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Cirkusz a színház Körül
A belügyminiszter a város közigazgatásával
szemben érvényt szerzett a törvény rendelkezi
•ének s ugy orvosolta a polgármester által
elkövetett jogsérelmet, hogy a város közgyűlése
elé terjeszteni rendelte a színház vállalatba*
adásának kérdését A törvény ugy rendelkezik, hogy ebben a kérdésben a közgyűlésnek
kell határozni, a belügyminiszter ugy intézkedett, hogy ebben a kérdésben határozzon a
közgyűlés t mivel ezt rendeli a törvény a 1gy
rendelkezik a belügyminiszter, természetesnek
látszik, hogy a szeged Iközgyülés nem gyakorolhatja ezt a törvényes jogkörét
Hétfőn délutánra összehívták ugyan a köz«
gyűlést, hogy hJározzon végre a színház sorsa
felett, de a közgyűlést bezárták, mielőtt bárki
kinyithatta volna a száját. A közgyűlésen elnöklő polgármester helyettes kijelentette, hogy
»elnöki jogánál fogva« leveszi a kérdést
a
tárgysorozatról s bezárja a közgyűlést Hogy a
közgyűlés elnöke ezt az elnöki jogot honnan,
miből meríti, arra, fájdalom, nem kapott a
közgyűlés felvilágosítást Lehet hogy volt valamikor torvény, amelyik ezt a jógiit megadta
a közgyűlés elnökének, lehet, hogy a közigazgatási jorf perczeldezsői fogalmazása b ismeri
e«t a jogot, de hatályos magyar törvény ezt a
jogot a közgyűlés elnökének' nem adja meg,
ha pedig a törvény ezt a jogot nem adja meg
a közgyűlés elnökének, akkor a közgyűlés elnökét ez a jog aligha Illeti meg. A közigazgatási törvény 25. §-ban írja körül s sorolja
fel taxatíve az elnök jogalt de az elnök jogai,
nak legrészletesebb felsorolása sem foglalja
magában az elnöknek azt a jogát, amit a szegedi közgyűlés elnöke a hétfői közgyűlésen
gyakorolt A törvény 28. szakasza ugyan azt
mondja, hogy a tárgysorozat összeállítása a
törvényhatóság első tisztviselőjének (tehát nem
a közgyűlés elnökének) feladata, ha azonban
a Ifirvényhatóság első tisztviselője ezt a JogSt
gyakorolta s annak alapján a közgyűlést össze*
hivták, akkor törvényes felhatalmazás nélkül
a tárgysorozaton a közgyűlés elnöke nem változtathat, mert ez a változtatás már a kőzgyütés
fogái>á vált Nagyon felületes és nagyon jogászia'lan volna az a törvénymagyarázat hogyha
összeállítani van joga a törvényhalóság első
tisztviselőjének a tárgvsororatot, akkor azon
változtatni is joga van. A bírónak van joga
Ítéletet hozni, de a meghozott Ítéletén változtatni nincs joga. Ha már egyszer a tárgysoro.
zatot összeállították — a törvény azt is megmondja, hogy mit kell felvenni a
tárgysorozatba —, akkor azon már csak a kCzgyQr
lés változtathat. Egyébként a közgyűlés jogát
minden esetben ki lehetne játszani, mert ha
a közgyűlés elnöke ugy látná, hogy nem a tetszése szerint nyilatkozik meg a többség, akkor
szavazás elölt egyszerűen — levesei a tárgyat a
tárgysorozatról.
Mi méltányoljuk a közigazgatási tisztviselőknek azt az iparkodását, hogy az u] ajánlattevő komolyságáról és megbízhatóságáról
meggyőződést kívánnak szerezni, helyeseljük
azt c törekvésüket is, hogv a színházat a városra nézve legkedvezőbb módon adják át
vállalkozónaki de hátha a közgyűlés többsége
direktívát akart adni akár e meggyőzés szerzése tekintetében
a
város tisztviselőinek?
Hátha a közgy űlésnek más terve, más konrcpciója, más gondolata lett volna a színházi
probléma megoldására, mint amilyen a varos
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vezetőinek már évek óta — nincs? Mi
delem van abban, ha a közgyűlés, a város
polgárságának törvényes képviselete, maga a
törvényhatóság kinyilvánítja abban a kérdésben véleményét helyeslését vagy akaratát,
amely kérdésben a város vezető tisztviselői
már évek óta az egyik bakot lövik a másik
után? Azt hallottuk ma a közgyűlés elnöké*
tői, hogy az nj ajápBcoaó nem kíván szubvenciót s ez igen örvendetes kilátást nyújt a város
számára. A minap pedig azt hallottuk, hogy
a szubvenció kérdésében nem lehet határozni. mert abban már jogerős határozat van.
Nem veszik észre, hogy a tegnapi álláspontjukat gyöngítik a mai álláspontjukkal s a tegnapi érveiket a mai érveikkel? Hátha a kőz-
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gyűléa maid ugy határoz, hogy nyolcnapos
pályázatot ír ki a színházéit jelentkezők számára? Nem lett volna
akkor
bölcsebb
és alkotmányosabb meghallgatni a közgyűlést a ezáltal szolgálni azt a töreavést, hogy,
végre necsak a szegedi színház körül legyenek színházi, sőt cirkuszi előadások, hanem
végre a közigazgatási szinhá? és a közigazgatási
cirkusz után nyíljon meg a szegedi színház
is s lásson hozzá annak a feladatnak betölté.
séhez, amit a kultura s a városiasság követelmény« irónak rá Talán ez is lehetne szempontja a szeged {közigazgatásnak, mert a színház mégsem azért van, hogy vele szórakozzanak, hanem azért, hogy benne találjanak sző.
rakozást

„*em leije/ csodáltai

várni
Konferenciától"

a síresai
Ftancia—olasx

ellentét

a Tardlen-terv

Icőrtll

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) Stresában a konferencia kudarcot vall, akkor
Stresából jelentik : A stresal konferencia hét- meg van pecsételődve a világgazdasági konfőn délután tartotta első telje- ülését Georges ferencia sorsa is.
Bonnet elnök nyitotta meg az fliérf és bejelent
A konferencián a francia-akut eOenáét JtL
tette, hogy a lett kormány azzal a kéréssel for- éleződött. A franciák a régj TardtemAer* alapdult a konferenciához, hogy küldhessen meg- ján azt kívánják, hogy a három ktídntánt
figyelőt Stresába. A konferencia ehez hoz- állam, Magyarorwéáygal és Ausztriánál pre*
zájárult Az elnök ezután ismertette a kon- ferenclálts viszonyban állva, adjon vámked'
ferencia célját és létrejöttének történetétmajd vezményeket. Az olaszok ezzel szemben azt
azzal a kéréssel fordult a megbízottakhoz,hogy hangoztatfák, hogy általános megállapodással,,'
tegyenek félre minden politikát, mert csak Így amelyet a nagyhatalmak kötnek a válsággal
lehet eredményt elérni Hangsúlyozta, hogy küzdő kis államokkal, alapítsák meg a harcsodákat nem lehet várni a franciáktól de monikus együttműködést A francia terv csald!
fontos, hogy eredményt érjen el, meit ettől még jobban szétforgácsolná Európát, — mondfügg a világgazdasági konferencia sorsa. Ha ják az olaszok.

