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Az őrgróf ur
és a szegedi polgárság
Pallavicini György őrgróf ur a képviselőház
utolsó ülésén beszédet mondott s felhívta a
mai fiatalokat, hogy kérdezzék meg az öregeket, igaz-e, hogy a Habsburgok alatt nem
volt álláshalmozás s akkor lehetett kenyeret
keresni a diplomával.
Bethlen István gróf politikai programjából
csak egyet tartunk helyesnek s magunkra
kőtelezőnek. Azt, hogy a királykérdést »kikapcsoljuk« az aktuális politikai problémák
sorából. Araig a magyar nemzetben nem lesz
annyi őszinteség és annyi bátorság, hogy ezt
a kérdést az érdekeinek megfelelően oldja
meg — s van e szentebb önzés, mint a nemzeti érdek, — addig jobb a qaieta non m<>
oere, jobb nem is beszélni arról, amit megoldani nem tudunk, de a megoldás minden
kísérlete csak túlfűtött izgalmakat idézne fel.
A magyar legitimizmus uraitól mi nem veszRzük rossz néven, hogy legitimisták, de ro6sz
néven vesszük azokat az indokokat, amelyekkel álláspontjukat indokolják. Állást foglaltunk az ellen a legitimista és grófi argumentum ellen, amelyik annak idején szembefordult a Rotbermere-akcióval, mert —
ahogy a gróf ur akkor tgondqtta, — ha az
akdó. sikerre vezet, búzatermő'magyar vidékeket c&totaak vissza az orázághöz t a bőizatermö vidékek visszacsatolása a buza Arát
csökkenteni fogja. A magyar legitimizmusnak
egyik vezéregyénisége akkor a Rothermerpféle revizió ellen küzdött a magyar buza árának védelmében. '
S most az őrgróf u r a magyar fiatalságot
akarja »beszervezni« azzal .ex argumentummal, hogy a Habsburgok alatt nem volt. álláshalmozás
az öregek tanúsága
szerint
Eszünkbe jut az öreg anekdőta, amikor a
Pallavicini őrgróf u r által tanuképen idézett
mai öreg a fenencjózsefi időket airta vissza,
— Istenem, az volt a j ó idő, az emberek akkor még tudtak szeretni Ami valamikor vicc
volt, tréfa, anekdóta anyaga, amin valamikor
mosolygott a jókedvű ország, azt most argumentumnak szánja az őrgróf ur. Ml diem
vagyunk legitimisták, de ipégis rosszul esik
látni azt, hogy ilyen módon kompromittálják a magyar legitimizmust a magyar legitimizmus vezérei. Lehet, hogy jönnek még
olyan idők, amikor a legitimizmus követelésének nemzetépítő ereje lesz, lehetnek még
a történelemnek olyan változásai, melyek a
nemzet érdekében félretételét
parancsolják
majd minden dogmának s a nemzet ügyét a
legkisebb ellenállás irányában esetleg olyan
irányt« terelik, amelyen a legitimizmus is
szolgálatot tehet, — szabad-e akkor nem a
legitimista gondolat ellenfeleinek, hanem a
legitimizmus reprezentánsainak flyen gyerekes, komolytalan,
demagógargumentummal
hozzájárulni a legi imizmús lejára! ásához.
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rágzó gazdasági feltételei Juttatták kenyérhez
a fiatalságot, nem pedig a Habsburg-uralom.
Hogy. merészeli az őrgróf u r futóbolondoknak nevezni azokat, akik ha a királykérdésben álláspontot kellene elfoglalniok, más meggyőződést vallanánalc, mint a magyar politika parforoe-vadészái? Tudja-e az őrgróf ur,
hogy a magyar törvényhozás sem állott azon
az állásponton, amiről ő Ítélkezik a jószimatu
bölcsek és futóbolondok felett

ros (polgárságának. Ennek a városnak polgársága nem hajlandó a futóbolond elmclet
megalapítóját és hirdetőjét a maga polgári
politikai meggyőződése képviselőjének tekintem. Ez a polgárság ugy látja, hogy a maga
demokratikus és liberális politikai manifesztádóitól távol kell tartani az őrgróf u r a t aki
a más meggyőződésen lévőket futóbolondoknak
tartja s aki öreg anekdótákból meriti az argumentumokat közjogi és alkotmányjogi felfogása
számára. A szegedi polgárság politikai
S talán m i szóvá sem tettük volna az őrgróf ur csudálatos diagnosztikáját, ha az őr- állásfoglalásának az őrgróf u r megjelenése
gróf ur nem jött Volna le kevés idővel ez- nem ad súlyt, a magunk polgári állásfoglaláelőtt Szegedre, hogy hitet tegyen a demokrá- sának súlyát pedig sokkal többre becsüljük,
cia és a liberálizmus mellett Erre a tanúság- mint hogy az akció közösségével a futóbolond
tételre nincs szüksége sem a liberálizmus- elmélet hirdetőjének m l adjunk jelentőséget
nak, sem a demokráciának, sem Szeged vá- I és tekintélyt

A két amerikai oceánrepOlőpllót a
szerdán este Berlinbe érkezett
Harbour Gracefól 18 6re «tolt repüllek Berlinig — TelfesHményök: világrekord

Newgork, julius 8. Máilem és Griffin
rikai pilóták éjfél óta a z Atlanti Óceán feltűr épülnék. A két pilóta kedden h a j ú d b a n
világkörüli repülésre startolt a Newyork mellett
fekvő
Lloydbenettfjeldi
repülőtérről,

hogy megdöntse ( M és

cla pi-

lóták világkörüli repülésének kilencnapos idÖrekordját Mattern és Griffin hal nap alatt
akarják körülrepülni a főidet.
Az első nap délutánján öt óra hét porckor
viszontagságos u t után elérték utjuk első állomását, az újfundlandi Harbour Grace kikötőjét, ahonnan rövid pihenő «után nekivágtak az Atlanti Óceánnak. Newyorktől Ujfundlandig igen sok bajuk volt a . köddel.
Kétszer is eltévesztették az irányt s már Harbour Gracet is elérték, sőt száz mérfölddel
tul is repültek rajta, amikor . észrevették,
hogy eltévedtek ás kénytelenek voltak visszat é r ő i Harbour Graoeban két napra való üzera-

anyagot és élelmiszert vettek fel a repülőgépre. Az Atlanfc Óceán felett az időjárás
valamivel' kedvezőbb.
Berlinből Jelentik: Mattern és Griffin szerdán délután 5.30 órakor mer/érkeztek Berlin
"rtpúiBtérre.

A*

omerikai püófák az elsók, akik leszól- •
Irfi nélkül el jutottak Amerikából Ber- *
tinbe.
Útjukat Harbour Graceból Berlinig 18 óra
és 10 perc alatt tetiék meg. Teljesítményük!
minden tekintetben rekord. Uj-Fundlandtól az
i r partokig tartó ooeáni utat nem egészen
12 óra alatt tették meg, ami eddig még egyetlen océánrepülö.isk
sem sikerült. Az ooeáni
felett óránként 250 kilométeres .-tebességgei haladtak. A két pilóta még az este tovább startolt Moszkva feli.

helyzet kritikus
A franciák nem hajlandók engedni «4.2 milliárdos követelésükből — Herrlot elzárkózik a németek politikai
feltételeinek teljesítése elől
MacDonald s »A konferencia sikertelensége katasztrófába kergetné az egész világol«
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Lausanneból jelentik: A* lausannei konferencia
befejezésére minden előkészület megtörtént.
MacDonald miniszterelnök, a konferencia elnöke, bizonyosra veszi, hogy a legújabb kompromisszumos javaslat, amely — mint tegnap
jelentettük — 2.6 milliárd aranymárkában állapítja meg azt az összeget, amelyet Németországnak a jóvátételi kötelezettség megszüntetése fejéhen fizetnie kell, lehetővé teszi a
megegyezést és intézkedett is a hat meghivó
hatalom plenáris ülésének összehívása ügyéw
ben.

A praeter és a propter prepozíciókat téveszti össze ez a fejetetejére állított logika. A
Hahsburgok időjében nem volt álláshalmozás? Hát nera volt álláshalmozás m á r az is,
hogy egy személy volt Ausztria császára és
Magyarország királya? Ebbe a felséges álláshalmozásba sem szívesen egyeztek bele a magyar politika örök kurueai. De talán nkkor
A kompromisszumos favaslatof,
más is volt Magyarországon, nemcsak Habsburg-uralom s talán a meg nem csonkított amelyet Francqui belga szakértő
tervezete
ország mefi nem csonkitolt életereje és vialapján b í r Walter Laylon angol pénzügyi

szakértő dolgozott ki, általában véve mindenütt kedvezően fogadták, csak a franciák
részéről nyilvánul
meg még mindig ellenállás, de ez sem annyira a kompromisszumos
javaslat pénzügyi része ellen, mint inkább
a németek Legújabb politikai követelései ellen. A francia válasz dönti el a konferencia
további sorsát.
Lausnnneból jelentik: Szerdán délután megkezdődik a lausannei nemzetkőzi jóvátételi
konferencia utolsó hivatalos
tanácskozásai.
Délután 4 órakor MacDonald lakásán tanácskozott a konferencia elnöksége, majd MacDonald, Herrio' és Papén részvételével hármas tanácskozás volt, ezután összeült a hat
meghivó hatalom, hogy megvitassa a záróülés jegyzökönyvének szövegét
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Erről az ülésről francin forrásból olyan hir
szivárgott ki,
hogy
létrejött a várvaoárt
megegyezés a németek és a franciák közölt
A megegyezés szerint a németek a jóvátételi
kötelezettség megváltása fejében 3 milliárd
aranymárkát fizetnek, ezenkívül állítólag megegyezés jóit létre a németek politikái követelései ücvéhen is. Ezek a hirek, amint az
esti órákban kiderültek, túlzottak voltak. A
hatos tanácskozást az esti órákban is folytatták és a német delegátusok az esti tanácskozás
alapján a helyzetet aggasztónak mondják: A
franciák a tanácskozás alatt nem voltak hajlandók engedni maximális
programjukbólHerriot kije'entette, hogy a ném^^klől
várt
összeg 4.2 milliárd márkánál semmi esetre sem
lehet kevesebb Herriot a németek politikai
követelései elöl is mereven elzárkózott és még
akkor sem volt hajlandó engedményeket tenni, amikor MacDonald kijelentette, hogy a
konferencia sikertelensége katasztrófába kergeti az egész világot.

