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Kjrkép a kirakatban
A Kárász-ucca egyik üzletének kirakatába
arcképcsoportot állitotlak ki. Az iskola távozó
nöwu '.ékeineU és a tanári kan;ak fényképeit
foglalták össze egy csoportképbe, mint ahogy
azt már az iskolából az >élctbec kilépő, búcsúzó diákok szoklík. Ez a kép mégis mást
mond, mint azok a fényképek, amelyek évtizedek óta minden évben s minden iskolában az összetartozás megható szimbólumaiként kerültek a szekrények mélyére, vagy
a falakra aszerint, hogy milyen emlékeket
idéztek fel tulajdonosál>an.
Ezen a képen
ugyanis — több a tanár,

mint

a tanuló.

Hat

tanár és öt tanítvány arcképét őrzi ez a csoportkép a talán még mást is: Agy darabját
a mai magyar közállapotoknak.
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VIII. évfolyam, 136.
S a tizéves uralom nemcsak hogy eltenállást
nem fejtett ki ezekkel a törekvésekkel szemben, hanem még szította, erősítette és táplálta. Mintha abban az időben nemcsak a
pénznek, hanem a hivataloknak inflációján
is keresztül kellett volna mennünk. Uj intézmények, uj hivatalok, u j hatóságok népesítették be az országot s minden uj intézménynek, u j hivatalnak, u j hatóságnak egész u j
személyi garnitúráját állították össze. Ekkor
szaporodtak el, — szaporábban, mint a házinyulak, — a forgalmiadóellenőrök is s ezenfelül az oktatók, intézők, ellenőrzők népes
hadseregeit is megszervezték. Sokkal több volt
a hivatal, mint az ügy, több a tanár, mint
a növendél, több az adóellenőr, mint az adózó,
több a pénztári tisztviselő, mint a járuléko-

kat fizetni tudó munkaadó, több a hivatalnok,
mint az akta és mint az ügyfél. Ámbár az
akták hiánya miatt nem kell panaszkodni,
mert minden egyes hivatal aktatöbbtermelő
intézetté vált, az akták hegyeivel barrikirozták el magukat azoktól az' ügyektől, amelyeket mégis el keltett, vagy cl lehetett volna
intézniök.
Ez a Kárász-uccai fénykép sokkal hűbb
korkép, mint amilyen arcmás. Inkább korkép, mint fénykép. Fényképe a kornak, mely
túlméretezett mindent s végül túlméretezte
a terheinket is. Az öt deákot tanító hat tanár
arcképe — arcképe a mai életnek is s világosan ábrázolja ennek az agyonadminiszírált
és agyondimenzionált világnak tragikus elrajzolását
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Hat tanár és öt tanítvány, — ez az aránytalanság nemcsak a csoportképé, hanem az
egész magyar életé. Tisza Kálmánról mondották azt, hogy a megyei szervezetet azért alkotta ujjá, hogy elhelyezze a hivatalokban
a birtokaikat elvesztett dzsentrit A háború
utáni magyar élet mintha folytatta volna a
Uszakálmáni gondoskodásnak ezt a módját,
csak mérhetetlenül feltulózva az arányokat.
(Budapesti
tudósítónk
télefonfelentése.)
El keltett > helyezni* az embereket, — jel- A pénzügyminisztériumban szerdán délután
lemző, bogy eme az »elhelyezkedés»-re csak ült össze a száz tagu agrárhitelügyi ankét
a magyar Nyelvben van kifejezés, — el kel- Az ankétot Korányi pénzügyminiszter nyitotta
• ittfe'in kenyér nél- meg, hangoztatva, hogy- konkrét javaslatokat
kül maradtak, de el fellett helyezni azokat kér.
is, akik a határokon tul, — most ne keresPesthg Pál és Krüger Aladár ismertették
sük az okokat, hogy miért, — nem találták az agrártársadalom kívánságait, hangoztatták,
meg helyüket és kötelességüket Botor hebe- hogy általában a tartozások tekintetében a
hurgyaság ugy rkart küzdeni az u j államok hitelezők érdekeit is figyelembe véve, szükóletképessgée elten, hogy a magyar szellemi
erők haza vezénylésével a az elszakított területek szellemi evakuálásával az uj állam berendezkedését nehezíti meg. (Éppen megfordítva történt, mint ahogy kellett volna: az
anyagi javakat otthagyták a a szellemi erőket ha^aparancsolták, támasz és vezető nél(Budapesti
tudósítónk
telefon felentéoe.)
kül maradt sokáig az elszakított magyarság) Berlinből jelentik: A birodalmi elnök szerS a kenyértelenek és állástalanok után el kel- dán irta alá a nemzeti szocialista rohamoszlett helyezni a híveket és korteseket, el kel- tagok egyenruhaviseléséről sióló tilalom fellett helyezni mindenkit, aki szolgálatot tett függesztését A rendelet p én leken lép életbe.
a rendszernek s a rendszer reprezentánsai- Nem lelietetlen, hogy a délnémet államok
nak. S mi az, amit jól-rosszul, de mindenki külön tilalmat léptetnek életbe.
el tud látni? A hivatal. Nem gazdasági páA közeledő német választásokban nagy szelyákat nyitottak meg, nem a termelés átszervezésével teremtettek munkaalkalmakat,
nem az ország szükségleteinek kielégítésére
szabott gazdálkodással igyekeztek munkához
és elfoglaltsághoz juttatni azokat, akiket el
kellett helyezni, — ehhez hozzáértésre, nagyvonalúságra s az Idők jelentőségéhez szabott
koncepcipzitásra lett volna szükség.

wamtmmememesímtmaemmaememmtmímMmmmim

Nem lesz moratórium,

mondotta a pénzügyminiszter a szerdai agrárhltelügyl
ankéton

A német

Mindennél sokkal egyszerűbb és sokkal kézenfekvőbb volt a hivatal. Nem kellett jnás
hozzá, csak a kinevezési okmány aláírása
S olykor, neír is ritka esetben, még más is,
—• nyugdíjba kellett küldeni azokat, akik útban voltak. Magyarország államháztartásának
mérhetetlen nyugdijterhe.it nem kis részben
okozta az, hogy helyet kellett csinálni — nem
a fiataloknak s nem a több jegeimmel rendelkezőknek, hanem azoknak, akiket politikai,
társadalmi és uralmi szempontból kellett hivatalhoz juttatni Nem ritkán a politikai üldözésnek is csak az volt a célja, hogy valaki
számára megüresedjen a hivatal. Minél szűkebbre vonlák meg az ország halarait s minél több ember keresett menedéket a hivatalokban, annál elkeseredettebbé vált a bcllum

omniurr

conlra

omnes.

ségesnek tartják bizonyos kiméleti idO megszabását és a kamatláb mérséklést
Több felszólalás után Gaál Gaszton a moratórium életbeléptetését sürgette.
_j

Korányi pénzügyminiiszter azzal zárta be az
ankétot, hogy a kormány mindent megtesz
a mezőgazdaság megsegítésére, de moratóriumot nem adhat. Tiz tagu bizottságot küldtek
ki az ügyek további vitelére.

válasszlásoh:

elöit

repe lesz a rádiónak. Papén kancellár rendeletet adott ki, hogy mindazoknak a pártoknak a képviselői, amelyek az ulolsó hiro-:
dalmi gyűlésen képviselve voltak, a válasz-;
tási kampány utolsó hetében 25—25 iwrcig'
beszélhetnek a rádióban, de a beszéd szövegét 10 nappal előbb be kell mutatni a cen-i
zurabizoltságnak.

A „Giustlzia per l'Ungheriafti
szerdán délután Budapestre érkezett
Ünnepélyes fogadtatás a mátyásföld! repülőtéren

(Budapesti

tudósítónk

telefonjclentésej)

Szinte pontosan abban az időben, amikor a
Rómában szerencsétlenül járt JuStice for Hungary Budapestre érkezett roncsait a délivasut
pályaudvarán külön vágányra tolatták, érkezett meg Budapest fölé a Mussolini állal
ajándékozott uj »Igazságot Magyarországnak*
repülőgép.
'
A repülőgép délután félnégykor
indult
Szombathelyről, kilenc szombathelyi repülőgép kíséretével. A mátyásföldi repülőtérről
egy Fokker-gép szállt fel az érkező flottila
elé, közben a repülőtéren diszes közönség gyűlt
össze az olasz gép fogadtatására. A kormány
képviseletében Kenéz és Gömbös miniszterek
jelentek meg ^fogadtatáson, ott vollak József

és József Ferenc főherceoek. valamint Arlotla
olasz követ.
öt óra felé tűntek fel a gépek a horizonton,'
amelyek több kórt irtak le Budapest felett^
azután az olasz Himnusz hangjai mellett
bravúrosan landoltak. Az olasz pilótákat elsőnek Arlotta követ üdvözölte, aki beszédébenl
Endresz és Bittay emlékét idézte. A magyar
kormány nevében Kenéz Béla kőszöntőlte a
pilótákat Cs azt hangoztatta, hogy a géppel
a

magyar

igazság

előhírnöke

érkezett

meg|

Budapestre. Ezután az olasz pilólák a közönség lelkes éljenzése melleit autóba szálltak és
előbb a hősök emlékénél letlck le koszorúig
majd a Gellért-szállóba hajtottak.
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Eső és napernyők

nagy választékban gyári árakon

Pollák Testvéreknél £ t t t t S

önként jelentkezett
a zuglói revolveres merénylő
Budapest, junius 15 Ma délben megjelent az
ügyé z.ég folyosóján ügy védje kíséretében Templom
János volt rendőrfelügyelő, aki tegnap revolveres
merényletet követett ei felesége ellen. Templom
azonnal je'enti'ezett • soros ügyésznél és azt mon-

Megkezdő

dotta. hogy mindaz, amit az ügyről eddig írtak,
nem feíe» meg a valóságnak Az ügyészségről deteklivrkért telefonáltak, akik autón a törvényszékre
siettek és a volt rendőrfelügyelőt a főkapitányságra kisérték.

dóit
a bécsi

Maiuska-per

Matuska őrültnek íeieti magát és a szellemekről,
a robbanóanyagokról,
ax ansbacől
merényletről
telt vallomást
— Ha
Öarmlnc évre becsuknak,
akkor ls mlnlsxter lesxek - - /
Bécs, junius 15. A bécsi törvényszék szerdán
kezdte tárgyalni Maluska Szilveszter bűnperét. Az
alserstrassei törvényszéken már a kora reggeli
órákban nagy tömeg gyűlt óssze. Hetekkel ezelőtt
minden belépőjegyet kiadtak, de a tömeg állhata-

tosan megkísérelte, hogy bejusson a tárgyalóterembe. A bíróság asztala mellett külön asztalon la.itaszlikus bűnjelek sorakoznak slnda"oftok, összetört sínek, amelyek Matuska anabacti| merényletének maradványai; fag .endák, amelyekkel a wien—
passaui gyorsvonat útját eltorlaszolta, ót vasiiti
szakértőt hivtak meg a tárgyalásra. A tanuk sorál>an foglalt helyet Matusk&né.
Féltízkor bevonult a bíróság és fegyőrök között
behozták a biatorbágyi tömeggyilkos

Matuska

Szilveszteri.

