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Beszédminta 
szegedi jobboldali közgyűlési 

szénokok számára 
A kormány elhatározta, hogy november 4-ére 

összehivatja a képviselőházat. A szegedi köz-
gyűlés többsége a minap leszavazta azt az in-
dítványt, mely a képviselőház összehívását sür-
gette. A Délmagyarországnak nemcsak balol-
dali, hanem jobboldali meggyőződésű olvasói 
is vannak s nekünk nemcsak az a köteles-
ségünk, hogy felvilágosítsuk, hanem az is, hogy 
ki is szolgáljuk őket. A szegedi közgyűlés jobb-
oldali többsége minden indítványt leszavaz, 
amit a baloldalról terjesztenek elő. Ha egy-
szer a baloldalról annak kimondását indítvá-
nyoznák, hogy kétszer kettő négy, a jobboldal 
azt is leszavazná. Az alábbiakban megírjuk 
azt a beszédet, amit a jobboldal hivatalos 
szónnoka ennek az indítványnak tárgyalásánál 
elmondana. Az alábbi beszédet, — mélyen 
tisztelt jobboldali szónok urak, — méltóztas-
son kivágni és eltenni, minden alkalomra, te-
kintet nélkül a tárgyra, megfelelő s felmenti 
önöket a rögtönzött beszédre való fáradsá-
gos előkészület gondjaitól. 

Mélyen tisztelt közgyűlés,- a magyar nem-
zeti eszme képviseletében veszem fel azt a 
keztyüt, amit az indítványozó bizottsági tag 
ur elénk dobott. Nincs senki ebben a terem-
ben, aiki nem akarná a nemzeti erők egye-
sítését, de azt megkövetelhetjük, bogy nem 
a rombolás és nem a nemzetközi törekvések 
szolgálatába állítsuk az egyesítendő erőket 
Jól emlékszünk arra, mélyen tisztelt közgyű-
lés, hogy mi volt ebben az országban 191S-
ban és Í919-ben. S ha elhangzanak ebben a 
teremben indítványok, melyeknek burkolt cél-
ja az, hogy visszahozzák ezeket a rettenetes 
időket, visszahozzák a parlamenti pincét és 
visszahozzák a Batthyány-palota kinzótermeit, 
akkor nekünk egy emberként kötelességünk a 
veszélyeztetett nemzeti érdek eltiport zász-
laját a kezünkbe venni 

Mit akar most ez az indítványt Egy mate-
matikai áligazság leple alatt idetelepíteni nem-
zetközi meggyőződéseket. Mi elhisszük, hogy 
amit az indítványozó ur mond, az igaz Pá-
risban, igaz Londonban s talán még Zan-
zibárban is igy igaz. De ami nekik igazság, az 
nekünk nem lehet az. Ha valamit igaznak 
tartanak azok, akik ezt as országot megcson-
kították, akkor nekünk ezer okunk van rá, 
hogy azt ne tartsuk igazságnak. Ha nekik a 
trianoni szerződés igazság, ha nekik az igaz-
ság, hogy ezt a szerencsétlen népet, amelyik 
a maga vérével s a inaga áldozataival az euró-
pai civilizációt védte meg a török félhold 
ellen, megrabolják és kifosszák, akkor ne-
künk óvakodni kell az ő igazságaiktól. [Zúgó 
taps.) Mí nem taníthatjuk arra a mi gyerme-
keinket, a szerencsétlen apák szerencsétlen 
gyerekeit, amire az angol, vagy a francia szü-
lők nevelik jólétben és gazdagságban a ma-
guk gyerekeit, a magyar iskolák tanterve nem 
igazodhatik a francia, angol, vagy amerikai 
igazsághoz. Mi tiltakozunk az ellen, hogy a 
mi iskolánkban ugyanazt tanítsák, amire a 
bukaresti iskolákban tanítják az oláh' s a prá-
gai iskolában oktatják a cseh gyerekeket 
Amig bennünk sziv van s amig a Terem-
tőnk jóságából lélekzeni tudunk, mindig tilta-
kozni fogunk az ellen, hogy a magyar iskolák-
ban a nemzetközi tudomány szállást csinál-
jon idegen érdekek és idegen igazságok szá-
mára. (Megsznüni nem akaró taps.) 

Ex az indítvány a nemzeti értékek lebecsü-

lése, ez az indítvány közel jár a nemzetgyalá-
záshoz. (Ugy van, ugy van.) Mert ha két-
szer két tót négy tót, ha kétszer két bolseviki 
négy bolseviki, akkor legalább kétszer két 
magyar legalább tízezer magyar. (Zajos de-
rültség s meg-níegujuló taps.) Bennünket ne 

vegyenek ugy számba, mint ahogy számba-
vehetik a rácot vagy az olájt. A magyarság 
kulturfölénye nevében is vétót kell mondani 
az ilyen törekvéseknek, melyek — nem mon-
dom — alkalmasak lehetnek arra, hogy uni-
formizálják a világot de akkor alkalmasak" 
lesznek arra is, hogy kiöljék a világból mind-
azt, ami külön magyar íz, külön magyar illat, 
külön magyar levegő és külön magyar fájda-
lom. (Zajos taps.) 

A magyar őserőt idegen arcok és idegen 
gondolatok bosszanthatták sokáig büntetlenül. 
De a magyar őserő, amelyik éppen ereje tu-
datában nemesen fékezte magát, egyszer még-
is a talpára áll s lesújt azokra, akik idegen 
gondolatok és nemzetközi igazságok maska-
rájába akarják öltöztetni tragikuson turáni 
orcáját A magyarság ősereje az a szent vi-
talitás, amit ez a kálváriás nép magával ho-
zott az Etelközből, amit magával cipelt nyu-
gati kalandozásain, amit töröktől és tatártól 
szivének kincsesházában Őrzött meg s ami 
ezt a nemzetet talpra állította akkor is, ami-

kor az egész világgal szembenállva hátulról 
szúrták le gonosz gyermekei. (Ugy van, ugy 
van.) Hát most mi azt mondjuk jtt három-
szor rá kell csapni az asztalra), elég volt! 

Elég volt ezekből a törekvésekből s elég volt 
azokból is, akik ezeknek a törekvéseknek han-
got adnak. (Taps.) Nem uraim, a szegedi vá-
rosházán nem lesz többet vörös lobogó. Ve-
gyék már egyszer tudomásul az urak, hogy 
ez a város a nemzeti eszmék szolgálatába 
szegődött s soha nem lesz hütelen azokhoz a 
kötelességekhez, amikkel ez a szolgálat jár. 
A prágai igazságokkal, a belgrádi igazságok-
kal, a bukaresti igazságokkal menjenek az 
urak Prágába, Belgrádba, vagy Bukarestbe. 
(Zugó taps.) A nemzeti becsület nevében til-
takozunk az indítvány ellen s amig áll Buda, 
áll Tokaj s él a magyar becsület addig a 
nemzeti Őserönek méltatlan szavaimon keresz-
tül történő megnyilatkozása mindig erősebb 
lesz, mint az urak országrontó.; országot tom-
boló törekvései (Éljenzés, taps, viharos, szűn-

ni nem akaró tetszés. A szónok tszámos üd-

vözlését garantálva.) 

Ezután a közgyűlés 93 szavazattal 17 ellen 
elvetette azt az indítványt, mely annak kimon-
dását kérte, hogy kétszer kettő az négy. A 
most közölt beszédet a szerzői jog nem védi, 
minden alkalomra változtatás nélkül megfelelő, 
méltóztassanak nyugodtan felhasználni. 

A népszövetségi delegáció 
elutazzon Budapestről 

„^ em lesz ujabb létszámcsökkentés" — montifák Illetékes 
Gelyen 

Budapest, október 23. A népszövetségi de-
legáció és a pénzügyi bizottság tagjai munká-
juk befejeztével elutaztak Budapestről, egye-
dül Tylor maradt Budapesten a még hátra-
lévő adminisztrációs munka elvégzésére. 

Illetékes helyről közlik, hogy egyes lapok ta-
lálgatásokat közölnek a Népszövetség pénzügyi 
bizottságának jelentésével kapcsolatban és tud-
további nagyarányú csökkentését és ujabb 

további nagyarányú csökkentését és ufabb 
tisztviselői létszámcsökkentést követetlnének. 
tisztviselői létszámcsökkentést követelnének. 
személyzeti redukció nem fog bekövetkezni, 
mert egy ilyen lépés súlyos gazdasági és szo-
a költségvetés keretei a lehető legcsekélyebbre 
kormány mindent elkövet arra nézve, hogy 
a költségvetés kereti a lehető legcsekélyebbre 
redukáltassanak. 

P o p o v i c s é s T e l e s s e l c y Bécsbe u t a s z t a H 

f Budapesti tudósítónk telefonjeltnlése.) 

Popovics Sándor, a Nemzeti Bank kormány-
zója és Teleszky János pénteken délután Bécs-
be utaztak. Teleszky hétfőn ismét visszaér-
kezik Budapestre és résztvesz a 6-os bizottság 
ülésén, amelyen megszövegezik a bizottság-

nak a különböző minisztériumokban végzett 
munkálatairól szóló jelentést. ' 

Popovics Sándor Bécsből Baselbe utazik, 
ahol tárgyalni fog a Nemzetközi Fizetések! ^ 
Bank vezetőségével. 

Megteendő őtött 
Laval és Hoover tanácskozása 

Newyork, október 23. Stimson amerikai kül-
ügyi államtitkár Laval francia miniszterelnö-
köt Newyorkból Washingtonba kisérte. A két 
államférfi a négy óra hosszat tartó ut alatt 
hosszas tanácskozást folytatott. Laval kijelen-
tette, hogy a tényekre vonatkozóan alaposan 
fel van készülve, de nem jött határozott pro-
grammal. Washingtonba való megérkezése 
után Laval rövid látogatást lett Hoover elnök-
nél, majd átköltözött a Fehér Házba A rész-

letes megbeszélések megkezdődtek. Az első 
tárgyalásokról még nem adtak ki közlést 

Párisból jelentik: A lapok általában helyes-
lik azt a nyilatkozatot, amelyet Laval New-
yorkban a francia közvélemény képviseleté-
ben a leszerelés kérdésében tett A Petit Jour-
nal azt irja, hogy a mostani fogadtatás nem' 
volt olyan lelkes, mint aminőben a háborút 
köveiő években részesítette Newyork Francia-
ország képviselők. Ezen nincs mit csudál-



főzni, mert Amerikában ívek óta állandóan 
azt hajtogatják, hogy az európai zűrzavaros 
állapotokért a militarista Franciaország fe-
lelős. »Lavalra hárul a feladat — irja a lap —, 
hogy meggyőzze Amerika népét ennek a hit-
nek alaptalanságáról. 

Pesszimista hangok az amerikai 
sajtóban 

Washington, október 23. Az amerikai sajtó 
ma részletesen foglalkozik Laval látogatásá-
val. Laval ugyan tegnap kifejezetten tartóz-
kodó magatartásra kérte a sajtót, de a la-
pok ennek ellenére tele vannak jóslásokkal, 
hogy mi lesz Laval és Hoover megbeszélé-
seinek eredménye. A lapok nagyrészét bizo-
nyos pesszimizmusra hangolta Laval tegnapi 

beszédének az a passzusa, amelyben a íjgke 
szervezett biztosítását követeli. Amerikai kö-
rök az egyetlen lehetséges engedménynek 
Hoover olyan egyoldalú nyilatkozatát mond-
ják, amely szerint az amerikai kormány há-
borús veszély esetén mielőbb tanácskozásokat 

kezd a többi hatalmakkal a megfelelő rend-

szabályokról. Ha Laval nem elégednék meg 
ilyen nyilatkozattal, amelyet a szenátusnak 
nem kellene ratifikálni és ha ennek alapján 
nem volna hajlandó engedményekre a lesze-
relés kérdésében, akkor — írják a lapok — 
az amerikai közvéleményt csak nehezen le-

hetne meggyőzni arról, hogy le lehet mon-

dani a szövetségesek hadiadósságairól, hogy 

az erősen fegyverkező Európának lehetővé 
tegyék, hogy lemondjon a német jóvátételről. 