Meghiusul a centrum-Hitler koalldd

A braunschwelgi miniszterelnök feltűnő beszéde a horog keresztesek céljairól
azonossága és nem a célok egyezősége hozta
(Budapesti
tudósítónk
telefon felenlése.j
Berlinből jelentik: A centrumpárt és a nem- létre, hanem a taktika. A koalíció nemzeti szozeti szocialista párt közötti koalíciós tárgya- cialista szempontból azt jelenti: ha stherCil <*

lások valószínűleg meghiúsulnak. A két párt
között elhidegült a viszony, aminek az oka
Hitler egyik vezére, Klagge, a braunschweigl
miniszterelnök.
Klagge vasárnap nagy beszédet
mondott
amelyben azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti
szocialistákat és a centrumpártot nem az elvek

koalíció, akkor a birodalom Irányjfásdt a nerrT
zeti szocialisták veszik át
Klagge beszéde kinos feltűnést keltett. A'
Deutsche AUgemclne Zeitung
hangsúlyozza,
hogy ezek után nem kétséges a nemzeti szocialisták oélja.

Ujabb kerekasztal-konferencia Londonban
(Budapesti
tudósilónk
telefonjelentése.)
Bombayből jelentik: Az angol kormány még
egy utolsó kisérlotet tesz, hogy rákényszerítse
Indiát az uj alkotmánytervezet elfogadására,

fnie'ő t parlamentáris uton igyekeznek a tervezetet keresztülvinni Ezért még egy her?kasz'al+
konferenciát hlv össze novemberre, Londonba.
Ez lesz a harmadik kerekasztal-konferencia.

Kaszala Károly
halálos repülőgépizerencsétlentége
Budapest szepteml>er 5. Vasárnap reggel vitéz Kaszala Károly, az ismert repülő Eger mellett lezuhant gépével és halálra zúzta magát
kísérőjével, Urbancsek János szerelővel együtL

Kaszala -SÍIját kis Brandenburg-gépével Greffl
János földbirtokost készült meglalógatni. Közvetlenül a leszállás előtt, mintegy 100—150 méw
ter magasságban a gép hirtelen féloldalt for*

Férfiingek

v
minőségben,

dult, majd zuhanni kezdett A földbirtokos,
aki a kastély udvaráról figyelte a repülőgépet,
látta, hogy Kaszala feláll az ülésben, valószínűleg azért, hogy kiugorjon ,de már erre nem
volt ideje. A gép a következő percben főidet
ért és porrá zúzódott A két repülőt holtan húzták ki a romok alól.
A szerencsétlenséget az eddigi feltevések sze-

natty

Yáiasztékban

Lampel ¿< Hegyinél

rint azok a reklámcédulák okozták, miket Kaszala magával vitt Körülbelül 150-200 kilogram sulyu reklámnyomtatvány volt a gépen.
Az éle» fordulónál a cédulák féloldalra billentették a gépet, rázuhantak a konnánydrótokra
és megakadályozták a kormányzást A szerencsétlenség okát hivatalos vizsgálat kutatja.

legfeljebb két kiküldöttel képviselteti magát.
A szűkebb küldöttség azért is alkalmasabb, a
miniszter szerint mert a küldöttséget be kívánja vonni a paprikaszaktanács ülésébe és azzal együtt kívánja letárgyalni a fölmerült
kérdéseket
A polgármesterhefyettes közölte a miniszter
Elhatározását a paprikaérdekeltségek vezetőivel és bejelentette art is, hogy a miniszter néhány napon betűi közölni fogja a küldöttség
fogadásának dátumát '
»
i ,

Két ulabb
gyermekparallzlses megbetegedés
sV ®*3
i s-í-f t

(A Délisagyarország munkatársától.) Hétfőn két ujabb gyermekbénulást jelentettek be
a főorvosi hivatalnak, az egyiket a Rókusról, a
másikat Dorozsma mellől. A főorvosi hivatal
a polgármester felszólítására összeállította az
eddigi megbetegedések statisztikáját amely'
szerint egyetlen kivétellel valamennyi megbé-j
tegedés a tiz éven aláli gyermekek közölt történt 29 három éven alóli gyermek betegedett'
meg gyermekparalizisben. a többi három évnél
Idősebb, de tiz évnél fiatalabb volt

A

főorvosi hivatal előterjesztésére dr. Pálfy
József polgármester ugy rendelkezett, hogv

a belterületi elemi iskolák megnyitását ueptember 21-re halasztotta el. A behatások 19-én
és 20-án fcsntek. Valószínűleg elhalasztják a
külterületi iskolák megnyitását is, mivel több
megbetegedés történt a tanyákon is. A középis-

kolák alsó osztályainak megnyitása ügyében
még nem hozott határozatot a polgármesterbelycttcs^

9 pengős számtankönvv,
7 pengős irodalomtörténet, 10 pengős latin szótár
a íankönyvíronlon

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden reggel megkezdődnek a szegedi középiskolákban a beiratkozások, amelyek rendkívül!
megterhelést jelentenek a szülők számára. A
középiskolákban egy u j rendelkezés szerint S5
pengő a beiratási dij, amit a behatáskor egy
összegben kell lefizetni.
A heiratáson kívül szinte megoldhatatlan
gondot okoz a szülőknek
a tankönyv beszerzés.
Olyan horribilis árakat kell fizetni a középiskolai tankönyvekért amit ma szinte senki sem
tud elviselni. Igaz. hogy a kultuszminisztérium
rendelkezésére a kiadok az idén a tankönyvek
árát ugvan leszállították, azonban a tankönyvek árai még ma is olyan magasak, hogv «gy
középiskolába járó tanuló uj tankönyveiért át1; gban
50-60 pengői
kell fizetni.
A Délmagyarország munkatársa összeállította, hogy a szegedi középiskolák egyes osztályaiban mibe kerülnek a tankön vvek.
A piarista gimnázium I. osztályában, ha
minden tankönyvet beszerez t szüli*, — hozzá
a rajztáblát teljes felszereléssel — körülbelül
50 pengő kiadás terheli. Az I. osztályban öt
pengőbe kerül a magyar olvasókönyv.
A II. osztályban sem sokkal kevesebbe kerülnek a könyvek. A III. osztályban
70 pengőt
tesz ki az újonnan beszerzett tankönyvek ára.
Ebben azonban nincsen benne a latin—magyar
szótár, amelynek az ára 10 pengő 30'fillér. A
IV. osztálybán ugyancsak 70 pengőbe kerülnek
a könyvek, feltűnő,

A kereskedelmi iskolában as L oaatáiytan
90, a Il.-ban llfiw a IJI'-ban 120, a IV.-bea 111
pengőbe kerülnek a tank6nyvek.