Különös rjonddal öltözködött ki a tárgyalásra. A
tárgyalás Matuska kihallgatásává kezdődött. Feltűnő rossz németsécgel válaszolt az elnök kérdéseire és nyomban »» őrülte' kezdíe Játszani. Egyszer halkan beszélt, majd a következő pillan.aiban
bömbölni kezdett Kil»a!lgatása után leült és bambán bámult maga elé
Ezután a 32 oldalas

vádiratot

«

olvassa fel az egyik szavazóbíró. Az államügyészség
Matuskát a köz ellen Irányuló ergszakos cselekmény bünlrt'ével vádolja. Részletesen leírja a vádirat, hogyan tervelte ki Matuska a merényletet,
mint hajtotta Végre, amelynek következtében a
w»rn—passaui D vonat Ansbachnil kislUot;. Felsorolja a vádirat azután, hogy
Matuska 1931
augusztus S-án kisiklatta a bázel—majnafrankfurt—
berlini gyorsvonatot Jüteborg mellett, ahol 109
ember sebesült meg: a btalos'bágyl merénvletet
szeptember 13-án követte el. Itt 22 ember >eszt l e életét és egész sereg utas sebesült meg.
A vádirat kijelenti, i*>gy Mi'usfea nem elmebeteg
és csak szimulálja az őrültséget, — végül felemlíti,
hogy Matuskát csak azért a bűncselekményért vonják felelősségre, amelyeket Ausztria területén követett el. A többi bűncselekményekért Magyarország
^s Németország kéri Matuska kiadatását.
A vádirat felolvasása alatt Matuska nagyon idegeden viselkedett, iöbbs/ör zokogni kezdett. Azután
a biróság elutasította a védőnek azt az inditván\át, amellyel ellenőrző orvosszakértő kirendelését
kérte.

Fotóanyag...?
Angol

I M P E R I A L
Lemezek, tekercs és csomagfilmek,

s. c. P.

önszlnazöpaplrok.

IIESMANN

angol
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Kapható:

Kelemen ucca 13.

most mar ő ls tudja, hogy Igy van, de ezen mos:
már nem tud segíteni.
Azután elmondta, hogy Budapesten és Bécsben
hogyan szerezte be az ansbachi merénylethez szükséges anvagokat, majd elmondotta, hogy
ujsa.
gokkal nagyon meg vo't eieg-dve, mert ezek sok it
írtak a merényletről és ez volt az ő legfőbb célja
Azt tervezte, hogy minden hónapban elkövet egy
merényletei, de elfogyott a pénze, később a szellrm
meghívta Berlinbe, ahol titokzatos szektát alapított.
Az elnök most az ekrazitvásárlásokat kezdi feszegetni, majd azt kérdezte Matuskától. tudja e
milyen következménye] voltak a biatorbágyi me
rényletnek.
Matuska az elnök kérdésére mindenfélét összebeszélt, fajveszéke't, • melléi verte, majd azt mondotta, hogy a pályaudvaron nem kérdezte me-j
senki tőle, hogy ő kővett«-e ef a merényletet. Azzsl
fejezle be mondanivalóit, hogy ha 30 évet kap.
akkor 70 éves lesz mire kiszabadul, de nk'<or nem
vonatokat fog felrobbantani, hanem újságokat.

Tizenegy órakor megkezdték

Maluska részletes kihallgatását.
Először előéletéről faggatta az elnök.
— ön Rantavieren született és ott is élt —
mondja az elnök.
— Kérem — szakítja félbe az elnököt Matuska
— az Csantavér.
— Mi volt az apja foglalkozása?
Matuska: Kartoffel. — akarom mendani Pautoffelmacher.
Az elnök: Kis Kálmán — aki önnek osztálytársa
volt — vallomása szerint ön azt mondotta egyszer,
hogy nem tud szebb dolgot, mint egy nagy robbanást a sfitél éjszakában.
Matuska: Kérem erre nem tudok visszaemlékezni
Matuska azután hábo'u" élményeiről beszélt és
fantasztikus előadást tart hőstetteiről Elmondja,
hogy kitüntetéseit azért kapta, mert egy nagy
szerb támadást egymaga tartóztatott fel. Félóráig
folyt a csata- Ez volt az osztrák—magyar hadsereg
legnagyobb d'csősége.
— Azért jöttem Bécsbe, mert Budapesten azt
hallottam, hogy itt olcsón lehet házakat venni.
Eladtam budapesti házaimat és kW milliárdot kerestem.
Elnök: Mivel foglalkozott ón itt? Házakat vett
és eladott?
Maluska: Hagymával.
— Kérem — folytatta ezután vallomását — engem meggyőzött ? szellem ar ól, hogy kommunizmust fogunk cflnálnl vallási a' ipon. Én nagyon jól
tudom, hogv k« >ok majd husz. szjendei bün etest,
de akkor Jön ntajtf a lépcső. Senki sem tilthatja
meg nekem, hogy én husz év mulva Ismét fefemelkcdjem. A lépcső biztosan meglesz, biztosan
tudom, hogv en még miniszter ls feszek. Ka agóniában... Ha harminc évre becsuknak, ckk<K ls
miniszter leszek utána. Én harcolni akarok mindenkiért, a mohamedánért, a zsidóért, a római
katolikusért.
Elnök: Beszéljen

a szellemről.
Ma'uska: A szellem azt mondotta, bogy mintfjarl
hoi'zá kell "kezdenem a merényletekhez. A szellem kijelentette előttem, nogy a merényletekkel
meg íogjuk ijeszteni a vasutigazgalóságot. Az embereknek nem munkanélkülisegély kell,
hanem
munka és nossz politika Ausztriában...
Az elnök nem engedi befejezni a mondatot, hanem közbevág.
— A merényletekhez szükséges műszereket hol
szerezte? Budapesten?
— Nem, Bécsben ,— felelte Matuska
— A merényleteknél is jelen volt a szellem?
— Azt mondta, hogy el fog jönni, ellenőrizni
fogja a munkámat, de én nem láttam. Én csak
azt akartam, hogy álljon meff a vonta'. Azt sem
bántam volna, ha a vonat tovább megy. csak
másnap félve legyenek a dologgal az újságok. Nekem nem volt az a szándékom, hogv valaki meghaljon, csak az. hogy a vonat klugorjon a sínekből,
és az újságoknak legyen miről irni.
Matuska erre hosszasan elmondta, hogyan hajtotta végre az a'-sóausztríaí Ansbachban Szilveszter éjszakáján a merényletet
A délutáni tárt paláson
az elnök ismét » Ifokza'os '.z^lom felől kérdezősködött és arról beszélt, ho "v a valóságban a
szellem nem is létezett. Ma'uska kijelentetie, hogy

Főbelötfe magát egy volt
budapesti bankigazgatA
Budapest, junius 15. Ma délelőtt a Lipótvárosi
Kaszinóban föbetötte najit Róna Richárd, az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár 60 éves nyv a mázott

igazgatója. Az igazgató féitiz előtt ment bc a kaszinóba és Nagy Károly küldönctől megkérdezte,
honnan telefonálhatna A küldönc a szemben lévő
uccai telefonfülkébe küldte. Az igazgató telefonált,
majd visszatért a kaszinóba és bement az olvasóterembe. Nem sokkal ezután sietve érkezett a
kaszinóba László Gyula orvos, akii — mint kiderült — Róna Richárd hívott azzaf, hogy rosszul
em marját, föjfön

sürn őserí

Az orvos a volt bankigazgató keresésére indult
és az egyik helyiségben megtalálta vérében fekve,
átlőtt fejjel. Egy cédulát és egy fevelet hagyott
hátra az öngyilkos bankigazgató. A levelet a főkapitányságnak cimeztc, a cédulát pedig a mentőknek, akiktől azt kérte, hogy a Park-szanatórium ha
vigyék. Róna Richárdot a mentők su'vos állapotban
szállították a szanatóriumba. A kaszinóban nem
tudják, miért követhette ef » bankigazgató az öngyilkosságot. Róna Richárdot két évvel ezelőtt
nyugdíjazták.

INGYEN

ít

semmit nem kap, de ha negnésl kirakatainkat,
meggyőződik róla, hogy férfi öltönyöket, felöltőket, nól kabátokat, fiu éa leányka ruhákat legelőnyösebben nálunk

VÁSÁROLHAT
mert a pünkösdi nagy árleszállítás folytán ezek
a cikkek nevetségesen o l c s ó áron kerülnek
árusításra
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94 diák közű? 40 megbukott
az állami felsőkereskedelmi iskolában

me<J»'ünteff, hatáskörét pedig * szenteei hívmfat
hatáskörébe
atai( at
további rendelkezésig felfüggesztette

Dr. Szivessy I.ehef

a bajai mOut

A^ egyik osztályban a tanulók 53 százaléka bukott még
(A

DélntfggamrsZtíy

munkatársától.)

A most be-

fejeződött tanévről *zóló iskolai értesítők körött
bizonyára nagy meglepetést fog kelteni a hegedi
tiMmi

fia

felsőkereskedelmi

tslcola értesítője. Az

érfesitőben az iskolában elért lanulmányi eredményekrői meglepő adatokat lehet olvasni Már
«a első pillanatban feltűnő, hogy Szegednek ez
az évekkel ezel** még igen népszerű iskolája
mennyire összezsugorodott. A most befejeződött
tanévben a tanulók

száma nem frte e\ a 100-at eem,

mindössze gk-en jártak az iskolába
Meglepő kép tárur elő, ha a diákok előmeneteli
statisztikáját aézzűk végig A statisztika kimutatja,
hogy
tanuló

közut 10 egy, vOgg főbb táraib
bór
megbukott,
tehát az iskola összes diákjainak
majdnem « fele.

Osztályon kint igy alakul ez a z eredmény:
Az I. osztály 24 tanulója közül megbukott 'Ut
a II. osztály 25 tanulója közül 15, a m osztály
35 tanulója közü« 14. A IV-ik osztályban nem

befejezésének szükségességét és sürgősségét hang.
bukolt meg senki, de ezzel szemben az osztály 24
súlyozva azt indítványozta, hogy a bizottság írjon
tanulója közül az erc ttségin buktak el Q-en. Szem- fci a. kereskedelmi' miniszterhez és sürgesse meg
betűnően rossz az eredmény
az u t még kiépítetlen néhány kilométeres szakaszának kiepjíését.
a második osztályban, aíio>* a tanutók 53
órdőgh tb. tanacsuok ezzel kapcsolatban bejelenszázaléka bukott meg.
tette, hogy a polgármester hasonló célú felterjeszEbben az osztályban olyan tanulók is vannak, akik
tést intézett két héttel ezelőtt a kormányhoz. A
hat tantárgyból buktak" meg.
bizottság elhatározta, hogy szintén felír az ügyben
Jelesrendü a- eg*sz iskolában mindössze két diák
a kereskedelmi miniszterhez.
Volt, jórendü 16, elégséges 59, a többi bukott
Sera Gy u ia gazdasági felügyelő terjesztette ezután
Eknondja az iskolai beszámoló azt is, hogy az
elő jelentését. A jelentés szerint az időjárás májusiskolába 125-en iratkoztak be, de csak 94-en ma- ban elég kedvező volt, a bő esők jótékony hatásradtak az év végéig Tavaly 165 diák volt és a
sal voftak ugy a kalászosokra, mint a kapásokra. A
feltűnő csókkenést az igazgató a gazdasági válság, buzavetések * na^y tél után a legtöbb helyen
gai magyarázza. Az értesítő kiemeli, hogy az idei
ritkák, de a közbejött kedvező időjárás folytán
tanulmányi
előmenetel a mull évihez képest —
a kalász szépen fejlődött, igy közepes termés várjavulást

mutat,

ót

beismeri, hogy nem

kielégítő.

Fe« kell még említeni, az értesítő adatai alapján,
hogy az iskola meglehetősen drága intézmény. A
negyedik osztályban a tanulóknak nem kevesebb,
mint 22 tankönyvet kellett vásárolni

Szegeden marad
a szegedi államépitészeti hivatal
Lehetetlen állapotok uralkodnak az ujszegedi, alsóvárosi és a Szilléri-sngéruli
elemi Iskolában, — mondották a közigazgatási bizottság szerdal Illésén
(A

Délmagyuromzág

mun.' a'drsátóQ

A közigaz-

t^tási bizottság szerdán délulán tartotta meg májusi
ülését dr. Aigner Károfy főispán elnökletével A
polgármester jelentését d.\ ördögit Lajos tb. tanácsnok terjesztette eiő. A jelentéssel kapcsolatban
dr. Dobay Gyula nzt kérte, hogy a pofgármester a
jővőben mutasson be összehasonlító kimutatást
a város területen megtartott árverések számáróf.
A főorvos egészségügyi jelentése szerint semmi
Komoly baj njnes. A rendőrség jelentését dr. Buócz
Béla főkapitány her -ettes terjesztette elő. A jelentést lapunk más helyén ismertetjük. A rendőri
jelentéssel ka- , .olatban dr. Pap Róbert szólalt fel
es szóvá tette azt a

súlyos kimenetelő balesetet,
amely a foga talmi temnlomban Alfréd Sittard or-

gonamüvéiztérte.