Német politikai körökben az esti órákban
az a felfogás alakult ki, hogy sikerül a meg
egyezés. Herriot viszont ujságirók előtt olyan
értelmű kijelentést tett hogy a német pollti
kai követelések kérdésében nem hajlandó visz
szavonulásra.
Angol részről bizakodóan Ítélik meg a lielvzetet

Eltel 11 órakor
ért véget a hatos tanácskozás

anélkül, hogy sikerült volna a franciák és a németek közötti ellentéteket
áthidalni.
A tanácskozásokat
csütörtökön
folytatják
Szerdán éjszaka a francia pénzügyi szakértők ismét áttanulmányozzák a németek ujabb
javaslatait.
Beavatott körökben a lausannei
kritikusnak mondják.

Zombory főügyész,
Zobay főügyészhelyettes
és Tarajossy ügyészségi elnök

helyzetet

m
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nyilatkoznak a bíróság, a vádhalóság
és az ügyvédi kar harmonikus együttműködéséről
50Ä1

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
- Dr. Zobay Ferenc főügyészhelyettes
hivatalos lap közölte a szegedi főügyészségen,
a kővetkezőket mondotta:
illetve a szegedi ügyészségen történt kineve— Ezerkilencszázhuszonhat óta vagyok elzéseket. A kormányzó a nagytudásu és elismert munkásságu
dr. Boron Dezső fő- nöke a szegedi ügyészségnek és elmondhaügyész nyugalombavonulásával megüresedett tom, hogy ezen idő alatt valósággal összefőügyészi széket az eddigi föügyészhelyeltes- nőttem az ügyészséggel, az ügyészi karral és
sek dr. Zombory Jenővel töltötte be, helyet- mondhatom, nehezemre esik megválni onnan.
tese dr. Zobay Ferenc, az ügyészség eddigi Az igazságosság és az objektivitás voHak azok
irányították.
elnöke lett, mig az ügyészség elnöki székébe az elvek, amelyek munkámat
Ezeket az elveket igyekeztem érvénjesiteni a
dr. Tarajossy Béla tőrvényszéki biró került
hírósággal és az ügyvédséggel való harmoA kinevezések általános örömet keltettek nikus munkámban. Azt hi-wm, hogy célom
a jogászi társadalomban, mert a kinevezéseksikerült is. U j poziciómb.in is ezek a régi
ben az érdemek elismerését látják. Az újonelvek
lesznek irányadóim. ..
nan kinevezett főügyész dr. Boross Dezső tá- • •
a
•'
•• .
<••.. ••.
'•
vozása óta már eddig is vezette a főügyészséDr. Tarajossy Béla, az ai ügyészségi
get. A ki nevezeiteket hivatali kollégáik és a
elnök
szegedi ügyvédi társadalom
gratulációkkal
halmozta el. A kinevezések között a legérde- még régi bírói szobájában dolgozgat
kesebb dr. Tarajossy Béla tőrvényszéki biró
— Elnökké való kinevezésem megtörtént
ügyészségi elnökké történt kinevezése. Dr. Ta- azonban ezideig még nem vettem át az ügyészrajossy eddig mint egyesbiró működött a tör- ség vezetését. Jelenleg is még a bírósághoz
vényszéken. Egyike volt a legkiválóbb kép- tartozom, ezért most tru'g nem nyilatkozhazettségű büntetöbiróknak.
/
tom az ügyészség elnökének nro«ram iáról.
A Délmagyarország munkatársa felkenes'e
m kitüntetetteket és megkérdezte, hogy mi
a programjuk uj megbízatásukban.

I debreceni kereskedők,
Iparosok és monkanélkBIIek
tüntetése

Dr. Zcmbory Jenő föuovétz
a következőket mondotta:
— Régi ember vagyok, több mint egy ne(Budapesti
tudósítónk
telefonJelentése)
gyedszázad óta dolgozom az ügyészségen. Ezután is azon a régi csapáson kívánok haladni, Debrecenből jelentik: A debrereni kereskedők és iparosok együLe; tüntelő sztrájkja
amelyen eddig haladtam.
minden zavar nélkül folyt le A város uccáin
— Programom nem lehet, engem az eskü
lünletö sétál rendeztek. A
és a törvények irányítanak. Célom és fel- a munkanélküliek
adatom csak egy lehet: az igazság keresése, felvonulás simán zajlott le, a rendőrség nem
akadályozta meg a felvonulást
amire eddig is minden erőmmel törekedtemEzt a célt csakis az igazságszo' általát öszszes tényezőinek harmonikus együttműködésével vélem megvalósítani, amiről eddigi működésem alatt is bizonyságot leltem. Az igazság kiderítése érdekében szüks.g van a bíróság, az ügyvédi kar és a vádhatóság egylttrs, I
(Budapesti
tudósítónk
telefonj dentése)
harmonikus működésére. Remélem, hogy ez ;
Szerdán este a Gellért-rakpartról összeölela harmonikus működés továbbra is fenn fog
kezve a Dunába vetették magukat: Horinith
állani az igazságszolgáltatás tényezői között
Erzsi és Halát: Joli varróleányok. A parton
Dr. Zombory Jenő még néhány elismerő és nagy tömeg les'.e izgatotian, hogy siker.il-o
értékelő szót ejtett a szegedi birói és a sze- a két
gedi ügyvédi kar magas nívójáról és ezzel
összeölelkezett leánvt a motoros m n
a beszélgetés véjjet ért
tőknek kinwneaiók. A ment s sikerült a >
leányt eszméletlenül vitték ki a partra.

Két varrélány összeölelkezve
a Dunába ugrott

Szerdán este Szeged társadalmi
lelkesen ünnepelte a Szagod FC
sikerét
(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 )
Szeged társadalma szerdán este a Tisza kerthelvíségében nagyszabású banketten ünnepelte a Szeged
FC-t abból az alkalombői, hogy Szeged szintit
vissiavitte az első ligába. A megjelentek lelkes n
tüntettek a csapat mellett «mely lehetővé »ette.
hogy Szeged ismét a legelső magyar futballcsapatokkal egy sorban szerepeljen.
Az első felköszöntőt dr. Hedry Miklós foor os,
egyesületi elnök mondotta, aki beszédében kiemelte, hogy Szeged számára fontos jelentőí'gi
a julius másodiki győzelem, ünnepélyes ígéretet
tett, hogy a klub továbbra is lelkesen fog küzdeni
Szeged színeiért. Felhívást intézett Szeged társ*,
datmáboz, hogy fogjon «aaae és tamogMsa a m patot, ne engedje az értékeket devalválni •.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármestert lelkes' éljenzéssel fogadták a megjelentek. Nagyobb beszédében hangoztatta, hogy szívesen Jött el ar ünnepségre, ahol Szeged sikerét kell dokumentálni.
Súlyos csapások és nehézségek ellenére a Szeged
FC tovább küzdött és ennek a munkának meg is
van az eredménye. Hiszi, hogy a csapat megfelelő
helyet fog Szeged nzama.a biztosítani az etts «Hatályban Is Annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a város pénzügyi bizotisága
közgyűlése méUányotal fogja ezt a m ű n k « és a város
anyagi helyzetéhez mérten támogatni fogja a'Csapat további működését.
A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után Tér
György Agy vezető alelnök köszönetet mondott a
játékosoknak és megállapította, hogy a Szeged
FG a maga elé kitűzött feladatot is célt teljesítette: Szeged szmeit győzelemre vitte. .. Vázrita,
hogy az egyesület megalapításában és sikeres működésében eredménves munkát végeztek: SteSi 5 a
dor, dr. Hed*y Miklós, Gergely Jenő ügyvezető elnök, Groseer Andor főtitkár, Bee* Pál, Pkfc Lajos, Czappán Szilárd, BKtcher Viktor, Kovács István és dr. Barh Lászlö. A vállalt feladatat teljesítettük — mondotta —, nem büszkén, de'boldogan, nem hozsannázó de a kötelességteljesítés
érzésével várjuk és vállaljuk az uj kötelességeket.
Bástyái Holtzer Tivadar felszólalásában kiemelte,
hogy a szegedi közönségnek nagy rész« van abban,
hogy győzelemre sarkalta a csapatát és Szegőd
büszke lehet erre a csapatra. A hosszantartó, Mikes ttps után S*etn Sándor tiltakozott a budapesd
¿(nyomási kitértetek ellen. Szegőd nem fog a 1*10 m
efoveanl a a » n 4 t Jogokat és meg fogja védeni
győzelme* munkáját Begavá 1 Back Károly a Sz,VK
nevében köszöntötte a Szeged FC-t, végül a játékosok nevébeD Rfeu Lajos és Sehmidt Lajos szólaltak fel.
..^.
Az ünnepi vacsorán a Délmagyarorszigl Labdarugó Szövetség képviseletében dr. TóCb Gyula elnök jelent meg. Táviratilag gratuláltak a Szeged
FC sikeréhez: a profi szövetség, a Ferencváros, a
Hungária, a Bocskay, az Attila, a III. kerület a
Nemzeti, a Budai 11, Salamon Béla, Sziklay Jenő
és a DLASz.

Fotóanyag...?
Angol

IMPERIAL
Lemezek, tekercs és csomaofilmek. angol

S. C. P. pázféity és SSLTONA
önszlnexöpaplrok.
Kapható:
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Jövő évi költségvetésnél
keservesebbet
még nem állított össze Szeged
,

Jelentősenfelemelika pótodét - 70 helyett 100 százalék ?
A polgármester a város helyzetéről

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
számvevőség m á r erősen dolgozik • város jóvá évi költségvetés-tervezetének összeállításán
éi talán soha nem végzett még olyan nehéz
munkát, mint most A háború után, az inflációs Időkben sem volt könnyű dolog a
költségvetés összeállítása, hiszen a korona értéke napról-napra változott és senki sem tudta, hogy a papirkoronában megszabott költségvetési tételek milyen kicsire zsugoródnak
össze, mire a megvalósítás állapotába kerülnek. A város helyzete akkor még is lényegesen könnyebb volt, mert hiszen a bevételek
szinte óráról-órára emelkedtek, a kiadási kötelezettségek viszont elvesztették minden .elentőségüket. A Város a háború előtt és a háború alatt csinált és a százmillió koronához
igen közel j á r ó adósságait néhány vagon buza árából fizette ld és igy megszabadult a
tartozások horribilis kamatterheitől is. Most
a helyzet teljesen megfordult A városi terhek csők kenésé re nem lehet számítani, ezzel
szemben a bevételek egyre gyorsabb fokozatokban zsugorodjak össze. Reális költségvetést ilyen körülmények között szinte lehetetlen
összeáll! tani.