/is olvasó

'> -

rovata

Szemét a kapuk döfi

Monstreküldötlség helyett,
csak a papríkaérdekeltség kiküldötteit fogadja
a földmivelési miniszter
(A Délmagyarország munkatársát^.) Dr.
Pnrgly Emil földmüvelésügyi miniszter hétfőn délelőtt telefonon felhívta dr. Pálfy József
pjlgármjsterhelyettest és közölte vele, hogy a
szegedi paprikaérdekeltségek küldöttségét a
jövő hét valamelyik, későbben megállapítandó
napján kívánja fogadni Közölte a miniszter,
hogy a tervezett monstre küldöttséget nem fogadhatja, mert á mai súlyos viszonyok mellett
feleslegesnek tartja a nagyszámú küldöttség
megszervezését Tel jesen elégenda szerinte, ha
a paprikaérdekeltségek minden csoportja egy.

•

a Suták-féle számtan könyv ára: kilenc pengő.
Az V. osztályban már 100 pengőn felüli kiadás
terheli a szülőt. A görög szótár 14 pengőbe kerül, a számtan k ö n w 8, a növénytan 7 pengő.
A VI„ VII. és VIII. osztályban mindenütt
több, mint száz pengő a tankönyvek ára.
A főreáliskola I. osztályában a most beírató
kozott tanuló szülőjének majdnem 40 pengőt
kell kiadni, ha gyermekének az összes tankönyvet beszerzi. Az I. osztályban a macyar
olvasó 5. a német könyv 5 pengőbe kerül. A II.
osztályban 85 pengőt a Ml.-ban 60 pengőt
kell fizetni a tankönyvekért. A német vsebszőtár ára 9 pengő. Nagvot ugrik az V. osztályban
a beszerzendő könyvek ára.
Majdnem szá? pengőbe
kerülnek ennek az osztálynak a k5nvvei. A
geometria könyv ára 8.70Í az algebráé 9 pengő. A VI. osztályban 90 pengőbe kerülnek a
könyvek. A legdrágább itt a német n y Iv'an:
6.80 pengő.
A VIÍ. osztályban a francia szótár farija a
d.ágasági rekordot: ára 9 pengő, ugyanannyi
a német zsebszótáré is. Az összes könyvek ebben az osztályban 85 pengőbe kerülnek. A
VIII. osztályban 70 pengőt tesz ki a tankönyvbeszerzés. A magyar irodalomtörténet ára 7
K n g ö 50 fillér.
A leányliceumban a tankönvvárak így f a kulnak: I. osztály 33, II. 40, Ifi. 60, IVT >0, V.
40, VI. 45. VII. 65, VIII.
70 pengő. Legdrágább könyv a második osztályban a menynyiségtan tankönyve: 8 pengő.

ígen Is deli Szerkesztőségi Szép szegedi szo
káz, hogy ujabban a Belvárosban már rrflr
get hat órakor kirakták a háxtk kapai
a szemetei. Ott álldogálnak, díszelegnek

elé

szépen sorjában a kiszolgál rozsdás kokszos
vödör, a letört hww, egy csomagoló láda,
sőt néha még, egy — csakugyan hulladéktárolásra készült — rendes szemétláda is akad.
Eleinte csupán a tegyek vettek róla tudómást, hogy a szemeteskocsi érkezése étftt
már két-három órával vidám lakmározásra A
van alkalom, de legújabban, ha reggelenMnt
kitekintek az ablakon, látok egy-egy öreg nénit,
•agy bácsit, amint a szemét között kotorász.
Gondosan kihalássza, ha akad egy darab gyűrött pápir, valami írfvarféTe — és a* ég
tudja, hogy mi lehet még a szemétben 1932ben ... Rogy azonban • szemét korai kitétele
ezen »népjóléti célokat* szolgálná, azt kétlem és a városiasság határozottan nyerne» ha
mégszűntetnék ezt a szegedi szokást
Tisztelettel: (AlálrásJ

Dinnye lakomák a Tisza pariján
Igen tiastelt Szerkesztőségi Fáradt szegedi
polgár vagyok, akinek egyetlen örfime van ebben a keserves esztendőben, még pedig az,
hogy kivételes kegyképpen hosszura nyúló
szép nyárral ajándékozott meg a sor». Ebben
az őrömben feloldódnak egyéb szerény és ártatfan örömeim. Örülök annak, hogy a Tisza
vize még mindig nagyszerű, hogy melegen süt
a nap, tehát szabad óráimban leballaghatok a
vízre, estefelé pedig, vagy ha ft gondok elkergetik az álmot a szememről, kimehetek levegőzni • Tisza partjára. Mfofl beljebb kerülünk a dinnye-szezonba, annál keveabé marad
zavartalan ez az örömem.
A Tisza partjának üde levesMe naprólnapra élvezhetetlenebbé illatosom*. Sokszor
olyan illatáramlatok keringenek a part körűi,
mintha a város minden szenny vízlevezető csatornája ide őntené tartalmát az orrunk elé.
Sokáig

nem tudtam, hogy mi wurt az 8H$mrontó illatnak az oka. most azonban felfedeztem a nyilt titkot A véletlen a déli órákban
vetett a partra éa láttam, hogy a Stefánia
partvédő falán valóságos dinnye lakomákat
rendeznek. Ugy ülik végig a falat mint a búcsúzkodó fecskék és bicskaheggyel szedegetik
ki a zöld félgömbökből
az olcsó és édes dinnyefalatokat. Ebben még nem lenne semmi kivetni való, hiszen sok van köztük olyan, akinek bizonyosan ez a féldinnve
az egyetlen tápláléka, a baj csak ott kezdődik, hogy a nagy
gonddal kifalatozott dinnye üres héját ledobálják a rakpartra, ahol valóságos dinnyehéikazlak keletkeznek. A nap keményen tűz oda,
sietteti a bomlási folyamatot és a dinnyének
meg van az a rossz szokása, hogy ha romlani kezd, hát szörnyű illatokat fejleszt
Segíteni könnyen lehetne ezen a városfatlan bajon. Csak arról kellene gondoskodni,
hogy a köztisztasági hivatal alkalmazottai Idejekorán takarítsák el az egészségtelen hulladékot a partról,
ne várjanak ezzel a munkávnl
piacnaptól-piacnapig, ahogyan most tesz'«k,
mert ilyenkor, a nyári hónapokban, a fürdőszezonban, amikor mindenki a Tisza vizébe?
menekül enyhülésért, bizony nem csak kereskedelmi forgalma van a rakodópartnak, vagy
talán kereskedelmi forgalma a legkisebb, hanem tekintélyes személyforgalom is bonyolódik le rajta« A jelentősége igy vetekszik akárhány belvárosi ucca forgalmi jel-ntő^gével.
Ha már a Tisza vi;:ét nem akarja megtisztítani a nemes város a szennytől és a szabadon úszkáló állati hulláktól, legalább a partot
tartsa tisztán, hiszen ehhez a feladathoz nagy
szerűen kiépített apmrátusa van.
Soraim szives közlését kénre vagyok tisztelettel: (Aláírás.)