— Et * baleset _ mondotta Pap Róbert — kínos
feltűnést keltett az egész országban, de valószínűleg
híre megy a külföldi sajtóban is. Ezért szigorú
vizsgálatot ker és fefvilágositást a főkapitányhelyettestől, hogy a balesetet mi okozhaUa.
Dr. BuócZ Béla főkapitányhefyettes kíjelertette,
nogy a kérdésre konkrét váíaszt még nem adhat,
mert hivatalos jelentést a vizsgálat eredményéről
m«g nem kapott. Értesülése szerint a történtekért
senkit sem terhel gondatlanságért

felelősség. Vélet-

len balesetről van sző. Ha a vizsgálat eredménye
indokolja, megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy
hasonló balesetek ne fordulhassanak elő.
Felszólalt a kérdéshez dr Pálfg József pofgármesterhelyettes is, aki bejelentette, hogy a rendőri
vizsgálattói függetlenül a város h a'ósága a maga
hatáskörében
is megvizsgáltat ja a balrtcí
körül•

méngeil, mert tudomása szerint hasonló ' a'cselek
már máskor

is fordultok

elő ugyanezen a helyen.

A neves Orgonaművészt ért baleset felett a város
hatósága nevében a legmélyebb sajnálkozását fejezt ki és bejelenti, hogy már is intézkedett az
orgonafeljáró átalakítása érdekében.
A közigazgatási bizottság ezután dr. Kolb Árpád
pénzügyigazgatő. dr. Zotxtg Ferenc űgvészségi elnök, majd Kiss Károly tanfelügyelő jelentését hallgatta meg. A tanfelügyelő jelen'cséhez többen fefszólaltak.
Dr. Pap Róbert

az újszeged! Iskolában uralkodö
lehetetlen átlapolok röl
t>eszéít. A helyzetről személyesen is meggyőződhetett, mivel az iskolaszék megbízásából vizsgabiztos
volt ebben az iskolában Nagy baj az és erősen
zavarj* a tanitást, hogy a tantermek

ablakai

ala-

csonyak, az uccai járókelők állandóan benézhetnek
az osztályba. .4z ötödik
lanteremben
van, fink,

<*s * hatodik osztály egy
leányok együtt ia uilnak.

az osztály létszáma ennélfogva az idén 72 volt, ami
megengedhetetlenül nagy létszám A tanterem ja''.i;
nedvesek, levegője egészségtelen. A város hatóságáe^etiu kötelessége, hogy a lehető legsürgőseb-

ben gondoskodjék

az iskola

iobb el helyezéséről.

Dr. Szivessy Lehel

az alsóvárosi és a Szüléd Iskoláról
beszéft. Az alsóvárosi iskola belseje ellen nagyobb
kifogást nem lehet emelni, külseje azonban botrányos. Az épület vakolata már régen lehullott,
de a váróé nem tartotta szükségesnek a szégyenletes
állapotban lévő isko'aépület rendbehozását Hasonló bajok vannak a Szilléri-iskolában is, amelynek erkélyei életveszélyesek, mert az erkély tartó
gerendák elkorhadtak és csak a véletlen szerencsének köszönhető, hogy eddig súlyos balesetek
nem fordultak elő. Sürgős intézkedéseket kéri
Dr. Biedl Samu az ujszegedi iskolával foglalkozott felszólalásában. Elmondja, hogy ezt a kérdést már többször a közigazgatási bizottság elé
terjesztette, de eddig mindössze az történt, bogy
az iskola épületében lakó családok fakásaít augusztusra felmondták

ható. A rozs

körű 1

már

naggobb

hlóák-1

annak,

különösen a gyengébb minőségű homokon lemaradóit a rozsvetés Az árpa- és • zabvetések a közbejött kedvező időjárás folytán javulást mulatnak.
A kapáinövények általában jól állnak. Örvendetes
esemény, hogy Szeged határrészein a mult évihez
viszonyítva a burgonyatermelés sokkai fokozottabb.
Dr. Biedl Samu árira kérte a gazdasági felügyelőséget, hogy indítson erőteljes propagandát

a mezőgazdasági termelési rendszer átszervezése
érdekében és az eredményekről számoljon be jelentéseibea
A gazdasági felügyelő válaszában elmondotta,
hogy a felügyelőség szisztematikus munkát végez,
de a helyzetet naivon megnehezíti az általános
pénztelenség
Dr. Aigner Károly főispán őrömmer állapította
meg, hogy a- propagandának már megmutatkozik
a hatása abban, hogy az idén a tzegedi gazdák lényegesen nagyobb területen termeinek 'burgonyát,
mint az előző években.
Dr. l'unyadi-Vass

Gergely

•

baromfitenyésztés

problémájáról sióivá megállapítja, hogy ezen a köp.
nyéken a vörös izlandi fajta nem igen vált be, sokkal szebb eredményeket tehet a magyar parlagi
fehér baromfival elérni. Hibáztatja, hogy a földművelésügyi miniszter még mindig vörös izlandi
családokat osztat szét a szegedi gazdák kőzött
Ktekkner Géza állategészségügyi felügyelő jelentélében arról számolt be, hogy a város területén
két helyér fordult e lő 1épfenés fertőzés és két kerületben ebveszettséa, amiért szigora zárlatot rendelt
el. A mult hónapban 30 c-etben fordult elő ebmaiás
és a gyepmesteri telepen 74 kóbor ebet irtottak k i
Májusban a szegedi vá«óhidon 3800 közfogyasztásra
szánt állatot vágtak le. 33-mal többet, miiit a mult
Az Iskola udvarán ázsiai állaév májusában.
potok uralkodnak.
Dr. Hungadí-Vass Gergely a kolumbácsi légyKén « vároa hatóságát, de •» tanfelügyelőt is,
rajok közeledéséről szóló hírekről beszélt Az Iránt
hogy leggenek figyelemmel az ujszegedi gyerekek
érdeklődött, hogy az állategészségügyi felügyelőség
egészségére és ne tűrjék tovább ezeket a lehetetlen felkészű'i-e a védekezésre.
állapotokat.
A felügyelő kijelentette, hogy a szükséges óvKiss• Károly tanfelügyelő válaszolt « felszólalá- intézkedéseket megtettek. A veszedelmet nem tartja
sokra. Bejelentette, hogy a tanfelügyelőség az uj
nagynak, bár magánúton ofyan értesítést kapót/,
tanévben nem engedi meg az egészségtelen ufsze*
gedi tantermek használa'át.
Az egyik osztály szá-

mára már találtak helyet a tanítóképző intézetben,
de két másik osztály számára bérelni kell metf'
felelő helyiséget. Az alsóvárosi iskofa épületét még
a megszállás idején e francia katonaság tette
tönkre. Ugy án az éoüfet most is, ahowian
ciák elhagyták.

"

i'aii-

Dr. Biedl Samu: A franciák tönkretették a zsidó
iskolát is, de az iskolát fenntartó egvház a kulUszmfniszterhez fordult és az állam hefyreáHitíati- a
rongálásokat. Ha ugvanezt tette volna a város
hatósága is, ma nem állna ugy az alsóvárosi iskola
sem.
Dr- Pálfy József polgármesterhelyettes felszólalásában kijelentette, hogy az ujszegedi iskola és a
Szilléri iskola problémájának megoldására, akármilyen sufyos is a város pénzügyi helyzete, fedezetet ken teremteni. Az alsóvárosi iskola helyreállítását csak az esztétikai szempontok kivánják, a mai
viszonyok kőzött ezért erre most nem adhat pénzt
a város. Gondoskodni fog azonban arról, hogv £
másik két iskola ügyét még a nyári ükn'a-.zünct

alatt

végérvényesen

elintézzék.

Oravetz Győző műszaki főtanácsos, az államépitészeti hivatal vezetője bejelentette, hogy —
mint a fíétma'ii.a-orszég már napokkal ezelőtt jelentette — a kereskedelmi
deletének a rénr< hajtását,

miniszter
amellyel

hogy már

a Széchc nt;i-téren

ts láttak

kolumbácsi

legyeket. Szeged azonban ofyan távolra esik a
veszedelmes légyfajta rajzási helyétől, hogy ide
csak apró rajok juthatnak ei
Dr. Biedl Samu azt mondotta ei felszólalásában,
hogy Újszegedet

valósaggal

elú,a

-fottdk a

köbor

kulyák. Kérte az állategészségügyi telügyetőséget,
hogy tisztíttassa racg. a kutyáktól a város egyetlen
üdülőhelyét
A közigazgatási bizottság ülése öt óra után ért
véget.

Széchenyi Mozi
Csütörtök, pőntok. szombat és vasárnap junius hó
16, 17, 18 és 19-őr.
A tnem |»aoel T>« fcBIre'

Közkívónairo l

Repríz!

Kadett kisasszony

Katonai vígjáték 11 felvonásban.
Főszereplők:
fiaima* libor, Dolly Hass és Guslav Frtthlicl;
KlOftdAnok vtft&mtpnn J, b, I, 9
hltköximpon 5, 7, 9 rtr.-.lror.

anr.a'c a ren-

a szegedi állemépitészeti híva
fali

J é g s z e k r é n y e k 'ttrJbJS*
meliett legolcsóbban beszerelhetők. fekefeVdn

dor

Ko-vtti U>o« «ináro' 18. — Telefon 20-72

VI.

GFB fürdőtrikók
Kötéltánc
Két fiatalember állított meg ma a városházin.
Ismerésnek tetszettek, amint később kiUrrntt. is
mertem Is őket. Segédmunkások voltak egy műhelyben. Leépítették őket Szabályszerű munkanélküliek. Jönnek-mennek a könyörtelen szegedi
uccákon, bámészkodnak kirakatok előtt, álldogálnak a körzőn. Várják a jószerenesét, de hosszú
hónapok óta hiába várjtk. A jószerencse elkalandozhatott valamerre ás elvétette a hozzájuk
vezető irtat.
De azért mégsem olyanok egészen, mfnt a töboiek, a százak és az ezpsk. ötletekkel 'kísérleteznek. Eddig már több ötletük is volt, de aztán
kiábrándultak valamennyiből, mert a gyakorlati
alkalmazásban nem váltak be.
A legújabb ötletük fantasztikus és fanatikns
ftitteJ bíznak benne.
»A tanár ur«, az a bizoryos Strohschnelder mester ihlett,, meg őket, aki tavaly hajmeresztő mutatványaival rémisztgette i szegedieket Két magas pont között kifeszite.t kötélen sétált, biciklizett, célbalőtt és táplálkozott, szóval ebben a
lehetetlenül veszedelmes holyzetben végézte él azokat a dolgokat, ameíyekhek elvégzésére tágrapatlant szemmel és visszafojtott lélekzettei bámuló
nézőközönségének jelentékeny része a bizonytalanná torzult földön sem igen képes.
A két fiatalember elhatározta, hogy követi a
szédülefes majasla a Tanár urat. Gondolták, hogv
amit megtehet az a huncut német, ezt biztosan
megteheti két vállalkozó szellemű, elszánt, kétségbeesett magyar munkanélküli Is.
Hónapok óta treníroznak. Eszközeik egyelőre
Igen szerények és óvatosak. Három-négy méter
hosszú drótköté; két-hárotr méternyi magasságban
kifeszítve, aztán az egyensúlyozó rud.
Művészi céljuknak ez a kis kötéldarab volt
az elemi iskolája. Azt mondják, hogy már ki'
tanulták. Most szerelnék kijárni a felsőbb iskolát
is. Ehhez azonban hosszabb kötélpályára lenne
szükségük.
Arra kértek, hogy protezsáljam őket, mert felfedeztek törekvéseik számára egy nagyszerű alkalmatosságot, esik engedély kellene a kihasználásához. Hatósági enge4é!y.
A tápéi