Matuska nyugodt 
(Budapesti tudósitónk telefonjelentége.) 

Bécsből jelentik: Matuska Szilvesztert az or-
szágos törvényszéki fogház egyik cellájába* 
őrzik. Cellája előtt állandóan megerősitett őr-
ség tartózkodik, de a cellában is állandóan 
egy fogházőr tartózkodik, nehogy öngyil-
kosságot kövessen el, vagy szökést kíséreljen 
meg. 

Matuskát többször kihallgatta már a vizs-
gálóbíró és Matuska ezeknek a kihallgatá-
soknak a során szinte félelmetes nyugalom-
mal viselkedik. Nyoma sincs a rendőrségi 
kihallgatások alkalmával észlelt izgalomnak. 
Csak akkor lesz izgatottabb, ha családja ke-
rül szóba. 

Matuska csütörtökön találkozott feleségével, 
aki a vizsgálóbíró és az ügyész jelenlétében 
néhány percig láthatta férjét és véle csak 
néhány szót beszélhetett Az asszony teljesett 
összetörten, félig ájultan búcsúzott a talál-
kozásról. 

Román tisztek 
uccai botránya Bukarestben 
Bukarest, október 23. Ma reggel egy tisz-

tekkel tele autó a Calea Victorián a forgalom-
mal ellenkező irányban haladt. A forgalmi 
rendőr az autónak útját állotta, mire Florescu 
utász, főhadnagy kiugrott az autóból, a rend-
őrt kétszer arculütötte, majd tiszttársai »«• 

gitségével földreteperte. A rendőr közben re-
volverét használta és belelőtt Florescu föhad-

nagy joblábába. A rendőrt segítségére siető 
rendőrtársai mentették ki szorongatott hely-
zetéből. 

(Jfabb leleplezések 
a mayertfngi tragédiáról 
Bécs, október 23. Rudolf trónörökös halála,' 

illetőleg a mayerlingi tragédia még ina is 
foglalkoztatja a történészeket. Emánuel Urbas, 
a Preussische Jahrbücher 1932. évi kötetében 

foglalkozik a legújabb leleplezésekkel és meg-
állapítja, hogy Rudolf trónörökös részéről két-
ségtelenül öngyilkosság forog fenn. Mindazon-

által a dráma lefolyása még mindig nincs 
tisztázva Urbas szerint Rudolf trónörökös 
Vetsera Mária bárónőt és önmagát is dum-
dum golyóval ölte meg, mivel csak igy magya-
rázható a koponyacsont teljes szétzuzódása. 
Azt is bebizonyitottnak lehet venni, hogy 
Rudolf trónörökös csak néhány órával Vetsera 

Mária meggyilkolása után végzett önmagával. 

I. Ferenc József főként azért ragaszkodott 
a történtek eltitkolásához, mert nem akarta, 
hogy a monarchia népei megtudják, hogy 
Rudolf trónörökös halála előtt gyilkosságot 
követett el. A nyomok eltussolása érdekében 
Vetsera Mária holttestét a fiatal bárónő két 
rokona, Baltazzi báró és Stocken gróf egy 
fiákerben Heiligenkreuzbe szállították. A holt-, 
testet felöltöztették, bundát adtak rá, mintha 
élő személyt szállítanának el. 

Urbas ellentmondást lát abban, hogy I. Fe-
renc József délelőtt 11 órakor, amikor Szö-
gyény gróf közölte vele fiának öngyilkossá-
gát, fájdalmában főidre rogyott, délben azon-
ban már audencián fogadta Hoyós grófot és 
»jelentést tétetett* magának az »ügyrŐl*. Ru-
dolf trónörökös a Mayerlingbe való utazás 
előtti éjszakát a Hofburgban együtt töltötte 
egy Caspar Mici nevü leánnyal. Slatin rö-
viddel azelőtt nyilvánosságra hozott jelentésé-
ből megtudjuk, hogy Vetsera Mária holttes-
tének Mayerlingből Heilingenkreuzbe való 
szállítása alatt Baltazzi báró és Stucken gróf 
duhajkodni kezdtek ugy, hogy a jelenlevő pá-
ternek rendre kellett utasítani a »gyászoló 
rokonokat*. »Mindezek és más részletek ka-
rakterisztikusan jellemzik a bécsi udvar laza 
erkölcseit*, — fejezi be fejtegetéseit Emá-
nuel Urbas. 

A ciprusi görög iorradalom 
Anglia ellen 

London, október 23. A ciprusi forradalomról 
érkező jelentésekből egyre nyilvánvalóbb, hogy a 
sziget túlnyomóan görög lakossága meg akar sza-
badulni az angol kormányzattól és csatlakozni 
akar Görögországhoz. Az elszakadási mozgalom 
élén Varnava görögkeleÜ érsek áll. A véres za-
vargások elfojtására az angol admiralitás cirkáló-
kat és repütőgépanyahajókat indított útnak. A 
Kréta kikötőiben állomásozó négy angol hadi-
hajó és pedig két cirkáló és két torpedó már 
megérkezett Ciprusba. Az alexandriai repülőtértől 
több csapatszállító repülőgépet küldenek a for-
radalom szinhelyére. 

A felkelők elfoglalták Limassol városát. Var-
nava érsek, több görög nemzetiségű képviselővel 
a városba érkezett és megeskette a lakosságot, 
hogy az utolsó csepp véréig küzdeni fog az angol 
uralom ellen és a Görögországgal való egyesülés 

mellett Az angoí hatóságok ellen megujulnak a 
tüntetések és a tüntetők az angol áruk bojkottját 
követetik. Angol forrásból származó hirek sze-
rint a szigeten helyreállott a nyugalom. 

(Budapesti tudósítónk telefonj el entése.) London-
ból jelentik: Ciprus szigetén a helyzet változatlanul 
kritikus. A görög forradalmárok tovább folytatják 
a harcot és több városban ismét összeütközések 
voltak. A ciprusi kormányzóság szigorú távirati 
cenzúrát rendelt el, csak hivatalos jelentéseket 
közölnek, amellyek szerint a helyzet nyugodt, az 
összeütközésnek nincsenek halottjai. 

Az összes városokban a karhatalom riadóké-
szültségben van, az üzleti negyedeket drótakadá-
lyokkal vették körül. Az angol hadihajók megjele-
nése és segédcsapatok érkezése, lényegesen le-
hűtötte a kedélyeket. 

Az autóbusz nekiszaladt a tehervonatnak 
Három halóit 

Bécs, október 23. A nezsider—pondorfalui 
vonalon közlekedő autóbusz ma este 8 óra-
kor Pándorfalu mellett a nyitott vasúti so-
rompón keresztül a pályatestre hajlott és 

összeütközött az ugyanakkor odaérkező teher-

vonattál. A pályaorvos azonnal megjelent a 
helyszínén, de három személynél fáradozása 

már eredménytelen volt A súlyosan sebesül-
tek közül az egyik magyar nyelven vála-
szolt személyazonosságát még nem tudták 
megállapítani. Az autóbusz soffőrjét letartóz-

tatták, mert azt hiszik, hogy ittas volt. A 
három halott Burgenlandból való. 

Genfben nem tudják elintézni 
a Japán—kinai kérdést 

Nézeteltérések a delegátusok közölt — Japán repülőgépek Ismét bombákat dobtak 
le kinai területre 

Genf, október 23. A népszövetségi tanács mai 
ülésén Kina delegátusa kijelentette, hogy a kL 
ürítés megtörténte után Kina hajlandó tárgyalni 
•£8oq 'BiiuizoSuaq mjsojjMBinojCa »p 'fBunydvf 
a megszállás nyomása alatt Kina semmi esetre 
sem tárgyal. Briand elnök felolvasta a japán 
állásfoglalást, mely szerint Japán elutasítja azt 
a követelést, hogy Japán november 15-ig, a tanács 
legközelebbi ülésszakáig köteles a kiürítést végre-
hajtani. A kiürítést Japán attól teszi függővé, 
hogy előzetesen a kinai és a japán kormány közt 
megállapodás jöjjön létre a két állam viszonyait 
érintő elvi kérdésekről. 

A tanácsülés további során Lord Cecil hangoz-
tatta, hogy az angol kormányt igen elkedvetlenitik 
azok a jelentések, amelyek szerint japán repülő-
gépek uiböl bombákat dobtak le, mfcrt az »nem 
áll összhangban a nemzetközi joggal«. Azt kér-
dezte Japán képviselőjétől, melyek azok az »elvi 
kérdések*, amelyeket a japán kormány Kínával 
tárgyalni akar, mielőtt a kiürítést végrehajtja. 

Yoshishava kitérő választ adott. Briand ezután 
azt a kérdést vetette fel, vájjon a Japán által kö-
vetett megállapodások vonatkoznak-e Kina és Japán 
korábbi mandzsúriai vitás kérdéseinek valamelyi-
kére. Ha ez lenne az eset, akkor igen nehéz 
helyzet állana elő. Yoshishava Briand kérdésére 
nem adott választ. 

Az elnök ezután még néhány szóval visszautasí-
totta Kina képviselőjének biráló megjegyzéseit a 
tanács tárgyalásainak halasztgató menetéről, majd 
szombat délelőttre napolta el a mai tárgyaláso. 
kat, amelyeken mindvégig kitűnt a mélyre ható 
nézeteltérés Japán és a tanács közt. 
nézeteltérés Japán és a tanács közt, 

Az idő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy pén. 
leken Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
lS.i fok Celsius, legalacsonyabb —0.2 fok Celsius. 
A barométer adata nullfokra és tengerszinre re. 
dukálva reggel 765.3 mm, este 760 mm- A levegő 
relatív páratartalma reggel 100 százalék, délben 
74 százalék. A szél iránya délkeleti, erőssége 9—7, 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor: Középeurópa jelé meleg déli légtöme. 
gek áramlanak, amelyek az időt enyhévé és csa. 
padékossá teszik. Hazánkban is megenyhült az 
idő, az északi részeken ugyan, ahol esők voltak, 
csak 5—7 fokig emelkedett a nappali hőmérsék. 
let, de egyebütt mindenütt meghaladta a 10 
fokot, sőt Baján és Békéscsabán elérte a 15 fokot 
is. Prognózis. Egyelőre déli szelek mellett enyhe 
idő, később délnyugat felöl meginduló esőzés. 
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Várhelyi József utóda: 
Bezdán József makói plébános 

A kegyari bizottság egyhangúlag belvárosi plébánossá választolta 

'{A Dél ma vjarország munkatársától.) Pén-

teken délben dr. Pálfy József polgármester-
helyettes elnökletével összeült a kegyúri bi-
zottság, hogy betöltse "Várhelyi József pápai 
prelátus örökét, hogy plébánost válasszon a 
gazdátlanná vált belvárosi plébánia számára. 
A választás előzményeit dr. vitéz Szabó Géza 
taűturtanácsnok ismertette. Felolvasta dr. 
Glattfelder Gyula megyéspüspök átiratát, 
amelyben a püspök felkéri a kegyúr várost, 
hogy írja ki a plébánosi állásra "a pályázatot 
és azután az általa kijelölendő pályázók kö-
zül válasszon meg valakit Bejelentette a kul-
im-tanácsnok, hogy a belvárosi plébániára 
eaak egy lelkész nyújtotta be pályázatát, Bez-

dán József prelátus, makói esperes-plébános 

Jés püspöki helynők, aki pályázati kérelmében 
ismertette eddigi pályafutását 

Szegeden, Rókuson született 1866 mSrcrus 
9-én. Középiskoláit a szegedi piaristák gimná-
ziumában végezte el, a teológiát Temesváron. 
1889 junius 29-én szentelték föl áldozó pappá, 
lóhát negyvenkét év óta lelkipásztorkodik. 
Nyolc fevig volt segédlelkész, először Marci-
felván és Ö-Bébán 1—1 évig, azután Szeged-
Rőkuson 1891 junius 10-től 1892 szeptember 
S-ig; innen a belvárosi plébániára került és 
fit volt egészen 1897 márciusáig, amikor gróf 
PeacsevKs László a torontáldordai plébániára 
prezentálta. Ennek a szerbek közé ékelt öt-

ezer lelket számláló plébániának az élén husz 
esztendeig működött, amikor Glattfelder Gyula 
megyéspüspök 1917 október elsején makói plé-
bánossá nevezte k i Makón nevezték ki pápai 
pielátussá, apáttá, esperessé, általános püs-
pöki helynókké, majd amikor a szegedi foga-
dalmi templomot püspöki székesegyházzá 
emelte a pápa bullája, a püspök az egyház-
megyei kormányzótanács elnökévé nevezte ki. 

