd. Hamisítás nem történt mert a nővel 1927 augusztusában ismerkedett megy
gyerek nem az enyém, hanem vádlott társamé, a gyermek pedig 1928 januárjában született,
Pelcz Artúré. A gyerek megszületése ntán. tehát ő nem lehet az igazi apa A biróság
az anya, nem tudom miért, engem szemelt megállapította, hogy mindketten anyagi érki az apaságra. Állandóan zsarolt és én ap- dekből követték el a bűncselekményt
róbb részletekben körülbelül 500 pengőt fizetAz itélet ellen az elitéltek fellebbeztek a*
tem is neki. A gyerektartási pör folytatásától Ítélőtáblához.
a nő önként állott el, mert amint nekem
örömmel újságolta, megtalálta az apát Pelcz
Artúr személyében. Én akkor örömömben
megígértem, hogy adok nekik pénzt de csak
abhan az esetben, ha tényleg összeházasodnak.
Pelcznek állást nem Ígértem.
Róma, április 9. A Gráf Zeppelin 17 óra 20
Pelcz Artúr érdekes vallomást tett. Először perckor Terranova-Pausanla felett repült el és
csak annyit mondott, hogy a gyermeket tény- délkeleti irányban, a Messin»i,szoros felé vette

A Gráf Zeppelin
Olaszország (eleit

leg törvényesitette, de azt

hiszi,

hogy

ezért

az Isten nem veri meg. Ennél többet nem volt
tól szabaduljon, saját magáénak vallja, illetve
hajlandó mondani, később mégis részletes valtörvényesíti.
A z egyesség értelmében Pelczék
lomást tett. Elmondotta, hogy 1927 augusztuezért nagyobb összeget kapnak,
a z o n k í v ü l az
sában ismerkedett meg feleségével a stranügyvéd állást szerez Pelcz Artúrnak'. Ennek don. Benső barátságba kerültek. Később megaz értelmében Pelcz 1929 szeptember 6-án tudta, hogy a nő dr. Nekichcsel is jóban van.
feleségül vette Zajic Jozefinát ugyanitt ngy Nem volt szándékában elvenni Jozefinát de az
ő, m i n t felesége m a g á é n a k vallotta a gyerpresszionálta őt. Tulajdonképen az ügyvéd
m e k e t m i r e a kis Emilt
az a n y a k ö n y v i hiajánlotta neki a partit azzal, hogy ha elveszi a
vatal törvényesítette
és igy irta be az anyanőt, akkor besegíti valahová. Elmondotta még,
könyvbe: Pelcz Emil. A házasságkötésnél a
hogy Jozefina azt mondotta neki, hogy a gyerférj részéről Hann
J á n o s vendéglős, a n ő ,
mek az övé és ő ezt el is hitte. Jozefinát
illette dr. Nekich Richárd részéről dr. Sztav- azután elvette, mert azt hitte, hogy rendes
rovszky P á l főorvos volt a lanu, aki a házasság megkötése, illetve a törvenyesités u t á n

• —
i
meg. Tudomása van arról, hogy a törvénye sités ügyében Jozefina eljárt az anyakönyvi hivatalban, ahol azt adta elő, hogy a gyermek az
ügyvédé. Jozefina ezt valószínűleg azért mondta,

n ő lesz belőle. E z azonban nem következett
be. mert nemsokára eay találkahelyen találta

útját.

Stella Gyula mecjhalt
(Budapesti tudósítónk telefonjelent é s e . ) A Nemzeti Szinház homlokzatán gyászlobogő jelzi, hogy a magyar színészetnek nagy
gyásza van. Stella Gyula halt meg, a szinház jele®
művésze és az Országos Szinészegyesület elnöke.
Stella színészi munkája mellett élénk közéleti tevékenységet fejtett ki és sok gonddal és rátermettséggel szolgálta a vidéki színészet ügyét. Legutóbb hatalmas memorandumot dolgozott ki 'a
vidéki szinészet érdekében. Tiz nappal ezelőtt kezdett betegeskedni, fehérvérüséae és sjsivgyengeségo
volt. Csütörtökön délben váratlan szívroham meg
ölte. A kiváló művész elhunyta ig»n nagy részvétet keltett.
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Forradalom
A sziget

Madeira

valamennyi

kikötővárosát

(Budapesti
tudósítónk
telefonfelentése.)
Rerlinből jelentik: A berlini portugál követség
közli, hogy Madeira-sziget valamennyi
kikötójében
beszüntették
a forgalmat,
a
kikötök
lakosai teljesen el vannak zárva a
külvilágtól.
Lisszaboni Jelentések szerint a kormánycsapatok' olyan utasításokat kaptak, hogy h a a

elzárták

sszigeién
a

külvilágtól

felkelők ellenállást tanúsítanak, ne vegyék
tüz alá Funchal
városát, hanem zárják ét a
külvilágtól
és vegyék teljesen körül. F u n c h a l
lakosainak egyrésze attól félve, hogy a városb a n h a r c r a kerül a sor a felkelők és a kormánycsapatok között, a közeli falvakba menekült

in.il

á; i ríTTs

m

A tanúvallomások után Steinherzné* ma délután
ismét beidézték a rendőrségre, ahol kfhallgattík.
Steinherzné azt vallotta, hogy erre a beszélgetésre eddig nem emlékezett és csak most kezd
arra halványan emlékezni. Még sem tartja való
színűnek azt, hogy férje agyonverette volna ma "át.
Arra vonatkozóan, hogy Steinherz lakásán a házkutatás alkalmával a pénztárban olyan rendet
találtak, mintha végrendelkezni akart volna, elmondotta v hogy férje rendkívül pedáns ember volt,
aki egész életében minden dolgát rendben tartót'a.
A gyilkossággal kapcsolatban szerefSeK
Olajos Mihály

Berlinben tilos a pártegyenruhák viselése
Berlin, április 9. A berlini rendőrfőnök a
március 28-iki szükségrendelet a l a p j á n ú j b ó l
megtiltotta az egységes, különösen katonai
egyenruhához hasonló pártegyenruhák viselését. Ugyancsak megtiltotta a német nemzeti

szocialista p á r t n a k , valamint szervezeteinek,
különösen a rohamosztagoknak és a hitlerista
ifjúsági szervezeteknek pártegyenruha és szövetségi uniformis viselését.

Fischl Frigyes részletes vallomása
Steinherz meggyilkolásáról

Csütörtökön a kecskeméti rendőrségen részletesen kihallgatták Steinherz Özvegyét
Budapest, április 9. Fischl Frigyes, a kalapácsos gyilkos nyugodtan viselkedik a bécsi rendőrség fogházában. Örül, hogy fedél alatt van és
hogy enni kap. Dr. Klauser rendörtanácsos, aki
először hallgatta ki Fischlt, érdekesen nyilatkozott a gyilkos vallomásáról, amely igy hangzott:
— Steinherz február 9-én eljött Kecskeméten
a* Árok.ucca 2. szánni házban lévő lakásomra
és beszélgetni kezdett v c lem sorsomról. Tudtam,
hogy kiskoromban sokat érdeklődött irántam és
agy volt, hogy ő lesz a keresztapám, de hogy
most egyszerre miért kezdett érdeklődni, ennek
magyarázatát csak később sejtettem meg.
— Érdeklődött aziránt, hogyan éltem és mit
csináltam. Elmondtam neki, hogy milyen nehéz
helyzetben vagyok.
Ezután megkérdezte, hogy
van.e foglalkozásom és keresetem. Abban a lakásban egy kárpitossegéd társammal laktam, szüleimtől kitagadva és nehéz körülmények kőzött éltem.
Steinherz nagylelkűen felajánlotta,
nem Unnék-e ntazó nála.

hogy

örömmel fogadtam az ajánlatot
— Ezután kommunista-ügyeim ntán kezdett érdeklődnL A kecskeméti rendőrkapitányságon ugyanis 1930 nyarának elején lefogtak egy kommunista
sejtszervezkedésset kapcsolation és ebben az ügyben január 7-éig voltam letartóztatásban, de nem
Ítéltek «L Ezt Ís elmondottam őszintén Steinherznek, ski azután megnyugtatott, hogy ő majd

kezébe

veszi sorsomat
rólam.