A helyzet azért nehéz,
mert jól
tudjuk,
hogy á polgárság leherblróképességét teljesen
kimerítik már a meglévő közterhek, sőt a
gazdasági válság fokozódása következtében ez
a teherbiróképesség is jelentékeny mértékben csökkent, tehát nagyon
problematikus,
hogy a költségvetés problémáját
reálisan
meg lehet-e maid oldani a pótadó felemelér
il; "
sével

A polgármester elég sötéten látja a város
pénzügyi helyzetét, pedig kétségtelen, hogy
a város terhei az utóbbi hetek alatt jelentékeny arányban csökkentek. A tisztviselők fizetésének csökkentése, valamint a függő kölcsönök kamatlábának leszállítása következtében a város költségvetése eddig több, mint
félmillió pengővel tetier mentesült, ami tizenötezer pengős, léhát redukált pót adószázalékban kifejezve (óbb, mint harminc százaléknak felel meg. Igy tehát, ha a földbérjővedel.
mek további csökkenésére nem kell számitan!
— hiszen a háború óta a város földbérjövedelme a háború előtti jövedelemnek m a j d
egy harmadára esett vissza — ez a tehercsökkenés fedezi a pótadószázalék értékcsökkenését Ilyen körülmények között tehát nem elkerülhetetlen szükségesség a pótadó emelése.

Megdöbbentő gyilkosság
Smés és s m
é
k
m ember elOtt egyflatallegény tejsi
sokkal megült egy battonyal aissonyt — A piac kOiOn»
lége meg akarta lincselni a gyilkost
(A Délmagyarország munkatársá>ól.) Szerdán a kora teggeli órákban szörnyű gyilkosság történt Mezőkovácsháza piacterén száz
és száz ember -szemeláttára. Egy fiatal legény több fejszecsapással megölt egg aszszonyt. A gyilkost csak a csendőrök erélyes
közbelépése mentette meg a feldühödött tömeg
bosszújától.

okáról faggatták a csendőrök
hályt, de

Lipták

MS-

a legény minden felvilágosítási

Az eddigi jelekből valószínűnek látszik,-hogy
nem egyszerű veszekedésből kifolyólag tör*
Erről a most készülő költségvetésről dr. Sotént a gyilkosság, hanem Lipták előre készült
mogyi Szilveszter polgármester a kővetkezőA gyilkosság reggel 6 és félhét óra között tettére. Ezt bizonyttja az is, hogy a baltát,
ket mondotta: ~
mialatt az asszonnyal beszélgetett,
kabátja
történt
— Nyári szabadságomat augusztus közepén
alatt rejtegette. Állítólag a legény még BatKezdem meg, mert részt akarok venni a jövő
tonyáról ismerte az asszonyt, akivel haraA piacos asszonyok soraiban
évi költségvetés közgyűlési tárgyalásán. Ugy
gos viszonyban volt Szerdán reggel Lipták!
árult zöldséget Bíró Györgyné battonyai asz- azért mert a mezőkovácsházai piacra, mert
érzem, hogy
.
.
.
szony. Biró Györgyné beszélgetésbe elegyedett tudta, hogy az asszony is oda igyekszik és
Lipták Mihály 26 esztendős végegyházai le- hogy ott találkozhat vele.
ennél keservesebb külségvetést még
nem.álWoft össze soha Szeged.
génnyel. A beszélgetésből veszekedés tett A
A csendőrség a gyilkost letartóztatta,
az
legény hevesen gesztikulálva rontott neki az
Egyelőre halvány fogalmam sincs arról, hogy asszonynak, majd a piac közönsége borzad- esetről pedig telefonon jelentést tett a szegedi ügyészségnek. Zomborg János vizsgálóhány százalékos lesz a jövő évben a községi
va tóttá, hogy a legény baltát ránt elő és
pótadó, azt azonban biztosra vehetjük, hogy azzal ütlegelni kezdi az asszonyt. A rémülettől bíró és a törvényszéki orvosszakértő csütörlényegesen magasabb lesz, mint volt ebben senki sem mert beleavatkozni a verekedésbe tökön reggel kiszáll Miezőkovácsházára a vizsgálat, illetve a boncolás megejtése végett. Lipaz évben, pedig az idei költségvetés az első Biró Györgyné sikoltozva menekült a kosarak
a város történetében, amely ötven százalék- kőzött a vadul csapkodó legény elől, de Lip- ták Györgyöt a helyszínen vsló kihallgatás
után beszállítják a szegedi ügyészség fogháBál magasabb pótadóval dolgozik.
ták Mihály mindenütt a nyomában volt és
— A pótadó kulcsa ugyanis az idén het- ott ütötte, ahol érte. Az egész jelenet néhány zába és rövidesen bíróság elé állítják.
ven százalék. Tavaly még az volt a helyzet, pillanatig tartott •
amikor a költségvetést összeállította a közgyűlés, hogy' minden pótadó-százalék húszBíró Györgyné, solyos sebekkel
ezer pengő bevételt jelentett a város számáo fefén, lerogyott a (Kidre.
ra, ma azonban már nem jelent tizenötezer
*
t .''
1 r
pengőnél többet, mivel a házbérek igen nagy- A legény a földön f/ekvő asszony fejire még
mértékben csökkenlek a város egész terü- egy utolsó csapást mért, majd baltáját a
Budapest, julius & Rátshag Vilmost, a Konvédletén. Ha tehát azt akarnánk, hogy pótadó kabátja alá dugva menekülésre fogta a dolucrai
polgári iskola tanárát a minap őrizetbe vette
cimén a városnak a jövő évben is ugyan- got. Addigra a piac közönsége is felocsúdott.
a
rendőrség
o^irathamisitás miatt Rá1«kay 1923-ban
annyi jövedelme legyen, mint amennyit az
Asszonyok,
férfiak,
gyermekek
tanári
oklevelet
hamisítóit és azzal be tudott keidén biztosított a hetvenszázalékos adókulcs,
rohanták meg a gyilkost.
akkor
rülní a főváros szolgáltába A Honvéd-uccai polA tömeg percek alatt földreteperte Liplákot gári iskolába osztották be és zavartalanul vém pótadó kulcsát körülbelül 14 száés ha a csendőrség hirtelen közbe nem lép, gezte tanári munkáját hamis okfue'e alap] in.
zalékban kell
megállapítanunk.
meglincselték volna.
Védője már a rendőrségen e'öterj^sztést tett
Mivel azonban a város bevételei minden voA szerencsétlen asszonyhoz azonnal orvnst hogy helyezzék szabadlábra, miután cselekménye
nalon visszaestek, a kiadások csökkenése pe- hívtak, de az orvos már csak a beállott ha- 1923-ból származik. Az elévülési időtartam ugyanis
dig rifem áll arányban a jóvede'em-csökkenés- lált konstatálhatta. A gyilkos baltája körülót Sv. ilyenformán Rátskay cselekményének bünsel, valószínűnek látszik, hogy
belül
tethetősége elévült.
elkerülhetetlen lesz a pótadó kulcsátizenöt—hosz halálos csapást
A rendőrség nem fogadu er a védő előterjesznak további emelése és igy könnyen
mért az asszonyra. Biró Györgyné fejét telje- tését, har.em ugy döntött, hogy a kérdésről a
megtörténhetik, hogy c pótadó még
sen szétverte a legény. Több helyen is talált bíróság hivatott határozni és ezért Rátskayt áta száz százaléknál is
magasabbra
az orvos sérüléseket, igy főleg a háton és a kísértette az ügyészség fogházába. \agy Pát vizs.
emelkedik
lapockákon, amint a gyilkos a menekülő asz- gálóbíró most az ügyet megvizsgálván, szabadszonyt hátulról ütötte. Az orvos azt is megál- lábra helyezte RdtsMyty miután elfogadta az érlapította, hogy Biró Györgyné azután hogy a velést hogy az ügy elévült. Az ügyészség felfolyaföldre zuhant, még néhány [>ercig élt.
modott a vizsgálóbírói végzé6 el tea
győződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte
A
borzalmas
gyilkosság
óriási
felháborodást
G Á s p ^ r , Mikszáth Rálmán-u. 5 . sz. keltett a kis községben. A piacforgalmameg•veresek megvételre higaoyt, hamis ctonirogalül.
Dilihán« ékszert, régi arany és ezüstpénzeket 42 akadt, a nép a községháza eié tódult, ahová
mellett legolcsóbban beszerezhetők. F e k e f e V d n
a ¿yilkost vitték a csendőrök. A gyilkosság
«erem a cJmra Baymlnll
Cfor Ko«»nih Lelo« saoárut 18. — Telefon 20-72

Szabadlábrahelyeztík
a diplomabanüslté tanárt, mert
bBncselekményei elévültek

Zálogjegyéi mielőtt eladná

Jégszekrények

vii. r .

GFB fürdőtrikók satfssa. Pollák Testvéreknél
kezdődött et legalább 10 évig tart, amíg ezekbőt a
hullámos vonalakból távolabbi eredményeket érünk
ei, én azonban hiszem, hogy ezek az eredmények az
emberiség javát fogják szolgá'.nt mert ezek a
görbe vonalak fényt visznek a föld méhínek rejtelmes, titokzatos világába és hiszem, hogy nincsen messze az as Idő, amikor ezekbői a vonalakból meg tudjuk állapítani majd, hogy a vdágnak
msta részét mikor fenyegeti földrengés veszedelme.

Meglepő tudományos vizsgálatok
az adelsbergi cseppkőbarlangban
•A tenger apályához és dagályához hasonlóan hullám száguld
kérésziül a földön" — m Nincs messze az az Mö — mondfa
Carnera professzor. — amikor a tudomány meg tud/a állapítani
hogy hol fenyeget a földrengés veszélyei"
Poetumia-Adeisberg, Julhis. Háromszáz esztendeje
arait annak, amikor Galileo Galilei ki marta mondsni először, hogy mégis mo*og « fald. Egy komoly olasz tudós, a trieszit csillagvizsgáló obszervatórium igazgatója, sok-sok tudományos társaságnak világszerte becsült tagja évek óta vég.
sett kísérleteivel
létéivel megállapította most hogy a fold
föld
szilárd kérgének épen ugg san apálya és aagdtya,
mint as óceánnak S$ ez eddig szilárdnak MH földkéreg, mindsn hat áriban épen agg emelkedik is
npad, mint a tenger takre.
Erről a feltűnést kettő megállapításról széf ee
a cikkem és Carnet* professzor kísérleteinek eredményéről éa számolhatok ba

Látogatás az adelsbergi csepp*
köbarlang titokzatos gépelnél.