Pályázati kérelmében elmondotta Bezdán 
József, hogy Makót csak azért hagyná el, 
mert Szegeden, szülővárosában, ahová külön-
ben ís mindig visszavágyott! megyésfőpásztora 
közelében lehetne. 

A pályázati kérelem ismertetése után dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettes elrendelte 
a titkos szavazást. A kegyúri bizottság egyhan-
gúlag választotta meg belvárosi plébánossá 

Bezdán Józsefet. 

A választás eredményéről a kegyúr város 
most átiratilag értesiti Glattfelder Gyula püs-
pököt és kéri, hogy mini egyházmegyei fő-
hatóság, erősítse meg a választást. 

A megyéspüspök értesülésünk szerint né-
hány napon belül aláírja a megerősítő okira-
tot és Bezdán József, aki a rókusi plébánián 
együtt lelkészkedett elődjével, Várhelyi József-
fel, valószínűleg már november elején elfog-
lalja plébániáját 

\ kereskedelmi miniszter megszűntette 
o gáiggári döntőbizottságot 

V p D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Seeged törvényhatósági bizottsága már évek óta 
küldözgeti a föliratokat és a sürgetéseket a keres-
kedelmi tnirl z'erh z akfől a változott viszonyokra 
|Mló hivatkozással a gázgyári döntőbizottság meg-

ét kivánja. Ezt a bizottságot mint em-
a koronaromlás idején, közvetlenül a 

után hivta életre a kormány, miután a 
Hsáros és a gázgyár kőzött az egységárak tekinte-
tében állandó volt a vita. A döntőbizottság azután 
InelrŐl-esetre megállapította a gázgyár által föl-
számítható áramegységárakat mint választott bi-
róság megállapította a gázegységárakat is, de min-
Sem egységármegállapitás horribilis pénzébe került 
ti városnak. 

i A döntőbizottság legutóbb egységárklauz'ulát ál-
lapított meg, amelynek felhasználásával a felek 
taindíg megállapíthatták, hogy a munkabérek, a 
raénárak és a valutáris változások figyelembevé-
telével milyen egységárak alkalmazhatók. Az ér-
|<3regységek közötti visjonyt is megváltoztatta ké-
sőbb az idő, nagy eltolódások mutatkoztak a mun- » 
fcabérek és az anyagárak közötti arányok körül és 
fgy az egységár-kulcs is elveszítette realitását A 
stabilizált valuta azonban fölöslegessé tette tulaj-

donképen a szerződést pótló egységárkulcs alkal-
mazását, mert ugy a gázgyár, mint a város biz. 
tonságosan visszatérhetett az alapszerződéshez. A 
kormány azonban mint háborús csőkevényt to-
vábbra ís fenntartotta a döntőbizottságot bár sem 
a város, sem a gázgyár nem merte igénybe venni 
ezt az intézményt, mindenki félt a horribilis dön-
tőbírósági költségszámláktól. A közgyűlés Wim-
mer Fülöp indítványára határozta el már jóré-
gen, hogy fel'ratllag kéri az intézmény megszűn-
tetését és a nsrmáHs szerződési viszony belyre-

áOitasát 
A feliratra igen sokáig nem érkezett válasz, pe-

dig a város hatósága többször megsürgette az 
elintézést Most végre rövid leirat érkezett a ke-
reskedelmi minisztertől, aki arról értesiti a vá-
ros hatóságát hogy a közgyűlés felterjesztésére 
az 1931. évi XVI. törvénycikk 69. paragrafusa 
alapján megszünteti t döntőbizottságot. (Ez a tőr-
vény a villamosenergia fejlesztésének szabálvozá-
sáról szól.) Közölte a kereskedelmi miniszter a 
város hatóságával azt "s, hogy a tőrvény értelmé-
ben ezentúl, ha a gázgyár ís a város kőzött valami 
vita támad, a döntés a bnrta üa'.áskffrébe tartozik. 

November eleién megkezdik 
aszfaltburkolatok kijavítását ? 

Minden késedelem súlyos károkai okozhal a városnak 

(A Délmaggarország munkatársától'.) A rendkí-
vüli közgyűlés, mint ismeretes, a kisgyűlés javaslata 
alapján a Hirsch Mihály-céget bizta meg az asz-
faltjavitási munkálatok elvégzésével. Felmerült a 
kisgyűlésen az a terv is, hogy a közgyűléssel ki 
kellene mondatai a határozat végrehajtásának sür-
gősségét ezt a tervet azonban elejtették, mivel 
kiderült, hogy ilyen határozatot az 50.000 pen-
gőnél nagyobb értékű munkálatoknál nem mond-
hat ki a közgyűlés. Az aszfpltjavítás vállalati ősz-
szege pedig 180.000 pengő. Igy tehát a határozat 
végrehajtására mindaddig nem kerülhet sor, amig 
azt a belügyminiszter jóvá nem haggja. A jóvá-
hagyás megérkezéséig a tapasztalatok szerint hosz-
•SBH hónapok telhetnek el, pedig a munka rend-
kkál sürgős és már az eddigi késedelem Ls tete-

mes kárt okozott a városnak. Sok helyen az 
aszfaltburkolat annyira megrongálódott hogy a 
kocsikerekek már a betonalapzatot is kikezdték, 
pedig ha hat hónappal ezelőtt, amikor a közgyű-
lés ugyanennek a vállalkozónak először adta ki 
a munkát, megkezdhették volna a javításokat ezek 
az ujabb rongálódások feltétlenül elmaradtak volna, 
sőt lényegesen kisebb lett volna a javításra szo-
ruló burkolat is. A közgyűlés régebbi határozatát 
azonban a belügyminiszter feloldotta, a szak-
értők kiszámították, hogy ez a késedelem körül-
belül harmincezer pengő kárt okozott a városnak. 

A közgyűlési határozatot már kihirdették, ellene 
tizenöt napon belül lehet fellebbezni, a fellebbezési 
határidő eltelte előtt a város nem is terjesztheti 
fel azt kormányhatósági jóváhagyás végett. A vá-

ros hatósága és a vállalkozó között mSgis meg-
indultak a tárgyalások, hogy a munka megindul-
hasson, ha lehetséges, a kormány hatósági jóvá. 
hagyás megérkezése előtt A törvény szerint a 
vállalkozó ilyen esetekben a munkát csak saját 
felelősségére kezdheti meg, mivel azonban a köz-
gyűlés most teljesen a belügyminiszter által meg-
határozott módon határozott, szinte kétségtelen-
nek látszik, hogy a határozatot jóváhagyta a mi-
niszter. - _ 

Ha eredményre vezetnek a megindult tárgya-
lások, akkor a vállalkozó november elején meg-
kezdi az aszfaltburkolatok javítását a város ható-
sága pedig mindentől függetlenül hozzákezd a 
kormányhatósági jóváhagyás kisürgetéséhez. 

Megszüntetik az iskolásleányok 
egyenruháit 

(A Délmaggarország munkatársától.) A szülők 
körében mindenütt nagy visszatetszést keltett az a 
régebbi rendelet, amely arra kötelezte a közép-
iskolás leánynővendékeket, hogy az előadásokon 
csakis úgynevezett formaruhában jelellhetnek meg. 
Ez a rendelkezés ujabb súlyos terhet -jelentett a 
szülőknek, hiszen a tanév elején a mérhetetlen 
sok kiadáson kívül még uj iskolai egyenruhát is 
kellett készíttetni a leányoknak. 

Értesülésünk szerint a rendelkezést most elejtik, 
mert a hírek szerint Ernszt Sándor vallás- és 
közoktatásügyi miniszter olyan tartalmú leiratot 
intézett az iskolák vezetőihoz, hogy ne forszíroz, 
zák a formaruhák bevezetésit. A kultuszminiszter 
a leiratban megemlíti, hogy ugyan ő is célszerű-
nek tartaná, ha az iskolásleányok egyenruhában 
járnának, de a mai súlyos gazdasági viszonyok 
között nincsen kifogása az ellen, ha költségkímé-
lés szempontjából a leányok régi ruháikban látó„ 
gatják az előadásokat, 

Tizenkétévi fegyházra Ítélték 
a feleséggyilkos Fecske-uccal 

kőművest 
Budapest, október 23. A budapesti büntetőtök 

vényszék ma vonta felelősségre Szőllősi Kálmán 
kőmüvessegédet, aki április 21-én a Fecske-ucca 
14. számú ház lépcsőházában megtámadta haza-
érkező feleségét és konyhakéssel összeszurkálta, 
ugy, hogy a szerencsétlen asszony a kórházban 
meghalt. 

A főtárgyaláson a vádlott elmondotta, hogy négy 
évvel ezelőtt vette el feleségét Kovács Teréziát. 
Az elnök hosszasan faggatja, mi volt a gyilkosság 
közvetlen oka, de a vádlott egyre azt hajtogatja, 
hogy négy-öt pengő visszatartása miatt állandó 
volt a veszekedés közöttük, ugy, hogy, végül is 
emiatt valósággal meggyülölte feleségét. 

Tóth Julianna tanúvallomása szerint leánykori 
barátnője volt az elhalt Szőllősinének, akiről csak 
jót tud mondani, hűséges felesége volt a vádlottnak, 
keresményéből sokszor teljesen egyedül tartotta 
el mindkettőjüket. A gyilkosság napján Szőllősi 
megleste az asszonyt, a lépcsőházban ráugrott, le-
teperte, a mellére térdelt és össze-vissza szurr-
kálta. Szőllősi szinte magánkívül volt, ugy, hogy 
az asszony segítségére siető Tóth Julit is megszúrta. 

Dr. Németh ődőn elmeszakértő szakvéleményé-
ben odakonkludál, hogy a vádlott a tett elkövetése-
kor ittas volt, kétségtelenül súlyos és idült alkoho-
lizmusban szenved, amely belső részeit már ala-
posan megtámadta. Az elkövetés vadállati as volta 
és az egyéb körülmények igazolják, hogy Szőllősi 
nem teljes értékű egyén. 

A biróság bűnösnek mondta k! Szőllősi Kálmánt 
házastárson elkövetett szándékos emberölés bűn, 
tettében, valamint súlyos testisértés vétségében és 
ezért az enyhítő szakasz alkalmazásával tizenkét. 
évi fegyházra itélte. 

Az ítélettel szemben az ügyész és a védő felleb-
bezést jelentettek be, a vádlott megnyugodott. 

EI8- és müvirágkoszoruk 
készítésére előjegyzéseket fe'vesz3nk. Leqolcsóbb 
áron nlánlank koszorúk kötélhez babér leve le t , 
páfrányt, mdvlráglevelet ás virágot, Ki-
adás kicsinyben és nagyban. 379 
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Elfogták az apátfalval gyilkost 
(A Délmagyarország munkatársától.) Beszámolt 

a Délmagyarország arról a borzalmas kegyetlen-
séggel elkövetett gyilkosságról, amelynek áldozata 
Luczá János apátfalvai gazdálkodó volt. Luczót 
keddre virradóra ismeretlen tettes a kocsmából 
hazatérőben egy husánggal agyonverte. Megálla. 
pitották, hogy a gyilkosságot Varga Sz. Pál 20 
éves legény követte el, aki Luczónak a kocsmában 
kibicelt, majd amikor a gazda éjféltájban haza-
felé tartott, egy doronggal leütötte és tiz pengőt 
tartalmazó erszényét elrabolta. Varga Sz. Pál véres 
ruháit megtalálták a ház istállójában, egy szalma-
kazalban elrejtve pedig megtalálták a pénzt és 
azt a véres husángot, amivel Lnczót leütötte. 