és

gondoskodik

— Később még kétszer találkoztunk, utoljára
március 22-én. Steinherz ekkor 5 pengőt adott
nekem és azt mondotta, hogy egy-két napon belül
együtt megkezdtük a munkát. Március 24-én valóban el is utaztunk Budapestre. Én nem kérdeztem, hogy mi célja van a közös utazással,
őszintén szólva azt hittem, bogy valami titokzatos
politikai ügy, talán valamilyen kommunista szervezkedés és ezért nem informál' a közelebbiekről.
- Mikor 24.én Budapest felé együtt átáztunk a
vonatban, Kőbánya állomás közelében, tehát már
közvetlenül Budapest előtt Steinherz hirtelen meg.
szólalt:
- Meg kelt halnom és ítgy fogok meghalni, hogy
az egfsz ország rendőrsége dolgozni fog.
— fin ezt nem értettem, nem is sejtettem,
hogy mire céloz, ö hozzám képest olyan előkelő
ur volt, hogy nem ís mertem közelebbi kérdést
feltenni. Megérkezésünk ntán a Merán-szállóba
mentünk és ott Steinherz ajánlatára én

Kovács Ferenc név**
jelentettem be magamat.
Ezután elmondotta a rendőr tanácsos Fischl vallomásának azokat a részleteit, amelyek az elutazás
előtti időre vonatkoznak. Hogyan ígért Steinherz
3000 dollárt, ha agyonüti.

A gyilkos, ág lefolyásáról
a következőket vallotta:
— A vonatban Steinherz kivett at aktatáskájából egy kalapácsot, átnyújtotta és azt mondta,
hogy szzsl vágjam fefbe és addig üssem, mig
meghal. Két zsebkendő is előkerült az aktatáskából, az egyiket Steinherz a pamlag támlájára
teritette és fejét ráfektette, a másik zsebkendőt

a szájába dugta s azt mondta, hogy ha kiabálni
talál, nyomjam mélyebben a szájába. Azután halántékára
mutatott
kezével
s
igy
szólt:
Ide üssönl Erre kinyújtózkodott a fülke pamlagán, én pedig kalapáccsal a kezemben, hozzáléptem és fejbevertem.
— Már nem emlékszem, hogy mi tőrtént azután.
Hirtelen észrevettem, hogy amint egymásután ütöttem a fejére, mozdulatlan lett s azt hittem, hogy
meghalt. Tehát elvégeztem a feladatot és menekülésre gondoltam. Kinéztem az ablakon s láttam,
hogy a ceglédi állomásra érkezünk. A nekem átadott kulccsal hamar kinyitottam * fülbe ajtaját
azután bezártam magam mögött és Cegléden leugrottam a vonatról.
— A kalapács a kezemben volt. Ujságpapirosba
csavartam. Amikor elhagytam a pályaudvart, az
első uccán a véres kabátot áthajitottam a palánkon keresztül egy udvarba, a papirosba takart
kalapácsot pedig egy szemetesládába dobtam.
— Bementem egy kávéházba és borítékot kértem.
A Steinhcrztől kapott ntasitás szerint a borítékra
ezt a címet írtam: F. Friedrich, russische Gesandtschaft, Reisnerstrasse iS. Feladóként ráírtam: K.
Kovács, Cegléd, Hossza-ucca 60. A borítékot azután
lószörrel kitömtem, beletettem Steinherz óráját és
láncát, majd a postahivatalba mentem, hogy feladjam a levelet. Azt akartam, hogy a feladat élvégzése után Steinherzoel való megbeszélésünk szerint ilyen módon biztosítsam a jutalom kifizetését,
amelyért el akartam utazni.
— Azután visszamentem a pályaudvarra és a
Budapestre indnlö gyorsvonatra ültem. Budapesten
megérkezésem után elmentem a Teleki-térre, mert
kabát nélkül voltam és fáztam. A Steinherztől
kapott pénzből nj felöltöt és kalapot vettem, ami
9 pengőbe került
Fischl ezután elmondta — amint már ismeretes —, hogy hogyan jutott el sok fáradtság és
gyaloglás után Bécsig
A bécsi rendőrségnek az a feltevése, hogy

Steinherz nem akart

meghalni,

de Fischl >munka< közben svungba jött és igy
verte agyon Steinherzet.
Fischlt egyébként Bécsből nem Budapestre viszik,
hanem Kecskemétre, amint kiadatási ügyét elintézik.
A kecskeméti rendőrségen csütörtökön délelőtt

kihallgatták Steinherznét
arra vonatkozólag, hogy tudott-e férjének biztosításairól. Steinherzné kijelentette, hogy férje neki
sohasem tett említést biztosításairól, Ozt sem tudta,
milyen össszegü biztosításokat kötött. Ezzel szemben a rendőrségen négy tanút hallgattak ki,# akik
közül kettő fültanuja volt egy a kecskeméti'sétányon lefolyt beszélgetésnek. Steinherz és neje hevesen vitatkoztak valamilyen biztosítási ügyről,
majd Steinherzné igy kiáltott fel:
— Én pedig ebbe semmi körülmények között nem
megyek bele.
Amikor Steinherznével közölték ezeket a tanúvallomásokat, Steinherzné kijelentette, hogy ő erre
az állítólagos vitára nem emlékszik. Cegléden, amikor Steinherz magához tért, feleségének azt mondotta, hogy egg ismeretlen ember
kalapáccsal
ütötte la. mást azonban nem említett

vallomását megkfitdté1. a kecskeméti kapitányságnak, ahol rögtön megállapították, hogy a vallomás
és a kecskeméti rendőrség megállapításai közt
lényeges eltérések vannak. Bizonyosnak látszik,
hogy Olajos Mihály nem vett részt a kalapásos
gyilkosságban sem közvetve, sem közvetlenül, ha.
nem valami más, kommunista ügy, miatt hazudozik. Olajos Mihályt még az éjszaka folyamán
Kecskemétre szállítják

Magyar konzulátus Firenzében
Budapest, április 9. A kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére megengedte, hogy Firenzében tiszteletbeli konzulátust állítsanak fel és
hannenheimi Ilann Annin firenzei lakost főknnzullá, gróf Berehtold Artúr magyar állampolgár
firenzei lakost pedig tiszteletbeli alkonzullá nevezte ki.

A walesi herceg Madridban
London, április 9. A walesi herceg Délamerikából hazatérve, utjának utolsó szakaszát Lisszabonból repülőgépen teszi meg hazáig. Útközben
leszáll Madridban, ahol rövid ideig Alfonz király
vendége lesz.