9

**

sctóia necrwonjole darab Jotogmfilé lemezt halyezitt ü t barlana njrtfisa kórti, • tam « « W
egy évig szabadon hagytaés eaak m l u t á n m e ^
állapiitattuk, hogy a fcgbslvinyabb fénysu^r «
ér « erre a helyre, amely a barlang nyílásától
vssy nyílása alatt százhúsz métar mélységben van
és ahol a főidet milliméterre is csak természetes
erők tudják megmozgatni, hoztuk Ida a műszereket ót hónapit dolgoztunk « gépek öesseáHUdsán
az obszervatóriumban és ót hónapig tartott, amig
a gépek üzeméről megállapíthattam hogy az tőfcéfctes.%

Haloány

fénysugár

világit

Sziklák közé vágott vastag vaskapat emelnek ki
ss asszisztensek a sarkaiból, az acetilén lámpák
elalszanak, rejtelmes, komor, áthatolhatatlan sö.
tétség némán ölel körül bennünket Komor sötétség: évszázezrek óta tartó. Ide nem jutott még
et soha, egy pillanatra sem a napnak virágokat
eyttó és madártojásokat életre keltő melege es
fénye A szem nehezen szokja meg ezt a sötétséget
da amikor megszokta, akkor már észreveszi azt
is, hogy agy halvány fénysugár, gyönge és erőtlen
vibrál a eaeppkőoszlopok között Most felgyui egy
villanylámpa vörös fény* és .magam előtt látok
kát masinát: s tudomány fákíyavivőit Ezekkel
s műszerekkel méri hónapok óta Carnera professor
a föld szilárd kérgének a hullámalt
Az egyik gépen óraszerkezet hajt egy dobot
ezen a dobon fényérzékeny papiros forog Egy
hét alatt kétszer fordul meg a dob és rajta
a papiros. A dob jobb oldalán egy milliméter széles rés fényszórója vékony csíkot dob arra a
szemben álló műszerre amely pontosan öt méter távolságban áll ettől * géptől A vékony sáv
fénycsikj* négy tükörre esik ezek a tükrök egyen.
Mnt átméretben kisebbek egy centiméternél. A
tükrök közfti kettő vékony alumínium lemezekre
van erősítve. ez*k a tükrök tehát fix állapotban
vannak A másik tüdór 0.04 müimétar vastag auminium dróton ióg és megérzi a föld megmozdulásának, emelkedésének és sülyedésének legkisebb
erejét is. A fény a tükrökre verődik, a tükrökről
aztán visszaesik a forgó papirosra, amelyre sávokat
rajzó' A flx tükrök egyenes sávot rajzolnak, az
alumínium dróton lógók pedig hullámos görbét.

Virágos hegy lankás dombján épült Triesztben
az obszervatórium Piros rózsák ás tarka kerti
virágok között állanak a hatalmas csillagvizsgáló
gépek és a kupolás tudományos műhelyek Itt
fogad Carnera Lutgt professzor, az Intézet igazgatója. A tudós már tui lehet a hatvanon, agán
életét a tudománynak szenteli Vizagált* a csillagos lg titkait és kutatta a föld méhének misztikus rejtelmeit. £vek óta foglalkozik a föld apályának és dagályának tanulmányozásával. Amikor
elmondom neki, hogy miért 'zenesem, mosolyogva
mondja;
— Ha kíváncsi tudományos megállapításainkra,
akkor legokosabb, ba eljön velem fostumiába, az
aaetsbergi csepkóbarlangba és megnézi működésben a gépeinket.
Örömmel vállalkozom a kirándulásra A vílág
legjobb utjain, a Karszt néha kietlen, merte, néha
tündérien szép panorámáján keresztül robog velünk az autó a világ legnagyobb cseppkőbír»
lángjába Zsúfolásig martait autóbuszok maradnak
mögöttünk: a világ minden végéről szállítják a
turistákat a barlangba. Egy óra alatt Postumiában vagyunk és a miniatűr, mesébe illő barlang,
vasuton folytatjuk utunkat a fantasztikus alakú
eseppkőoszfopok tündéri birodalmába
Mintha az ezeregyéjszaka regéi kelnének életr«:
olyan ez a barlang A nagy koncertterem után
— Mascagní hangversenyezett itt és könnyes szemekkei mondta, hogy nincsen a világnak még
*gy helye, ahol olyan tökéletes lenne a muzsika
Ez a hullámos
oonal
mutatta
akusztikája, mint ezen a helyen — a professzora töld apályát
és
dagályát.
ral oldalt fordulunk, lassanként eltávolodunk e
A professzor magyarázza a vonalakat:
villanykörték tündéri fényében ragyogó cseppkö—
Amint látja két vonal van itt, az egyik egyevek mese-országátót, keskeny oldalt folyosókon
megyünk előre a vezető kezében pislákoló ace- nes, a másik hullámos. A hullámok szabályosak,
minden tizenkét órában van apáig is minder titilén lámpa halvány világossága mellett
zenkét órában van dagály, akárcsak a tengeren.
Útközben beszél a professzor.
Nagyobb a dagály, amikór holdtölte ven és alig
— Egy német tudós, kétszáz éwei ezelőtt élt, észrevehető, amikor újhold köszönt ránk AkárOroszországban végezte kísérleteit sejtette elő- csak a tengeren. És minthogy u i pontosan mérször, hogy a hold vonzóerejének hatása lehet
jük a tenger dagályát és apályát Triesztben, Fiua föld kérgére is. Ez a tudós, — Ealer, — a mében és Venézlában meg tudtam állapítani, hogy
teórián tuf nem tudott menni. Husz évvel ezelőtt az adelsbergi barlang mélyében szinte percnyi ponHteker professzor, a potzdami földtani intézet- tossággal akkor jelentkezik a szilárd földkéreg
ben konstruált egy gépet amelyet egy husz mé- apálya, vagy dagálya, mint az Adria sziklás partter mély kut fenekén helyezett eI. Ezzei akarta
jain. Tehát:
megmérni a főid hullámait. A kísérletek azonban csak nyomokat mutattak, Utána, az áltaa főid szilárd
kérgén
ugyanu
szerkesztett géppel Schweydar professzor egy
akkor fut keresztül
egy
nagy
szászországi bányában állította fel ugyanezt a géereiü
hatalmas
hullám,
amikor
pet. de itt Sem tudtak tökéletes eredményt elérni. Nem a tudósokban volt a hiba, hanem abdagállyá
tornyosulnak
a tenban, hogy nem sikerült a gépet olyan he'gen elger
vizei
helyezni, ahol a hihetetlen finom műszer töké!,
-tesen védve lenne a legkisebb fénytől és a ta- és akkor árazódik össze a főid kérge, amikor elülnek az óceán vizei...
•aj legapróbb megmozdulásától is. E kísérletek
— A föld szilárdnak hitt kérge tehát belső életet
utin került hozzám a gép, amelyet megfelelően
él, összehúzódik és megdagad, hogy mekkora a
tökéletesítettem *« helyeztem ,r itt a barlangban.
hullámok ereje, azt még n e m hidjuk, csak sejtjük
— Mielőtt azonban erre került a sor. elképzelAz én javaslatomra az olasz kormány most több
neteUtn pontosságú kísérleteket végeztünk a bar.
ilyen gépet fog felállítani és Padovában doktor
f helyén, ahol a műszereket fc.
Boaga professzor, a földtani intézet igazgatója
akartuk áll.tan, P e r co lovag, a barlang igazvégzi a számításokat. * m i munkánk csak most
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LEVELEZŐLAP A KORZÓN
„Itt-ott klub, Szeged, korzó"
A magyar posta, amikor sutba dobja a szent
bürokrácia szabályát, néhány csudálatosan szép
dolgot produkál. Ezek közé tartozik az alábbi
eset is, amely a napokban játszódott le a d é l i
k o r z ó n . A bér szikek? n kisebb-nagyobb csoportokban l._isöltek azok, akiknek dolguk volt még
a város egyik-másik hivatalában, nem menekülhettek el a hőség elől a Tiszára, leginkább fiatal
ügyvédek és ügyvédjelöltek. Egyszerre megjelent
as egyik ilyen csoport előtt, amely a Tákaréktdrucca torkolatához a legközelebb állomásozott, egy
szabályszerűen felszerelt p o s t á s , oldalán a hatalmas, fekete levelestáskával, kezében a vaskot tárcával. Udvariasan szalutált — Qyeo udvariasan
csak a postások tudnak szalutálni — és kikeresett
egy levelezőlapot a tárcájából, majd .odamutatva
a legközelebb talált fiatalembernek, megkérdezte,
jó helyen jár.e vele. A levelezőlap címzése síószerint es volt:

sltt-Otts Club
Korzó, Újságárus mellett
t
Szegedi
A megszólított fiatalember harsány nevetéssel
fogadta a levelet, mutogatta Jobbra-balra ét közölte a postással, bc»gy j ó h e l y e n k í s é r e l t e
m e g a k é z b e s í t é s t , mert a címzett, az »IttOtt. Club tagjaival áll szemben.
A levelezőlapon a j alkalmi klubnak küldött üd.
vőzletet néhány hódmezővásárhelyi hölgy, valamennyien a klubtagok ismerősei
A postás, amikor látta, hogy a levelezőlap eljutott a címzetthez, (smét sapkájához emelte a kezét és mint ald jól végezte a dolgát, eltávozott.
A dolgát tényleg n a g y s z e r ű e n v é g e z t e ,
ötletesen, leleményesen.
Bebizonyította,
hogy nem muszáj a felmerülő problémák megoldásához kitaposott sablonokat keresni. A sablón
ebben tz eselbcu az lett volna, hogy a levelet *
egyszerűen visszaküldi a feladóállomásra azíal,
hogy a c i m z e t t i s m e r e t l e n , vagy azzat hogy
h i á n y o s etmzés m i a t t *em kézbesíth e t ő. A derék postás azonban megmutatta, hogy
i g e n i s k é z b e s i t b e t ő . Dicsértet érdemel,

Afésülőnő és az aranylánc
(A Délmagyarország
munkatársától.) Törköly Mária női fodrászt Endrényi Vilma azzal vádol la meg, hogy fésülés közben ellopott!
tőle egy arany k.irkőtőláncot Törköly Mária
ügyét szerdán tárgyalta dr. Gnál járásbiró
A leány azzal védekezett, hogy a láncot Endrényi Vilma tartozása fejében adta át neki
A sértett elismerte, hogy tartozott a leánvnak mintegy 16 pengővel, de tagadta, hogy
átadta volna a láncot A bíróság ezután at
eljárást a törvénykezés egyszerűsítése értelmében megszűntei te, mivel a sértett sem kér
te a leány megbüntetését