komp

hosszú,

kifeszített

drótköteléről

oan sző, amely a Tisza vize fölött köti össze a
két partot- Kiváló és biztonságos gyakorlótér, mert
ha nctalántán gyakorlat közben megcsúsznának,
elveszítenék egyensúlyukat, a Tisza lágy hullámaiba pottyannának, nem ütnék meg magukat,
úszni pelig nagyszerben tudnak.
— Hogy támadt ez a eonio'atukt — kérdeztem.
— Tréfából — mondta szerényen a magasabb
fiatalember —, egyszer nagyon nekibúsultunk, aztán arról beszélgettünk, hogy milyen hiába va'ó
kötéltánc is a m i életünk. Kereset, kenyér nincs,
a ruha íefoszlík rólunk, csak ugy réllábbai táncolunk át egyik napból a másikba. Minden pillanaiban lezuhanhatunk, tetszik tudni, ugy, erkölc»i'eg. Szóval, hogy kötéltánc az élei. Akkor eszünkbe jutott a Strohschneíder tanár ur. Ha ő megtanulhatta, megtanulhatjuk mi is. Csak erős akarat,
meg türelem keh hozzá. Meg aznap szereztünk kőtelet, odahaza az udvaron kifeszítettük és megkezdtük a munkát. Most már csak a nagy tréning
kellene a tápéi kompkötélen.
A tápéi kompnak a város a gazdája, ezért
gondolták, hogy a várostól kellene engedélyt kérni
a tréninghez.
Először Breinovits Vilmos főmérnökhöz mentem velük. Röviden elmondtam miről van szó
A főmérnök nagyon barátságosan kezelte az ügyet.
Kijelentette, hogy műszaki
-'.pontból semmi kifogás nem lehet az engedély megadása ellen, mert
a vastag drótkötél sokkal nagyobb terhet is ki-

főbb, olcsóbb
mini a külföldi

16.

Pollák Testvéreknél

bír, mint amennyit a két fiatalember kísérlete
jelent. De az engedélyt csak a polgármester adhatja meg.
A polgármesteri hivatalban kiderült, bogy a
kompnak ugyan a város a gazdája, de nem a
polgármester, hanem a járási fősaofgabírő hatáskörébe tartozik. A járási főszolgabíró dr. Dózsa
István, akinek Do rozsmán van a hivatala, ha tehát engedélyt akarnak tőle kérni, hozzá menjenek
ki. A város, mint kompgazda nem tiltakozik az
engedély megadása ellen.

A fiatalemberek megköszönték a szíves utbaigazitást és azonnar elindultak Dorozsmára, a főszofgablróhoz. Indulásuk előtt azonban még bejelentették a polgármesteri hivatalban, hogy ha megkapják
az engedélyt és kitanulják a mesterséget, mutatványaik Jövedelmének felét a városnak adják
« munkanélküliek
Ínségének enyhítésére,

—

O'yan kemény elhatározás égett a szemükben,
hogy könnyen lepipálhatják a Tanár urat, csak
megkapják a főszolgabírói engedélyt
at C

A kevermesi zöldhiíelek bűnügyében 45 rendbeli
sikkasztás miatt 8 hónapra ilélíék Hábel Islvání
A váltóhamisítások vádja alöl felmentették a vádlottakat
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

ezért 8 hónapi

börtönre.

ítélte.

A 11- rend-

kevermesi zőldhitel-panama ügyében szerdán

beli váltóhamisítás büntette alól a bíróság ugy

folytatta a törvényszék Gömönj-ítm&csa a tárgyalást. Dr. Eisner Manó Stern Sámuel vé-

őt, m i n t

delmét terjesztette elö, majd a biróság ítélethozatalra vonult vissza. Tizenkettőkor hirdette ki a törvényszék Ítéletét
Hábel Istvánt a biróság bűnösnek mondotta
ki 45 rendbeli sikkasztás büntdlében,
amelyet

ugy követett el, hogy a gazdák tárolásra átvett gabonáját a saját céljára használta fel

a másik

vádlottat; St"rn

nem követett el
bűncselekményt.
Az itéiet ellen dr. Balázs Sándor ügyész fel-

lebbezést jelentett be ,de felebbezctt Habel István is, amiért a biróság a sikkasztásokban
megállapította bűnösségét

Fürdőcipők

garantált friss
áru az összes
divatszinekben

óriási

legolcsóbban
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a
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Javiténevelésre Ítélték
a cigánygyereket, aki ékszerlopást kisérelt meg Uj&zegeden
(A Délmagyarország munka'ársátót.) A mult hónap 20-án egy fiatalkorú cigánygyerek vakmerő
rablást kísérelt meg Újszegeden. A délelőtti órákban bekopogtatott az egyik villába és amikor látta,
hogy a szobákban senki sem tartózkodik, kinyitotta
a szekrényt, kiemelte a szekrényben lévő ékszeres
kazettát, majd meneküléshez látott A villa tulajdonosának leánya ebben a pillanatban ért az ajtóhoz. Amikorra gyerek meglátta, hogy felfedezték,
vadul nekirontott a leánynak, Balaton Juliskának
és azon igyekezett, hogy kiszabaduljon a villából.
A leányt mellbevágta, majd az ajtó felé rohant, de
addigra a leány sikoltására Összegyűlt szomszédok elfogták.

A cigánygyereket szerdán vonta felelősségre a
szegedi tőrvényszék Haberman^-'^nScsa. A gyerek
tagadta, hogy rablási szándéka lett volna. A kazetta
az aiztalon volt és ő azt hitte, hogy dohány var.
benne, azért akarta elvinni, amikor pedig meghallotta, hogy a kazettában csörög valami, visszaakarta ttmni a helyére. A biróság lopásban mondotta ki bűnösnek

pár) a

fürdőruhák, fürdősapkák,
napernyők

Választékban

fehércégtáblás

Sámuelt,

az ellene emelt vád alól felmentette. A bíróság ugy találta, hogy a váltóügyekből kifolyólag sem Habel István, sem Stern Sámuel

és javitónevelésre

uta''a

A llabermann-'anács egy másik fiatalkora ügyében is ítélkezett. Egy szegedi kereskedősegéd áikufes segítségévei hosszú időn keresztüf lopásokat
követett e«" több albérlő lakónál. Egyizben tettenérték és ekkor a rc. Jőrség letartóztatta A fiatalkorú segéd a szerdai tárgyaláson elismerte bűnösségét A bíróság javítóintézetbe küldötte

Ne f ő z z ö n n y á r o n

otthon.

GyfltA4jfin meg u ipartaatfllati vendéglő e'.iamart jó konybiJArOl (Horváth Mlhily aoc« g.)
Olcsó menürendszer.
srr
Bő adaoolás.

DUGASZ f6ft( tisztit
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10 öngyilkosság, 15 eltűnés
történt málusban
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A közigazgatási bizottság szerdal ülésén, amelyről
lapunk más helyén közlünk részletes tudósítást,
a rendőrség jelentését dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes terjesztette elő A rendőri 'elentés szerint májusban 1 gépkocsivizsgálatot tartottak és
4 ideiglenes forgalmi engedélyt adtak ki Bevonták 3 gépkocsi forpalral engedélyét. Tulajdonosváltozás 36, kerületváltozás 15 esetben történt.
Vezetői vizsgára 39 en jelentkeztek, valamennyien
képesítést nyertek. Az uccai árusokat és a forgalmat az őrszemélyzet rendszereden ellenő-izte
Közlekedési baleset 6 fordult elő, 1 súlyos, 2 kőnynyü sérüléssel és 3 sérülés nélkül.
— A közbiztonsági állapot májusban is kielégítő
volt — folytatja a jelentés. Nagyobba'-ányii bűncselekmény nem fordu't elő- Az elmúlt hónapban
US bűncselekményben fo tv tátott nyomozást a rerd
őrség, 207 esetbeü eredménnyel, 162 esetten eredménytelenül. A' büncselekménvek közül az ember
élete és testi épsége ellen 11 iránvult, halálos
kimenetelű nem volt A vagyon elleni bűncselekmények száma 270, ezek közül lopás 178. öng}Hkosxág 10, eltűnés 15 "selben fordult elő. A balesetek száma 71, amelyek közül 1 volt ha'<álos Május havában kommunista írányu mozgalmat nem
észlelt a rendőrség. Sztrájk nem fordult elő. Bejelentettek 34 gyűlést, amelyek közül kettői nrm
engedélyeztek. Politikai jellegű gyűlés 5 volt
N a n y m a l a c b a n k e l l e m e s e n Odlt

A N K A R A I TÖüttlf U G Y L A L T O S
/ *
lagulaltta!
\

Egy

(Belormatu* palota)

tölcsér fagylalt

ö fillér

T i s z t án k e z e l t e l s ő r e n d ű

á r u [ 204

VI.

lö

RIASI

eredmínyek a

Lusztig-féle fOrdöroháhban
rendkívül olcsó és tartós anyag

LUSZTIG IMRE S f «

Szerdal piaci árak
(A Délmagyarország munkatársától.) Rossz hetivására volt szerdán Szegednek. Aru ugyan volt
elegendő mennyiségben, vevő azonban csak gyér
számban jelentkezett. Az elárusítók szinte kétség*
beesetten papiszolták:
— Nincs pénz, senki sem tud vásárolni. A helyzet különösen a baromfipiacon volt katasztrófáig, mert az uj főzelék és gyümőlcsszezonban —
elvétve ha akad vásárló — a drága rántani való
csirkére, vagy pláne libára, kacsára.
A gyümölcspiacon sem valami rózsás a helyzet
Kevés cseresznye termett az idén Szegeden, ugy,
hogy cseresznyéből alig exportálunk. Tavaly ilyenkor naponta vagonszámra gördült ki szegedi cseresznye a pályaudvarokról, az idén még egyetlen
exportőr sem jelentkezett és a hirek szerint nem
is fbg jelentkezni, mert nincsen áru, vagontételben
nem is lehet összeállítani a portékát.
A piacok látogatottsága egyébként óriási volt,
de a közönség le^agyobb része csak érdeklődött,
vagy pedig crak a legszükségesebb élelmiszert vásárolta össze.
A* árak a következők voltak:
Baromfipiac: rántani való csirke párja 1.50 pengőtől 2.50-ig, jérce párja 250 pengőtől 350—4
pengőig, fíataf kacsa párja 2.50 pengőtől 3-ig,
hízott liba kilója 120 pengő (össze-vissza néhány
darab volt csak a piacon), sovány liba párja 5—
«—7 pengő nagyság szerint; tojás darabja 7 fillér.
Gyümölcspiac: cseresznye 40 fillértől 80 fillérig
Mlónkint, prima germersdorfí 1 pengő kilója; földieper 35 fillér ől 80 fillérig kilónkint, ananász
eper egészen prmr.a áru 1 pengő kjlónkint; meggy
fi0-£0 fillér kilónkint
Főzelékfélék: nj burgonya apró 15—20 fillér
kilónkint, nagyobb, szép áru 24 fillértől 40 fillérig kjlónkint; fejtett borsó 40—45 fillér, fejletlen 24—30 fillér kilónkint, saláta fejenkint 2—6
fillérig, karfiol darabja 10—50 fillér nagyság szerint, zöldbab kilója 1.20 pengő (ez most a főzelékek sztárja a piacon, de alig akad rá vevő ofyan
drága), kelkáposzta fejenkint 12 fillér, karalábé
rsomója 5 fillér, spárga 80 fillértől 1 pengőig kilónkint, retek 4—5 fillér csomója, tök darabonkint
50 fillértől 1 pengőig, champion gomba kilónkint
2 pengőtől 2.50-ig, vöröshagyma csomója 4—5
fillér, zöldség csomója 6—8—10 fillér, uborka
darabonkint 10-tőf 30 fillérig, zöldpaprika kicsi
darabja 8 fillér, nagy darabja 12 fillér.
Jellemző a pénztelenségre, hogy máskor délelőtt
I I órakor a jobb árunak már hire-hamva sem
volt, most pedig még délfelé is gúlákban állt az
áru az elárusítók előtt
A mai idők termelték ki a kástotór ls. E«ze ágánan sincs vásárolni, de végigjárja az összes gyürnöicsslandokat és vásárlás ürügye alatt kóstof.
Persze nem éppen literszámra, de mindenesetre
annyit, hogv- egészen tisztes uzsonna kitelne betelne.