Hivatali sikkasztásért
kétévi fegyház
(A Délmagyarország munkatársától.) A szege<fl
ítélőtábla SfruWéty-tanácsa csütörtökön két vásárhelyi járlatkezelő sikkasztási bünügyével foglalkozott Székely László és Buza Imre járlatkezelők
ellen a vád egyrendbelí folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás volt, amelyet közösen, 1926
októbertől 1927 márciusig terjedő időben követtek eL
A két vádlott a mázsaházi marhalevél kezelői
teendőkkel volt megbízva. Ebben a minőségükben
követték el a sikkasztásokat, még pedig oly módon,
hogy előzetesen összebeszéltek és a lefizetett állat,
forgalmi adókat eltulajdonították. A lefolytatott
pénzügyi vizsgálat megállapította, hogy Székely
és Buza körülbelül 940 sertés után járó, mintegy
2560 pengöngi összeget sikkasztott el. A pénzen
azután megosztoztak. Hogy manipulációikat leplezzék, a sertésekre vonatkozó vételi ügyleteket *
jegyzőkönyvekből kihagyták, a marhaleveleket pedig eltüzeltél*.
A nyomozás pontosan kiderítette, hogy a sikkasztások ötlete Székely Lászlótól származott ö
tett ajánlatot Búzának, aki először vonakodott, később azonban beleegyezett azzal, hogy a sertéskereskedők tömeges adás-vételi eseteinél tegyenek
et egy csomó marhalevelet és az ezek után járó
összegeket sikkasszák el. A két hivatalnok üzelmeire egy névtelen feljelentéi alapján jöttek rá.
A törvényszéki tárgyaláson a vádlottak részben beismerték a bűncselekményeket A birőság mint
tettestársakat itélte el őket hivatali sikkasztás büntettében, Székely Lászlót kétesztendel fegyházra,
Buza Imrét egyévi börtönre itélte.
A csütörtöki táblai tárgyaláson az iratok ismer,
tetése után a biróság helgt>enhagyta a törvényszék
által kiszabott büntetést azzal, hogy Buza Imre
nem volt társa Székelynek, ő csak elnézte a síkkasztásokat Az ügyben a Kúria mondja ki a
végső szót

A Délmagyarország kölcsonkönyvtárában az előfizetési dij:

a'Délmagyarorszáq előfizetői részire havonkin,
1 pengő, mnnkáselöflzetőknek hetenkint 16 fillért
mindenki más részére havonkint 1.60 pengő.

1031 április 10.
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A bajai nt építése
és a szegedi munkások
(A Délmagyarország munkatársától.) Tekintettel
• nagyarányú munkanélküliségre, a kereskedelmi
miniszter még a tél derekán elrendelte a szeged—
bajai nt hátralévő szakaszának kiépítését Negyven szegedi útépítő szakmunkás, a szegedi munkavállalók szövetkezetének tagjai álltak akkor munkába és dolgoztak mostanáig. Az államépitészeti
hivatal, mint a munkálatok irányítója, az útépítéshez most harminc idegen elletőségü munkást vett
tel.
A szegedi munkások küldöttsége kereste fel csütörtökön dr. Pálfg József polgármesterhelyettest,
aldt arra kértek, hogy a város hatósága nevében
járjon el az államépitészeti hivatalnál és kérje
az idegenből hozott munkások elbocsájtásál. A
szegedi munkások becsülettel dolgoztak a legnehe.
zebb téli hónapokban, tehát méltánytalanság lenne,
ha most az idegen munkások alkalmazásával megcsonkítanák munkalehetóségfikrt. A polgármesterhelyettes megígérte, hogy tárgyalni fog az ügyben
az államépitészeti hivatal vezetőjével.

napig neveiö orkán less ezen a szomorú

Ss^geden

Indítvány a szegényügy
központi rendezésére
Dr. Balogh István, a belvárosi plébánia lelkésze
csütörtökön érdekes és jelentős indítványt juttatott el a polgármesterhez a szegények segélyezése ügyében. Az indítvány a kővetkező:
»A koldusok ellátása mindinkább nagyobb fel
adatok elé állítja városunkban mindazokat, akik
nek a szegényflggvel foglalkozni hivatásbeli vagy
önként vállalt kötelességük. Mindinkább szaporodik azok száma, akik a koldusoknak járó segélyt
igényük és ezzel szemben mindinkább csökken
azoknak a teljesítő képessége, akik felé a kéregető kezek mind sűrűbben alamizsnáért könyörögnek. Sem a koldusok számának gyarapodását
megállapítani, sem a társadalomnak ndakozö rétegeit jobban igénybe venni nem áll módunkban.
A múltban ugy volt. hogy a városban működő
különböző karitatív egyesületek egy-egy városrész
szegényeit és koldusait gondozták és ápolták.
Ezeken kívül az egyházközséfek és a városi hatóságok is tetemes ősszegeket juttattak az arra szorulóknak. Ma, amikor a szegények segélvezésc
rendkívüli mértéket öltött, a szegények segélyezésének kötelessége és lebonyolítása a város hatóságára hárult, de a hatósági segélyezéstől teljesen
függetlenül végzik karitatív munkájukat az egyházközségek, egyesületek és jótékonysági akciók.
Ebből természetszerűleg következik az, hogy az
élelmes, még inkább az agresszív koldus minden
lehetőséget kihasznál
és többszörös, sokszoros
indokolatlan segélyben részesül, mig a szemérmes,
gyámoltalanabb koldus minden segítség
nélkül
marad. Igen tekintélyes ősszeg jut tehát az arra
rászorulók támogatására, de mert az összegek elosztása nem egységes terv és Irányitás mellett
történik, nem vagyunk képesek elérni azt a célt,
mely hatóságoknak és jótékony szervezeteknek egyaránt törekvése.
Szolgálati beosztásom folytán nekem is kötelességem a kéregetők ügyeivel közvetlenül foglalkoznom. Több éven át szerzett tapasztalásom
alapján legyen szabad a most megáBapithatólag
nem helyes segélyezési rend célszerűbbé tételére
nézve a következő tiszteletteljes javaslatot tennem
1. Minden segélyre saoroló egy központi szervnél
Jelentkezzék.
1 A központi szerv vagy saját közegeivel, vagy
valamely karitativ egyesület révén 24 órán belül
környezettanulmányt végez és arról a központi
szervnek jelentést tesz.
3. A központi szerv a beérkezett jelentéshez képest a segélyre szorulónak törzslapot állit ki,
mely annak tulajdonosáról pontos
információt
nyújt az első oldalon, a második, harmadik és negyedik oldal alkalmas rubrikákat tartalmazzon,
amelyben minden adományozó beírja saját nevét,
az adományt és az adományozás idejét.
4. Törzslap felmutatása nélkül senki a legcsekélyebb segélyben sem részesülhet.
5. Minden, a legkisebb adomány fe a törzslapra
rávezetendő.
6. E segélyezési rend megtartására a hatóságok,
egyesületek és az egész társadalom felkérendő.
E rendnek előnyei a következők volnának. Senki
sem részesülne Indokolatlanul nagyobb segélyben,
mint amennyire rászorul; a hatóságok és a társadalom által rendelkezésre bocsájtott összegek a
eélnak lehető legjobb elérésével osztanának szét,
továbbá lehetetlenné volna téve, hogy gyanús alakok a koldulás címén hivatalokba, üzletekbe és
magánlakásokba betolakodjanak, mert joggal gyanúsnak lehetne tartam mindenkit, aki törzslap
nélkül koldul.«

Nóti Károly
Premier

hallatlanil mulatságos
katonai bohózata, a
miatt

vasárnap

a

Nyitott ablak

"Belvárosiban.

Junius 7-én lesznek
az Iparkamarai választások
CA Délmagyarország

munkatársától.)