.
A

Lfabb

fordulat
a s&inffász

ügyében

Meglepő alánlat
érkexett
a polgármester helyettesbex,
alci a
sxlnlgaxgalóválasxtás
kérdését levette a hétfői readklvUU kOxgylllés
napirendférői

összehívta a rendkívüli közgyűlést
__ Xs ügyet
w
utols
kellőképpen elő is készítettük, de az utolsó
percben, déli tizenkét órakor egy . olyan vj
ajánlatot kaptunk, amely a varosra nézve
rendkívül kedvezőnek látszik, de komolyságáról eddig az idő rövidsége miatt nem volt al
kalmunk niegevőződni. Az niánlat lényege az,
hogy az uj pályázó semmiféle szubvencióra
"em reflektál sót ó ajánl fel bért a színházért
a szinház Imittó jövedelmének hat százalék*!,
minimálisan évi tizennyolcezer pengőt és ezt
hajlandó akár több évre is előre lefizstni, ha
megkapja a színházat
— Oda kell neki rögtön adni — mondják
többen is a közgyűlési teremben. Mások aziránt
érdeklődnek, hory ki az a titokzatos pályázó?
_ Bérczy Jenő, az Országos Sztnésregve süld nvugdijns Igazgató-tagja
jelenti be a
polgármestcrhelyettes, majd folytatva .beszédét, közli art is, hogy ha az ajánlattevő rövid
idő alatt mindössze néhány napi termmnst
kapott, biztositékképpen előre lefizeti az évi
bért és ezzel bebizonyítja ajánlatának komolyságát a hatóság egészen más javaslatot terjeszthet a közgyűlés elé, mint amilyen javaslatot az ajánlat beérkezése elótt terjeszthetett
volna be.
• •
_
— Erre való tekintettel — mondja dr. Pálfy
— elnöki jogom alapján a napirend egyetlen
tárgyát leveszem a nanirendröj és a jpndklvüli kőzgvfclést bezárom.
Dr. Det'tr* János ielntkezett szólásra, a pcJgármesterhelyettes azonban kijelentette, hogy
felszólalásnak, vitának nincs helye.az ülést
már bezárta, de ülésen kívül nagyon szívesen
meghallgatja az esetleges észrevőeleket Ezzel
el U. hagyta az elnöki emelvényt.
A közgyűlés tagjai még sokáig tárgyalták Kisebb-nagyobb csoportokban a történteket Sokan a vitát a városháza előtt a Széchenyi-té1
*en Is folytatták.
'

solni lehet egy-egy tárgy napirendről való le(A Délmagyarország munkatársától.)
A
vételét, de a döntés joga nem az elnöké, haszínházi csaták hullámzó frontján ismét szenzációs fordulat történt, amely teljesen u j hely- | nem a közgyűlésé, amely szavazással hazetet és u j bizonytalanságot teremtett. A 'end- ' tároz. Ezzel szemben mások azt vitatták,
hogy az elnöknek joga van a napirend megkivüli közgyűlés, amelv abban a hitben űlt
változtatására, mert a közigazgatási törvény
össze igen nagy érdeklődés mellett hétfő délszerint a közgyűlés napirendjét a törvényhatóután, hogy végre határozatot hozhat a színház
ság első tisztviselője állapítja meg. A törvényügyében, csupán formális ülést tartható.'*, ami
hatóság első tisztviselője a főispán lenne, dr.
annyiból állt, hogy az elnöklő polgármesterAigner Károlyt azonban saját kérelpiére felhelyettes bejelentette, hogy igen fontos okok
mentették a főispáni méltóság alól, a főispáni
miatt leveszi a napirendről a rendkívüli közteendők ideiglenes ellátásával a belügyminiszgyűlés egyetlen tárgyát, a színház-ügyet és a
ter dr. Somogyi Szilveszter polgármestert bízta
közgyűlést — egyéb tárgy nem lévén — bemeg, aki viszont szabadságon van. A polgárzárja.
mestert teljes jogkörrel dr. Pálfy József polA fordulatot előidéző ok a szinügyi bizottgármesterhelyettes helyettesíti és Így az ö joság ülése előtt néhány perccel következett be.
gr. a napirend megállapítása.
Dr. Pálfy József polgármesterhclyettesnél megjelent Bérczy Jenő, a Gleich-cirkusz »¿agyar
A vita egészen őt óráig tartott A városatyák
megbízottja és bejelentette, hogy szintén páigen
nagy számban gyűltek össze a közgyűlési
lyázni kiván a szegedi színházra, még pedig
teremben, amelynek karzatai Is egészen megtelegészen meglepő feltételek mellett
tek. A fordulat híre elterjedt már, de azért a
A Tárostól egyetlen fillér értékű
legtöbben, a későbben érkezettek, nem tudták,
szubvenciót sem kiván sem készpénz •
hogy mi történt és mi készül.
hozzájárulás, sem pedig naturaliák,
Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes egyfűtés, világítás formájában. Ezzel
negyedhatkor
nyitotta meg
i' p ,
¡~'
szemben tekintélyes bérösszeget ajánl
fel a városnak a szinház épületéért,
a rendkívüli közgyűlést.
még pedig a szinház bruttó bevételé— A belügyminiszter ngy döntött — monnek hat százalékát. Mivel a színház évi
dotta a polgármesterhelyettes — hogv a szinátlagos bruttó bevétele háromszázezer
Igazgató-választás a közgyűlés
hatáskörébe
pengÓ, hajlandó ennek hat százalétartozik. Ezért, valamint a szinügyi bizottság
k á t tizennyolcezer pengőt garantálni
tagjainak irásba foglalt kérelmére a főispán
is. mint bérminimumot és hajlandó ezt
. . •«•. ¿a v
• ".
hH "'Vy «
a bért akár három esztendőre is előre
lefizetni. Egyetlen feltétele az, hogv a
•. v A
színházi műsor összeállításába senkit. • v;
nek beleszólási joga ne legyen, arra
viszont szerződéses kötelezettséget vá! •
Ial, hogv a város kulturális igénveinek
megfelelő állandó színtársulatot szervez. rendszerei próza, opera és opo >
rettelőadásokat tart, de jogot köt ki
magának arra is, hogy a programnak
Hétfőn befelezték a védőbeszédekei — Szerdáig félbeszakították a főtárgyalás!
makszimálisan harminc százalékát variété előadásokkal tölthesse ki.
(A
Détmagyorország
munkatársától.)
A szemben ezael a vádinditvánnyaL Ez. a kijelentésem nem a közvádló ur személyének, haszegedi törvényszék Gömőrff-tanácsa
hétfőn
A polgármesterhelyeltes nagy meglepetéssel
fogadta ezt a valóban meglepő bejelentést és
folytatta a Házi Ujság-per szombaton félbesza- nem annak a vádnak szól, amely öt hónapon
ki! ott főtárgyalását- Hétfőn dr. Elsner Manó, keresztül ugy foglalkoztatta e város polgársá.
a szinügyi bizottság zári OMSebes László, dr. Szepesi Imre, Strausz Sán- gát az ország közvéleményét, mintha itt vasén,
nagyszabású
kommunista-szervezkedés
dor és Szamek György védője mondotta el vé- lami
amely nem sokkal később, tízenkét órakor kezdőbeszédét. GómOrg Andor tanácselnök a tár- történt volna. Ebben a teremben, ahol a hajdődött, rész'etestn tájékoztatta róla a bizottgyalás megnyílása után figyelmeztette a védőt, dani esküdtszékek Ítélkeztek, Igen sok esetben
ság tagjait
hasonló politikai perekben, a védelem Ihletve
hogy a tárgyilagosság és a higgadtság határai
A szinügyi bizottság ülésének eredményeit
érzi
magát főleg akkor, ha tudja, hogy a
közölt
maradjon
és
személyi
él
nélkül
tartsa
Igen soV szinházi ember várta nagv ircaljmjelen
pernek tulajdonképpen is tegfelj-rbb ceak
meg
védőbeszédét.
mal a városháza folvosóján. Ott volt títkáráötven
százatéka. bűnügy. Meg vagyok győződve
• al Sziklai Jenő is. aki formálisan benvujtotta
— Mindeneke'ő t há'á'! köszönetemet fejeaem
pályázatát és letétbe helyezett ötezer pengő
arról,
hogy a bíróság csupán az elölte fekvő
ki az elnök urnák — kezdte a védő —, hogy
biztosítékot, de izgatottan tárgyalták az -sheúgy anyagát fogja szemlélni és mérlegelni és
már védőtársaimat és most külön engem is
tóségeket a mult évi színtársulat több lagia is.
ennek megfelelően fogja meghozni igazságos
figyelmeztet a tárgyilagosságra és a higgadtA folyosók közönségének sejtelme sem volt
Ítéletét
ságra. Jól tudom, hogy az elnök urat nem
meg arról, hogy mi történt nehánv perccel a
Ezután rátért a védő az ügyészt vádbeszédre.
vezeti semmiféle célzatosság, csak a tárgyalási
bizottság ülése előtt, azt hitte mindenki, hogv
a izinügvi bizottság a régebben benyuilott
rend és fegyelem érdekében szól, de meg
— Az ügyész ur végindltványa után
ajánlatok fölClt vitázik és azt a javaslatot tár-'
kell állapifanom, hogy figyelmeztetésének van
vajmi kevés maradt meg az eregyalja, amelyet a közgyűlés elé kiván terj'*sz
alapja, mert tényleg haragos lélekkel nézek
deti vádiratból.
le» i. Annál nagyobb meglepetést keltett, Dilikor aránylag rövid idő múlva, egy óra körül
S Z É C H E N Y I
M O
Z I
Ami maradt is, annak is jelentékeny része felveget ért az ülés és a tanácsteremből távozó
tevéseken alapszik, holott a büntetőügyekben
Kedden, szerdán és csütörtökön, szeplem
bizottsági tagok közölték a folyosón, hogy délnem szokásos dolog labilis feltevésekre alapiután nem lesz rendkívüli közgyűlés/ mert
ber hó 6-án, 7-én és 8-án
tani,
jogászi képzelet tevékenységére bizni a
^nagyjelentőségű fordulat" történt.
vád
sorsát,
ahogy azt az ügyész ur tette. Az
Délután négy órskor a kisgvülés tagjai szinügy ész ur abból indult ki, hogy Gombkötő Belten tájékozatlanul ültek össze. A polgármesgiumból, Sebes Budapestről jött Szegedre és
terhelyettes röviden bejelentette a történteket
Sebes, aki jól öltözött — sőt az otthonbeli
és közölte, hogy a közgyűlés napirendiéről leveszi az egyetlen tárgyat és igv a törvényhatómunkásokhoz képest feltűnően jól —, összesági bizottság nem hozhat még határozatot a
találkozott eizel a Gombkötővel. Ebből'a találszinház ügyében. Nagy vita kezdődött ezután
kozásból a vád összefüggést kovácsol. Ugy
és a polgarmesterhelyettes, miután bejelenállítja be ezt. a két embert, mintha azért jöttette, hogy törvényes joga van erre a zintéztek volna Szegedre, hogy itt találkozzanak.
kedésre,
Az ügy bizonyítási anyaga erre nézve