S fábfa helybenhagyta az els6bfrósági ítéletet a makói hamisfanugyár bünperében
(A Délmagyarország munka 'ársátóC.) \ szegedi
Ítélőtábla háromnapos tárgya ás jtán szerdán hozott ítéletet a makói hamistanuzási bünperben. Az
ilélőtábla a tőrvényszék állal kiszabott büntetéseket teljes egészében he'ybcnh agyta, igy rr.elmaradt:
\'igh Lajos négy esztendei fegyház, Mező Sándor 3
hónapi, Kurusa Mihály egyesztendei, Égető Lajos
egyesztendei börtön, Mező Mihály 3 hónapi, Gy
Varga Jenő 5 hónapi, Vajda Ferenc 3 hónapi, Tóth
István 4 hónapi, Márton Mi klós 4 hónapi és Vigh
I.ajosnó 14 napi fogházbüntetése. Az elitéltek semmiségi panaszt jelen'etteü be a Kúriához.

TIZENÖT ÉV ELŐTTI
HAJNALI MULATOZÁS UTÁN —
JELENTKEZIK A FELESÉG
K ü l ö n ö s bigámiás bünügy vígjátéki eseményekkel — A s z é p k a s z i r n ő
házassági esete a 17 éves legénnyel
(A

Délmagyarország

Mag I teltek el, de sem Bene Izabellát. ?em a ta-

munkatársától.)

Sándor kevermcsi gazdálkodó 1921-ben házássagot kötött Hagyal Matilddal. A boldog
házasságot 1026-ban egy levél zavarta meg.
amelyet egy Bene Izabella nevü nő i r t aki
Mag

a levélben

Sándor

felségének

áVltolta

marját. A gazdálkodó a lévé'- elolvasása után
egyik ámulatból a másikb.1 esett, mert a nő
nevét soha sem hallotta és nem emlékezett
arra, hogy valaha is nős lett volna. A ható-

nukat nem tudták megtalálni és igy a biróság nem mondhalta ki a házasság érvénytelenségét A pör megjárta az összes fórumokat, de Bene Izabella továbbra is — Mag
Sándorné maradt.
Jlyen előzmények után tűzte ki szerdán tárgyaíásra — hét évi szüneteltetés után — Mng
Sándor ügyét a szegedi törvényszék Vild-1*.
nácsa. Mag Sándor újra azt hangoztitta, hogy

ságok azonban nem elégedtek meg ennyivel. eszméletlensé(;ii részeg volt a házasság megNyomozást indítottak a bigámia ügyében és kötésekor. Dr. Kállai E m i l védő ezután iskétségtelenül kiderült, hogy Mag Sándor 1917- mét azt a kérelmet terjeszte'te a I,íróság elé,
hen tényleg törvényes

libellával

házasságot

kólótl

Bene

A nyomozás során
vig játékba

illő

dolgok

derültek ki erről a rejtélyes házasságról.
Mag Sándor a háború utolsó előtti évében,
1917-ben Aradra utazott. Itt érte őt március
18-án a nevenapja. A 17 éves legény ennek az
őrömére, a némap estéjén nagy mulatozást
barátaival a •sFeke.'e Sast nevü ká-

rendezett

véházban. A társaság tökéle.esen elázolt Mag
Sándor
hajnaltájban

udvarolni kezdett a szép
kaszimőnek

Bene Izabellának, annak rendje és módja szerint megkérte a kezét és a kaszirnő igent mondott A mulatozás másnap is, harmadnap is
tartott. Harmadnap a kaszirnő karoníogia a
legényt
elvitte az

anyakön'jvvzetőhőz

és ott szabályszerűen megesküdött vele. Azt
még a nyomozásnak sem sikerült kiderítenie,
hogy mi'yen

körülmények

kőzött főtt létre a

házasság, ki és hogyan szerezle meg a szükséges iratokat, a dispenzációt és főleg a 17
éves legény szülőinek beleegyező nyilatkozatát, tény az. hogy ezek az iratok 1917 március 19-én ott feküdtek az arnii anyakönyvezető előtt, aki összeadta a holtrészeg legényt
a csinos kaszirnővel.
Mag Sándor másnap hazautazott Kevermesre, jól kialudla magát és — elfelejtette az

hogy fügessze fel a bűnvádi

eljárást.

Előadta,

hogy 1926-ban nem sikerült a házasság érvény telenitését kiharcolni, mert az összes tanuk megszállt területen, de ismeretlen helyen
tartózkodtak. Ben«; Izabellát sem lehetett megidézni. Most azonban Mag Sándornak
sikerült a névnapi mulatozás
fát megtalálni

két tana-

és ezek igazolni fogják, hogy njilven körülmények kőzött történt a házasságkötés. Mag
Sándor majd perujilási kérelemmel él és ismét kérni fogja, a tanuk vallomása alapján,
a házasság érvénytelenítését. Ha a bíróság
kimondja majd, hogy a Bene-féle házasság
érvénytelen, mert részeg állapotban köttetett,
akkor önmagától megszűnik a büntető ügy is,
illetve nincs bigámia.
A biróság helyt adott a védő kérelmének és
ujból felfüggesztette a bűnvádi
eljárást,
de
meghagyta Mag Sándornak, hogy 60 nap alatt
adja be a házassáo érvénytelenítése iránti keresetét.

Mag Sándor pedig ujból harcba indul a
szép kaszirnő ellen, aki mé£ mindig hites felesége.

B kerékpáros elütött
egy kislányt és elmenekült

(A Délmaggarország munkát IrtdtóC.) Súlyos balesetet idézett e'ő szerdán délben a Jókaí-uccában
egy l erékpáro*. Gabala Etel':a Bánor kertsoron la'có
egész dolgot. Még néhány évig ott éldegélt
éves leányka ebédet vitt édesapjának. Amikor
szülei há?ában, azután, 1921-ben megkérte -— 10
a Jókai-uccai elemi iskola elé ért, egg kertkpáros
most már józan fővel — Hajjal Matild ke- elütötte, ugy, hogy a kisleány véresen zuhant az
zét.
aszfaltra A járókelők a kisleányt hazavitték a
Amikor 1926-ban ezt a tényállást Mag Sán- lakására, d« ál a ->ota dély'ár. annyira rosszablodott,
dor elé terjesztették, csak a fejét csóválta hogy be kellett szállítani a sebészeti klinikára.
és kijelentette, hogy neki más felesége Ha- Megállapították, hogy a kisleány életveszélyes sérülésedet szenvedett,
gyal Matildon kivül, nincsen.
A rendőrség arra kéri « baleset szemtanúit, hogy
Soha sem hallotta Bene Izabella nevét,
akik tudnak valamit a megszökött kerékpárosról,
soha sem látta az illető hölgyet, még kevésbé jelentsék be a központi ügyeleten.

köthetett vele házasságot. Annyit azonban elismert, hogy a Sándor-nap örömére annyira

Louls Verneuil pazar vígjátéka ae

leitta magát, hogy nem tud
visszaemlékezni
arra sem, hogy miképen került vissza Aradról Kevermesre

Aszfaltbetyár

A megindult L intető ügyben 1926-ban volt
ez a tárgyalás és dr. Kállai Emil. Mag Sándor védője a bűnvádi

eljárás

W1LLY F R I T S C H

ftljü'jges-tését

kér'e, addig az ideig, mig a biróság a beodott
kereset alapján ki nem mondja a Bene-féle
házasság ^ érvénytelenségét
Mag
Sándor
ugyanis, amikor bebizonyították neki, hogy
feleségül vette Bene Izabellát, haladéktalanul megindította

Előadások 5, 7, 9 órakor.
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a házazs 'ig érvénytelenítése

végett a pórt a szegedi tőrvényszéken. A büntetőbíróság helyt is adott a" kérelemnek és
a bűnvádi

eljárást

felfüggesztette.

Ezután
megindult

a hajsza a }éhség után

és hajszolták azokat a tanukat, akik jelen
voltak a nevezetes névnapi mulatozáson. Évek

és CAM1LLA HORN-nel

és a HÍRADÓ mától a

fillér 10 deka, naponta friss

te

v a f

Központi Tejcsarnok rl.
minden tióktejc»arnokában.

VL.

Férti sportingek, nöi sportbluzok

nagy választékban
olcsó árakon

Satemon
Bél3 vendég zcieplése szombat, vasárnap este 9 órakor a Peivaro« MnzL
ban. Salamon Béla érti a módját annak, hogy három gondatlan órát szerezzen a publikumnak. Ezer
ós ezer viccet hoz magával, hogy kiérdemelje a sikert f ellépése iránt óriási érdeklődés nyilvánul
ticr. Idei műsorán 5 legkitűnőbb szerepét jálsza el, Vadnay László — Csak merni kell, László
Miklós — Uj üzletág és Tubi... tubi... c. hollósatokban. A Terózkóruti Színpad legjobb erői: Ditroy
Ica, Gólz Krzsf. Stss Olly. Komló> Vilmos, László Miklós, Mészöly Tibor, Rónay Géza és Ilavass
Sándor szerepelnek Jegyek a Belvárosi Mozi pénztáránál elővételben.

Hirek
téi
" őrtök. Róm. kath. R. sz- Fer.
W •m.%9m
'rotest.ins Jusztina. Nap kél 4 óra
hű,

02 perckor, nyugszik 19 óra 59 perckor.
A Somogyi könyvtár olvasóterme nyitva van: köznapokon délelőtt ldtől 1-lg, délután 4-töi 7-ig.
1 múzeum nyitva délelőtt 10UŐ1 léi l-ig minden
nap, vasárnap, ünnepnap is.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem. I. eme•cl) nyílva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Isarcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tele
ion 1270.) Franki Antal, Szentgyőrgy-tér 6 (Tel.
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31.
Tel 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5. (Tel. 1819 )
Moldván Lajo«, Újszeged, Vedres-u. 1. (TeL 1846.)
Selmeczi Béla Somogyi-telep. (Tel 3425.)