I
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A Délmagyarország
sirandfiirdőfegyakciófának nagy sikere
Tiszai slrandolás 35 fillérért, vasárnap! ujszegedl weekend 1 pcoflő 20 Alléiért
A
Dóimagyaron tág szerdán bejelentett
strand jegy-akciójának páratlan sikere már az
első napon megnyilatkozott. A közönség azonnal felismerte az a k d ó kedvezményeinek Jelentőségét és m á r szerdán délelőtt igen sokan vették igénybe a kedvezményes jegyeket
A Délmagyarország
akciója azt Jelanti,
hogy kévét pénzirt, olcsón, a legfőbb strandon enyhíthessék s nyarat a Délmang*rr>r*zdg
olvasói. Akciónk elsősorban azoknak szól,
akiknek s mai nehés gazdasági viszonyok
között szűkségfik van az olcsó és j ó nyári
strandolásra. A Szegedi Partfürdővel történt
megállapodásunk értelmében a DUmigyarory

/ C*

s a g olvasói SS filléres fsáért a fürdőn kivül
a következő kedvezményeket kapják: motoros 'átkelést odá-visiza és Vetkőző szekrényt.
A kedvezményes jegyeket Aradiaccai
kiidór
hivatalunk
árusítja.
Felhívjuk olvasóink figyelmét a vasár- és
ünnepnapi külön kedvezményre. Vasár- és ünnepnap ugyanis1' akciónkat kibővítettük. Egy
pengő 20 fillérért a fenti kedvezményeken kivül — tehát fürdésen, motoros átkelésen és
vetkőző szekrényen kivül—
ebédet is kap a
kedvezmény igénybevevője. As Ízletes, kitünö
week-end ebédet a nagystrand elismert vendéglője szolgáltatja Id.
¿V •*

^
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Szerdán Szegedre horiáke J s n ^
a kommunista szervezkedéssel
gyanúsított Bfinfy Ferencet ,
Az orvosszakértök szerint FOssy László nem beszámlftiafó
9

(A Détmagyarorszdg mankatOrsátát.) A rendőrség által a kommunista.szervezted és ügyében kiadott körözéseknek sem volt eredményük NéBánfy Ferenc neve is. Ez a gyanúsított azopban
akkor mikor a landőrségt hivatalos közlemény
megjelent nem volt « rendőrség foglyi. Bánfy
érdekes körülmények között a napókban került
a rendőrség kezére.
Bánfy Ferene még a rendőrség közbelépése előtt
eltűnt Szegedről, ugy, hogy amikor a többieket
örj«étbe vették, Bánfyt sehoí sem találták. A ki.
adott körözéseknek se mMlt eredményük Né.
hány nappal ezelőtt a szegedi Járásbíróság előtt
egy per folyt amelyben «terepeit egy Bánfy F«.
renr nevű ember is. E l a Bánfy Ferenc mag If
ieient a tárgyaláson, ahol az egyik detektív a
legnagyobb meglepettesel felismert* benne a rég.

óta keresett Bánfyt., A de'oktiv azonnal igazolásra
szólította fel, majd beszállította a központi ügye.
létre. Báüfy Ferenc, itt előadta, már régebben el.
távozott Szegedről azért, hogy munkát keressen
maginak valahol. Hódmezővásárhelyre ment és
ott dolgozott egészpn addig, ameddig gyanútlan ul
meg nem jelent a tárgyaláson. Kijelentett*, bogy
nsm volt tudomás 0 arról, hogy k«res(k. Bánfy Y+
rencet is felszállították azután * budapesti főkapu
tfnyságra, ahonnan szerdán reggel kisérték 1« Sze.
gödre sz ügyészség fogházába
A szervezkedéssel gyanúsítottak ügyében méi
mindig nincs döntés. Mindössze annyi szivárgott
ki, hogy a ' onosszakértők véleménye szerint passg
László, aki faja (enne az egész szervezkedésnek,
nem bestájnitható, Döntés a hét végére várható.

A Tisza „ootya utasai

és az idegenforgalom

RIÁSI

eredménvok a

Luszftlg-féle lUraönHiáhban
rendkívül ölesé és tartós anyag
Széchenyi
sz.

LUSZTIG IMRE

mandátummal, hogy fogfák kt még Szeged felett
« vizek kertemetlen potyautasait. A fürdőszezonl
legfeljebb négy hónapig tart, ezer pengőből tehát
radikálisan meg lehetne oldani ezt az egyszer«
feladatot. Erre azonban a városnak nincsen-ezetf
pengője, akkor sincs, ha a megoldatlan faladal
más uton.módon tízezres károkat okoz,
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, amikor1
érdeklődtünk nála ebben az ügyben, kijelentette!
bogy nines péns a dóghalászok fizetésére
— Hiszen nem nagy összegről van szó — tette
azután hozzá —, az érdekelt fürdők és csőn-*
házak megerőltetés nétkat összeadhatnék tekintve,
bogy mégis csak az ő érdekűkről van elsősorban
szó..
_
* Itt van a polgármester legsúlyosabb tévedés^
mert nsm a szegedi fürdők és nem a szegcdi
csónakházak érdekeiről van szó. A szegedi közőtw
ség számára a Tisza jelenti agyszólván az egyet*
lm a r á n üdülési lehetőséget tehát kénytelened
elfogadni agy, ahogyan kapják A Tisza vizéneli
tisztántartását az idegenforgatom, tehát a várói
eminens érdeké követeti meg. A filléres vonatok
idején a város súlyos százasokat költött « gye»
gén megszerkesztett városismertető füzetekre, mert
ugy vélte, hogy az idegenforgalom n»gy érdekeinek
tesa vele szolgálatot. Ugyanénak százasokat áldozott azért b , hogy a filléres gyors <itasatt Idegeiv
vésető egyetemi hallgatók kalauzolják végi» a sz*
ge<U érdekességek során. Ezt az áldozatot senki
sem tartotta feleslegesnek, vagy megtakarithatón.iK,
de még kevésbé tartanók feleslegesnek azt az áldozatot, amelyet a város a Tisza Ustíántaftáviéri
hozna mint ahogvan hoznia kellé-•
wmmmmmmwsmmammammmmmmmmsmmm*

Elevenen temettek el
Álsótanyán egy gyermekei

(A Détmagyarorszdg munkatársától.) Az a l
sótanvai r e n d i s é g kedden délelőtt névtelea
levelet kapott, snelyban srra hívják fel s
rendőrség figyelmét, hogy gyermekgyilkosság
történi nemrégiben Alsótanyán. A
levélirá
megjelölt egy alsótanyai fölclmúvesisszonvt
44
aki még május havában egy gyermeknek adott
életet, de s gyereknek sehol semmi nyomé
(A Dttrrflgyaronzág munkatársát ót.) A tiszai für. nek a hegynélküli és erdónélküü vidéknek, de azért nincs. A rendőrség a névtelen levél alapján
még sem történik semmi, hogy azt a kincset nyomozást indított és megállapította, hogy Médők vendégeinek nyári szórakozását minden éw
t*n megrontja a tok szemét piszok éa állati gyakorlatilag is hasznosítsák. A szegedlek val*. száros Gáspárné alsótanyai földrtüvesasszOnytetem, amely zavartalanul uazik a Tiszán és bűzé. bogy megszokták a Tiszát olyannak, amilyen, hul- nak május 30—22-ike kőzött gyermeke szüve» sokszor tűrhetetlenné teazt a levegőt A közön- ladékosnak, szeletesnek, csak akkor undorodnak
letett. A csecsemőt azonban az asszony «
rendőrség embereinek nem tudta megmutatni
ség teljesen jpgosa*t nanasza minduntalan felhang, ei tőle, amikor — éa ez bizony elég gyakran
A további nyomozás során azután rábukkanmegtörténik
közvetlenül
érintkezésbe
jutnak
zik, de az illetékes hatóságok nsm mucinak semtak
a gyermek sírhantjára. A kis sírt fel.
sz
ár
potyautasaival
fürdőzés
közben,
az
Idegerek.
miféle halandóságot a« intézkedésre, nem gonbontva
megtalálták a holttestet
doskodnak arrói, hogy megszüntessék azt az álla. tőt azonban nem kivánhatja senki, h^^y szemet
Az
eddigi
nyomozás szerint valószínűnek
hunyjanak «zek felett a ketkmetltn Jelenségek
potot, amely számos közegészségügyi veszedelmet
látszik,
hogy
a gyermek e1ei>enen került
t
rejt magában. Pedig csak néhánypengős áldozta, felett és Szeged -ránt érzett önzetlen szimpátiából
sírba.
Ezt
a
feltevést
látszik
támogatni
a
i
töltsék t t nyári szabadságukat és nehezen kare'ót tc egy kis figyelemről lenne sző.
S k ö r ü l m é n y is. h o ^ y a kisgyermek
összeszosett pénzüket. A tiszai potyautasok híre elterjedt
rított öklében
főlddarnhkákat
találtak.
am!
Szegeden régóta hangoztatják az Idegenforgalom
mindenütt éa — amint a- eredmények mutatják
csak ugv kerülhetett oda, hogy az elevenen
jelentőségét. A szőks Tisza szüstös hull imai méltó
— vonzó hatása az idegenekre nincs.
eltemetett
gyermek
haláltusájában
belemarheiytt foglaltak el a közigazgatási szónoklatok
kolt a földbe.
virág«» kertjében, fel is »használtatnak* minden
Pedig végtelenül egyszerű lenne • megoldás
Mészáros Gáspárné kihallgatása során azlehető alkalommal mint hasonlatok és mint szó- Kétbárom munkanélkülit kellene odaállítani csőzal védekezett, hogy a gyermeke hnlvn szüképelt, állítólag azzaf is tisztában van a város nakot őrként s Tisza és a Maros összefolyásához
„
„ w l l c a u c i felboncoljdk, Mészáros GásA holttestei
hatósága, hogy a Tisza mérhetetlen nagy kincse en- napi két-három pengős tiszteletdíjjal és azzal a | letett.
párnét őrizetbe vették.

JOHN GILBERT

és L E W I S S T O N E

különleges témájú fllmrem*k*r

JEANETTE MacDONALD és MAURICE CHEVALIER
legsikerültebb filmje a

Paris fantomja és az fltokhajó
péntektől

Belvárosi Mozlbar,.

és

Királynő férje

Cowbolok é a banditák péntektől

v n .

( n a * gFb harisnyák

As idő
A Si*gwtl Mf*e oioíM ObszeTvetórtmn jelenti:
Időjárási helywt (rádió Jelentések alapján); A baromet'ikus maximum az Azori szigeteken 770 mm. és
Délkeleteurópán 760 mm. A minimum Islandn.il
750 mm. Csapadékos zónák a minimumok körül
és a Rajna mentén vanmk. Élénkebb a lésáramlás az Óceánon. Kózépeurópa igen meleg, a Rajna
vonalától keletre általános a 30 fokos hőség.
Singeden a hőmérő legmagasabb állásé 33.2 tok
Celsius, a legalacsonyabb 19.4 fok Celsius,
ItMjnsiat a Délvidékre: Csütörtökön még változás nem várható.