A törvényszék
a hét vénén hirdeti ki az Ítéletet
a „Házi Újság -perben

Harry

A

zárttá minősítette a kisgyűlés
ülését.

A zárt ülésen szi-nvedélyes vita fejlődött ki
a közgyűlés elhalasztásának
jogszerűségéről.
Többen" azt vitatták, hogy a közgyűlés napirendjét az elnök sem válioztathatja meg. mert
3 törvény erre nem nvujt lehetőséget. A közgyűlésen igy csak indítványozni, vagy java-

Piel

névtelen
ember
A Belvárosi és Korzó Mozi szünetel!

semmiféle konkrétumot
felhozni nem tudott, de még csak a Leghalványabb gyanú sem merült fel e tekintetben ellenuk. Tény az, hogy Sebes elveszhette I'eslen az állását és hazajött Szegedre. Vállalko.
zolt arra, hogy Szegeden megalakítja az O.
/. B. csopo-'iát, ami meg Is tőrtént a párt-

vezetőség tudtával és beleegyezésével, miután ügyészség ezt nem tartotta fontosnak, való- riálista Japánt, mely leigázni akarta hatalmi
Szegeden Igazolta magát Dr. Szepesiül a vád színűleg azért, mert a vádlottakat együttesen, hatalmakat A szegrdi ügyészség Japán vékeveset foglalkozott, annak ellenére. hegy egy a'rara'elbatárorással elkövetett «elekmény- delmében emelte meg vádját Az ügyészség v3Jolyan bűncselekményekkel vádolja, amelyekért nyel akarták vádolni. Azt kell azonban bí- lalkozott arra, ho& a jelenlegi nagyhatalma10-15 évi fegyházra lehetne elítélni- A vád rálni hogy jelentkezik* a felelősség a Házi kat megvédelmezze azokkal szemben, akik
a rendelkezésre álló idó alatt nem világította Újság körül és ha igen, kitterhela felelősség több erkölcsi bátorsággal Igyekeznek egy jobb
meg kellőképen ezt az ügyet Tanúvallomás Arra semmi adat nincs, hogy a vádlottak jövőt kiformálni A magyar törvény nem ad
hangzott el, hogy a csoport engedéllyel alakult elhatározták volna, hogy izgató tartalmú, kom- módot Japán megvédésére.
és a belépők nem tettek semmiréle nyilatkoza- munista célzatú lapot adnak ki. A lapból egy
Túllő a célon a vád, '
tot, nem készültek semmire se,tehátnem lehet szám jelent meg. Ez az első szám: pacifista,
azt mondani, hogy az egyszerű »bealakulás- háborúellenes szám lett, mint ahogy el is amikor a vádlottakat azért vádolja, mert Japánnak és Angliángk kapitalista előretörését
sal< halálos bűnt követtek eL A írivolitás ha- határozták.
kritizálják.
lárán mozog az a kijelentés is, hogy Sebes
Pacifista érdekből, héboroeUenes
— Szepesivel szemben az a tendencia mutat
nyilván kommunista megbízásból
alakította
izgatást el nem lebet ka vetni,
kozott a rendőrség részéről, hogy őt, mint
meg a csoportot Könnyen ki lehetett sőt ki
kellett volna deríteni azt, hogy Sebes kUől mert jelenleg a háború nem kormányprogram, »nagy halál* a »kis halak» kőzött, megfogják.
kapott megbízást, de ebben az irányban aem aót a kormány is a háború ellen van és a há- Strauszra és Szamekra vonatkozólag csak art
adom elő, hogy a vád ürességére vall as, hogy
történt lépés. Hasonló a helyzet azzal a terheld ború különben sem aktuális probléma.
— Az njság 70 százalékában külpolVlká- az ügyész ezektől nem igyekezett megszabadíadattal is, amely szerint Sebes közölte célját
val
foglalkozik. A pacifista propagandát sokan tani léghajóját
Szepesivel és Gombkötőnél is, holott még SeDr. Eisner Manó v&ül dr. Károlyi Imre
kommunista
ügynek hiszik, azonban nem az.
best« sem kérdezték meg, hogy ml volt a célja,
könyvéről
beszélt.
A
háború
ellen
a
keresztény
katolikus
oldalról
erre vonatkozólag nyomozáa aem folyt le,
— Be kellett volna zárai a könyv megjeleIs harc folyik és milyen igazuk van! FoIna*
crapás a végy, az ÓM» « Í T »
hltlerlzmus, megtörtént volna-e, ha nem lett
nése után a grófot — mondotta —> Tia lel
a jogászi képzelet
volna háború, a német nép válsága, lett vol- lehetne állítani azt e tételt hogy elítélendő
látta azt Sebes céljának, amivel vádolják. Az na-e szovjet, forradalom nálunk? Nem. A bár az. aki kedvező kijelentést tesz Oroszország0.1. B. célját ezekután erőszakoltan mondva- ború, a háborút követé zavaros idők alkal- ról. Bűn-e azt tudni, hogy 160 mllliö emcsinálton tünteti fel a vádirat Ennek az ügy- masak a bolsevizmus terjeszkedésére. Tehát berrel mi történik a világon? A világ kapinek az az érdekessége, hogy a főtár- a padfizmus észszerű dolog. Nem logikus tehát talizmusa öngyilkos módra dolgozik, hiszen a
gyalésig nem szólhatott bele tárgyilagos, har- ilyen körülmények között vádat emelni egye- kapitalizmus csinálja a lean*g£pbb ^leteket
sek ellen azért, mert háborúellenes cikkeket Oroszországban
madik személy.
— Az Agyét; ur la elismert most már — foly- irnak és a bolsevizmusterjeszkedésétakarGömOry elnök itt kósbesadtt:
tatta —k hogy és a szervezkedés nem haladta ják közvetve megakadályozni Miért nem
— Politikumokra ne térjünk §L
t
tul a párt legá.ls kereteit, elismerte, hogy as emelnek vádat Markovics Rodion ¿a Rcmarque
Dr. Eisner Manó a követketf szavakkal fe0. f.B.
előadásai nem voltok kommunista, ellen, aldk a háború borzalmainak ecseteién jezte be beszédét:
irányúak. Ilyen körülmények között as O. 1. aével nagy aaolgálatot tettek a padflzmuanakT
— Megértést kérek "és igazságéi és akkor
B.-vel kapcsolatos vád összeomlik. Mire ti* Éa ha valaki a kapitalizmus ellen tr, van-e csak felmentő leheti az Ítélet