Varga a gyilkosság után elmenekült a községből. 

A répaföldeken találkozott leánytestvérével, Varga 
Karolinnal. Testvérének azt mondotta, hogy őt 
élve nem keritik elő. A leány a csendőrségnek be-
jelentette találkozását, mire egész Csanádmegy® 
csendőrsége és a makói detektivtestület Varga ke. 
resésére indult. Nagy Gyula apátfalvai főszolga-
bíró ki doboltatta a községben, hogy 100 pengő 
jutalomban részesül az, aki az eltűnt gyilkos 
nyomára vezet. 

Péntekre virradóra azutári Varga Sz. Pált sfke-
rült egy apátfaloakőrnyéki tanyán elfogni. Varga 
beismerte a gyilkosságot és azt adta elő, hogy 
bosszúból ölte meg régi haragosát. A csendőrség 
a gyilkos Varga Sz. Pált szombaton szállítja be: 
az ügyészség fogházába. 

Három suhanc megakarta tanulni 
a betörés mesterségét; 

15 hónapi büntetést szabott ki a törvényszék 
(A Délmagyarország munkatársától.') Nyáron a 

betörések egész sorozatát követték el Makón. A 
betörések során sem ékszer, sem pénz nem tünt 
el sehonnan és vagy egy tálat, vagy valamilyen 
értéktelen holmit emeltek el az ismeretlen tette-
«ek. A rendőrség heteken át kereste a betörések 
elkövetőit, akik ekkor már több, mint husz eset-
ben dolgoztak. Végre azután elfogták a tetteseket, 
Sipos István, Magyar János és Jankovics Dezső 
fiatal suhancok személyében, akik nem tagadták 
bűnösségüket, de azt a meglepő vallomást tették, 
hogy a betörésekkel semmi komolyabb szándékuk 
nem volt, csupán passziöztak, mert meg akarták 
tanulni a betörés mesterségét. Amiket elloptak a 
lakásokból, azokból egyetlen darabot sem érté-
kesítettek, annyira értéktelen volt minden, amit 
éjszakai kirándulásaik alatt összeszedtek. 

A három betörőnél tartott házkutatás során az-

után Jankovics Dezső lakásán, a szoba sarkában 
hiánytalanul megtalálták a lopott holmikat. Egy-
másra hányva álltak ott az eltört lábasok, bög-
rék, fazekak és egyéb háztartási cikkek. 

A három suhanc pénteken került dr. Apcztf 
Ernő tőrvényszéki bíró elé, aki előtt szintén azt 
hangoztatták, hogy csupán gyakorolni akarták m 
betörést. Rendszerint kocsmai mulatozások után, 
ittas állapotban törtek be a lakásokba, de meg-
történt az is, hogy csupán szerenádot akartak 
adni ideáljaiknak és ezért másztak át a kerítésen. 
Ilyenkor azután egyet-mást elvittek magukkal — 
emlékbe .. . 

Dr. Apczy Ernő több tanu kihallgatása titán 
Sipos Istvánt 6 hónapi börtönre, Magyar Jánost 
5 hónapi fogházra és Jankovics Dezsőt 4 hóanpi 
fogházra Ítélte. Az itélet jogerős, 

A . 33-os b i s z o í í s ú g 

l e g ú j a b b v í v m á n y a 

Irta Wimmer Fülöp. 

Az illetékek uj .bb szabályozásáról legutóbb meg-
jelent rendeletben ezen bizottság kimondotthogy 
mindazon bizto .i'ási ügyletek után, amelyeket ma-
gyar vállalatok vagy egyének nem magyar bizto-
sító intézeteknél kötnek, nem kevesebb, mint 2, 
mond kettő s*.iz .lék ffleték fizetendő • blztosiloü 
Érték után! 

Nekünk magyar vállalatnak pedig — és kétség-
telenül még számos magyar vállalatnak — olyan 
biztositásunk von az angol biztosító intézeteknél, 
amelynek révén azon többletértéket biztosítottuk, 
amelybe — kár esetén — gyárunk épületei és be-
rendezései ujjal való pótlása többe kerülne azon 
ősszegnél, amelyet a tüz elleni biztosító — az avu-
lás beszámításával — megtérít 

Ezt az ujérték-biztositást a magyar biztosító 
vállalatok nem vették fel üzletkörükbe, ugy, hogy, 
ezt Angliában kellett megkötnünk, azon magyar 
vállalat közben Járásé vaf, amelynél tűzbiztosításunk 
el van helyezve. 

Számokról beszélve, gyárunk avulás utáni ér-
téke legyen 5 millió, előbecslés alapján az ujér-
ték 6.5 milliót tenne Id. Biztosítottunk tehát más-
fél milliót ezen többletértékért, hogy kár esetén 
módunkban legyen a gyárat újból felépíteni, mert 
erre valószínűleg megfelelő töke nem állana ren-
delkezésűnkre. 

A 33-as bizottság bölcs határozata fenti eset-
ben tehát annyit jelent, hogv másfél millió után 
2 százalékot vagyis «vl 30.0*0 pengő Illetéket kell 
flzetnfink azért, mivel részvényeseinkkel szemben 
fennálló kötelességünk szerint gyárunkat ugy biz-
tosítottuk, hogy részvényesein'* tűzkár esetén be-
hozhatatlan kárt ne szenvedjenek. 

Ugy Ítélhetnénk meg most már a 33-as bízott-
ság ezen határozatát hogy annak tagjai legna-
gyobbrészt nem voltak tisztában azzal, hogy mi-
ről van szó, hanem a közvélemény által annyira 
általánosan kifogást eljárásukhoz képest ezen kép-
telen illeték kiszabásához csat így felületesen já-
rultak hozzá. 

Lehetetlen azonban ezt igy magyarázni akkor, 
amikor a 33-as bizottság tatán legdöntőbb befo-
lyású tagja, a legnagyobb magyar biztosító tár-
milat elnöke is, aki tehát nagyon jól tudta, hogy 
mit csinál és akinek egy ily javaslathoz még ak-
kor sem szabadott volna hozzájárulni, ha t r csak 
a magyar biztosító társaságok ennyire lényeges vé-
delme akart volna lenni, a külföldi társaságokkal 
•nemben. 

Lehetetlenné tenni azonban oly biztosításokat 
amfTyeket a magyar vállalatok — talán mivel 
már "igy is elég jól megy dolguk — egyáltalában 
nem kultiválnak — legkevésbé az Első Magyar 
Altalános Biztosító Társaság elnökének szabadott 
volna, miért is remélve, hogy ezen sorok eléje ke-
rülnek, feltétlenül sürgős helyrehozást remélek és 
várok. 

HANGOS 

s-s SZÉCHÉNYI MOZI »•»• 
HorvA th M l h A l y u c c u ÍO. s « * m . 

S z o m b a t , v a s á r n a p , h é t f ő , k e d d 
október 24., 25-, 26., 27-én 

a budapsti FORUM 
n a g y t l k e r l l o p e r e t t u j d o n t á g a : 

n r • • _ 1 Becsi m asszoiiot. 
Bájos filmoperetl Bécs aranykorából-

Rendezte: Bofváry Q i i a . Zene: R óbe r t Stols. 

, F ő s z e r e p l ő n : 

V l l l y F o r a t és H a l m a y T i b o r . 

M T S z o m b a t , v a s á r n a p a z e l s ő 
m a g y a r h a n g o s h í r a d ó K i s s 

F e r e n c k o n f e r a n t z á v a l . ~Wtl 

Fox-hiradó : - : Trükkfilm 
Vasárnap : 3, 5. 7, 9 Hétköznapokon ; S. 7, 9 
rínitAr d. e. 10—12-ig P«nzt4r délutAn 4 órAtél 

Helyárak 30 f.-lől 1 p.-lg. 

Gomblukköfés (géppel) 
minden anyagra N I T S O V I T S , Iskola o 25. arc 

Eladó ékszerekért, 
hamis esonllogakérl, brtiliínsért és 
zélogleqyekért l e g t ö b b e t í l s e t 

Göaptír. W k s a d / g Kttlmán-u. 12. s z . 

Vasvillával leütfitte barátját -
egy tolás miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kovács Já-
nos 28 éves mezöhegyesi munkás január 31-én 
egy elveszett tojás miatt vasvillával ugy vágta 
fejbe a vele egy szobában lakó társát, Kutnik Ká. 
rolyt, hogy az hosszú hónapokig feküdt a makói 
közkórházban. 

Kovács János, aki a mezöhegyesi állami urada-
lomban dolgozott Január 30-án egy társát meg. 
borotválta. A vendég Kovácsnak borravalóképen 
egy tojást adott át, amit az alkalmi borbély 
hazavitt lakására. Később hazaérkezett Kovács 
szobatársa, Kutnik is, aki nem tudta, hogy a 
vizes vödörben egy tojás van, kiment a kútra, de 
előbb a vödröt kifordította, ugy, hogy a tojás 
beleesett a kútba. Amikor Kutnik visszatért a 
lakásba, Kovács kérdőre vonta: hol a tojást Végül 
is összevesztek. Másnap a két ember kiment az 
uradalomba dolgozni. Vasvillával dolgoztak és mun-
kaközben újból szóbakerült az elveszett tojás ügye. 
kovács ingerülten vonta felelősségre Kutnikot aki 
tréfásan ugyan, de durva választ adott. Kovács 
erre felemelte a kezében lévő vasvillát és hatal-
masat vágott Kutnik fejére. 

Kutnik összeesett és fejét elöntötte a vér. Kovács 
tovább verte a szerencsétlen embert és össze-
törte a koponyáját. Kutnik mozdulatlanul f;küdt 
a szaímakazal tövében. Kovács ekkor lehajolt hozzá 
és azt hitte, hogy társában nincs már élet. Kovács 
hazaszaladt a lakására, összeszedte holmiját és 
átmenekült a román határon. Kis idő múlva a 
román járőr elfogta, majd tiltott határátlépésért 
hat hónapra elítélték. Kutnik Károly borzalmas 
sebeivel a makói kórházba került, ahol négy hó-
napig ápolták. 

Kovács Istvánt büntetésének kitöltése ntán át-
tették a románok a határon. Magyar csendőrök 
v Jték át, akik előtt azt vallotta, hogy gyilkos, 
ságot követett et, agyonütötte barátját Kutnik 
Károlyt. A csendőrök Kovácsot előbb Mezőhegyesre 
vitték, ahol tisztázták a tényállást, majd beszál-
lították a szegedi ügyészségre. 

Suiyoz testisértés büntette miatt pénteken vonla 
íelelős«égr® a szegedi törvényszék. Kovács Jánost 
hathónapi börtönre Ítélték. 

Borzalmas családi dráma 
Berlin, október 23. Ma délelőtt lakásában holtan 

találtak egy Loge nevü négytagú családot. Logo 
25 éves munkást édesanyja meg akarta látogatni, 
a csengetésre azonban nem jelentkezett senki.: 
Gyanút fogott és értesítette a rendőrséget, amely 
felnyitotta a lakást. Loge 24 éves feleségét és 
két gyermekét holtan találták ágyukban. Az asz-
szony és a nagyobbik gyermek fején súlyos sérü-
lések voltak. A férj felakasztotta magát A 7 hóna-
pos fiucskán nem volt sérülésnyom. A gyermek 
valószínűleg éhenhalt. Megállapították, hogy a férj 
csak a tegnapról mára virradó éjszaka akasztotta 
fel magát. A borzalmas tettre valószínűleg gaz-
dasági nehézségek szolgáltattak okot. 

Asz olvasó rovata 
Mélyen tisztelt Szerkesztőségi A mai szomon* 

időkben, amikor tele vagyunk bajjat jajjal, panasz-
szal, jól esik örülni valaminek, amikor csak ki-
fogásolni valót látunk magunk körül az élet min-
den megnyilatkozásában. Jól esik néha dicsérni 
lu valamit" és őrül az ember, ha alkalma adódik 
erre az élvezetre. Ezért örülök én is most, hogy) 
dicsérhetek, hogy dicsérhetem a magyar postátj 
amely az alábbi esettel — agy érzem — rá H 
szoIgáU a dicséretre. . 