INGYEN
semmit nem kap. de ha mejnést kirakatainkat,
meggyőződik rMa. hogy férfi öltönyöket, felöltőket. női kabátokat, fia és leányka ruhákat legelőnyösebben náloak

VÁSÁROLHAT
mert a »agy á r l e s z á l l í t á s fotytáa csak
a cikkek nevetségesen o l c s ó áros kerülnek
árusításra

BLAUIGNÁTZ

KELEMEN U. 5. SZ. ALATTI

RUHflflRUHÁZJÍBIIN.

MéVbíS 6 1 Pollák Testvéreknél

Elitéltek egy fogtechnikust

UJSZEGEDI NAPFÉNYT
A GYERMEKEKNEK
Egyre szélesebb méretekben bontakozik ki
az az akció, amelyet a Délmaggarország inrlitott meg két nappal ezelőtt a szegény szegedi gyermekek nyaralásának biztosításáért.
A mai súlyos időkben kettőzótt kötelessége a
társadalomnak, hogy gondoskodjon a városi
ctethen nélkülöző gyermekek gondtalan nyaráról. Napfényt, levegőt, újszeged! homokot,
gondra ellátást kiván biztosítani a Délmagyarország akciója a sápadt és sovány sae;*di gyermekeknek, hogy a Tisza partján felfrissülve készülhesseneek a jövő súlyos és
nehéz munkájára
Az önkéntes adakozók egymásután küldik
he adományaikat a Délmaggarország Aradluccal kiadóhivatalába és egymásután jelentik
he csatlakozásukat a nemes, emberbaráti mozgalomhoz A m á r eddig közölteken kivül szerdán a következő adományok érkeztek be kiadóhivatalunkba:
N. N. 50 pengő, Varga Mihály 30 pengő,
Pick Jenő természetbeni adománya (szalonna és hus), kisebb adományok. S pengő 20
tillér, G. J. 2 pengő.
Kérjük a nemesen gondolkozó szegedleket,
juttassák el adományaikat a Délmaggarország
Aradi-uccai kiadóhivatalába; ugyanott lehet
jelentkezni azoknak, akik részt kívánnak venni a gyermeknyaraltatási akcióban.

7 .

»Hónapok óta nincs megrendelés, élni pedig mosz&l . .
(A
Dél magyaron zág munkatársát 6!)
A
sk? ijedi járásbíróságon dr. Gaál István járásbiró szerdán egy fogtechnikus, Oláh István ügyébern ítélkezett Oláh ellen az volt
a vád, hogy fogtechnikus létté ne fogorvosi
munkákat végzett: fogat húzott, koronát, hidat készített, holott ezeket a munkákat csak
orvos végezheti el.
A szerdai tárgyaláson -Oláh István beismerte, hogy ezeket a munkákat elvégezte.
Védelmére előadta, hogy a rossz gazdasági
viszonyok késztették a tiltott eselekméng elkövetésére. A fogtechnikusok ugyanis csak
abból élhetnének tulajdonképen, ami munkát a fogorvosoknál kapnak. Azonban fogorvosoktól hónapok óta semmiféle megbízatás
nem érkezik, élni pedig
mmáíf.

A bíróság kihallgatta a fogtechnikus pacienseit, akik közül az egyik sikkasztással vádolta i Oláh Istvánt Ez a tanú azt mondotta, hogy Oláh kivette a szájából az aranyhidat és azt még a mai napig sem addta visssza. A biró .kérdésére a fogtechnikus el»merte, hogy a hidat kivette és annak az aranyát más munkákhoz felhasználta. Azzal védekezett, hogy a tanú tartozása fejében engedte át neki a h i d a l
A bíróság Oláh Istvánt közegészség elleni
kihágás miatt 200 pengőre, vagy V) napi elzárásra itélte. Dr. Kynsburg Béla ügyésri megbízott indítványára a bíróság az iratokat áttette az ügyészségre az aranyhíd ígyének tisztázására.

Ingyen Jöraí^aiJa a
D É L MAGYAR O R S Z Á G O T ,
meri vissxaRapJa elRölíöií pénúí0 Qa iaKarékossági
s é n e k

b e
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Csütörtök. Kőm- kath. C*. és Met
• Protestáns Cirit Nap kéi 4 óra 10
perckor wyugszik 19 óra 59 perekor.
A Somogyi-könyvtár jaüus és angnsztos hónapben köznapokon délelőtt 10-től 12-ig van nyitva
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere délután fél 5-től fél ő-ig. — A mmz*mm mindennap,
vasár, és ünnepnap délelőtt ldtöl ffl l-ig va n
nyitva
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Grünwald Imre örök, Kálvária-u. 17. (Tel.
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-«ugárut 41. (Tel.
1777.) Temesváry József, Kelemen-u. 11. (Tel. 1391.)
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel 1848.)
Seltneczl Béla Somogyi-telep. (Tel. 3425.) Törők
Márton, Csongrádi-sugárnt 14. (Tel. 1364.)
'

0

— Arat »ünnepélyek. A hosszura nyúlt tél és a
szokatlanul hűvös tavasz miatt Szeged köravvkón
körülbelül két héttel később kezdődik az aratás,
mint normális esztendőkben. Ezért a szokásos ira.
tóünnepélyeket is mindenütt később tartják meg.
Szerdán két aratóűnnepélyre invitáló küldöttség
járt a városházán. Az egyiket M a g y a r Péter vezette, aki a vános vezetőit Alsóközpont vasárnapi
cratóünnepélyére hivte meg. Az ünnepély reggel
tíz órakor misével és buzaszente'éssel kezdődik,
utána kiosztják a munkásjutalmakat, majd a gazdasági egyesület fennállásának negvedszázados év.
fordulója alkalmából leleplezi az egyesület választmányának és elnökségének tagja róí készitett táblát. A másik küldöttséget dr. S ő r e g h v Mátyás
vezette, aki Rószke.Feketeszélen ugyancsák va<árnap rendezendő aratóűnnepélyre hivta meg a városiakat. Az ünnepély előtt Kopasz Antal plébános mond misét.
— A Lndovfka Akartam* szegedi a'apitvany.in a
kiadása, a városnak a Ludovika Akadémián van
egy alapítványi helye, amelyre szegedi rialalcmberek pályázhatnak és ar alapítványt a honvédelmi
miniszter adja ki a polgármester kijelölése alapján. A polgármester a kijelölést a benyújtott pályázatok alapján ..jár régebben megejtette, most
a h o n ^ e l m i miniszter megálLipitotia a sorrendet, még pedig a következőképen (ivarmathy János, Lengyel István, Hegedűs Feren*. Kiss Gyula,

Vesaektvszky Gytrfa és Stumpl Ferenc A pályásóknak felvételi vizsgát kell tenni. Ha a* « * * helyen
pályázó sikerrel leteszi a felvéteti vizsgát akkor
az alapítványi helyet ő nyeri el, ba azonban nem
felel meg, az utána kővetkező jnt a helyére.
Joseph Rflth: Hlób. Aman: Halálra Céiem —
Délmagyarorszag kölcsönkönyvtár.
— Vaiutaklt>agásf*l vádolják FeeieOrh VttnNM
gr ét özvegyét. Budapestről jelentik: Érdekes valutaügy tárgyalását tűzte ld mára W a m e s c h e r
Ernő biró a büntetőjárásbirósáflon. özvegy Fest e t í c h Vilmosné grófnénak kellett volna a bíró
elé állnia va l u t a k i h á g á s vádjával. A valuta,
kihágást ugy követte e', hogy 6856 dán koronát vitt
ki az országból, özvegy Festetich Vilmosné állandó
anyagi támogatásban részesítette Dániában élő szüleit és ottani szegény rokonait. Amikor a valutarendeletet kibocsátották, ennek a támogatásnak a
lehetősége m-ígszünt, illetően rendkívül nehézzé
vált. A grófné mindenáron el akarta juttatni a
segélyösszeget szüleinek, ezért igényelte a 6856
dán kononát a Nemtfrti Banktól A Nemzeti Bank
az igénylést elutasította. A grófné a Nemzeti Bank
felfolyamodási bizottságához fordult, de ez a bizottság is elutasította igénylését és kötelezte őt,
hogy a dán koronákat azonnal szolgáltassa be a
Nemzeti Bankba Ezt az értesítést a grófné már
nem kapta meg, mert kiőkőzben a pénzzel külf ö l d r e u t a z o t t . Erre a Nemzeti Rank feljelentést tett ellene valutakihágás cimén. A grófné
a mára kitűzött tárgxalástm « m jelent meg; orvosi bizonyítványt küldött maga helyett Az ügy
tárgyalását őszre hala->ztották.
— A Délntagyaro'szág rwk olyan híreket kfttőL
amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy
Mailt'hl vitaiunknak küldenek be. Fölkérünk tehát
mlndrnkll, hilosagokal. egyesüleleket, magánosokat, szíveskedjenek nekünk szánt közleményeiket,
akár fizetettek, akar nem. »agy Aradl-uceal kt.
adóhivatalunkba vagv Somogyi-aeral szerk^sztöse.
günkti? küldeni