— A városok kongresszusa. A városok kongreszszusa csütörtökön tartja az első ülését, amelyen
résztvesznek a városok országgyűlési képviselői
is. A hat legnagyobb város polgármestere szerdán
előzetes értekezletet tartott, hogy a napirendre
kerülő városi problémákat külön
megbeszélje.
Ezen a megbeszélésen résztvett dr. S o m o g y i
Szilveszter polgármester is, ald szerdán utazott
Budapestre. A polgármester valószínűleg
csak
szombaton jön haza az Alföldi Nagybizottság vasárnapi vándorgyűlésének vendégeivel.
— A DMKE Igazgatósági üté*e. A DélmagyarorStagl Magyar Közművelődési Egyesület igazgatósága és elnöki tanácsa 23-án, csütörtökön délután
6 órakor az egyesölet üléstermében fiiért tart
Tekintettel a tárgysorozat fontosságára, a tagoknak
minél- nagyobb számban való megjelenését kéri
az elnökség.
— As egyetem rádium Intézete. Az egyetem pénteken délben 12 órakor ünnepség keretében adja
át a rádiumintézetet rendeltetésének a sebészeti
klinika tantermében. A megnyílással kapcsolatban
dr. M o l n á r József egyetemi magántanár előadást tart Érdeklődőket az egyetem szívesen Iát

— A kormányzó szükttmap)*. Csongrád vármegye vitézi széke közli: A beállott változásokra való
tekintettel a székkapitány értesití a vitézeket, hogy
a 18-iki gyülekezés nem fél kilenckor lesz, hanem
V410 órakor a fogadalmi templom előtt a régj
toronynál, ahonnan a vitézek a kormányzó születésnapja alkalmával megtartandó misére indulnak.
— Kubikusok • polgármesterbelyetfesnéL Szerdán délelőtt a szegedi kubikosok négytagú küldöttsége jelent meg dr. P á l f y József polgármesterhelyettesnél. Elpanaszolták, hogy már az a
munkalehetőség is megszűnt számukra, amit a
Somogyi-telepi inségmunka jelentett néhány hélen keresztül és mfcst itt állnak minden kereset
nélkül. Helyzetüket még jobban megnehezíti a
kontárkubikosok számának állandó szaporodása. A
mezőgazdasági munkások ugyanis felcsapnak kubikosoknak és elhalásznak minden munkát. A polgármesterhelvettes kijelentette, hogy a város nem
segíthet a munkanélküli kubikosokon, de ha lesz
munkaalkalom, akkor értesitik őket
— Népünnepély Újszegeden. A* Ujszegedi Szent
Vince Szeretet Egyesület 19-én, vasárnap tartja
iótékonycélu népünnepélyét a» Erzsébet ligetben.
Lesznek különféle szórakoztató mutatványok, szer.
;>entjn, confetti, vilagposta, tombola, kacsa usztatás stb. A Úszta jövedelmet a kulturház javára, valamint szegénygondozásra fordítják.
a VIrégh-kioszkban ma délután szalonzene. 297

Zálog)egyét mielőtt eladná
győződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte
G á s p á r , Mikszáth Kálmán-a. 5 . sz.
Keresek megvételre higanyt hamis esonltogakat
briliáns é'íszert, régi arany és ezüstpénzeket
42

Kérem a címre Ügyelni t

— Hirtelen haiái a vendéglő udvarán. Szerdára
virradóra nagy riadalmat keltett a Mikszáth Kálmán-ucca 8. számú ház udvarán, hogy egy ember
hirtelen összeesett és mielőtt még segítségére siethettek volna, meghalt. A mentők és a rendőri
bizottság már csak a beállott halált konstatálhatták. Megállapították, hogy a hirtelen meghalt ember: B á l i n t Lajos, 40 éves dorozsmai munkanélküli. Az egyik Mikszáth Kálmán-uccai vendéglőben idrgált, majd kibotorkált az udvarra. Útközben hirtelen összeesett, valószínűleg szívszélhűdés ölte mec. Holttestét a bonctani intézetbe
szállították.

Ax

idő

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti:
Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A barometríkus maximum Skandináviánál 775 mm., a
minimum a "Földközi tengeren és Oroszországon
760 mm. Jelentősebb csapadék az Azori szigeteken
és Skandináviában hullott Igen élénk a légáramlás Nyugaleurópában.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26.4 fok
Celsius, legalacsonyabb 13.2 fok Celsius. A barométer adata 0 fokra és tengerszintre redukálva
reggel 759.4 mm., este 757J6 mm. A levegő páratartalma reggel 85 százalék, délben 46 százalék.
A szél iránya északi, illetve északnyugati, «rŐ6sége 1—2 volt.
Időjóslás a Délvidékre: Változóan felhős, meleg
idő. Számottevő csapadékra nincs kilátás.
— Égy elpésanester izgatást pere. F a z e k a s
József sarkadi cipész azzal a váddal terhelten állott szerdán délelőtt a szegedi törvényszék Habermann-tanácsa előtt, hogy a mult év széptember 18-án a sarkadi határban lévő Remeteicsárdában azt hangoztatta, hogy a budapesti Z*bek fegyverkereskedésből ellopott fegyverekre még
szükség lesz, mert »az oroszok segítségével hamarosan rendet fognak teremteni*. Még azt is mondotta, hogy »nagyon helyes volt a biatorbágyi merénylet, legalább lesz a munkanélkülieknek munkájuk*. A főtárgyaláson F a z e k a s József tagadta,
hogy az Inkriminált kijelentést megtette volna. A.
csendőrségi vallatásnál bikacsökkel kényszeritették
kl belőle a beismerést A beidézett tanuk közül
csak egy jelent meg, ezért a. törvényszék elrendelte
ugy a vád, mint a védelem által kért ujabb tanuk
beídézését és ezért a tárgyalást elnapolta.
z Sporteszközök törése eltem biztosítóssal eddig
Amerikában foglalkoztak, most azonban bev°z«.te
ezt az üzletágat a Magyar Provídentla Biztosító ls.
A télen a skibizfositást, most pedig a csónakbiztositást vezette be. Szegeden, ahol nagy viziélet
van és 3800 csónak van özemben, nagy jelentősége
van ennek az oj biztositásnak. A vadevezősók
igen nagy összegeket fizetnek ki szezononkint a károk helyreállításáért és ezt lehet megtakarítani
a biztosítás kötésével. A csónakbiztosttás fedezetet
nynjt mindazon törési károkért, amelyek a csanakot üzem közben, a csónakba való ki- és beszállásnál és kikötés alkalmával érhetik. Ha csónakházon klvfil villámcsapás érné a csónakot a
biztosítás erre is vonatkozik. A díj igen alacsony
és így gyorsan népszerűvé vált az nj biztosítás,
amelynek eredményeként már sok csónakon látható az Ízléses védjegytáblácska Jelentkezni lehet a biztosítás megkötésére: Kovács csónakkészltőnél, a Szőnyi, Regdon és Takács fürdőknél, a
Fészek csónakházában, a Regatta ügyletnél, továbbá a Nagy-Strandon és a Tisztvisdő-Strandon. A
kötvényeket a Providenlia szegedi vez&rügynőksége
(Kereskedelmi Bank, Kárász-u. 4. Telefon 10-05)
állítja ki, a károk oda lelentendők és felvilágosítást
is ott adnak.
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Epekő-, vesekő- és hötyagkffbeíegek,
valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporodásában és köszvényben szenvednek, a természeles >Ferrnc József* keserűvíz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el.
Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú
megfigyelés alapján megállapította, hogy a
Ferenc József Viz bizfos és rendkívül kelleme*
sen ható hasha|tó s ezért prostatabetegségeknél Is ajánlják. A Ferenc József keserűvíz
gyógyszertárakban, drogériákban és iöszerflzletekben kapható.
B. 1

Filléres gyors Gyöngyösre
Mint már jelentettük, vasárnap filléres gyórs indul Szegedről Gyöngyösre 600 utas részvételével.
A Máv. üzletigazgatósága most állitotta össze a
vonat menetrendjét, amely a kővetkező: a vonat
Szegedről induf reggel 4 óra 20 perckor, Gyöngyösre érkezik délelőtt i§ órakor. Visszafelé Gyöngyösről indul este 9 óra 30 perckor ós Szegedre
érkezik hajnali 2 óra 49 perckor. A filléres g y o r s ra a menettérti jegy ára bármely állomásról 5
pengő, azonban ha Kiskunfélegyházáról és környékéről legalább 100 utas jelentkezik, ezek részére
Kiskunfélegyházáról a menettérti jegy ára 4 pengő.
A filléres gyors 500 utas jelentkezése esetén indul
— Brtratás a Stefánia Szövetség gyeomekpartffirdőjébe* Csütörtöktől minden hétköznapon délután 3 órától 5 óráig tartják meg a felvételeket a Stefánia Szövetség gyermekpartfürdőjébe az Országos Társadalombiztosító Intézet szegedi pénztárának gyermekorvosi rendelőjében. Felvesznek 4—12 éves gyermekeket, akik a strandon
délben ebédet is kapnak. A részvétel díjtalan, a
tehetősebbek egy pengőt fizetnek a beiratásért
— Balettet. K ó s z ó Pát 22 éves Somogyi-telepi
napszámos szerdán délután ittas állapotban lezuhant a kerékpárjáról és összezúzta magát A
mentők részesítették első segélyben.
— Tolvaj bejárónő* A rendőrségre szerdán dflelőtt előállították B á l i n t Julianna bejárónőt, akt
ellen többen tettek feljelentést. A bejárónő kihallgatása alkalmával beismerte, hogy három Ízben
lopást követett el azokon a helyeken, ahol alkalmazásban volt.
x Garden paff*" keretéBen tartja a Zsidő Nőegylet hőlabda uzsonnáját 16-án, csütörtök délután
5 órai kezdettel Boldlogasszony-sugárut 17.
sz.
Vértes Miksáné parkjában, amelyre ngy az összes
tagokat, mint a (Nőegylet kedves pártolóit ezúton ls meghívják a háziasszonyok: dr. Cserő Edéné. Vértes Miksáné. (Rossz idő esetén a hólabda
délutánt a hitközség dísztermében tartjuk meg.)
_ Ama Seghero: A Szt. Barbara! Halász©* LIaadása, Németh Andor: A Párisi Kommün (1S71J
— Délmagyarország Kölcsönkönyvtár.
— Közlekedési b"'esetek. Az utóbbi Időben feltűnően szaporodtak az olyan közlekedési balesetek,
amikor egyes tanyai kocsik az uccakeresztezéseknél
neki mentek a villamosnak. A kocsivezetők hiába
csengehiek, a gyors iramban vágtató kocsik még
a legforgalmasabb részeken sem lassítanak. A Csekonics,ucca és a Tisza Lajos-körut keresztezésénél
két hét alatt k i l e n c k a r a m b ó l t ö r t é n t A
rendőrbiróságon először elfogadták a gazdáknak
azt a védelmét, hogy az elárusító sátraktól nem
látták a közeledő villamost. Szerdán C s á n y i Pál
került dr. P a p p Menyhért rendőrtanácsos elé.
A tárgyalás során kiderült, hogy Csányi valósággal
neki vágtatott a vilhmosnak. N e g y v e n p e n g ő
p é n z b ü n t e t é s r e Ítélték.
—• Nyilatkozat A Magyar Újságírók Egyesülete
szegedi osztálya szerda este tartott rendkívüli ülésén ismét foglalkozott a Szegedi Napló cimü
lapnál történt eseményekkel Az osztály kimondotta, hogy a folyó hó 7-én elhatározott bojkottot
a Szegedi Naplóval szemben fentartja és a
Magyar Újságírók Egyesülete országos központjának Székely Mo'nár Imre kizárását javasolja. Székely Molnár Imre súlyosan megsértette a magyar
újságírók kari és szociális érdekeit, amiért a szegedi osztály vele minden közösséget megszakít
— A Détmagyarors/Ag esak olyan híreket kffzfiL
amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy
kiadóhivatalunknak küldenek be. Fftlkértak lehat
mindenkit, halóságokat, egyesületeket, nwganoso
kat, szíveskedjenek nekünk szánt közleményeiket
•kár fizetettek, akár nem, vagy Aradl-uccal kl.
adóhivatalunkba, vagy Somogyl-uecal szerkesztőse
günkbe küldeni.

VI. l ö .

A magyar
Ipar diadalé

gFb

harisnyák

Sport

Zsarolási per a zongoratanárnő
télikabátja miatt
(A Déimar/ynmrsz,jg

S S S l t ó S é s Pollák Testvéreknél

munka i'.rsdtóí.) Egy 20 éves

A román szövetség
v f
letiltotta a Szeged FC aradi mérkőzéseit

elvált asszony. Bartel Teréz makói lakos ügyében
ítélkezett szerdán a szegedi törvényszék H°ber/na/m-tanáesa. Az elvált asszony ellen Komlós
Dezsóné, manói zongoratanárnő tett feljelentést
zsarolás vétsége miatt, mert veréssel a-ra kényszeritette ót BaHe< Teréz, hogy átadja neki
télikabátját.