Két levél kerüli a kezembe, két lehetetlen cimH 
zésü levél, amely bizonyára mindenütt elkallóij 
dott volna, de i magyar posta mindkettőt el| 
juttatta r címzetthez. . 

Az egyik a németországi Barbisból érkezett. Fel. 
adója, valószínűleg német ember, aki a magyal! 
nye'vi különlegességekben egészen tájékozatlan, nem 
tudja, hogy mi előre irjuk a családnevünket éí 
csak utána keresztnevünket, a levelet ugy cimeztd 
meg, hogy arról a tr.nzettnek csak a foglalkozása, 
keresztneve derült ki. A szeged' posta mégis felt 
kutatta és eljuttatta hozzá a levelet 

A másik eset még nehezebb volt. A levelet Dombi 
egyházán adták fel es borítékjára csak a cím 
telt nevét és lakáscímét írták, de a város teljesert 
lemaradt róla. A posta őt ís kikutatta éa eljut, 
tatta hozzá a levelet Szegedre. 

Szép. elismerésreméltó teljesítmény volt Kalat 
oot lehet előtte emelni. 

Tisztelettel: ( AláírásJ j 



F 

A legnagyobb éa legforróbb pvtblllsumslKer 

A mosolygó hadnagy 
MaUrifA chauaiier Oscar Strauss 
n a u r i c e v n e v a i i e r gyönyö. n muzslkáju Varázskeringő-

bQbéfos alakitá«óval jének filmváltozata 

I legújabb Paramount és Magyar hangos híradók. Bimbó az Indlánasok között, trükkfilm 

hétfőig a B e l v á r o s i M o z i grandiózus előkelő kiváló akusztikéju termében. 
Előadások S, 7. 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor, 

HireMc 
" J C / ^ S É Szombat Róm. kath. Rafael főao. 

Protestáns Salamon. Nap kél 6 óra 
B1 perckor, nyugszik 4 óra 57 perckor 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme deleiül i 10-101 
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivét „'lével-
A muzeum nyílva délelőtt it-től délután [él 1 
Óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkölcsőnzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyi^yszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel 
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. (Tel-
2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46 Csil-
lag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasszony-su-
Rárut 31. Tel. 21-25. Set-nectí Béla, .Somogyi-telep. 
Tel. 34.25. 

— Finnország meghatalmazott minisztere Sze-
geden. Hétfőn, 26-án Szegedre érkezik a délutáni 
gyorsvonattal dr. O n n i Talas finn követ, aki Kop-
penhágában székel, de Magyarországon is akkre-
ditálva van. Talas miniszter régi barátja Magyar 
országnak, 1905-ben járt Budapesten és Szegeden 
Miután szegedi látogatásának hire érkezett az egye-
temhez, a rektor meghívta egy előadás tartására. 
A finn követ előadását az egyetem aulájában este 
7 órakor tartja meg német nyelven »A finn nép 
küzdelme szabadságáért* cimmel. Az előadás nyil. 
vános, érdeklődőket az egyetem szívesen lát. Talas 
miniszter a közigazgatási jognak volt professzora 
• helsingkíi egyetemen és tudományosan érdek-
lődik a magyar mezőgazdasági viszonyok iránt. 
'A keddi napon a mezőhegyesi állami birtokot fogja 
megnézni. 

— Eltemették Schnitzier Artúrt Bécsből jelen 
Ük: Szónoklatok mellőzésével temették el ma dél-
ben S c h n i t z i e r Artúrt, ahol kívánta. A gya-
lulatlan koporsót lehozták a könyvtárszobából, egy-
szerű halottaskocsira emelték és megindult a gyász-
menet a központi temető felé. A halottaskocsi után 
ment a család, Schnitzier fia és fivére, Schnitzier 
Gyula dr. egyetemi tanár, a közeli rokonok és az 
iróbarátok közül Schőnherr Károly, Werfel Fe-
renc, Beer-Hofmann, Félix Salten, az állami szín-
házak intendánsa, a Burgszinház és más bécri 
színházak több művésze és nagyszámú gyászoló 
közönség. A központi temetőben díszsírhelyet ka-
pott az elhunyt iró. A pap rövid imát mondott, 
•zután elföldelték a koporsót 

— 27 állásra _ 1600 pályáz*. Budapestről je-
lentik: A Magyar Nemzeti Bank 27 uj tisztvi-
selőt vett fel. Ezekre az állásokra több mint 
1600 pályázó jelentkezett; azért ilyen kevés, mert 
az állásokra nem hirdettek nyilvános pályá-
tatot . . . 

— Bethlen egészséges. Budapestről jelentik. 
Bethlen István gróf ma felgyógyulva elhagyta a 
szanatóriumot Rövid ideig még utókurát tart vi-
déken, azután visszatér Budapestre. A hirek sze-
rint élénken részt fog venni az egységes párt 
életében. 

— C«etbé leszállfást kérnek a Szeged Oongtédi 
Takarékpénztár bérlő! A MTI. jelenti: A mai na-
pon a Szeged Csongrádi Takarékpénztár üzletbér-
íői beadvánnyal fordultak az intézet Igazgatósá-
gához, hogy a mai súlyos gazdasági viszonyok 
között üzletbérüket 30 százalékkal mérsékelje no-
vember elsejétől. A bérlők ismerve az intézet Jó-
indulatát, remélik, hogy ennek eleget fog teaui. 

x Bútorokat csak Kertésznél! Feketesas ncca. 

K o r z ó M o z i Szombaton és vasárnap 

RINALDO RINALDINI 
a bllinmtCrík kfrilya. 

^Mrm-. m a r o s v i z e f o l g i f t c s e n d e s e n . 

1-11 O a g o v e r és K a n * S tUve-ve l 
Mélyen l«**411ttott Oelytíraltkal. 

Előadások kezdete 5, Kl 8 és fél 10, vasárnap 3, 5, fél S és fél 10-kor 

— Do'lfus osztrák miniszter aattfszerrticcétlea-

ség-. Bécsből jelen (k: Az elnrilt í j s ka d r Dollfus 
miniszter autója összeütközött egy autóval. Dr. 
Dollfus miniszter és Stóckl nyugalmazott államtit-
kár, szövetségi tanácsos arcukon és kezükön szen-
vedtek sérüléseket, amelyeknek bekőtőzése után 
otthonukban kerülhettek kezelés alá. Dr. Gürtler 
volt miniszter, aki ugyancsak a miniszter autójában 
ült, szintén megsebesült, sérülései azonban csak 
jelentéktelen természetűek. A másik autó soffőrjét 
és az autóban ülő hölgyet súlyos sérülésekkel 
kórházba kellett szállitani. 

OöntFslker 
a Belvárosi Mozi péntek esti 

premierjén 
Uj köntösben, zsúfolt padsorok előtt, forró 

sikerű premierje volt pénteken este a Rel-
városi Mozinak. A közönség érdeklődése ez-
úttal nemcsak Maurioe Chevaliernek, a »mo-
solygó hadnagyinak szólt, hanem anna'u is, 
hogy a Belvárosi Mozi nj fotooellás készüléke 
mennyiben tudja visszaadni a hangot 

Altalános volt az a vélemény, hogy a Bel-
városi Mozi péntektől kezdve Szeged legelső 
kulturtényezői sorába iktatható. Meg kell ál-
lapítani, hogy ezt az elhivatottságát most már 
a legkomolyabb eszközökkel szolgálja. Egy-
részt alkalmas készüléket szerelt fel vetitő 
kararájában, másrészt pedig olyan filmek elő-
adásáról gondoskodott, amelyek — túlzás nél-
kül mondva — a legkényesebb igényeket is 
kielégíthetik. 

Az elragadtatás moraja futott végig a néző-
seregen, amikor Kiss Ferenc, a Nemzeti Szin-
ház művésze érces szavakkal konferálta be 
a »Magyar Hangos Híradót* A fotocella győ-
zött és már ennél a kisebb arányú filmnél 
is bebizonyosodott a készülék tökéletessége. 
Mintha csak a színpadról hangzott volna 
Kiss Ferenc pompás beszéde. 

Egy bámulatosan fi gyes trökfilm burleszk-
jelenetei után került sor a nagy attrakcióra. 
Bemutatták a Paramount idei legragyogóbb 
filmtermékét: Maurioe Chevalierrel a fősze-
repben »A mosolygó hadnagy «-ot A Varázs-
keringö bűbájos akkordjai csendültek fel a 
vásznon, a Strauss-operett feledhetetlen mu-
zsikája, amit szinte mámoros elérzékenyedés-
sel hallgattak. A »Csak párosan szép az élet* 
slágernek éppen olyan döntő sikere volt, mint 
az örökké vidám és mosolygó Chevaliernek, 
aki mint k. u. k. főhadnagy elragadó charm-
mal rajzolta meg a császárváros régi, béke-
bei ilájdinánd«-ját. 

Niki főhadnagy ur a kedves Franciért sok 
minden bohóságot elkövet, de arra még sem 
gondol, hogy a vártán a neki szánt mosolyt 
Anna hercegkisasszony fogja fel, aki előbb 
vérig van sértve a tisztecske merészségén, 
azután — beleszeret és nem is nyugszik ad-
dig, amíg meg nem kaparintja. Ez a szüzsé, 
amibe az utolérhetetlen rendező, Lubitsch 
Ernő annyi elevenséget finomságot, ötletet és 
pikantériát vitt bele, hogy talán már többet 
nem is lehet 

Az utolérhetetlen Chevalier kedvességben 
a maximumát adja, Clandett Colbert Igazi l*?csj 
gráciával játszotta Francit, a hegcdüslányt, 
Marié Hopklns pedig Anna hercegkisasszonyt. 

Ilyen forró sikeres estje már régen volt a 
Belvárosi Mozinak. 

Vasárnap népgyűlést tart 
a szociáldemokrata párt 

Szociáldemokrata beszámoló népgyűlés lesz 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Korzó Mozi 
helyiségében. Előadó: Kéthly Anna ország-
gyűlési képviselő. A népgyűlés iránt rendkí-
vül nagy az érdeklődés. 

Nem sikerül szanálni 
a Marmarosch bankot? 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Bukarestből jelentik: A Marmarosch Bank to-
vábbi sorsát illetőleg pénzügyi körökben a 
helyzetet teljesen reménytelennek látják. Nem; 
hiszik, hogy a Nemzeti Bank rendelkezésre 
tudja bocsájtani a szanáláshoz szükséges ösz-
szeget, annál kevésbé, mert a Nemzeti Bank-
nak állandóan készen kell lenni arra, hogy 
segítségére siessen a többi nagybanknak, mi-
után minden jel arra mutat, hogy tőbbb bank 
ellen is ran készül. 

— Felolvasás • Ka,vtnista Körben Szombaton 
délután 6 órakor a református egyház tanácster-
mében kezdi meg a Kálvinista Kör havi felolvasás-
sorozatát. Egged Aladár evangélikus lelkész, akit 
pár hét előtt választott meg az evangélikus egy-
ház és akit a megszállott cseh területen bebörtö-
nöztek, >Felvidéki protestáns problémák* cim alatt 
tart előadást. Az előadás díjtalan és minden ér-
deklődőt szívesen Iát a Kálvinista Kör* 

— Felhivás. Tisztelettel felkérem azon törvény-
hatósági bizottsági tagokat, akik a pótadót és a ke-
reseti adót megállapító közgyűlési határozatot sé-
relmesnek tartják, a fellebbezést 28-án délig irodám-
ban délelőtt 10—12 és délután 3—4 óráig, aláírhat-
ják. P e t r i k Antal. 