Ma a Vigadóban
katonazene és tánc.
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Férfi sportingek, női sportbluzok
A korzó rigóje
A madarak életében és szokásában annyi a
szokatlan és különös, bogy ml sohasem fogjuk
megérteni, hiszen nem beszélünk a nyelvükön,
hiéna röpdösnek bennünket jóindulattal körül. Teián Hermann Ottó volt az egyetlen, aki tudta, mit
akarnak A nagy magyar tudó» képes volt fák
tetején bevárni a virradatot, hogy nyomban lássa
és hallja őket, amint hozzákezdenek as első esipogásboz, csicsergéshez. Az ő vállán meg-meg<.Allék, belekapaszkodtak bosszú hajába, — ezek
azonban nyilván a madárvilág női tagjai voltak
s a*t akarták, hogy a gyengédlelkü ornithologus
szépet irjon róluk. De hogy mit beszéltek olyankor, száz meg száz szint váltó hajhalokon, azt
nem kötötte egyikük sem a kíváncsi világ orrára.
Mindnyájan tapasztaljuk, hogy ősszel, mikor már
be van hordva a termés és megtisztult a »terülj asztalkám«, elfogyott á szérűkön az utolsó porbahullott buzassem Is, — a korzón zsinatolnak a
varabek.
'
Két egymásután következő szezonban nem keresik fel ugyanazt a facsoportozatot, vagy cégértábla rejteket, hanem esetleg a legellenkezőbb helyet választják ki s ha tavaly a törvényszék előtt
tanyáztak, az Idén visszatérnek a Wagner-ház párkányaira. Az elkergetésük lehetetlen, ott gubbasztanak az első fagyok megérkeztéig, sokszor még.
a hópihéket is felszürcsölik. Azt hiszik, hogy ma-'
dárpehely és jő lesz fészekbélésre. Reggelenkint
fagyott verébtetemek borítják az aszfaltot, aztán
eltűnnek, nincs róluk hir tavaszig. A számúk mégse
fogy, akárcsak a B.listásoké.
Uütegeden az erdőt imitáló sűrűségben hangversenyeznek a dalosok ritkán kerül közülük előbbre is egy-egy kalandvágyó merész, — azonban a
szerb megszállás idején rendkívüli dolog történt.
Akkor még nem bontakozott ki olyan széles arányokban a strand.élet, mint mostanában, amikor
az egyes foglalkozási ágakat drótkerítések választ,
ják ej egymástól, a part bizonyos mértékig el volt
hanyagolva, azonban a dalosmadarák lehúzódtak
• partra, ugy küldték át este üzenetüket
— Vájjon mit mondanak? — tűnődött akkor
ts a változatok szikláiba annyiszor beleütköző városi ember, friss levegőt szijván a Stefánián es
sóhaját küldte a túlsó partra, ahol ellenség ülte
pünkösdi királyságát, továbbá StreiniU Miska sza.
vált nagy bangón régi időkről, mikor ő is »hattest-parancsnok« volt.
Hát igán, a fülemülék, a zöldikék abban az
esztendőben ott hagyták a régi fészket, az egész
ujszegedl birodalmat ét ftjöttek a partra, ahol
pedig sosem volt más, mint vesszőt termelő fűz,
»mit az élet megvesszőzöttai, a rabok, szoktak
learatni.
Néhány év előtt a Széchenyi téren Rákóczi
fejedelem szobra kórnyékén keresett magának szár.
!ást egy gerlepár. Szokatlan volt ez a költözködés,
hiszen itt legfőljuíb a varjú repül" keresztül s
különféle toltatlan jómadár lest a falatot! amelyhez valamilyen módon hozzájutni kíván. Aztán
késő délután hangversenyeztek Nagyurunknak, finom, gyengédr lelketsimogató hangon udvarolván
Neki Néha muzsikának tetszett a Hangjuk, mintha
•zt simák, hogy: . • ••'
ó.
— Nagy Bercsényi Mikidé...
Elfogyott, rég elfogyott sok minden, nem csupán Rákóczi katonája, aztán hogy a szobrot is
elvitték, nincs már gerlemadarunk, akit szívesen
hivott vadgalambnak a dúsabb színekre vágyakozó fantázia Hogy most hova járnak, utjukról
nincs híradásunk. Néh» • temetőben Utálkozunk
velük, ott ülnek meg a kápolna keresztjén, vagy
a népdaloknak, amiknek azonban szintén elcsendesedő a hangjuk
Ellenben • korzónak uj vendége van: egy sárgarigó. A Tisza-szobor környékén ül a lombok
kőzött, arrafelé játszik a legtöbb kis gyerek, nyilván az ő pajkosságukra kíváncsi. Továbbá számolja, hogy mennyivel ritkul áz öreg nyugdijasok
sora? Nagyon kedves a tuliózása, a hangja néha
határozott és éles, mintha kijelentéseket tenne,
máskor meltg modulációkba olvad, oh, nyilván
meghatott közölni valója van, nevetne is, sirna
is, torkára fullad a szó. De valamit akar mondani
csak szokás szerint mi nem értjük meg, ahogv
félreértjük a bolondítóan fűszeres hárs illat-üzeuetét ér elcsodálkozunk rajta, hogy milyen későn
virágzik a vadgesztenyét utánzó bigoonia caulpa,
» szivlevelu trombiUfa.

PSSSSF" Poüák Testvéreknél

A vér
fclfrMtéae
céljából ajánlatos
néhány napon át korán reggel agy pohár természetes „Ferenc Jásset * keserűvizet inni. As
egész világon rendelik az orvosok a valódi
Ferenr József víz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködést, erősili a gyomrot,
lavitja a vért. megnyugtatja as Idegeket és ezáltal uj életerőt leremt. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
fflszerüzletekben kapható. '
.f
&i
— Az üzfefl vüagtAs egységára. A Szeged! Légszeszgyár és Villanytelep igazgatósága átirattal értesítette a Szegedi Kereskedők Szövetsége elnök
Ségét, bogy az üzleti világításra vonatkozó egységár
mérséklést 85 fillérről 75 fillérre, a zárás utáni
kirakatvilágitási áramfogyasztásra vonatkozó 50 fii
lénes egységármérséklést szeptember hónap vé?éig
érvényben hagyja. A villanytelep egyben azon reményének adott kifejezést, hogy ezen időpontig a
várossal folytatandó tárgyalásokat eredményesen
zárják le.
<*
— Vitézzé avatás. C s e n k e y Istvánt, az egri
gimnázium tarralóját, dr. Kószó Istvén nvugalmazott államtitkár unokáját, a kormányzó kedden
délelőtt mint vitézi várományost, vitézzé avatta.

Sport
A Szeged FC programja
Amióta eldőlt, hogy a Szeged FC a profi
első ligába került, nagy kereslet nyilvánul
. meg a csapat iránt. A déli kerülethez tartozó
vidéki egyesületek invitálják az njdonsült elsó
ligabeli csapatot barátságos
mérkőzésekre! Most vasárnapra Kecskemét és Gyula szeretné vendégül látni a Szeged FC-t Ezekre
a meccsekre a Szeged FC-nek feltétlenül szüksége van, ha figyelembe vesszük azt, hogy a
csapatnak egy mindon tekintetben megfelelő
romániai túrája van, amelyre azonnal el kell
mennie, ha a beutazási engedélyt megkapja. A
j csapatokkal a tárgyalásokat folytatják.
A Szeged FC drukkerein k egyresze annak örö. mére, hogy a Szeged FC bejutott az első ligába,
i a Brüsszeli-kórut és Sándor.ucca sarkán lévő Takács-vendéglőben csütörtökön este 9 órakor bankettet adnak. A banketten mindenkit szi.estn
látnak. •
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a vásárhelyi piacon
(A Délmagyarország munkatársától.) Hódmezővásárhelyen néhány n a p óta alkalmi mészárosok pestises disznóhúst hoztak forgalomba a szegényebb néposztály körében. Vásárhelyen ugyanis hetek óta pestis pusztítja
az állatállományt. Egyesek arra a gondolatra
jutottak, hogy a pesllsgyanus állatokát néhány
fitlérért megveszik a. jószágtartóktól, az állatokat levágják és a szegény néposztály körében fillérekért kimérik. Sikerült is ezeknek
a lelketlen embereknek több ilyen állatot élő,
vagy elhullt állapotban megszerezni és a húsúkat kimérni. A romlott, fertözött
hústól
eddig is többen megbetegedtek. A hatóság a
legerélyesebb nyomozást inditotta meg.

X

Zürichi deviza zartat: páris 2014, London 18.26,
Newyork 51275, Brüsszel 7L32V* Milánó 26-18,
Madrid 41.70, Amsterdam 207.00, Berlin 1214% Szófia 3.72, Prága IMS, Varsó 57.45, Belgrád 8.50,
Bukarest 3.05,
* A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfofyatnjelentése: Angol font 20.40—2080, belga frank 70.45
—80.05, cseh korona 1496—17.06, dán korona 110.20
—111.20, dinár 9.9S-10.10, dollár 570.50-573.50,
f r a n c i a fnank 22.30—2250, hollandi forint 230.40
231.80, lengyel zloty 63.95—64.45, leu 3.46-3.56,
leva 4.06—419, líra 29.03—29.33, német márka
135.70—136.60, norvég korona 99.60-100.60, osztrák
schilling —.-, svájci frank 110.70-11140, »véd
Korona 103.70—104.70Budapesti terménytőzsde zárlal: Buza tiszai 77
kg-os 12.70—12.90,. 78-as 1180—13.00, 79-es 1295—
13.20, 80.4S 13JJ5—13-30; felsöUszai, jászsági, dunántuli, pestvidéki és bácskai 77 kg-os 1255—1280,
78-as 12.65—1250, 79-es 12.80-13.10, 80-as 129013.20; nozs pestvidéki és egyéb 11.40—11.70, takarmányárpa I. 15.25—15.50, II. 15.00-15.25; uj árpa
1250—1100; zab t 16.00-1625, II. 1525-15.75;
tengeri tiszai 1820-18-30; korpa 1140-12X0.
Cikágól terménytőzsde tó Hat. irányzat szilárd.
Buza jutiusra 49.00 C47.37J5), szeptemberre 51.87.5
(5000), decemberre 54.87.5 (53.25); tengeri juliusra
29.25 (27.75), szeptemberre 32125 (30.75), decemberre 32.87.5 (31-87.5); nozs juüusra 299 37.5 (27.23),
szeptemberre 3225 (3L25), decemberre 35 50 (34.75).

Kedvezmttigcs fegQek a Nagy strandra
a DELMAGYARORSZÁG olvasói részére

rordoteao

motoros átkeléssel oda-vissza és vetkőző szekrénnyel

Sfrand-Weekenfl ebldfegQek
vasár- és ünnepnapokra. Fürdőjegy motoros átkeléssel oda-vissza, vetkőző szekrény és 4 tál éíel (leves,
hus, főzelék és tészta)

35 fillér
1 P 20 t

Kedvezményes jegyek csak
a Délmagyarország kiadóhivatalában válthatók.