maszkodik ezek után a vád, amikor azt mond. valakinek joga az illetőt ezért üldözni, amiAz utolsó szó jogán Sebes lÁMÚb szólalt
ja, hogy a cél mégis szélsőséges szervezkedés kor csupán az internacionális tőke tulkapá- fel. beszélt a Mónus-levél ügyéről, majd kijdeosalt, kizsákmányolását vádolja. £s főleg Ma* tette, hpgy a »Házi Újságot« 6 csinálta, senki
VOltt
,
>'
'i iill ii in
gyararazágon furcsa ez, amikor az országra az más nem folyt bela Ezt a saját lelkiismereté,
— A vád most már csak
Internacionális tőke, a háborús kizsákmányo- nek megnyugtatására kell megmondania.
a „Házi Újságralók tették az irtózatos hadisarc terhét Ilyen
As Wnök ezután közölte, hogy a tárgyalást
támaszkodik. ''Akt ezt as újságot - sine Ira szervillzmust nem követelhet a magyar bíróság félbeszakit
fa és folytatását s*erda reggelre tűzi
et atudio — szemléli, az egy pillanatra aem senkitől aem. Nem lehet ma, a mai fiatal*
ki.
Azért
szerdára, mert keddre már régebgondolhat arra, hogy a Házi Újság btaonyité- ság előtt amely jól látja a mai helyzetet
ben
kitűzött
egv másik bűnügyet amelyet a
kot szolgáltathat a vádlottak bűnössége mai- husz esztendős kurtái Ítéletekkel operálni. A
perben
szereplők
sokasága mlait nem napollett. A vádiratban as6 van arról is, hegy a Házi Újság egyik cikke támadta az tmpe*
hat
éL
Szerdán
reggel
közölni fogja, hogy a
vádlottak az osztályharcra akartak felkészülni érdekből Kinát és látta a békekonferendázó
bíróság
mikor
hirdeti
Jtí
ítéletét.
Es fti a jogászt fantázia termébe, mart ilyen
vallomás nem hangzott eL S itt az az elmosódás, illetve amolgámozás. melyre zaár 1 rámutatott as egyik védd. Ugyanisterhelőadatként áll ás is, bngf a koDekttv társadalom
érdekében UWtetak kűzdanl. A vádirat ezzel
nem mondott aamrnit mart igenis, a szociál' ,t
t
,
. . . .
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demokrácia oálja a koDekttv társadalom. EzA
Járásbíróság
elutasította
a
keresetet
ért szabad küzdeni, datermészetesenmvolur
dós ufón, « meggyőződét, ar fejtödés fegy{A Délmagyarország munkatársától.)
Be- visszatartani már régebben kiflaette Görögverével, intézmények alakttásávd ás nem ugy,
számoltunk
arról
a
kártérítési
perről,
amelyet
nek. A város tehát azzal, hogy Görögnek
ahogy a koRrmuntsttt akarják t erőszakos
dk.
Kormányos
Benő
ügyvéd
indított
Szeged
ígérte
a színházat és most még aem adja
uton, a megfélemlítés által, he kell, kisebbségi terror utján. Nem kell egyebet tennem, városa ellen Görög Sándor színigazgató tar- neki, megtévesztette a felperest, aki azzal a
tozása miatt. A kártérítést pernek az volt reményben egyezett ki Göröggel, hogy Igazcsak utalnom keO itt
az előzménye, hogy Székelyekig Adrienne, a gató lesz és azután fizetni fog. De megáll a
szegedi színház volt tagja, tartozása fejébea város kártérítési kötelezettsége azon az ala0r6f Károlyi Imre kftnyvéről,
dr. Kormányos letiltotta a színésznő fizetését pon is — mondja a kereset —hogy a város»A kapi'allsta világrend válságára«, amelyben
a
színháznál. Az összeget azonban Görög nak csak augusztus 29-én lett volna joga Göpontosan ugyanezek foglaltatnak. A gróf, akit
nem
fizette ki, miért is most már Görögöt rögnek a 15 ezer pengőt kifizetni Ez»l a ténysenki sem fogja felforgatónak bélyegeid, tr a
vonta
perbe az ügyvéd éa azt kérte a bíró- kedésével a város ¿vonta a hitelező elől a
ka piai izmus válságáról, mégse jut eszébe se CL
ságtól,
hogy kötelezz« az igazgatót a levont kielégítési alapot, tehát a városnak viselnie
kiuek, hogy ót ezért felelősségbe vonja Akt
összeg
megfizetésére.
Az ügyben ítéletre nem
kell a következményeket
egy szebb, jobb jöoőt akar törvényes uton,
került
sor,
mert
a
felek
egyességet
kótötlek.
törvényes eszközökkel elérni, arra nem lehet
A nemrégiben megtartott első tárgyaláson,
Ennek az egyességnek az volt az alapja, ho^y
azt mondani, hogy felforgató.
amely Viskovics járásbiró előtt folyt le, a
Görög előadta, miszerint a város jövőre is
várop jogi képviselője pergátló kifogást emelt
— A nyomozók nem száz százalékig tarlót
neki igérte a színházat, tehát jövőre, mint
azon az alapon, b«gy a keresetet a törvény
ták magukat a törvény szelleméhez — mona szegedi szinház igazgatója, abban a hely- székhez kellett volna benyújtani. A bíróság
dotta ezután beszédében a védő. Nem állízetben lesz, hogy fizetni tud. De ez csak
a tárgyalást elnapolta azzal, hogy szeptemtom, hogy a vádlottakat bántalmazták, bár a
ugy történhet meg, ha kiegyezik hiteleseivel. ber 3-án hirdeti ki határozatát.
vádlottak majdnem egyöntetűen ezt vallották.
Azt ajánlotta, hogy szeptember elsejétől kezDe lényeges bajnak, hibának tartom, hogy a
Szombaton tárgyalta újból az ügyet Vlsko.
dődő! eg három részletben kifizeti a tartozási
vádlottak ügyét az első perctől kezdve
vics
bíró és határozatában a keresetet elutasL
a
kamatokkal és a felmerült költségekkel
totta.
A kereset elutasítása a város jogi képegyütt A felperesek ebbe kelegyeztek.
statórlálls flgyként kezelték,
viselőjének pergáti} kifogásának alapjár. töra vádlottakat hermetikusan elzárták a világtól.
Az utóbbi hetek eseményei után az ügyvéd tént. A bíróság megállapította, hogy kártéría rendőrség és az ügyész kezeben voltak. kártérítési pert indított a város ellen és arra
tési keresetről lévén szó. az ügy a törvénr