A leg-

utóbb tartott rendkívüli közgyűlés — mint emlékezetes — megalakította az iparkamarai választások' előkészítéséhez szükséges központi
bizottságot amelyben három helyet a kereskedők és hármat az iparosok képviselői kaptak. A bizottság elnökévé a közgyűlés dr.
Somogyi Szilveszter polgármestert, helyettes
elnökévé pedig dr. Pálfy József polgármesterhelyettest választotta. A központi bizottság
csütörtökön délben tartotta első ülését a polgármesterhelyettes elnökletével a városházán,
hogy megtehesse a választás előkészítésével
kapcsolatos intézkedésebet.
A kamara jelenlegi tagjainak ötéves mandátuma junius 29-én jár le, a jogfolytonosság
biztosítása érdekében a választások határnapját korábbra kell kitűznie a bizottságnak.
Ezért a hirek szerint a bizottság a tagválasztásokat
tűzni.

junius

l-ére,

vasárnapra

fogja

ki-

A szegedi kereskedők és önálló iparosok
tizenhat

rendes

és tizenhat

póttagot

válasz-

tanak a kamarába. A kereskedők szavazási
helyéül a bizottság a kamarát jelölte meg, az
iparosok szavazási helyéül pedig az ipartestület székházát. A kamara által összeállított
névjegyzék szerint Szegeden 4501 Iparosnak és
2899 kereskedőnek van kamarai választójoga,
amelynek alapfőllétele legalább egyévi szegedi
önálló iparűzés, vagy kereskedés. A részvénytársaságok szavazati jogukat cégszerűen megbízott képviselőik utján gyakorolhatják. A választhatóság alapföltétele legalább háromévi
szegedi kereskedés, vagy iparűzés.
A kamara által összeállított névjegyzék 8
napi közszemlén volt a felszólamlások benyújtásának' határideje április 18-án jár le,
a felszólamlásokat a polgármester bírál ja felül.
A' központi bizottság vizsgálja azután meg
a névjegyzéket, amelynek alapján megtartják
majd a választásokat

Vége a dalnak Gyilkosok és táncosok
Belvárosi Mozi

Péntek, szombat

Korzó Mozi

Péntek, szombat, vasárnap

Vogywoftdan

tealanfforflJm:

regényes <Umop»r«tt

LlflNE KAID. VILLY FORSTWühelm

a Warner Bros német beszéli attrakriAja

főszereplésével.
Etfodiaok kndeto 5. 7, 9, vasAr- és taoepnap 3,5,7,8 Arator

Dieíerle

fis szereplésével.

ElOadásck kezdete 5, 7, 9, vaiir- és ünnopuap 3, S, 7,0 Arakor
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Hirek
I f J

I f i Péntek. R<5m. kath. Ezekiel. protestáns Zsolt Nap kél 5 óra 23
perekor, nyugszik 6 óra 41 perckor.
Somogyi-könyvtár nvllvp hétköznapon délelőtt
I I órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig A maicnra nyílra délelőtt 18 tői délalán fél 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I . emetót) nyitva délelőtt 8-1-lg, délután S-7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel.
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-kórut 2a (Tel2268.) Gerle Jenő, Klauzáltér 3. (Tel. 1359.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1846.) Nagy
Gy. örökösök, Boldogasszony-sugárut 31. (Tel. 2125.)
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.)
— Pénteken ülést tart a gázgyári tanulmányi
tówttsáf
Az a szükebbkörü szakbizottság, amely
végigtanulmányozta a vidéki városok villany- és
gázmüveit, pénteken délután ismét összeül, hogy
a tanulmányut tapasztalatait megállapítsa. Valósxinüleg ez lesz a bizottságnak az utolsó ülése,
mert rövidesen össziehivja a polgármester a gázgyári ad-hoc bizottságot, amely a gázgyár megváltási ajánlatát fogja letárgyalni
— Crettségl vizsgálatok a szegedi kereske<fota|
ftkolákban. A kereskedelemügyi miniszter dr. Ton e l l i Sándor kamarai főtitkárt a szegedi állami
fhi és városi női felsőkereskedelmi iskoláknál a
telyó tanév végén tartandó érettségi vizsgálatokhoz
miniszteri biztosnak kinevezte.
— Megjavul a vasúti összeköttetés Péccsel. A
Máv. nyári menetrendje elkészült A május közepéin életbe lépő menetrend lényeges eltéréseket
mutat a most érvényben lévő menetrenddel szemt m A hirek szerint l é n y e g e s a v á l t o z á s
Pées—Szeged között, a m e n n y i b e n t ö b b
A r á v a l r ö v i d ü l meg a zu t a két szoros
k a p c s o l a t b a n á l l ó v á r o s k ö z ö t t , ahol
számottevő utrőviditést érlek el anélkül, hogy a
Jugoszláviai területet érintő vonal használatát ujból engedélyezték volna a jugoszlávok. A most
heggel 9 óra 32 perckor Pécsről Báttaszék—Baján
át Szegedre induló vonat, mely az esti órákban érkezik Szegedre, a nyári menetrendszer szerint csak
délután indul, de ngyanakkor érkezik Szegedre,
mint most.
— UJ»bb bieégimmfcBsegélyi topott Békéscsaba.
Rékéscsa bárói jelentik: J á n o s i Gyula pdlgármeater bejelentette B u d János kereskedelmi minisztemek, hogy az Inségmunkák fedezete teljesen
elfogyott. A kereskedelmi miniszter a polgármester bejelentésére ujabb 10.000 pengőt utalt Id a
l>é késcsabai inségmunkák céljaira. Ezzel a város
200 munkásnak ad ismét kenyeret
— Pénteken tárgyalja a lőrvénysaék • Gladicsrablógyilkosáén bűnügyét. A szegedi törvényszék Vild-tanácsa péntek reggel 9 órám tűzte
Id G l a d i c s György és M o r v a y György rablógyilkossági ügyének fötárgyalását. A Pálfy-ucca!
rablógyllkosság tárgyalása iránt nagy az érdeklődés.
— Márai Sándor; Műsoron kivfll, Gellért A.
Endre: A w»gvmo»octa, Clande Anet: Arlane _
a] könyvek a Délmagyarország kőlcsönkönyvtárában.

Legszebb a tavasz
a pesti korzón...

Az itt lévő

uj r e n d s z e r e a közönség tetszését megnyerte.
Napi 12 pengőért kaphat
— * szoba fekvésétől

fflgyőleg —

lakást és elsőrendű teljes ellátást.
JöttBn.
próbálta
caale
fioatsdnk

meg éa m i n d i g
fog s z d l l o i .

BRISTOL-SZÁLLODA
Budapeót — D u n a k o r z ó .
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— Elöljáróság! ülés ax ipartestületben. Az ipartestület elöljárósága pénteken délután 5 órakor
rendes ülést tart. A tárgysorozat fontosabb pontjai:
Elnöki előterjesztések, az ipartestületi reform és
központi szerv törvénytervezete, indítványok, stb.
— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek esti
Istentisztelet félhétkor kezdődik a zsinagógában.
z Gyorsíróiskola pénteken u j kezdő és haladó
csoportokat nyit Egységes gyorsírás, tízujjas gép.
írásoktatás. Előkészítés gyorslrástanári és irodai
állami vizsgákra. (Honvéd tér 4.)
227
— Baleset » műhelyben. H e g e d ű s Mihály
43 éves famunkást súlyos baleset érte a műhelyben munkaközben. A famegmunkáló gép elkapta
kezét és egyik ujját összeroncsolta. A megsérült
embert a sebészeti klinikára szállították.

AZ IDO

SZEGED:

A szegedi egyetem földrajzi intóze
tének meteorológiai obszervatóriuma
jelenti, bogy csütörtökön Szrgcden a
hőmérő legmagasabb állása -(-110
fok Celsius, legalacsonyabb —8.4 fok
Celsius. A barometer adata • fokra
és tengerszinre redukálva reggé! 764 9
mm., este 748.8 mm. A levegő relatív
páratartalma reggel 53 százalék, «KI
ben 38 százai®. A szél Hánya reggel
északi, este északkeleti, erőssége 4—6
volt.

BUDAPEST:

A Meteorotokat Intézet Jelenti este
18 órakor: Hazánkban gyenge északi
légáramlás mellett
túlnyomóan derült, száraz, aránylag hűvös vol( az
Idő. A hőmérséklet a nap folyamán
18—17 Celsius fokig emelkedett. Csapadékot nem Jelentettek.
- Prognózis: Túlnyomóan derűit Idő
éjjeli fagyokkal, számottevő nappali
felmelegedéssel.