A nélmagyarorsxdQ
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- Nem baj az, fö, hogy eljöttem — telelt
Baloldalt meredekfalu, keskeny szoros hú- a férfi könnyed hangon. De nem ttyen fogadzódott, azon tul egymást követték a szagga- tatásra számított és már kezdett benne lobogni
az indolat '
tott sziklagerincek.
- Miért vagy Itt?! - kérdezte hirtelen zssi^
Jobbra fordulva, mélyen lent s sivatagot
pillantotta meg; néhány lépésnyire enyhe lej- nokoskodva. - Megmondtam, hogy hajnalban
tésű, szeszélyesen kanyargó at vezetett lefelé, a tisztáson vár) rám!
óriási, viharvert szikladarabok között. Ez az
A leány, korát meghaladó nőt ösztönének
ut a szorosba torkollott, amely északi Irány- engedelmeskedve, elhallgatta, hogy a pirkadat
ban s dombok felé vezetett
már ott találta ö t didergőn és rémüldözve, a
dombtetőn, amely a helyi babona szerint dzslHARMADIK FEJEZET.
nek és démonok tartózkodó helye volt és hogy
a
télelem s sziklák védő falai közé űzte.
Azt várta, hogy a leányt a tisztáson taFejét rázta és távolabb húzódott a férfitől.
lálja, de ott nem volt senki.
- Itt biztonságosshb - suttogta megborMegint ingerülten kapta fel a fejét, már
zongva. Félénk tekintetét szerelmére emelte,
lobogott benne az indulat Mit gondolt v a j j o i
aki tfjui gőggel komoran nézett le rá. De mS-'
a leány, milyen messze csalogathatja ót még
kor elkapta ezt s félig ijedt félig könyörgő
az a homályos üzenet? Egész éjszaka lóhapillantást megenyhült az arckifejezése és valálában nyargalt — most majd as'egész nalaihf furcsa; ismeretlen érzés cikázott keresepot ls agy töltse tán, hogy hajszoljon egy
tűi rajta, élesen, mint sgy tflszcrás.
leányt, akit arra méltatott, hogy észrevette?
Keskeny, barna házét kinyújtotta, hogy meg.
Sötét arccal tépelődött, vájjon
nak engedelmeskedjék-e útját folytatván, vagy ragadja a lány vállát Es volt az első eset
büszkeségére hallgasson > amely azt parancsol- hogy megérintette & és mialatt ujjai lassan
összébbszorultak, vadul dobogott a szive.
ta, hogy .forduljon vissza.
- Yasmin, Yasmin! - kiáltott fel szenveAztán — kissé mogorván — elmosolyoctot
délyesen
és karjaiba kapta a lányt
Ha a leányt bünteti, önmagát bünteti... és ha
Fiatal
k
o n ellenére is gyakran játszott már
már ilyen messzire eljött, csak nem fordul
a szerelemmel. Erre a találkozóra Is .játévissza, anélkül, hogy találkoztak volna.
Hátravetette bumoszát, hogy karjával sza- kos kedvben indult de a sors ezúttal a körbadon mozoghasson és ment tovább, lefelé a mére koppantott Mert most e testi közelség
domboldalon, kezét öltönye redóibe rejtett re- folytán, tudatára ébredt bogy amit érez, az
erősebb és mélyebb mindennél, amit valaha
, vo! vere agyán tartva.
-? "
A tisztást elhagyva, az ösvényt nem lehe- tapasztalt
•
"
(Folyt köv.)
tett áttekinteni, mert a hatalmas törmelékszik.
Iák miatt az útnak mindig csak néhány paráFelelés
t PÁSZTOR JÓZSEF.
nyi darabja volt látható. Az utas, feszülten
figyelve, zajtalanul, fürgén kerülte meg a sziklákat, egyre Iejebb jutott a lejtön, mikor egy HKtep* «• NyaodaváBahl R t könyvnyomdájában.
hirtelen felhangzó nesz egyszeribe megállítotF»M«a fisemvezatSi
t a Figyelt
Gyenge, vékony sip-hang volt, valahonnan
lobbról, a sziklák közül.
A fiatal arab megfordult és követte a hangot. Halkan, vigyázva lépett az óriási kövek
•
a !•« m i t t e l U t m c . l t
között, amig két magas sziklafal közé ékelödótt
kis félköralaku bemélyedéshez érkezett. Az át103
Kedvező részletre
elleni szirtfal hatalmas repedésén át széles
kilátás nyilt - mint valami kidölt-bedólt ház
tört ablakán át — a sivatagra.
És e természetalkotta kilátónál ott ült ta
lány, fiatal, karcsú teremtés, alig valamivel
Ossrn slkaMsnk i s lavftétek i v á r l I r b s a
tul a gyermekéveken.
Fekete, feltűzött szoknyájában, rövid brokát kabátkájában, dereka körül élénkszinü öv.
vei, ferdén fejecskéjébe csapott pénzdarabokkal diszitett bárso.'vsipkájában lassan himbálózott ide-oda, ajkához egy gueabo-t tartott
A férfi jelenlétét még nem vette észre s minlécet, deszkát
den figyelmét az előtte levő kosárra összpontosította, amelynek széles nyílásából egy nagy
fekete kígyó izmos, hosszú teste és keskeny
lapos feje állt ki. Az állat hajladozott, vonaglott, tekergőzött, megbűvölten ringatózott a
Fával égetett hófehér
vontatott, különös dallam hangjaira, amiket
úrnője egy kis arab sipból csalt elö.
A fiatalember vagy egy percig állt ott, fiGép- és kézi (keramit)
gyelte a hüllő lomha ringatózását s az ifjú
fuvolásnő meghajló alakját. Aztán megszólalt.
Köszöntötte. A mélyhangu üdvözlés, ugylátszik, megtörte a varázst.
A kigvó mérgesen sziszegve, fürgén siklott
Falcos és hódfarkú
keresztül a kosár peremén és eltűnt a sziklák közt, a leány pedig felugrott, csilingeltek
bokáin az ezüst karikák és tágranyilt szemmel, lihegve nézett az ifjúra.
legolcsóbb árban éi legjobb
Olyan volt, mint a menekülni készülő vad.
minőségben szállit
Örült is az ujonanjöttnek, félt is tőle.
S mikor az hozzálépett, duzzogva fordult
el tőle.
- Milyen későn jöttél — mormolta szemreFBLSéTtSZAMRT 73.
TSLSPON 17-41
hányóan.

DÓVAL' 'est tisztit

Kfllönbejáraía csinosan
bútorozott tiszta szoba
kiadó. Korona a. 10, 4.
Bútorozott kis szoba ka.
paafatti bejárattal, csinosan berendezve, kf.
adé Horthy Miklós n o
ea 4. szám.

Lakás - Üzlet
Kiadó 1 szobás magas,
földszintes és emeletes
lakás. Sziliért sugárut
18. szám.
Kiadó azonnaira földszinti ucca! 2 szobás lakás irodának alkalmas
Kossuth Lajos sugárut
% szám.
3 szobás alkovos fürdőszobás lakás maga«,
földszinten kiadó. So.
mogyí oeea 24. szám.
(Fényképész.)
Uceaf kétszobás, konybáfl lakás fürdőszobával
kiadó. Fodor ucca
Uceaf szoba.
konyha
azonnal kiadó Sziliért
sugárnt 38.
Megbízható
házaspár
szép szoba, konyhás lakást azonnal kaphat jutányosán.
házmestert
dolgok hozzá árulásával
SzillérJ sugárut 28.
Augusztusra 3 szobás
komfortos lakás kiadó.
Sajka ncca 12.

Deutsches
Fräulein
sucht formittagstelle zu
Kindern 1 Juli Unter
Verlásslich.

legújabb írógép, kerékpár, rádió, gramofon

Fiatal leányt jö bizonyitvánnva) bejárónőnek felveszek Cziklainé, Korona a. 9.

Kelemen Mártonnál ÍÍTÍT

l a M i i SS I - M , talpalta * M
t-IM 2 órán baltit MntU. F«ine«
<ntt)OD oipflk »p#oiiJi»
f»ntéM. M l l l l e r
oipMwa,
Tf«n Ltjoi kSrat SQL u . (Or«fpalota.)
128

EPULETFÁT
SZŐLŐKARÓT
M E S Z E T

t é g l á t
TETŐCSEREPET
LIPPAI IMRE

Szenzéclös
olcsó A r a k l

Deutsches
Fräulein
sucht görmittagstetle zu
Kindern. Unter Kinderliebend.
Szépen riotgozó hímzőnők állandó munkára
mintákkal ;eíentkezze:enek. Fehérnemű üzlet
Klauzál tér 9.
Egy fodrásznőt
felveszek azonnaira. Kur.«e.
ra Panni. Szentrórfustér 4, Rókusi templomnál.
Szenzációs
ufdonsóg!
legdivatosabb p á r i s i
•trand szandálok olcsón
kapható esryedüli készitójéaél: Rácsnál, Feketesas ucca 31.
62
Intelligens urjleány elmenne társalkodónőnek
vagy gyermekek melté
Esetleg vidékre. »GyerQieks7ere'.ő< jeligére

M^rlegk^pes könyveW.
r«vizor, gyakortott lev«.
lezö iiiist keres. Or».
ktayvaMst
elraaradt
könyvefeek rendbetov
zäsit, a^öügyek «Itet*.
zfea, mir fege* e i k M .
tfeit villalja
Szives
megk eres ist
»Kavte
pCazirt
j ö nnxnkit
adok. jeligire a kladö.
ba kerek.

Deutsches
Friulein
sucht Stelle sa kleine
Kinder. AJnter »15 Jnli«.

ADAS-V/ETZ
KELENOYEHiZ
A »YÖFElYHEZ«
fehérneműiraitidijfflsocB á§
' olcaó toU. moat Ja M.
•nW, tAr&lköaS, I
«k, bari*nyaf414k*. oaipkék
nigyoa oloaAo.
44
u t o B s a i sarat a«
Antik ü v e g e s vitrin
ebédlőkredene,
szép
szekrények,
asztalok,
székek, konyhakredenc,
nagy szőnyeg eladó. Va.
dász ucca 4.
• tafjobb iae
htókanjér. Fa tor 30 L. 141.
2b fin. Kapható Kamth
it 1L ML 4* M >0ginrttfa. m
Egy jókarban levő var.
rógép eladó.
Ujszentiván, Pákóci ut a sz.
Két butorkocsi
eladd
Zsombor Kálmán Gönci és Tsa cégnél.
Egy anyakecske 2 fii.
vai eiadó: Tápéi komp.

Tört arany
beváltás
m»CM Í M
Mt

TÓTH órásnál

Viliatele;s közvetlen a
liget mellett, hizt«iekaz
Árpád otthonnal szemben, viz, villany, termőIák, autóbusz megálló.
Érd. Újszeged, Vedre
ucca 4. szám.

Használ/,

de jókarban Ievö elsóleény
líceumi könyveket vaezek
W«m, Püapökbazir, Tiaaa Lmjoa kőnrt.
179
Jó állapotban levő kétajtós jégszekrény oi.
csón eladó.
Mikszáth
Kálmán u 20. Kurzveü
bádogosnál

KÜLÖNFÉLÉK
Financiátói Somogyilelepig elveszett szómba,
ton este egy szemüveg.
Megtalálót kérem a kiadóban leadni
Bejárónőt keresek déie őttr« Szentmihály noca 4. Ugyanott csónak
eladó.

Me-^ u j i a ^ f l a a. f ember szórakoztatna &
anyagilag
támogatna
független
asszonykát,
válasz »Barna asszony«
jeligéra