Kártérítési per a város ellen
a színésznő tartozása miatt

l£zek a vádlottak is emberek és Így nem csoda,
ha a bitófa árnyékában, megfélemlítve, reszketve ilyen vallomásokat tettek. A pernek ura
a vád ura voll Az eként keletkezett jegyzőkönyvek rendkívül csekély értékűek.
— A Házi Újságnál egyáltalában nem kua szerzőség kérdésit, ugy látszik, az

kérte a bíróságot, hogy a várost kötelezze iOk
pengő megfizetésére. Dr. Kormányos kereső,
lében előadta, hogy tudomására jutott az a
körülmény, hogy a város nem akarja Görögnek adni a színházat, de tudomására jutott az is, hogy a város a 15 ezer pengőt,
amelyet a színészek követelésére kellelt volna

szék elé tartozik.

Clanozást'Z^uel
letrtfk*leteaebl>«D. legolcsóbban t é m s
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Az Alföldi Bizottság
gyűlése Nyíregyházám
Megolaklíoílák a Kulturális Egyesületek
Szövetségét - Lelkesen ünnepelték Móra
Ferencet
Nyíregyháza, szeptember 5. ( A Délmagyarország munkatársától.) Az Alföldi Bizottság
vasárnap Nyíregyházán tartotta meg vándorgyűlését grof Klebelsberg Kuno elnökletével
A vendégek legnagyobb része már szombaton
délután Nyíregyházára érkezett Délután három órakor jól sikerült kirándulást rendezett
a város a nevezetes nyíregyházai „tanyabokrok"-ba, amelyek közöl négy mintabokrot tekintettek meg a kirándulók. Este kilenc órai
kezdettel a városok kulturális szövetsége rendezett kulturestélyt a Korona-szálló hangversenytermében.
A bevezető előadást gróf Klebelsberg Kuno
tartotta, aki bejelentette, hogy a nyíregyházai
összejövetel legfontosabb célja a vidék Irodai
Budapest
•gy irodalmi téren is teljesen elnyomja a vidéket Az u j magyar irótehetségek nem bontakozhatnak ki, mert nincs kiadó, aki vállalkozna ismeretlen szerzők értékes alkotásainak kiadására, pedig kétségtelen, hogy a vidéken, elsősorban az Alföldön vannak fiatal, értékes
tehetségek. A cél Irodalmi téren is az, hogy a
vidéken élő fiatal irók első könyve a közönség
Ítélőszéke elé kerüljön. Ha igazi tehetség nyilatkozik meg ebben az első könyvben, akkor
megnyílik szerzője előtt az u t a további érvényesülés felé, ha nem nyilatkozik meg a tehetség. akkor a társadalom nyugodt lelkiismerettel állapithatja meg, hogy megtette a kötelességét, mert odaengedte a szerzőt a nyilvánosság elé. Bejelentette végül Klebelsberg, hogy
ehhez az akcióhoz fogja leérni a vidéki társadalom, a városok és a megyék erkölcsi és anyagi támogatását
Néhány- prograroszám után Móra Ferenc előadása következett. A népszerű- irót példátlanul
nagy ünneplésben részesítette Nyíregyháza közönsége. Amikor az előadó-asztalhoz - lépett,
dörgő taps fogadta, amelv hosszú percekig
tartott. Móra elfogódott hangon kezdte meg
előadásét. Elmondotta, hogy Diocleciámxs ésákészülő u j