— Négyes Ikrek. Bukarestből jelentik: A nomániái Miforata községben egy asszony négyes
ikreknek adott életet. Az újszülöttek közül három
leány és egy fiu. Az asszony és gyermekei a
legjobb egészségnek örvendenek. Az asszonynak
, az újszülötteken kivül ö t gyermeke van.
x A Délkerület egyéni bajnokságok során 11-én
délután fél 4 órakor az ifjúsági, 12-én délután 3
órakor pedig a szenior és a női bajnokságok tartatnak meg a rókusi tornacsarnokban. Belépőjegy
11-én 20, 12-én 50 fillér.
346
x A mai gazdasági helyzethez Igazodnak az u j
Del Ka cipőárak. Kirakataink ezt meggyőzően igazolják.
26
— í M i í M f l j W i kerékpárkaramból
Csaknem
halálos kimenetelű kerékpárkaramból történt csütörtökön a Tisza Lajos-köruton. Egy kiskoni kerékpáros biciklijével olyan szerencsétlenül ütötte
el K o v á c s Ilona 17 éves öthalom-uccai varróleányt, hogy a leánynak megrepedt a koponyája
és súlyos belső sérüléseket szenvedett. A leányt
a közkórházba szállították, ahol megállapították,
bogy sérülései életveszélyesek. A gázoló kiskorú
biciklista ellen a rendőrség megindította az eljárást.
— Halálos szerencsétlenség.
Halálos szerencsétlenség történt tegnap egy Szentes közelében
levő tanyán. C z i b o l a Lajos földmives a Berekhát 22. szám alatt levő tanyájában Cziboláné a
konyhán vizet melegített. Amig a viz melegedett,
Cziboláné kiment az udvarra és ezalatt a háromesztendős Erzsike lerántotta a tűzhelyről a forróvizzel telt fazekat, amelynek tartalma a nyolchónapos Annuskát leforrázta. A kisleány olyan súlyos
égési sebeket szenvedett, hogy sérüléseibe belehalt. A szegedi ügyészség meginditotta a nyomozást annak megállapítására, hogy a kisgyermek
haláláért kit terhel a felelősség.
— Kérelem a Délmagyarország előfizetőihez. Tisztelettel azt a kérelmet intézzük
valamennyi előfizetőnkhöz, tehát ugy a
havi, mint a heti előfizetőkhöz, hogy fizetéseket kizárólag a kiadóhivatal áltai ki.
állított nyugta ellenében eszközöljenek.
Más módou teljesített fizetéseket a kiadóhivatal nem ismeri el s igényét teljes
egészében fentartja. Délmagyarország kiadóhivatala.

Friderika
Goethe szerelme, Friderika miért legyen t w g .
óva a megzenésítéstől, miért ne nyúlnának ehez
a távoli, poétikus jelenséghez éhes librettisták,
hiszen hogy egy leány meghalt egy legényért,
nem olyan mindennapi történet és különösen érdekes, ha az ifjú maga Goethe volt Goethe maga
gondoskodott ugyan róla, hogy elhagyott szomorú
Friderikája a Faust Margarétájában glóriával vtv
nuljon be a halhatatlanságba és a HaiderösIeiB
néhány verssorában az ifjúság rakoncátlan tüze
gyúljon egy vad szerelem rózsabokra körül, a
librettisták mégis azt hitték, hogy tudnak m ^
ujat mondani erről a regényről és amit a mult
homálya takar, az operettzenében útlevelet kap aa
egész világ népszerűségéhez.
A Friderika
azonban nem volt operettalak és még L e h á l l
se tudott a végzetén segíteni, — hogy elhagyja «
dicsőség, elmegy mellette a szerencse.
A melódiák szépen emelkedő szirtjein csak egj;
dallam akadt fenn, ez a dal szerelmes, édes,
Lehár szivéből fakadt ki. »óh lányka, óh lányka*.*
Voltaképen ez minden is, amit az operett akart.
Lánykát, krinolinos, kedves kis tüneményt, akinek sorsa körül egy leánytragédia szálai bogozódnak, hogy az igaz is volt, annál jobb. Az operett
gyöngyöző pezsgőjébe kell néha egy fekete gyöngy*,
szem.
')
Lehár magasratörő szándékokkal fogadta Frfcterfka történetét. Kecses dallamokban élő géniuszát az opera tekervényes utjai felé irányította.
Finom zenekari modulációkba, gazdagon kezelt
hangulatfestésekbe ágyazva ragyogtak ki a líraiad
meleg áriák. Hogy a Friderikából nem lett mégsfl
világsiker, annak oka, hogy l e h á r és a librettisták
megfeledkeztek a humorról. Egy lds báránybégetés
még nem csinál tavaszt a hűvös nézőtéren, d e
a mosoly melegít, h a dalban, táncban perdül
eEbénk.
Az operettet azonban valószínűleg más n&f»
padon j á t s z á k és nem v o n t a t j á k , mint «!
szegedi színházban és ebben leljük más városokkai szemben a siker és sikertelenség lényeges eltéréseinek magyarázatát.
P a t k ó s Irma igen
rokonszenvet!
jelenség,
szép énekét jól esik hallani, Kiss Manyi élénk kia
papkisasszony volt. S z ő r á d már kevésbé találtu
el Goethe szerepének hangját és a slágerdal finomsága sokat veszített a hőstenor kulissza hasogatásában. Résztvettek még az előadásban H e r e x e g ^
M a d a r a s s y Berta, K á r o l y i , F á y és még
többen.
A zenekart B e c k Miklós vezényelte ruttnnál, «
rendezést S z i k l a y végezte sok igyeke^tteL

A színházi Iroda hírei:
>Friderika., Lehár Ferenc tegnap este
tátott világhírű vig operettje még négyszer egymásután van műsoron: m a este A- bérletben,
szombat, vasárnap és hétfőn bérletszünetben.
Szombat délután rendkívül mérsékelt helyárakkal ifjúsági előadás, >Pilátns«. Bevezető előadást
tart dr. Sik Sándor.
Vasárnap détulán mérsékelt helyárakkal délutáni
bérletben »Cigányszerelemt.
Teiko Kiwa kedd esti egyetlen vendégjátékára a
kőztiszMselői kedvezmények érvényben vannak.

Figyelem! Ma>st, Figyelem!
harcsás halászlé turóscsuszával
P 2'— csak Rattarnál kapható, Kossuth Lajos sugárat 4.
Rdcs Perci zenekara mazsIkdL
HM

H. Lengyel Grete
kozmetikai intézete

Kállay Albert ucca 1. sz.
» n

•*•

Egyéni arcápolás, alkalmi kikészítés, összes szépséghibák
kezelése. Olcsó bérletrendszer.
— Somogyi-telepi fiók VI. ucea 284. szám. K<M
csSnkönyvtár. fiók kiadóhivatal, papíráruk. Déltnatgyarország.
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Sport
Zürichi deviza zárlat: Pária 20 305, London
25.23 háromnyolcad,
Newyork 519.10, Brüsszel
72.22.5, Milánó 27.17.5, Madrid 57.10, Amsterdam
208.10, Berlin 123.66, Bécs 72.98, Szófia 3.76, Prága
18.37.75, Varsó 58.15, Budapest 9A S5, Belgrád 9.12
tizenhárom tizenhatod, Bukarest 3.09.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.80—27.96,
Belga frank 79.50—79.90, Cseh korona 16.89—17.01,
D á n korona 153.00—153.60, Dinár 10 01—10.09, Doll á r 570.70—573.70, Francia frank 22 25—22 55, Hollandi forint 229.30—230.30, Lengyel zloty 63.95—
64.35, Leu 3.38.5—3 42.5, Léva 4.12—418, Lira 2990
—3020, Német márka 136.20—136.80, Norvég kor.
153.10—153.70^ Osztrák schilling 80 35—8075, Svájci
írank 110.10—110.60, Svéd korona 153-20—153.80.
Irányzat; A mai tőzsdenyitás részben a külföldi
Jelentések hatására, részben a helyi fedezési vásárlásokra, jobb irányzattal indult. A forgalom az
első időkben minimális volt, de később megélénkült az üzlet és véleményes vásárlásokra és kontremin fedezésekre a papirók megszilárdultak. A
barátsáogs hangulat zárlatig eltartott. A fixpiacon
az irányzat gyengébb, a devizapiacon a forgalom
minimális volt és az árfolyamokban lényeges változás nem történt.
Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza
m á j . k ő t 16.10, 15.86, zárlat 15.87—15.89, lesz. 1600,
jnn. lesz. 1600. Bozs márc. köt. 12.55, 1270, 1260,
zárlat 12.61—1263, lesz. 12.60. Tengeri m á j . k ö t
12.60, 12.67, 12.53, zárlat 1250—1253, lesz. 1260,
jnL köt. 13.00, 13.07, 1290, zártat 1289—1291, lesz.
13.00. Transit tengeri m á j . k ö t 10.04, 9.97, zárlat
9.®—9.97, lesz. 10.00, jun. lesz. 10.20. Az irányzat
egyenetlen, a forgalom közepes.