— Az evangélikus nőegylet teadéfutánja. Vasár, 
nap délután 5 órakor az evangélikus nőegylet 
Osztrovszky-u. 5. alatt levő helyiségében műsoros 
teadélutánt rendez, amelynek keretében Egyed Ala-
dár lelkész »Hogyan nem szabad rádió-istentisz-
teletet hallgatni< cimmel tart előadást v. Magyar 
János és Simon Istvánné müdalokat énekelnek, 
Greifenstein Gizella pedig Mécs László költemé-
nyét szavalja. 

* Gyors- és géplrási tanfolyamokra beiratkozás 
egyesületnél (Honvéd-tér 4). 371 

— Tizennyolc tűzoltót maga alá temetett a szer-
kocsi. Mohácsról jelentik: Á gyakortatra kivonuló 
mohácsi tűzoltósággal súlyos szerencsétlenség tör. 
tént Az egyik szerkocsi, amelyen tizennyolc 

11 tűzoltó foglalt helyet, a Korona-szálló előtt rosszul 
vette a kanyarodót hirtelen felborult és a rajta 
levő tűzoltókat maga alá temette. A tűzoltók 
közül hárman súlyos sérüléseket szenvedtek. A 
baleset ügyében megindult a nyomozás. 

— A Délmagyarországi Magyar Közművelődési 
Egyesület igazgatósága a D. M. K. E. székházának 
tanácstermében szombaton délután 6 órakor gyű-
lést tart. 

— A Stefánia szövetség kízjfyülése. A szegedi 
Stefánia Szövetség évi rendes közgyűlését 25-ről 
no vembe- 8-ára kénytelen elhalasztani, mivel 25-én 
délelőtt a közgyűlés idejével ugyanazon időben 
több olyan esemény lesz, amelyek a közgyűlésen 
résztvenni óhajtókat akadályozzák. 

* Kér|en mindenütt Gergely tnkutfűcikortM. 
— Linder Bélát és társát In eonhimitiam el-

ítélték- Budapestről jelentik: A mult év januárjá-
ban Linder Béla és több társa ellen az ügyész-
ség nemzetgyalázás büntette miatt vádiratot adott 
ki.' Linder Béla, Hoffmann Ottó, Boti Ernő, MMagi 
János, Balogh János, Stumpf József a bünrtető-
tőrvényszék mai tárgyalásán nem jelentek meg. A 
törvényszék mindegyik vádlottat bűnösnek mon-
dotta Id nemzetgyalázás bűntettében, büntetés ki-
szabást azonban a törvény értelmében mellőzte. 

Hét hónapi börtönre Ítélték 
dr. Melha Armandot 

Budapest, október 23. A mult esztendőben öz-
vegy Weisknopf Henrikné és WilliRger Pál gyógy-
szerész feljelentette Melha Armand orvost, egy 
Semmehveis-uccai gyógyintézet tulajdonosát, sik-
kasztás cimén. A rendőri nyomozás után Melhát 
a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezt 
Hónapok mulva feltételesen szabadon bocsátották. 
Több tárgyalás után tegnap délután hirdetett Íté-
letet Horváth Géza egyesbiró. A biróság Melha 
Armandot bűnösnek mondotta Id sikkasztás vét_ 
ségében és ezért héthónapi börtönre ítélte. Melha 
feleségét és gépirónőjét, mint tettestársakat, há. 
rom-háromhónapi fogházra itélte a biróság. Mel-
háék fellebbezést jelentettek be az Ítélet ellen az 
itéloláiiiáhcz. 



KÖTÖTTÁRU 
KÜLÖNLEGESSÉGEK 

pullowerek 
k a b á t o k 

szveiíerek stb. 

S e l y e m és gyapjú 
alsó ruházati cikkek 

Hamerli 
pécsi gyártmányú 

hörkezfyiik 

FÉRFI KALAPOK 
SAPKÁK 

r e n d k l v l l l o l c s ó A r a k o n . 

Divatnyakkendök, gallérok stb. 
Ö R I A S S V Á L A S Z T É K B A N 

KELENGYE 
I g y és aszfalnemüek 

JML 

Paplanok, Paplanlepedők 
JML 

Sífonok — Vásznak 
T W 

Legdivatosabb ingpuplinok 
Ü L 

Baby-kelengyék 
HL 

Gyermek-ruhácskák 

Pollák Testvérek 
A l a p í t v a 1 9 0 5 - l k é v b e n 

Mindenkit meghód í t a 

GJÖ 
magyar gyártmányú 

BEMBERGSELYEM 

HARISNYA 
minden létező divatszinben hatféle 

minőségben 

Minden párért szavatosság. 

E / Ő E R N Y Ő K 
MESE OLCSON 

UJDONSAQI »* ÚJDONSÁG! 
Impregnált műselyem nöi ernyők 
nagyon tartós, divatazinekben . . P 1 2 . -
Strapaernyő, nöi v. férfi . . . 5 J O 
I. ripsz anyagból női v. férfi . . " 7 . 5 0 
.Tó félselyem . . . . ** 7 . S O 
Legjobb félselyem . . . . ** 0 . . 5 0 

S x i n J & á s s 

és Müvésszei 
Newyork szépe 

Az ember ne kisértse és ne idézze a multakat, 
.1f fosztogassa csendben porladó tetemek lepleit, 
ne akarjon múmiákon kozmetikai műtéteket vé-
gezni és ha a színháznak nincsen Reinhardtja, 
no akarjon valamikor agyoncsépelt darabokat az 
idő romjai alól előhúzni. A Newyork szépe valami-
kor igen szép lehetett, szenzációs előfutárja a 
revűoperettnek, nem is szellemtelenebb, mint a 
inai műfaj testvérei, csak éppen más. Harminc ,v 
előtti és nem voltak zsenik a szülői. Szövegét 
irta valami Angh Morton. A Mortonok általában 
kissé rosszhírben élnek emlékezetünkben, szeret-
nek cseppet sikkasztani. Nem mondjuk, hogy ezt 
a Newyork szépét is ugy »szerezték«. Harminc év 
után nem kérünk perujjitást, csak azt nem értjük, 
miért kellett ennek az amerikai szépségnek Sze-
geden feltámadni? Ki várta, ki hívta, ki álmodozta 
vissza régi vágyai hullámsirjából ezt az operettet? 
Kerker ur zenéje sem rivalizálhat a maiakkal, 
azért, mert éppen csak ragadt reá valami nagy 
idők nagy embereiből, még nem öleljük keb-
lünkre a visszatértet. Newyork szépe számára nem 
nyiltak meg a Pantheon kapui és akik láttuk, 
szépszeliden visszaküldjük oda, ahonnan jött. Pedig 
nagyon igyekezett a színészgárda. Még a prózai 
társulatból is kikölcsönözték a dekoratív eleme-
ket, hogy minél szebb legyen a kiállítás, amely 
nem kímélte az áldozatokat: hősnőket, naivákat, 
akik elkeseredetten kánkánoztak és áriáztak. Hja, 
ez volt Amerika és a széles lehetőségek megnyíl-
tak. Pogány Irén mint operadiva, Pallay Manci 
mint ballefpatkány — elég pikáns dolog. Csino-
sak is voltak. Kondor Ibolya, az üdv hadsereg 
liliomos vezére hódított, Barna Anci sokoldalú 
szerepében fregolizott, de tapsot kapott Misoga 
Lászlóval való duettjében, az egyetlen számban, 
amely ismétlést kívánt. Sass Imre kellemes hangú 
színész, jó volna, ha képezné magát. Vágó ügyes 
karrikaturát formált egy csendes őrültből, Ajtay 
snájdigan fütyült, Berezegnek, Zilahynak, Marin, 
kavicsnak, Tungoghynak, Rónainak volt még sze-
repe. A közönség mérsékelt érdeklődést tanúsí-
tott és még a sok húhó se tudta kedvre deríteni. 

S Z Í N L A P 
Szombaton este 8 órakor _ 
Newyork szépe. Operett hat képben. Szövegét trtá Angh 
Morton. Fordították Salgó Ernő és MaJcai Emil. Zenéjét 
szerzetté Gustave Kerker. Rendezi Remete Géza. 
Vezényli Beck Miklós. Személyek: Broason Habakuk, az 
Erénycsőszök Egyesületének elnöke Misoga László, Bron-
son Harry, a fia Sass Imre, Knrt von Mordkerl, egy 
bolond német Vágó Arthur, Snifkios, színigazgató Her-
czeg V., Cora leánya Pogány Irén, Kenneth Mugy 
L. Ffllöp Sándor, Hatsl Rattatu, Patsi Rattatu, grófok, 
portugál főurak Zllany Pál, Marinkovics SeM, Friéot, 
francia szakács Róna) Imre, Fi fi, • leánya Pallay Manci, 
Twiddles, hadnagy az Egyesült Államok katonaságában 
Tunyoghy Péter, Violet Gray, káplár az fldv hadseregében 
Kondor Ibolya, Blinky Bili, ökölvívó Ajtay K. Andor, 
Kissié táncosnő Ba""- Anci, Mannie Claney Kiss Ilonka. 

Sport 
A vasárnapi kerékpáros verseny 

A kerékpáros szövetség déli kerületének vasárnapi 
bajnoki versenye iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. A versenyzők a szombati nap folyamán ér-
keznek Szegedre, mert a versenyek vasárnap dél-
(után 1 órakor kezdődnek-és pihenten akarnak start-
hoz állni. A beérkezett nevezéseket a kerékpáros 
szövetség intézőbizottsága pénteken vizsgálta felül, 
továbbá megbeszélték a verseny lebonyolításával 
kapcsolatos teendőket is. A főfutamokra, a dön-
tőkre délután fél 3 órakor kerül sor. 

A Szeged FC szombaton délufón 
utazik Budapestre 

A Szeged FC csapata egyheti komoly tréning 
után teljesen felkészülten indul el szombaton dél-
után Budapestre, hogy vasárnap Soroksáron álljon 
ki a Megyer ellen. A legveszélyesebb rivális pályá-
ján eldöntésre kerülő mérkőzés komoly feladat 
elé állítja a Szeged FC-ét, mert a Megyer akár-
mennyire is gyengébb együttes a szegedi csapat-
ná!, a Soroksár pályáján igen erős küzdelemre 
van kilátás. A csapat azonban bízik abban, hogy 
ilyen nehéz körülmények kőzött is megállja majd 
a helyét és őtődik bajnoki mérkőzését is meg-
nyeri. 

A színházi iroda hirei 
Newyork szépe ma bérletben, holnap bérlet-

szünetben. , 

A Hamburgi menyasszony, ma délután rend-

kívül mérsékelt helyáru előadására már csak igen 

korlátolt számban válthatók jegyek. 

Titkos Ilona vendégjátéka: 

Hétfőn: Meddig fogsz szeretni. 

Kedden: Dr. Szabó Juci. 

Vásárhely el akar szakadni 
Szegedtől 

Az egyik vidéki újság a következő érdekes moz-
galomról számol be: 

•Figyelemreméltó sportmozgalom indult ki Hód-
mezővásárhelyről. A Hódmezővásárhelyi TVE és 
az MTE azon fáradoznak, hogy a délkerületi 
fulballszővetség keretében egy nj alosztályt léte_ 
sitstnek a csabai alosztály mintájára, amelynek 
Hódmezővásárhely lenne a központja, A vásár-
helyieket az a körülmény késztette erre az akcióra. 

hogy ők is, éppen ugy, mint a makóiak, érezik 
a szegedi elnyomatást. 

Az uj alosztály létesítésére irányuló akció általá* 
nos helyesléssel találkozott a környékbeli és közeli 
egyesületekben. Az orosházai, szentesi, tótkom*' 
16*1, csongrádi egyesületek máris bejelentetlék ctat, 
lakozásnkat. Mezőkovácsháza földrajzi helyzeté, 
nél fogva, Makó pedig a futballnivó és az ezzel 
együtt járó anyagiak miatt azonban nem sza. 
vazta meg a tervhez való csatlakozást. , 

A délkerületi szövetség tavaszi közgyűlésén tír< 
gyalja az uj alosztály ügyét s az engedélyezést alig 
tagadhatja meg.c 

A hódmezővásárhelyi akció ügyében kérdést ft* 
téztünk a Déli Labdarugó Alszövetséghez, a hon, 
nan azt a választ kaptuk, hogy a szövetségben! 
ilyen mozgalomról nem tudnak? A Bohngyári 
SC az idén adott ugyan be egy beadványt nj kerti, 
le ti beosztás megállapítása végett, amely három 
alosztályt tervezett a déli kerületben, azonban « í 
egyesületek túlnyomó többsége az nj beosztás éOeú 
foglalt állást. 