A Délmagyaro-szág szerdai számában jelentettük,
hogy a Szeged FC julius 19-én és 20-án két mérkőzést játszik Aradon Rámutattunk arra is, hogy
ezeknek a meccseknek nagy fontossága van a magyar—román sportbéke szempontjából. Szerdára
azután kiderült, hogy a román futbalLszövetség
eddig ismeretlen okokból nem adott Játékengedélyt
az aradi egyesületelmek, bogy a Szeged FC-vel
mérkőzzenek és igy a szegedi pro fi klub túrája
meghiúsultnak tekinthető.

Komlós Dezsőne ugyanis zongorázni tanította Bariéi Terézt, akj azonban a tandíjjal mindig adós
maradt Végűi ugv oldották meg • helyzetet, bogy
Bartei Teréz hátralékos tandija fejében átadta
Komlós Dezsőrének télikabátját. Hónapok múlva
azonban megbán'a ezt és visszakövetelte tanárnőjétől a kabátot. A tanárnő azonban, aki a kabátot
átalakítva viselte, nem volt hajlandó a kabátot
visszaadni. Az elvált asszony erre tanárnőjét t*"

A Szeged FC vezetősége nagy meglepetéssel fogadta a hírt és elhatározta, hogy nem tér napirendre a meglepő betiltás felett. A vezetőségnek
A szerdai tárgyaláson Rartef Teréz tagadta a
az
az álláspontja, hogy a mérkőzéseket szabályvádat Azt állította, hogy a kabátot csak kölcsön
szerűen
írásban lekötötték, a megállapodás báradta tanárnőjének és igy jogosan kérte vissza.
melvik
pontjának
be nem tartásáért 1M6 P*n*ő
De nem erőszakkal vette et, hanem a tanárnő önpönálét
kötöttek
ki,
tehát az aradi egyesületeknek
ként adta át. A két asszony a tárgyaláson is éles
ezt a megál'apodást állni kell, ellenkező esetben
szócsatát vívott, mig az elnök az elvált asszonyt
a Szeged FC minden rendelkezésére álló eszközzel
rendre nem utasította.
A bíróság zsarolás vétségében mondotta ki bűnös- érvényesiti jogait
A profiszó vétségét is igen kellemetlenül érintette
nek Bartel Terézt és IQO venoő pénzbüntetésre
a
nomán szövetség betiltó határozata és — értesüitélte.
lésünk szerint — a retorzió nem is fog elmaradni.
teperte a földre, kékre.zfltdre
lehúzta róla.

verte, rrflid a kabátot

Az aradi egyesületek szerdán délelőtt értesítenék
a betiltásról a Szeged FC-ét. A csapat vasárnapra
egyébként a Gyöngyösi AC-tól kapott meghívást,
amit azonban a Szeged FC csak kellő honorárium
felajánlása esetén fogad el. Ha nyélbeütnék a mérkőzést, a Szeged FC a filléres gyorssal utazna
Gyöngyösre. Ha azonban nem sikerülne a gyön
győsi mérkőzést megfelelően lekötni, akkor a Sze-

Mftívésset
A szinházi iroda hirel
Holnap

kezdődnek

a szegedi szintársu'di elő-

adásai. Nagy érdeklődés kiséri azt a meg^zitett
munkát, ami a színházban folyik a pénteken kez*dő előadások előkészítése érdekében. A szegedi
színtársulat saját vdíialkozásu előadásainak sorozatát pénteken este 8 órakor az
Angyalt vettem feiesegüt

cimü pompás vigjátékujdonsággai kezdi meg. Vaszary János legújabb darabjának izgatóan érdekes
témája van: a sokszor áhított angyaf fóldreszáll,
feleségül "megy a bankigazgatóhoz, aki angyalt
óhajtott féleségűi venni. Az angyalt vettom feleségül
előadását háromórás szünetnélküli kacagás fogja
kisérni. Tekintettel' arr a, hogy a darab csak egy.
szer kerül szinre, ajánlatos a jeggekrőc már most
gondoskodni, az e'őPdás iránt iqen na# trdektődes nyilvánul meg.

Jövő vasárnap
Szegeden lesz az első osztályozó
A PLASz intíaőrázottsága tegnap esti üléséa kijelölte a Szeged FC—Vasas osztályozó mérkőzések két terminusát. Eszerint az első osztályozó
mérkőzést Junta* 2$ * n Szegedem Játszák le, a má
"odúkat Julius 3-án Budapesten. Az osztályozók
Iránt máris nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Tizenhárom egyesület nevezett • vasárnapi regattára. A vasárnapi szegedi regatta az ország evezőssportjának egyik érdekes eseménye lesz. Tizenhárom egyesület küldte be nevezéseit a versenyre, összesen száznegyvenegy evezős indul a
versen veken. A versenyintézőség a jegyek árait
a lehető legmérsékeltebben állapította meg A verseny legérdekesebb számai közé a junior négves
és nyolcas versenyeken kivül kétségtelenül a skiffszámokat sorozhatiuk, ahol a Szegedi Csőmkázó
Egylet méri össze erejét a budapesti egyletek
versenyzőivel. A juniornégyes eredménye teljesen
nyilt, itt várható a legerősebb küzdelem a három
szegedi és két budapesti egyesület csapatai között.
A jnnior nyolcasban a budapesti egyletek ellen a
Szegedi Regatta Etfv'et SlÜtja M csapatát

havonla J.
30 KÖNYVET ESET
1pengőért
mert naponta csenühet könyvet o

Déimagyarország~köIcsönkönyvfár
előllzetőfe.

Szombaton és vasárnap este a Katonadolog cimü
régi, melódikus, vidám operett kerül színre. Ez a
darab lesz a szegedi színtársulat első nyári operettelőadása.
Vasárnap défután még egyszer színre kerül HuZürichi deviza zárlat: Páris 20 17 5, London
nyady Sándor diadalmas színmüve, az utóbbi évek
18.79, Newyork 513 egvnyolcad, Brüsszel 71.43,
legnagyobb színpadi sikere, a Feketeszáru cse- Milánó 26.28, Madrid 42.30, Amsterdam 207.5, Berresznye
lin 121.40, Szófia 3.72, Prága 15.21, Varsó 57-50,
Belgrád f.,05, Bukarest 3.06.
A Magyar Nemzeti Bana hivatalos árfo'ylamJelentc*: Angol font 2100—21.40, belga frank 79J60
sportcikk készítő
—80-20, cseh korona 17.00-17.10, dán korona 113.70
mdliCyít ithelyazta Mikszáth
—114.70, dinár 9.98-1010, dollár 570 50-573.50,
K á l m á n n . J|. SS. a l i . Kénlt
éi javít mlníennemfl sportcikfrancia fr a nk 22.30—22.50, hollandi forint 2330.90
ket: loatbalfabdát. clpfti. háll—232.90, lengyel zloty 6100-6L50. leu 3.46—3. >6,
ssákot, »tb. A késtltflnél T»(fT«n, mert ela« kérhfil kapta,
*«h»t n 1 e artb b. — Footbal külaót ötesjeden agyedfll készít. leva 4.06—4.19, Mra 29.12-29.42, német márka 135.70
—136.60, norvég korona 103.30-104JB0, osztrák
Marhabőr
foofbalkOlsO I. az. p I-SO, Kámonktntt
fl,Wr
epelkedéaael!
5^8
schillnig —.—, sváici frank 110.70—111.40, svéd
|
korona 106.60—107.60.
Budape ti termény »zsde zárlat: Buza tiszai 77
kg-os
11.65—11.80, 78-a s 11.75-11.90, 79-es 1190* Népkör helyiségében (ökrös-vendéglő, III. ucca
73. szám) ma, azaz junius 15-án, délután fél 6 12.10, 7S-as 12.00—1230, felsőliszai, dunántuü és
bácskai 77-es 11.55—U 70, 78-is 11.65-11-80, 79-es
órakor i?mertető előadást tart a »Saját Otthon«
11.80—12.00, 80-as 11.90-12.10; nozs. pestvidéki és
Cpitő-Takarék-Szővetkezet arról, hogy miként lehet
egyéb
12.50—12.60; takarmánvárpa I. 1600-16.25,
igénybe venni a hossz ulejá atu,
II. 15.50—15.70; zab I. 17.00- 17.50, II. 16.251650; tiszai tergeri 17.29—17.30; korpa 12.10—12.25.
k a m a í m e n í e s
k ö l c s ö n ö k e t

A r z é n I
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Az előadásra nemcsak a körtagokat, hanem minden komoly érdeklődőt szívesen látunk. 291

ged FC régebbi kóielezettségének tesz eleget Kisteleken. Ugyanis a Szeged FC, amikor Pálinkást
átvette a Kisteleki TE-től, megállapodott a kisteleki vezetőcég™', ho3y Pálinkás k i a d a t ellenében, egy mérkőzést játszik a Kisteleki TE vei

C«lkágól t rménylözsdc zarta!: Irányzat barátságos. Buza juliusra 50.30 (49.00), szeptemberre 52.87.5
(5150), decemberre 55.87.5 (54.30); tengeri juliusra

30.87.5 (29L87.5), szeptemberre 32.75 (31.75); decemberre 33.37.5 (3162.5); rozs juliusra 3150 (30.12.5),
szeptemberig 34.25 (32.87.5), decemberre 3750
(3612.5).
Sohasem fogja elfelejteni, ha a K O \ Z l / M
tönnelék
pörkölt
kávé/ót
egyszer megkóstolja I

A legjobb fajok törmeléke: 10 deka 30 fillér.
.KONZUM", Kossuth Laios nuirárut 1. 295
296

15608—<932 vb. szám

Árverési hirdetmény
A'nltroM blrrtaáfi v é m h a f t ó as 1881. ért LX. ».-{. 102. S-« M r ' m f .
ben ezenne' Mzhlrré (esz', hogv a sr-gedl Vtr. |árisbiró<«áe 1Q72. évi
P. . 801 arámii v#«é*» kUvetkrz'éhfn dr. Lftbl Sándor flgyvM
áltst k'pvl.elt Sp'fser S á r d a , tavára 5<>5-40oengfi é , j W é k a i erejét?
1932. évi málus hó 7-én foganatosított kle'éel'ésl végreh*|tás ut án
felnifngialt és IW10 nergóre ber.flli kfrretkez* I n g u n k . „ m.
bárl bútorok, rádió, képrámák, axSnre«ek, »ialnni>?rnl'u'a »'b. r .
421MI032. I I |e<rv7flVflivv 12, 7. w . ine<>aávok kivételé el éa e» T íh
Insflk nyl'v.lnoa árvetéaen e'adatnak A i Krverta a i aMhb m>-*ne»e*ett tnRlatia«ók |avára ia elrendeltetik, amennyiben kflv?teléiHk
méi? fenn áll.
Eien *rveré«nek a «révedi Wt láráabtrOaág vég'éte Irvlyián 5«S
PenRÖ 40 f. fflkekóve'e'éj és ennek 1935. í v i |a^uár hó 1. niplá'61
lárrt kamatai éa edd'* " s a n t a n 117 32 pen?fben birAjiae m l '
nKglt'apilott a a még felmerOlendó kflitaévek ereiéig S z e * e d,
Somot»l u. 24. a« éa Myta'va Sreeed, RAkiial feket'fflMek 182
Ü 1 /"!. '.''.z,
'°f,nf'
'932- évt loniua hé 17. napl.irak
délutárl tél 1 órá|a határldóOi klfflretlk é l Khloi ven-'l axindéj e a l e w r t M e l hivatnak me», hogv «» értetett invrtaá«ok
«z 1881. LX. t -o. 107 108 5-al értelmében kéazpéniflzetéa mellett a leg'nbbet líérónek aiSks'p ecetén a heco^r^i atu< la el tóé-

nak arta r\
i

E afi v bsíget Inénylők eten Igénylikét legkéaóbb a t árveréi mcakerdéaélg bel'len'el tartoznak.
"
Keit Sieged 1932. évi május hó 24 napján.
v l l é z

D r . S z e n l a n n o y ,

kir. bir. végrehaítrt

A színház péních, szombat es vasárnapi előadásaira
leauch a D é l m a a u a r o r s z á a Nnirodában válthaídh.
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II SZEGEDICüu Köfef
VAR
KAZAMATÁI
ára 50 üli.