Futball, atlétika, torna, birkózás és vizipóló
a vasárnapi sportprogramon .
A Bástya vasárnap nem játszik Szegeden, de az
amatőrsportnak
csaknem
valamennyi
frontján
meccsek, úszóversenyek, atlétikai viadalok, birkozómitingek és tornászbajnokságok
lesznek.
•

Mezei lat6ba|noksAg
Vasárnap délelőtt a MASz déli kerületének mezei
bajnoki versenyét tartják meg. A déli atlétikának
ez lesz az idei első megmozdulása, amelyen Szeged valamennyi számottevő egyesülete résztvesz.
Indul a SzAK, az MTE, a KEAC, a Vasutas, az
SzTK és a CsAK. A verseny a leventepályánál
kezdődik délelőtt féltizenegy órakor.

Egy érdekes amatőrbafnokl mérkőzés
Két amatörbajnoki mérkőzés volt eredetileg vasárnapra kisorsolva. A SzAK értékes ellenfelet
kap a KTK-ban, mig a másik az UTC—MTK meccs
k i t volna, azonban az UTC eladta a makóiaknak
pályaválasztási Jogát és igy Makóra megy játszani.
A szegedi csapatok közül a Vasutas a MAK-kal
játszik Makón, a Zrinyi-KAC Csongrádon roecscsef a CsAK-kai.

Férfi,

n ő i ifjúsági, n ő i csapat
fornászbafnokségok

Budapesti íerménytözsdr> zárlat: Magyar buxa
77-es tiszavidéki 15 55—15.65. 78-as tiszavidéki 15 70
—15.80, 79-es tiszavdiéki 15.90—16 25, 80-as tiszavidéki 16.00—16.40, 81-es tiszavidéki 16.00—16 50.
Különleges minőségű tiszavidéki buza 80-as 18.15—
18.40. Bozs 1240—1260. Takarmányárpa L 18J5
—18.50, I I . 18.00—18.25. Sőrárpa felsőmagyarországi 19.50—2250, egyéb 18.75—19.50. Tengeri tiszavidéki 14.80—15 00, egyéb 13.70—13.85. Korpa 1270
—1280. Az irányzat egyenetlen, a forgalom közepes.

A MOTESz déU kerülete szombaton és vasárnap
rendezi
meg a szenior férfi,
n ő i , ifjusági,
valamint a n ő i csapat
tornászbajnokságokat
a
rókusi
tornacsarnokban.
A z ifjusági verseny
sorrendje:
ló-,
korlát-,
gyűrű-,
nyújtó-, függeszkedési bajnokság. A , szeniorversenyek sorrendje: lóbajnokság; női csapatbajnokság előirt szabadgyakorlatra; korlátbajnokság: női
csapatbajnokság előirt buzogánygyakorlatra; férfiak (8-as csapat) előirt é§ szabadon választott
szabadgyakorlata; n ó i csapatbajnokság korláton és
lovon; n ^ i egyéni bajnokság szabadgyakorlatokkal
CsBrágól terménytőzsde zárlat: Busa
tartott
és boaogánnyal; nyujtóbajnokság; n ő i egyéni bajMájusra 84, juliusra 61 egyketted—ötnyolcad, szepnokság korláton és lovon; függeszkedési bajnoktemberre 60—60 egynyolcad. Tengeri tartott Májusra 61 egynegyed, juliusra 62 egyketted, szep- ság; gyürübajnokság. Az ifjusági verseny szomtemberre 60 egyketted. Zab tartott Májusra 30, baton délután fél 4 órakor, a szenior bajnokságok vasárnap délután 3 órakor kezdődnek.
juliusra 30 egyketted, szeptemberre 30 háromnegyyed. Bozs alig tartott Májusra « , jattosra
Bfarkozőcsapafbalnokségok
38 egynegyed, szeptemberre — . — .

ÍDÁ1HJIATDA EIT
m i n d e n k i t olcsó Aratval

BLAUIGNÁTZ

n ö l , lérll, fta 6s g y e n n e k r a b a (krahéza

K e l e m e n

u c c a

5 .

**

Oyőzödfön m e g vételkénytser nendU
ezen p é l d á t l a n o l c a ö SraaliAsröl.

A ( o k kOzUl n é h é n y

I

t á f é k o z l a t ó Ars

| Női

tavaszi k a b á t imiaw

|Nöi

Poubl

habét

Női selyem esőköpenyek .15-»i
.

25-tai

Kék és fekete öltöny 32-5o-w
Tavaszi felöltők .

. 28-mi

Hubertus kabát
reklám á r . .24"Szövet

a u m i k a h á f

.

. 2 0 -

G v e r m e k r u h ó k

.

.

.

8*-IÍI

Tiroli

.

.

.

5 —

n a d r á a .

.

VIzfpőlómeccsek

A SzUE vasárnapi három vizipólómeccse iránt
nagy az érdeklődés a sporttársadalomban. A SzUE
—OTK barátságos mérkőzés, az újonnan alakult
SzAK csapat bemutatkozása és az MTE—SzTK
mérkőzés j ó sportot igéi*.

20-tdil

i.wiatt 2 8 - m |

Férfi divatöltöny

A birkózószövetség déli kerületének hat hét óta
folyó küzdelmei során vasárnap a VL fordulót
Szegeden bonyolítják le « t e 8 órai kezdettel a
rókusi tornacsarnokban. A hatodik fordulón négy
csapat a következő párosításban i n d u l : Kecskeméti
TE—Hódmezővásárhelyi MTE, SzAK—Vasotas.

Fiu és (eányka matróz kabátok 18'Részie fi eiésre is kószpénzárban!

Viszontagságos meccs Aradon

A* első félidőben valahogyan még elkinlddtak a
rokkant csatárok, a másodikban azonban m á r képtelenek voltak támadni.
— A második félidőt egyébként szél ellen játszőttük és mondhatom, hogy olyan védelmi játékot, mint aminőt a
Beneda—Schmidt—Emmerling trió produkált, a Bástyában meg nem láttam.
A védőjáték maximuma volt ez, amit nyújtottak az
ekkor állandósult A MTE-fölénnyel szemben.
— Egyébként Aradon a legszívélyesebb fogadtatásban volt részünk. Az aradi lapok nagy propagandával készítették elő a Bástya szerdai játékát
és a hétköznap ellenére is háromezernél nagyobb
számú közönség gyűlt egybe, amely lelkesen éljenezte a Bástyát A román hatóságok is a legelőzékenyebben viselkedtek velünk sze iben.