A« UTC minden nap tréninget tart, hogy vasár-
napi nehéz mérkőzésén, a HTVE ellen is megállhat 
sa helyét és megtarthassa vezető, pozícióját 4 
tabellán. 

A vasárnapi KEAC-SZTKA mérkőzést a K B A C 

pályán bonyolítják le délután háromnegyed 3 órai 
kezdettel. Előtte az ifjúsági csapatok mérkőznek. 
Az autóbuszállomásról minden negyedórában itt 
dúlnak kocsik az egyetemi pályára. 

Rakfárfulzsufolíság miatt 

14 e l táű lőberenüezts t 

ö n k o U s é g l á r o n 
áruba bocsájtunk. 

Seiffmann Mór és Fiai 
bútoráruháza Klauzál tér 1 
Vételkőielezettség nélkOl meg-
győződhet alkalmi árainkról. % 

M e g k e z d t ü k H i h e t e t l e n 

o l c s ó C Í 1 3 Ő eladásonkaf. 
Kizárólag sa|ól gyártmányaink, príma anyag. 

b6i, elsőrendű kivitelben. i*s 

Í z léses f o r m á k 1 V e r s e n y e n k l v U l l Arak! 
l-a llOi Cipők: P 9 8 0 , 1 0 5 0 , 1 1 - 9 0 , 1 2 * 9 9 , 1 3 5 0 
l-a fér ti fél 12*40, — l-a férfi magas 14*40 
iskolai fekete es barna Hu- es leányka cipók nagy rálaaz-
lekfean. — Minden cipG'.rl s z a v a t o s s á g o t vállalok. 



K E R É K P Á R O K 
RÁDIÓK. 

Déry gépáruházban, Kiss ucca. J & H H r ^ 
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A RÉGI SZEGEDBŐL AZ UJDA 
Krönlhdh emberehrOl, dolgokról 
Irta: S Z. S Z I Ü C t h Q V l l m O S 

C o n d l f o r e s o r b l s 

Ha valaki goromba — de igazságos — akar 
lenni akkor nem tagadhatja, hogy Szegedet 
az árviz emelte ki patriarkális egyszerűségé-
ből. A várostudomány művelői pontosan fel 
tudják sorolni, milyenek voltak az utcáink, 
mit neveztek palotának. Szörnyű szerencsétlen-
ség volt az árviz, semmi kétség, de utána 
évtizedeken át tartott az a korszak, amit Békefi 
Antal páratlan lokálpatriotizmusa igy fejezett 
ki: »Szeged az események homlokterében.**) 

Hogy feledje a katasztrófát, egész sereg uj 
közintézményt kapott a város, állami támoga-
tásookban részesült és igy Indult neki az igazi 
városiasodásnak. Mert addig lehettek királyi 
kiváltságai, szerepelhetett a történelemben 
olyan palotákkal, amelyeknek immár a rom-
jai sincsenek meg, még sem volt igazi város. 

Sok mindennek át kellett itt alakulnia, ami-
hez idő kellett Mert részint sosem állt az ál-
lamnak rendelkezésére annyi pénz, amennyit 
bele ne lehetett volna ölni Szegedbe, másrészt 
a közszellem is valami, az emberek pedig 
végtére mégis csak emberek. 

UJ várost alapítani nagyon nehéz. Tisza 
Lajosnak nem volt egész könnyű dolga.**) ö 
azonban inkább csak a nagy kereteket szabta 
meg s mikor elment, itt hagyta maga után 
neveltjét Kállay Albertet - aki négy év alatt 
fogalmazóból főispán lett, — hogy folytassa 
az elképzeléseit, a terveit töltse meg tartalom-
mal azt a nagy keretet.***) 

Nagyon eltérnénk a tulajdonképpeni szán-
dékunktól, ha akár csak vázlatosan is akar-
nók jellemezni Kállay Albert több évtizedes 
munkáját majd Lázár György el nem her-
vadó szerelmét amellyel szülővárosát díszí-
tette volna, mindent ráaggatva a kedvesre, — 
de ha valaki részletesen megirja egyszer az uj 
kor történetét sok kötetre lesz szüksége, hogy 
mindent felöleljen. Csak futtában, összefüggé-
sek kedvéért említem a régi városalapítók 

* Szerette ezt a elmet f«i használni: tStegéden Oc ar-
*afg neme*, amig végre tetőpontját érte el « város-
szerelem a sokáig szállóigének használt ktfejfezéssel: 
tTébolyddt SzegednekI* Ugyanis uj elmegyógyintézet fel-
állításáról volt szó s igen versengtek a városok, Jól tud-
ván, hogy ebből az Intézményből soha sem lehat elég. 
Art hiszem azonban, hogy egyik város sem kapta meg. 
Az Ilyen felrepitett ötlet nagyon a'kalmas volt arra, hogy 
egy«s nevek sokat forogjanak a nyilvánosság tífltt, eset. 
leg vezércikkekben dicséretet kapjanak. De a lokálpat-
riotizmus siklatta ki a >szeged]< gyorsvonatot *s > Már rí-
ni a rosszige terű. Hogy ez hogyan lehetséges? Egész egy-
szerűen, — sütötte ki IlletB rjporter. Ha valaki Szeged-
ről a gyorson elindulva betart minden csatlakozást, 
éppen azon a vonaton ült volna, amelyiket baleset ért. 

** Lázár György Írja, hogy először Osztrovszky Jó-
rsef, akkoron kúriai biró, királyi biztossága volt kom-
binációban. Már tárgyalások is folytak vele, de Oszt-
rovszky elkedvetlenedett, mert fülébe jutott, hogy ar 
akkori elüljáróság nagyobbik résre nem éppen lelkesedik 
érte. »Persze, mondja Lázár, nem közönséges lelki mű-
veltség, nagy önmegtagadás s a közérdeknek sublirars 
felfogása kell ahhor, hogy mint a király képviselője 
előtt megemeljük a kócsagos kalpagot s meghajtsuk a 
büszke nyakat, kivel tegnap még bizalmas földi és ko-
mázó tetupajtás voltunk,. 

• • • Mikszáth Kálmán Írja Kállayról a Vasárnapi Újság 
1883 október 14-lki számban: 

— A municipium ás a királyi blrtosság közötti érint-
kérés az ő tiszte volt: neki kellett mint karmesternek 
megütni as akkordokat minden kérdésben. A fiatal tiszt-
viselő csakhamar köztisztelet és közszeretet tárgya lett 
Szegeden, részint egyéni tulajdonságainál fogva, részint 
pedig azon tapintata miatt, mellyel a királyi biztos aka. 
rátát mindig ugy tudta kerasztűt vinni,' hogy a városiak 
art hitték, mintha az a saját akaratuk lenne. 

nevét, sóhajtással gondolva arra, hogy hol 
tartanánk ma, ha Klebelsberg Kunó gróf-
nak akár csak harminc év előtt Jutunk a 
szárnyal, a szárnyalása alá! Akkor egészen 
az lenne Szeged, aminek sokáig vallotta, hir-
dette, magát fanatikus bizalommal előlegezve 
— az elkövetkezőket 

Azonban ne szomorkodjunk, amikor a régi 
ösvényeket, deszkapallós tereket macska-
köves, rabvallatásra alkalmas utcákat járjuk 
s azt keressük, hogy hol sikkadt el Szeged 
elpusztithatatlannak hitt Jókedve. 

Tisza Lajos az árviz után egészen uj levegőt 
hozott magával Szegedre, — habár akaratla-
nul. Éppenséggel nem az ö hibája, ha apró 
dolgokban félreértették és rosszul magyarázták 
a viselkedését Tisza Lajos arisztokrata allű-
rökkel volt tele már akkor is, amikor még 
nem emelték grófi méltóságra, jól ismerte a 
saját erejét, alkotóképességét, — de nem szere-
tett leereszkedni. 

Kírálybiztosi udvarának szűkebb része benn-
szülött büszke szegedi magyarokból állt, kö-
vetkezőleg elkezdtek ök ls gőgösködnií De 
akármilyen nagy ur valaki, sose lehet olyan 
dölyfös, mint az irnoka, vagy a komornyikja. 
Ezek használják a plurális majestatist, mert 
ugyan ki venné őket máskülönben észre! 

A kírálybiztosi hivatalban Igen sokan for-
dultak meg, hát az írnok urak kétségtelenül 
megunhatták a gyakori vizltteket s Igy tör-
tént, hogy alig fogadták a köszöntését egy 
hórihorgas urnák. 

— Itt találom őnagyméitőságát? 
— Nem! — hangzott a kurta válasz. 
— Talán nincs a városban? 
— Nincs! — váeták oda neki még kur-

tábban. 
— Körülbelül mikor jön haza? — bátortalan-

bodott a látogató. 
— Talán egy őv múlva, — elméskedett a 

legötletesebbje. 
A vendég erre odébb állt, de hamarosan ki-

nyílt Tisza Lajos ajtaja. 
— Hová lett Apponyl Albert gröf ur? 
Az Írnokok hüledezve tekintettek egym'ásra. 
— Nem láttuk! 
— De hiszen hallottam a hangját! Csak nem 

küldték el? 
Valakit utána szalajtott, addig Is kitanította 

a gőgös személyzetet tisztességes viselke-
désre. Az volt mindennek a tenorja, ftia 
már Apponyinak baritonja volt), hogv senkit 
sem szabad elutasítani, mert a polgárságnak 
jussa van az idejárásra. Azt pedig kivétel nél-
kül mindenki megkövetelheti, hogy tisztessé-
gesen beszéljenek vele. 

Az emberek szégyenkezve hallgattak, maguk-
ban fogadkozva, hogy ezentúl másképpen lesz. 
Hiszen igaz ls, a nagy idegenjárásban sosem 
tudni, ki kerül az ember elé, tehát nem árt 
az előzékenység. 

Mindazonáltal — mert hát a természet nem 
változik olyan hamar — csaknem kihajítottak 
már másnap egy szürke alakot aki a »Lajos 
királyi biztos ur* után érdeklődött. 

Épp akkor nyilik megint Tisza Lajos ajtaja, 
valami mondani valója van, de egyúttal üd-
vözli az idegent 

— Szervusz Pista, azonnal a rendelkezésedre 
állok, csak egy perc türelmet kérek. 

Erre már az egyik Írnok ész nélkül ugrott 
fel és lesegítette »a Pista* kabátját. A másik 
a kalapját helyezte biztonságba, míg a harma-
dik fogadkozott hogy a boldogsága függ tőle, 
ha nem méltóztatik leülni. Tessék is ezt meg-

cselekedni, hiszen rég ?r!e S KIvaTalT éHsörii 
tisztesség. _ 

Amaz bizonykodott, hogy sose törjék magu-
kat, elmarad ő állva is. Ezt a viselkedését 
azonban uri szerénységnek minősítették i 
végül is az volt a legboldogabb, aki le tudta 
ültetni. 

Jött is már ki Tisza Lajos, nagyon nyájasan 
közeleddve a vendég felé. 

— Mi újság Makón, Pista? 
Az ember majd kettőbe hajolt az udvarias-

ságtóL 
— Csókolom a kézit, csak azt akartam meg-

tudni, mikor muzsikálhatok megint a nem-
zetes urnák? 

(Folyt , k ö v j 

Ötórai tea 
a 

Kass éttermében 
minden 

f: vasárnap délután \ 

Waldmann Jazz 
Kávéházi árak! 

316 • 

» » 

Árverésre kerülnek 
hagyatékból származó szarvasagancsok, pán-
célzat, lovaglónyereg, fegyvertáblák, régi lánd-
zsák és egyéb ingóságok. Nemzeti Hitelintézet 
rt. szegedi fiókja, Széchenyi tér 5. sz. a. helyi* 
ségében szombaton, 1. hó 24-én d. u. 4 órakor-.' 