A SZEGEDI FRISS UJSAG SZENZÁCIÓS REGÉNYE

Kapható Szeged, Jóhai u. 4., a Szegedi friss li|sáö hladóhlvalolában
o.;

i-;>

.

i, S t r i n d b e r g
At, első léghajós sarki expedíció története
I r t a : Dr. B e r i d a L á s z l ó
Ma azt sejtjük, hogy az áramlások valószínűleg az I. Sándor földjére sodorhatták az elveszetteket és az azóta is évente kiküldött kutatóexpedíciók azon a tájon keresik nyomukat.
Azonban I. Sándor földjet (ez a sziget Ferenc József földje szigetcsoportjának legnyugatibb tagja) az év legnagyobb részében oly
erős jég veszi körül, hogy a mai napig sem
sikerült megközelíteni. De az sem "Biztos, "hogy
az eltűnt Pontremoli-cso; o I élve került le
a jég hátára.*)
A sarki jégpáncél vastagodását, >hlzását«
nemcsak a hó alakjában lehulló csapadék, hanem a dér is elősegíti. Ez utóbbi jelenséget
ezideig különösen Cholnoky figyelte meg, ezért
közelebbről is érdemes vele foglalkoznunk.
Tapasztalat szerint a sarkvidékek éghajlata nagyon száraz. Az évi csapadék alig közelíti
meg a 200 mm-t.**) Már pedig Földünkön azokon a helyeken, ahol az évi csapadék 200
mm-nél is kevesebb, sivatagi jellegű területeket találunk kevés növényzettel, mert hisz nincsen termőtalaj.
Ezzel a kevés csapadékkal nem tudjuk megmagyarázni, a hatalmas jégtömegek keletkezését. Fel kellett tételeznünk, hogy a dér is
közreműködik a jégtáblák vastagitásában.Svalbard körül, Grönlandban és az alaszkai partokon végzett megfigyelések megerősítik Cholnoky nézetét. A dér hatalmas tényező a jégtakarók kifejlődésében.
A jég felületén, ha az mégoly simának látszik is, vannak kisebb-nagyobb kidudorodáiok.
Ezeken a kídomboioló pontokon legerősebb
e lehűlés, ezért út jelennek meg először a
dércsomók. Egy-két centiméter átmérőjű kis
dércsokrok jelennek meg a kis dudorokon.
Szemügyre véve láthatjuk, hogy csupa apró
kristályokból szövődnek össze. Minden kristály a jég szabályos, hatszöges rendszerű lemezkéjérek, csillagjának, vagy
pálcikájának
stb. formájn. F.rdekes látványt nyújt a 2—3
cm magas íérlokrocskákkal telenőtt jégfelület. ArcUm-ki hosszú, merev tűkből álló dércsomókat ír lc a Dé'.i Sarkról.***)

Apróhirdetések
A következő napra csak clelutjn 5 öraig fogad «
apróhirdetési a klndóhlvatat

ADÁS-VÉTEL
Kűlönbejáratu bútorozott szoba fürdőszoba
használattal kiadó. —
Szilágyi u 4.
Kűlönbejáratu villanynyal ellátót' bútorozott
szoba kiadó. Hullám-u.
8 , ajtó 1., vizloronynáL
Najykertes villában bútorozott szobák kiadók
konyhahasznála'tal Újszeged, Felsőkikőlő^o"
2 szám.
Elegáns bútorozott szoba fürdőszoba használattal julius l-re kiadó. Attila a. O, I ! .
6. sz.

déken is látott dérbokrocskákat, de ez utóbbi
jelenséget nem tapasztalta.
A sarki jégre hatással van meg — végűi —»
a tengeráramlás is. A Golf áram, mikor Európa
partjain megtörik, két ágra bomlik. Az egyik
Szép uccai bútorozott
Canari áramlás néven visszatér az egyenlítői
szoba fürdőszoba haszáramhoz, a másik ága pedig Britannia és
nálattal és kapnkuice^ai
Norvégia partjai mellett suhan el és innét
1—2 személynek azonSvalbard érintésével az Északi Jegestengerüe
nalra kiadő Vitéz u. 15r
fltt Ezen Ithaladva Grönland partjai mellett
em 1. ajtó.
keskeny helyen, nagy sebességgel rohan el a
hideg viz (Grönlandi áramlás) jégtorlasuokat,
Lakás - Üzlet
jéghegyeket, hatalmas jégtáblákat cipelve maHárom szobás íakás és
gával. A Golf áram a középamerikai szigetese
egy szobás, minden időportokról igen soft fát, törzset, gáflyat raga<3
be beköltözhető. Tud
el és ezeket javarészt Svalbard és Grönland
partjain rakja le. Ez az uszadékfa nagy ál- Sajka ucca 12.
dás az eszkimókra, mert tüzelőanyagnak és sáTakaréktár u 6 egy ndtorfának egyaránt alkalmas.
vari 2 szobás modern
A sarki tenger áramlásaihoz különösen Aniundsen »G/öa«- és Nansen korszakalkotó »Fram«expedlciója szolgáltattak nagyon Ton'o; és írtékes adatokat. Az előbbi kutaióut
során
Amundsen felfedezte az északnyugati átjárót,
amelyet a tengeráramlás tart időnként nyitva. Az utóbbi expedíció során pedig a »Fram«
felküzdötte magát a 85° 57' szélességig, rhonnét.a tengeráram sodra (drift) dél felé terelte
a hajót, amelyet Nansen a jégbe fagyr.sztott,
hogy így érje el a sarkot A *Frarti* egész utján mindenfelé mélységmérést végzett, igy kitűnt, hogy a kontinentális talapzat Euráziától
északra körülbelül a 80° szélességi körig tart,
és a tengeráram sodra (drift) végig óceánikus
mélységek fölött vezet, tehát az északi póluson Is óceánnak kell lennie és nem lehet ott
szárazföld! A sarki áramlatok egyszersmind
azt is bizonyítják, hogy az Északi Jegestenger
és az Atlanti öceán nemcsak morfológiai, hanem hidrológiai kapcsolatban L. vannak egymással.
A sarki tenger hatalmas jégpáncélján nem
könnyű dolog kijelölni a pólus pon'o. helyét. Egész sorozat csillagászati helymeghatározásra volna evégből szükségünk, de az eredmény csak pillanatnyi értékű volna. Ugyanis
— amint láttuk — a sarki tenger állandó áramlásban van, és a pólus fölötti jégmező is szüntelenül változtatja helyét. Azonban a Pólus
pontos kijelölésére nincs is szükségünk, mert
a viszonyok a Sarktól 100—200 km-nyi körzetben változatlanok.
(Folyt köv.)

Ha a hőmérséklet 0°-hoz erősen közeledik,
a jég fokozatos erősbödéssel pá.o'og. Am a
dérbokroc kák a párolgást akadályozzák, ezért
minden bckrocska alatt 3—4 mm magas dombocskát látunk, amelyet az el nem párolgott
jég alkot. Később, ha további dér, vagy deres hó rakódik a jégre, azt látjuk, hogy a dérbokrocskí.k körül kis szabad terek, 3- 4 cm
átmérőjű, elliptikus terüle'.ek maradnak, a sík
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
közöket pedig ei epi a hó, vagy a dér. LehetNyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
séges, hogy a dérkrpződéskor egy kis szél
Illrlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
fujt és ez okozza az ilyetén elhelyezkedést, de
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
a jelenségnek pontos és kielégítő okát ezídeig
még nem ismerjük. Arctowski a déli sarkviIIERTELENDI WIHALYNÉNAK a Szegeden, Pá.
rísi.kórut 22/b. szám alatt levő
*) Bővebben l. U. Nobilc: Az .Ilalia. északutja. Átdolgozta dr Henda L Délmagyaregyik ügyfelem á'.venni szándékozik Felhívom a
ország kiad. Szeged, 1930.
•») Alföldünkön állag cvt rtOO mm-t ér ei a netán létező hitelezőket, hogy követeléseiket három napon belül irodámban joJcntsék be, mert
esa;>adék.
ezen idő eltelte után bejelentett követeléseket ügy***) H. Arctowski; nie antarktischcn Fisvrr
felem figyelmen kivül hagyja.
háltnisse Pctcrmonns Mjtth. ErgAnzungsheft No
D r . Magyar
István
ügyvéd,
141. tjotha, 1903. pg. 76.
Szexed, Vár u. 7. sz.

szatócsüzletét

és es?y accai 2 szobából álló lakás, esetleg
irodának vagy rendelőnek is kiadó

Részletes ügynököt
felveszek üzletszerzésre.
Referenciával
.Szorgalom* jeligére kiadóba.
3 szabás modern urlakás kiadó. Báró Jósika
u. 14. Megtekinthető 10
—12-ig.
Saoba, konyhás lakás,
mellék helyiségekkel ki
adó. Szilágyi u. 3.

y&msm

Divat

cipők fcWr
12.50.tt,
R rnfté8
"
férfi cipők feketo
Ta anyagból 14.50 Ml
Nöi
szürke lak
disszel

ElnSrendtl ctpA- T J

f»«te»

l»Tití*

dlvatcipéiz, Fckelesos ncca Zt

Mindenes főzönő állást
keres azonnali belépés,
re. Madách u. 23.
Meghízható éves bizonyítvánnyal be;árő;iőt
délelőttre felveszek. —
ComboS Dug ncs u.2 .

Égy bizonyos! 06
o l e í r t n es

tztpen

fest, tisztit
O r . O c r f l , Arany J&non n. 8.

Kisebb család, esetleg
inasán* o% könnyű ház.
tartásán tik vezetékét vál
la'ná vidéki jobb kö
zépl q!"u asS'ony. Iloss/u
bizonyitv-iny jeligéé.

Motorkerékpár:
Pneh
250-es, itünő állapotban eladó. Sárkány a.
4. szám.
MODEBN

BÚTORT

0<fl«,

ebéűlö. art.

uoba,konvSa>tKrwk

11ERCZOG

mltaartaloanöl nadelien Ersaébet rak*
part 19. - D l f m e a i M
Költségvetést
N

Szebbnél szebb
Meayawonyoknak alkatn u a|«ad«fc, robersenaak
Unom barlaay&k. calpkéa
krndAk, paplanok. aastalnerotrk, a I t f t k i é k k M
kapbalók a
80

»VŐFÉLYHEZ«
rmwll f l i i M b o l l k t i
K l a u z á l tér 9. •«.
Eladó a Belvárosban
réiíóa fennálló fűsxer
és csemege üzlet, cca.
6—800 P.yel átvehető.
Ajánlatok íüzlet« jeligére a kiadóba kéretnek.

Goermekszandálok

piros, barna, kék bőrből
elsőrendű kézimunka

25

számig

P 2*98
LászlóAruház
Tisza La|os körül és
K&rolyl ucca sarok.
Kiállításra késztilt finom
modern
e b é d l ő
o'.osón eladó. Szötlőssy
milasztnlosnál, Felsűtlszapart 23.
286
Leánder, aspidistra (kukorica levél), bőrkabát
férfi cipő eladó Horhy,
M. u. 22., I. em. 5. a

A legszebb
fQrdödresszek
legolcsóbban ü Magyar
Harisnyaáruházb*n, Károlyi ucca 8.
50

KÜJLÖNJFÉLÉK
Royal i ó;ép bérbeadó
igen olcsóért. Hir seb,
roljtár u . 22.
Nag>x>n l;cve„et ha^z.
nált egypárevezős colnak elidó Lincz Jenő,
Széchenyi tér 13. ug\ anott finom krém szövet
nadrág eladó
ElaHö porszivógép ágybetét, rajzasztal. táska
gramofon. Szt. l.á.^zlóucca 22

tnSXEHX1
46 é\es nyugdíjképs,
özvegyenilíer megismerkedne házasság céljából
3D—10 éves
szerény
igényű növel, ki gyermekemnek
pondozója
lenne Némi hozomány
megkívántatik. »46")2
jeligére.