Szabacw

>arna és dr. Ráczné
Szegeden

A mult h ó n a p 25-re tervezett MTK—KEAC Mubkőzi asztali tenniszmérkőzés, amely az o s z t r á k magyar válogatott mérkőzés miatt elmaradt 19-én
kerül lejátszásra. Az MTK csapata: Szabados, Barna
és dr. Ráczné felállításban veszi fel a küzdelmet
Szabados és Barna, a világnak jelenleg kétségtelenül a legjobb jálékosai, dr. Báczné személyében pedig a magyar hőlgygárda harmadik játékosa
száll sikra a szegedi hölgyekkel szemben. K. Medngánszkg
Mária, a többszörös vilátrbajnoknő a
meghívást nem fogadta el, mert még az o s z t r á k magyar válogatott előtt kijelentette, hogy többé
nem versenyez és végleg visszavonul az asztali
tennisztől.
A világbajnokok ellen kiálló KEAC-csapat a
következőképen fest: Gál Magda, Tiszai (Tenner)
LiK, Csányi András, dr. Kárpáti Lajos és a SzAK
kiváló játék<*sa: Somogyi (Singer) Sándor.
A Szent László Levente Egyesület áprtBs fl-én
este 9 órakor a Tiszti Kaszinóban

tavaszi bálát

PÖIIDCZ.

Szeged szab, kir. város polgármesterétől.
6516—1951. sz.

Versenytárgyalási hirdetés.
A városi vámőrök részére szükséges 2fi
drb nyári vászon öltöny szállítására versenytárgyalást hirdetek. Ajánlatokat csakis
a város gazdásza által hivatalos órák alatt
ivenkint 10—10 fillér költség megtérítése
ellenében rendelkezésre bocsájtott minták
felhasználásával lehet tenni, ugyanott megtekinthetők a szállítási feltételek is. Az ajánlatokat zári borítékban elhelyezve
1931. évi április hé 18-án délelőtt tO éráig
kell a városi iktató hivatalba benyújtani,
vagy posta utján eljuttatni. A borítékra reá
kell írni az ajánlattevő nevét és az ajánlat
megnevezését.
Az ajánlatokat 1951. év április hó 18-áh
délelőtt 10 órakor bontjuk fel nyilvánosan
a gazdasági ügyosztályban, bérház II. em.
Anyagmintákat
ugyanezen
időpontig
ugyancsak a gazdasági ügyosztályhoz kell
benyújtani.
Az ajánlattevők a végleges döntésig kötelezettségben maradnak. A város hatósága
fenntartja magának azt a jogot, hogy az
ajánlaiok közül szabadon választhat, árakra
való tekintet nélkül, vagy az összes ajánlatokat mellőzi és a szállítást más uton
biztosítja.
Szeged, 1951 április 8.