II D E L M R G Y f l R O R S Z I I G 
kedvezményes 
szlnháziesyel 

azok részére, akik Blnfil több legyet váltanak 

Ara Hatodik 
jegy ára 

Páholy 14-40 7"20 

Diszpáholyülés 3-20 1*80 

Zsöllye és körszék vi. sorig 3-20 1 '60 

Körszék többi sorban 2-40 f 2 0 

II. em. erkély I. sor 1-60 — " 8 0 

II. em. páholy 8 — 2 ' — 

Földszinti zártszék 2 — —"50 

Második emeleti erkélyből, az -lső 
sor kivételével, tiz után adunk egy 
féláru jegyet, a 3-ik és 4-ik emelet i 
ülésekből nyolc jegy után egyet d i j -

tatonul szolgáltatunk kh 

Szőlőoltványok, szőlővesszők, 
ugy bor, mint csemege fajokban faj-
tisztán termelői áron beszerezhetők 

Szabó Flórián oki. szülő és boriermeiíínél 
G y ö n g y ö s , Károly Itörui 4. szám. 
Kérjen árjegyzéket. 272 



Ztrjchi devtatiádat. Páris 20.08 25, London 30.—, 
Newyork 510.25, Brüsszel 71.3a, Miilánó 26.62.5 
Madrid 4550, Amzsterdam 206.30, Berlin 118.75, 
Bécs , Szófia 3.70, Prága 15.10, Varsó 57.20, 
Dudi ipM 90 02 5, Belgrád 9.05, Bukarest S.05. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyam*' 

Mentése-. Angol font 21.35-22.85, Belga frank 

79.35—80.35, Cseh korona 16.84—16.98 Dán koro-

->—, Dinár 10.06—10.16, Dollár 569.50-573.50, Fran' 

d a frank 22.35-22.65, Holland forint 230.05-

231.35, Lengyel zloty 63.35—64.45, Len 3.39-3.49, 

l^va 4.08-4 20, U r a 29.25-30.05, Német márk" 

135.00-136.00, Svájci frank 111.35-112.35, Amster-

dam 230.45-231.85, Belgád 10.11-10.17, Beiiin 

135.20-136.00, Brüsszel 79.65-80.35, Bukarest 3.40, 

3.4S, London 22.05-22.85, Milánó 29.55-30.05, New-

york 569.80-573.20, Páris 22.43—22.57, Prága 16.88_ 

16.98, Szófia 4.10-4.18, Varsó 63.55-64.35, Zürich 

111.67.5-112.37.5. 

Budapesti terménytOcsde zárlat. Buza 77es tlsza. 

vidéki 10.10—10 45, 78-as tiszavidéki 10.25—10.60, 
79-es tiszavidéki 10.40—10 ;75, 80-as tiszavidéki 
10.45—10.80, különleges minőségű tiszavidéki 80-as 
buza 11.00—12,00. Irányzat csendes, a forgalom 
élénk. 

Cslkágél terménytőzsde zártat. Buza szilárd, d e 
pembérre 54 háromnyolcad—54 egyketted, már-
ciusra 57 egyketted, májusra 59—59 egynyolcad. 
Tengeri szilárd, decemberre 37 egynyolcad, már-
ciusra 40 egynyolcad, májusra 41 hétnyolcad. Zab 
tartott 23 ötnyolcad, márciusra —.—, májusra 25 
hétnyolcad. Rozs szilárd, decemberre 41 egynyol-
cad, márciusra —.—, májusra 45 háromnyolcad. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatot! > kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hírlap- és Nyomda vállalat Rt. könyvnyomdájában. 

Felelős flzpmvezftfl: Klein Sándor. 

Nádastói VAJ > kg. 3 2 fillér. 
vegyes virág 1 kg. 1 pengő 

n e z akác 1 , 1*30 „ 900 

Danner Mihálynál, Széchenyi tár 

BÚTOROZOTT 

Kiadók 
modern n j bútorozott gar-
soa, egy 2 szobás lakások 
azonnaira Bercsényi tiz 
Lechner-tér mögött a* 

Különbejáratu bútorozott 
szobi azonnal kiadd Fodor 
b. 1,1, n . bal. 

Szépen bútorozott nccai egy 
esetleg kettő szoba, lépcső-
házi bejárattal kiadó. — 
Ugyanott egy tapéta ajtót 
vennék. Honvéd tér 3. sz. 
I. em. 

Lakás - Üzlet 

kétszobás kis n o 
cal lakás jutányo-
sán kiadó. Cim LSw 
L'pót ncca 19. sz. a 
nyomdában. 

Tiszta leányt ki a tSzés-
h.z is ért, november l-re 
felveszek. > Rendes 4« je-
ligére. 

Modern nrl lakás négy, eset-
leg bárom szobás fóldszin 
tes, «z eddigi árnál ol-
csóbban november l-re ki. 
adó. Vitéz ncca 5. 

K ö l c s e y ucca 
4. házban 4 szobás má-
sodemelet! lakás máloara 
vagy korábbra is bérbe-
adandó Ungár cégnél 

Csenzy Mihály u. 16 sarok-
ház eladó és lakás kiadó 
elsejére. 

Szoba, konyhás lakások 
Kálmán ncca 4. kiadók. 

Kárász ncca 14. szára alatt 
Dréher felett 4 szobás mo. 
dern lakás november l-re 
kiadó. Érdeklődni a ház-
felügyelőnél. 

Lakás nj házban szoba, 
konyha, speiz, viz, villany. 
Szél ncca 18. 

Kétszobás modern, teljesen 
nj laká; kiadó. Takaréktár 
ucca 6. 

Egy vagy két szép szoba 
lépcsőházból, botor nélkfll 
kiadó. Reich Erzsi Széche-
nyi tér 17. 

Szoba, konyha, 
éléskamra és mellékhelyi-
ségekből álló lakás Attila 
nccában nov. l-re kiadó. 
Érdeklődni Valéria tér 2. 

fényképésznél, 378 

Szép egyszobás modern 
lakás olcsón kiadó. Új-
szeged. Pozsonyi jgnác 
ncca 5. 

3 szobás modern lakást 
keresek nov., esetleg dec. 
l-re. »Modern lakás i. 

R S E E E S S I 
Fehérnemű varrónő házak-
hoz ajánlkozik, vidékre is 
megyek. Baloghné, Mátyás 
tér 15. 

Éves bizonyítványokkal el-
mennék mindene* szakácx-
nének. Tar Julianna, Te-
réz uoca 19. 

Németül is tudó leány gyér-
mekek mellé ajánlkozik 
Háztartásba segédkezne- 'Vi-
dékre is megy< jeligére. 

Mflunat Msawgunyt 
kisgyermek melle azon-
nal felveszek. *NOmet« 
jeligére. 

ADÁS-VETEL 
Eladó: 500 kg-o« mázsa. 
200 kg-os mázsa, üzleti pul 
dok, 12 drb. cég és fftszer-
tébik, egy (él hálóbator, e£y 
200-as keitető-gép, egy Író-
asztal, egy kályha, egy 3 
lámpás rádió. Bővebbet Ve-
reács a. 52. sz. fftszeröz-
letben. 

Menyasszonyok 
a l e g s z e b b konyha-
b a r a n d a z é i l , *o-
mán< és a l pacca Arat , 

mohácsi jégszekrényt 
remek választékban s 

S z é n l ó J . áruházá-
ban szerzik be. A köz-
ponti huscaarnok mellett 

Sirkeretek, 
síremlékek, 
sírkeresztek 
már 5 pengőért is kaphatók 

Al f ö l d i C e m e n t á r n -

g y á r n á l S S S T K S K 
T e l e i o n 12-31. 188 

Hálószoba eladó. Fényezett 
diófa, féregmentes. Érdek-
lődni Mérei n. 18, varro-
dába. 

K o m p l e t t 
Btedermayer garnitnre vll 
rínék, könyvszekrények. 
Íróasztalok, szekrények, 
oszlopos régi óra stb. fiz-
letáthelyczés miatt olcsón 
eladók. Bőhirmé, Tisza La-
jos körűi 63. 28 

Apróhirdetések 
A kővetkező napra csak délután 5 óráig fogad el 

apróhirdetési a kiadóhivatal 

menyatszony 
névnapi ajándéktárgyak, a»-

mánoedények, 8nt8tt edények. 
Alpaooa errtmerek leeolesábban 
K o h n I r n f l «díojteMa 
Tlsia Lajos k»mt 88. (Mihályt 
fflszeres meüett.) 4 

S z á r a z 

t ű z i f a , 
s z é n , 

brikett 
házhoz szállítva 
delhető A l f ö l d i Cane i i t-
á r u g y á r n á l (Bankegye-
sület) Mérei ueca 15|b. ncca 
Telefon 12-31 ws 

Takarékfüzhelvek 
felelőséggel — hitelképeseknek 

részletre 1» 1S8 
S z a b ö l a k a t o s n á l 

Kossuth Lafos-sn^árot 20. 

Gázkályha jó állapotban 
olcsón eladó. — »Gáz-
kályhaf jeligére. 

Alkalmi 
b ú t o r v á s á r ! 
SzAp éa nagyon oloaö, alig haas-
nilt m o d e r n b ú t o r o k 
irulUiL A l k a l m i B u -
torctamok Valéria tér 
és Mikpz4th Kálmán neca sarok 

E:bédlőbutor költözködés 
miatt rendkivül olcsón 
eladó. »Kézpénzért* jel-
igére. 

JllKalm! bérS<1«D«fe I f 
Emeletes erkélyes bérház 8zé-
rhenyl-tér mellett m«(ffe!»M bér-
jövedelemmel 45 000 pengOért 
megveheti, ll i jyuéd uralt-
n a k kfllSnftsen e lSnySs 
vétel. Behrárasl 4—5—« szo 
M« kertes, nrl modern nigin-
ház&k, belvárost naoyhocawi 
modern bérházak, at adómen-
tesek la. alkalmi vételek Mé . 
se r Iroda d irol , Horthy M. 
n. 2. (Knltnrpalotánál. 29S 

o l c a d 
m f l k ő k e r e s z i e k 

név bevésésével, sírkövek 
és prakltkns belonkerllés 
oszlopok kaphatók Már-
ton Ferenc mUtctí-
lpar telepén D e l » -
r e c e n l - n . 2 9 . Vállal 
mindennemű épületterv és 
mükőmnnká1 legszolidabb 
áron. 362 

Hegedű olcsón eladó. 
Erd. »Délmagyaroszág« 
kiadóhivatalában. 

KÜLÖNFÉLEK 
Az A l f ö l d l e g n a g y o b b 
t á b l a O v e g r a k t á r a 

K ö r ö s i G é z a 
övegezést vállalat 

Széped. Mérei ncca S. 
Teleion 19-57. 55 

45 é»es, leutazna Szegedre 1—2 heti üdü-
lésre. Keres fiatal, szép, fókedélyü urinöt, 
aki teljesen független. Életkörülményeinek 
részletekre is kiterjedő választ, esetleg 
fényképet is továbbit .Kölcsönös diskrétio" 
jeligével BLOCKNER FIÓKJA, Budapest, 
Erzsébet körut 12 B 14 

Autóért telefonáljon 32-00 alá-
Szent István garage elvállalja antók, motorkerékpárok garsglro-
zását és karbantartását. — Ola|, benzineladás. — ÉJlen szolgálat-

Becz Mihály gépraktára 
Szeged, Rudolf-íér 3. 

Hofherr-Schranlz-féle mindennemű me-
zőgazdasági gépek. Valódi Hellos, Mel-
dinger, Redivivus kályhák, Paschka-
(éle redőnyök. Standard Ívlámpák, kü-
lönféle pelroleum főzők, kályhák és 

hösugárzák. m 

Valódi Sch ember mérlegek. 
A közkedvelt királyhalmi 

UJ BOROK 
kimérését megkezdtem. 373 

Lővinger, Polgár U C C A 20. 