A Bástya csapata csütörtökön délelőtt hazaérkezett AradróL Betegen, fáradtan és lerúgva
jöttek meg a játékosok. Dr. Sebe Béla, aki Aradon
a Bástya vezetőségét képviselte, a következőket
; mondotta a szerdai mérkőzésről:
l
— Viszontagságos meccset vivtunk A r a d o n Kolozsvárról tizen érkeztek Aradra, de szinte az
egész csatársor
beteg volt. Koszta alig tudott
leszállni a vonatról. Havas a szállóba érkezés
után azonnal lefeküdt, Harmat j á r n i is alig tudott,
Emmeriingnek csupa véraláfutásos a lába, de a
csapat valamennyi játékosa kanott kisebb-nagyobb
regásokat Kolozsvárott.
— Nagy izgalommal vártok Aradon
Kumnerg
megérkezését aki azonban egyre késett Schmarz,
a Ripensia jelenlegi és a Bástya volt játékosa
Aradon tartózkodott és már-már arról tárgyaltunk,
bogy ö lesz a tizenegyedik
emberünk,
de az
Dr. Somogyi Szilveszter
AMTE hallani sem akart Schmarz
beállításáról.
V.5
polgármester.
A csapat tréfásan m á r arról beszélt, hogy kénytelen leszek m a j d én beállni tizenegyediknek. Szerencsére erre nem kerülhetett sor, mert Kurunczg
gyárosnál
a meccs idejére befutott Kiállítottuk a csapatot
Aradi ncca 4.
Telefon 14-69.
ugy, ahogy tudtuk, igy került Karanczy
a balMindennemű
k W é i a n i , zsineg, z i a k ,
összekötőbe. Persze nem sok hasznát vehettük,
p o n y v a , l ó t a k a r ó , halAsz ea tenni* h á l ó ,
gyermek htotAk, tornaszerek
mert egy hónap óta labdába sem rúgott. A tódon y á r i
6 r o n
k a p h s . í ő *
zottfótozott csatársorral sehogy sem ment a dolog.
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— Elment, — gondolja Laci s tehetetlenül
jóidéig állva marad. Érzi, amint a villamos
távolodik tőle, ugy távolodik el tőle minden,
amiért élnie érdemes. Valahol az érzései legmélyén megvolt a reménye, hogy mégis csak
magához tudja szeliditeni a lányt Hiszen a
l>ecsülelét, majdnem az életét áldozta föl érte.
Tudja, hogy mi tőrtént vele, a másé volt,
elveszítette ártatlanságát és ő mégis elvenné
fejeségül. De többé már szó sem lehet kőztük
ilyesmiről. A villamos elvitte tőle, mint
ahogyan a szél elviszi magával a gyökértelen,
kőnnyü falevelet.
Indult, hogy elcsavarogjon valamerre s a
munkáskinézésü ember, aki az előbb olyan
durván bánt vele, éppen most érkezett el a
sarokhoz. Fürész és nagy fejeslénia volt a
vállán, a balkezében drótrafüzött festékdobozt
vitt, a száradt, vörös festék' olyan volt a
dobozon, mint a megaludt vórcsnrgás.
— Ilyesmit nem csinál az ember az uccSn,
— ajondja az ember és kajánul rá vigyorog a
kamaszra. — Mit akart tőle itt a nyilvános
uccán?
Lad sandán nézte az embert, nem fndta,
mit akar az még tőle, válaszolni se mert neki.
— Szép lányka volt, az igaz, — beszél
tovább az ember. — S én is csak ugy illendőségből avatkoztam a dologba.
Laci megindult együtt az emberrel s azt
mondta:
— Semmi kőzöm hozzá. Megsértett és ezért
meg akartam verni.
— Megverni akkor ís ráér az ember, ha már
elvette, fin már a harmadik JjeJesé^eiKmoI
élek' együtt. Kettőt szerencsésen világgásza'asztottaim Igaz, hogy mind a kettőt rajt*
kaotara, hogy megcsal. 'Ax első, amig kint
voltam a fronton, azt terjesztette rőlam, hogy
elestem s összeállt valami oortífsféléveT. aki
"szerencsésen kihúzta mnerát a bábomból Mire
hazajöttem, már nagyszprüen berendezkedtek,
de aztán elkergettem a bestiát és szépen én
ültem be a lakásba. A' másik is megcsalt, 5
irtán azt is elkergettem. Ez az én pechem.
Ugy látszik, nem igen vagyok kívánatos falat
a számukra.
Laci hangosan, cinikusan fölnevetett:
— Ugy látszik, ilyennek ls kell lenni a világon!
Az ember megértette a kamaszt, megint bpszéhű kezdett. Laci hallgatott s igy, szomorú
f»gyüttéraéssel ballagtak tovább egymás mellett
XIX.
Elérkezett a pillanat, hogy Greiner rendet
teremtsen a maga és családja életében. Hallotta, hogy Panni pénzt kért az Anyjától,
elhatározta hát magát a -gondos családapa,
hogy leleplezi nagy titkát Derűs, jókedvű
volt. Hogyne, hiszen a többiek" még semmit
sem sejtettek s ö már tudta, ezen a napon
fordult a sors kereke, akik tegnap alnl voltat, fölülkerekednek s jó időre megszabadulnak minden pénzgondoktól.
Előző este mégegyszer áttekintette a bélyegslbumot, Pannitől kölcsönkérte a táskáját s
ugy készülődött, mintha a megváltás útjára
készülődne. Éjjel tarka, furcsa álmai *-0lU!c
s másnap alig tudott megülni az irodában.
Délben, ahelyett, hogy szokás szerint hazament volna ebédelni, villamosra ugrott és
igy szaladt el az egyik bél\-egkereskedésbe.
Izgatott volt, remegett a keze, mikor az albumot a kereskedő elé teregette.
— Most — gondolta — csak most az egyszer
sikerüljenek a dolgok.
A1 Kereskedő kedvetlenül oyolt a gyűjtemény
ntán, egyik lapot forgatta a másik ntán s
alig is vetett rá érdemes pillantást a kollékcjökra.
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— Köszönöm — mondta unottan. — Nem
használhatóin. Nagyon szép album, de mint
gyűjtemény, nem ér semmit
Greiner, mintha rosszul hallott vohia, újra
megkérdezte a kereskedő véleményét
'Az még unottabban s félreértheteUenebbűl
ugyanazt mondta, mint az előbb.
Greiner az albumot beletette a táskába és
szaladt tovább.
Másfél őra alatt Öt Kereskedőt látogatott meg
a gyűjteményével, de sehol még csak' komolyan szóba sem álltak vele. Ugy fndult el,
mint a boldog vőlegény, s ugy tért meg haza,
hóna alatt a kitömött táskával s kétségbeejtő
szomorúságokkal a szívében, mint aki temetésről érkezik meg.
De hogy milyen szfvős termfezeffl, öszszetörhetet len ember volt
Igazán csak most
látszott meg rajta. Értelmetlen, összevissza
gondolatok zakatoltak a fejében, törni és zúzni
szertett volna, mint az olyan valaki, akinek
már se vágyai, se reményei nincsenek a jövőre. S íme, hejőn az ajtón, Kedvesen köszön
K el is mosolyodik, ahogyan a feleségére néz.
— Hol voltál? — kérdezi az asszony. —
Talán egy uj rend Kezdődik a házban?!
Az ember engesztelő szelídséggel feleltei:
— Bocsáss meg, kérlek, Schwarznak mutattam meg a gyűjteményemet Nagyon tetszett neki, cserélni akart két kollekcióval,
de arról szö sem lehet
Panni ebédközben megint a gyors- és gépiróiskoláról beszélt s most már az Apjától
kérte a beiratkozáshoz szükséges pénzt
— Elő fogjuk teremteni — mondta az ember. — Még néhány napig légy türelemmel,
elsején megkapod
— Elsején éppen házbér negyed — szólt
KŐzbe az Ataya. — Hogy honnan veszed elő
a pénzt arra én is kíváncsi lennék.
' — Kérlek szépen. Ha azt mondom, hogy
meglesz, akkor meglesz.
Alig kapta be az ebédjét rohant vissza
az irodába. Későn volt már. villamosra kellett volna ülnie, de délben elutazgatta a pénzét majdnem futva iparkodott. Nem látta
és nem hallotta, bogy mi történik körülötte.
Minden összemosódik a szemei előtt, akárha
valami tenger fenekén vándorolna
A' betegsége, ami csak nagyritkán szokta
meglátogatni, délután újból jelentkezett Vesegörcsei voltak, időnként majdnem lefordult
a székről. De tartotta magát Emberfeletti
erő "eszi léssel kűzködött estig. Aztán hascsikarás lepte meg. Vacsora nélfcűl lefeküdt
Egy hétig maradt az ágyban, alig evett valamit. Hiába kóstolt bele ebbe is, abba is, az
étel nem akart benne megmaradni.
Elseién elgyűrten. lesovánvodottan ment be
az irodába. 'Amit még sohasem tett meg, odaállt a főnöke elé s hivatkozással valami különös családi bajokra, előleget kért. Megkapta s ebédközben Panni elé tette a tandij öszssegét.
— Neszel — mondta — De most aztán
szedd összie magad. Látod, milyen beteges vagyok, maholnap komolyan szűkségünk lehet
a segítségedre.
— Honnan vetted a pénzt? — Kérdezte a
felesége.
— 'Az a fontos, Kérlek, bogy megvan, —
felelte az ember s máris másról kezdett beszélni. Lassan, Isetlenűl evett, de a tekintetét nem merte fölemelni a tányérról. Hogyan
is nézhetne szembe a feleségével. Aljas, hazug fráternek érezte magát s félt attől. hogy
az asszony nekiesik és leszidja, valósággal
agyonlapítja a lánya előtt. Csodálatosképen az
asszony nem érdeklődött tovább a pénz eredete ntán.
Panni még ezen a délutánon elment és beiratkozott a tanfolyamra.
(Folyt kőv.)
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Felelős szerkesztő: PÁSZTOR J Ó Z S E F .
Nyoma tolt a kiadótulajdonos
Délmagyarorsrff
Hírlap- és Nyomdavállalat R l , könyvnyomdájába*.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Apróhirdetések
A következő napra csak délután S óráig fogad cl
apróhirdetést a kiadóhivatal
Kifutó ftn felvétetik,
jus l-re« jeligére.
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P l
Uri háznál kényelmesen bátorodott elsőemdeti, abszohit tjszta, kAUtabejáratn nccai szoba, elsőrendű ellátással is kiadó. Értekezni
3 és 5 óra között. Batthyányi
ocea 4-, Pick.
Teljes komfortos bntorozott szobát keresek. »Belváros 1« jeligére.

íjLakás - Üzlet
Uj urcal lakás, villany
bent, májusra kiadó. Szent
László ncca 23.
Két szép nagy szoba dsd emeleten, lépcsőház be.
járattal botor nélkül kiadó. P. Beich Erzsi, Széchenyi tér \T
Lakást keres.
Földszintes
szoDa, konyha, éléskamra,
fatartóbőt álló tiszta lakást
keresek
ármegjelölésével
azonnali beköltözésre. Választ >Magányos nyogdijasc
jeligére kiadóba.
Két szobás, fürdőszobás lakást keresek • nagyköraton
• Olcsó házbírt jeligére.

Tüzflnő, kt ragaszt is, feL
vétetik; eddigi működés, fizetési igény megjelölésével
ajánlatot »Allandó« jeligére kiadóba kérek.

MUbutor

legmebb ktntolbea legelne*b»n Wsrai R u t a J á n o s
aQtmtormsxtaloanJl, V«»iw»atipétor g n t 55- — Késs ( M M k
raktáron.
«
Perfect magyar-német
velezőt keresek.
német«' jeligére.
Házivá rrónSt, kl
varr, keresek. »5—4
ra« Jeligére.

ADÁS-V6TEL
Ebédlő bútort megvételre
kerestetik: Ebédlő jeligére.
Elegáns hálószoba
Dugonics tér 4.
Sötétkék nikkelezett gyermekkocsi kifogástalan állapotban eladó. Attila a. 7.,
I t emelet.
i
Női esőköpeny klttoő
pótban eladó. > Magas alakra* jeligére.
Két lámpás rádió teljes Mszereléssel jutányosán
A
adó. » Készpénz S< jeligére
Német Berlltz-könyvet meg.
vételre keresek. >Beriitz« jeligére.
Egy nagy mosó teknő, (tggöny-kamis, villany lámpa,
összecsukható
vas kerti
asztal és több más eladó.
Attila ncca 3.

Szobaleány felvétetik azonnalra, > Szakácsnő is van«
jeligére.
Német kisasszonyt keresek
5 éves kislányom mellé. —
»15-re« jeligére.

ízletes házikoszt olcsón
kapható Stefánia-étkezőben,
Kass mögött, Stefánia oL
dalon.
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