elmerült

hogy csak ex a hangos taps
ébresztette át belőle a mai világba. Ezután
egyik ásatási történetét mesélte el és előadásának csillogó humorn állandó derültségben tartotta az estély közönségét Az előadás ntán
Mórát melegen ünnen-lte a közönség.
Vasárnap délelőtt fél 10 órakor kezdődött a
nvirejrvházai
Sóstó-fürdőber
a kulturális
egyesületek kiküldöttjeinek értekezlete. Gróf
Klebelsberg
Kuno
elmondotta, hogy az
év elején fölkereste Magyar László szegedi hírlapíró. aki fölhívta figyelmét a vidék súlyos
irodalmi problémájára "és hivatkozva az erdélyi magyar irók eredményes munkálkodására,
felvetette a kérdést, hogv egyetemes magyar
rrdekből nem lenne-e kívánatos az Erdélyi
Szépmives C^h-hez hasonló irodalmi szervezet
kiépítése a magyar vidéken is* Azonnal felismerte a kérdés jelentőségéi és elhatározta,
hogy kezébe veszi a dolgot, megkísérli az irodalmi szervezet kiépítését.
Móra Ferenc rövid felszólalása után dr. Kuthv Sándor, a Városok Kulturális Szövetségidnek igazgalóia ismertette az általa elkészített tervezetet. Üdvözölte az erdélyi irók képvi Jetében megjelent Kovács Lászlót, az Erdélvi "Helikon szerkesztőiét és a felvidéki ma-
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gyár irók kiküldöttjét, dr. Sziklay J e n ő t
Aövid vita ntán az értekezleten résztvevő
tizenhét vidéki kulturális egyesület kiküldöttei kimondották, hogy megalakitják a Kulturális Egyesületek Szövetségét elnökké választják Klebelsberg Kunót, ügyvezető alelnökké
Móra Ferencet, alelnökökké dr Somogyi Szilveszter polcármestert és dr. Preszly Elemér
főispánt. Kimondották,
tagja a tagegyesületek
Beválasztották ezeken
dr. TonelH Sándort, és Magyar Lászlót. Megalakították a szövetség kőnyvkiadóbizottsagát, amelynek tagjai Móra Ferenc, Suránvi
Miklós, dr. Kuthy Sándor, Magyar László és
dr. Kollár Kálmán.
A kulturális értekezlet után- a szálló nagytermében tartotté meg ülését az Országos AlMi Bízottság. Flcbelsbr« Kuno vázolta a bi-

pedig az Alföld Öntözési

terveit ismertette. Az
előadások után vita indult meg. Dr. * Tonelli

Sándor elmondotta, hogy milyen huza-vona
támadt a Szeged—bajodat utolsó szakaszának
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harisnyák,
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kiépítés« körül. Ruffy-Varga. a Debreceni Mezőgazdasági Intézet igazgatója helytelenítette
Tonelli eljárását mert szerint« as Alföldi Bifelvilágosította
mara képviselőjét hogy a Szeged—bajai ut
nem hat kilométeres ügy. mert as ut a Tiszát
köti össze a Dunával és az Alföldet a Dunántúllal.

Az Iparosság és a gázgyári szerződés
(A Délmagyarország munkatársától.) A gázgyári szerződés ügyében megszólalnak ax ipa-'
roflok is. Moskovitz Lajos elektrotechnikustól
a kővetkező nyilatkozatot kaptuk:
— A Szegedi Légszeszgyár és Villamostelep
rt szerződésének meghosszabbításával foglalkozik már hosszú hónapok óta a nyilvánosság.
Annyi ankétet, értekezletet bizalmas tanácskozást tartottak már ebben az-ügyben, hogy
annak se szeri, se száma- Egymásután látnak
napvilágot a hozzáértők és a laikusok nyilatkozatai. akik közölt akadnak kereskedők, gyárost*, mindenféle szakmából, tisztviselők, sőt
mérnökök is, csak éppen tőlünk, villanyszerelőktől nem kérdezték még meg, hogy miként
vélekedünk a dologról. Miután azonban ugy
éreztük, hogy ez a nosszu alkudozás tÖbhé-kevésbbé a mi rovásunkra is megy, összeálltunk
néhányan szakmabeliek és — miután a tör-

vényhatóságban egyetlen villanyszerelő sem
i'oglal helyet bizottsági tagokat kértünk fel
ügyünk
köztük Körmendy Máin* támogatására,
támogatására, ki

Ipartestületi elnököt
— K i kell azonban jelentenem, b
minket
egyáltalán nem a hiúság és a szer
vitt arra,
hogy beleszóljunk
beleszólju
arra, hogy
az ügybe, hantra

az, hogy a szerződésben olyan pontokat találunk, amelyek fölött laikusok napirendre térnek, de nekünk egzisztenciálisan fontos, hogy
azok kimaradjanak, vagy megváltozzanak. El-

ismeréssel kell megállapítani, hogy a gázgyár
megértőnek mutatkozott velünk szemben és
lényegtelen módosításokkal
minden kívánságunkat teljesítette,
illetőleg a szerződés reánk nérve sérelmes pontjait kívánságunk szerint módosította. Ami pedig még ezentúl is aggályos m a r a d t azt siicer l l t a vasárnap megtartott értekezleten eligazítanunk, ahol a jelenlevő Pongrácz Albert
gázgyári igazgató a legmesszebbmenő előzékenységet tanúsította velünk szemben és mindenképpen megnyugtatott bennünket
— Nekünk most már csak egy kívánságunk
van és ez p.z, hogy a szeptember 12-én összeülő
* rendkívüli közgyűlés huza-vona nélkül szavazza meg a szeizódés-meghos^zabbilást.
— Tisztában vagyok vele. hogy a közgyűlés
nem minden tagjának fűződik a szerzodésmeghosszabbitásnoz olyan eminens
érdeke,
mint az iparosságnak s ezek között a villanyszerelő szakmának és mert azt is tudom, hogy
báromféle * megoldás fölött is folyik ma jd a
vita, azt hiszem, én sem végzek fölösleges
írunkát, ha résztveszek a szócsatában, mint
az eddigi nyilatkozók. Nem vitatom azt. hogy
a különféle javaslatok elgondolói és szószólói
mind a város javát akarják, mégis ugy gondolom, hogy — bár általában szerződések megkötésénél a kereskedelmi és jogi szempontok
dominálnak, — ebben az esetben mégis
a szakemberek véleményének
kellene eldöntni a problémát.
És itt mint egyszerű villanyszerelő bár, de
aki ezzel a kérdéssel igen behatóan foglalkoz-

tam, elsősorban azokkal szállok vitába, akik
azt hangoztatják, hogy a szerződés-megkötése
mm sürgős, mert még három évig tart a mostani szerződés és addig kedvesebbre fordulhatnak a viszonyok. Mint villanyszerelési szakember szőlők hoszá a kérdéshez s állítom,
hogy
«
halogatásnak helye
A vállalat — éppen mert tudja,
dés -lejiróban van. — az utóbbi időben természetesen csak á legszükségesebb beruházások"
ra szorítkozott és így a viüamtelep és a gáz-*
gyár külső berendezése olyan állapotba jutott,
hogy annak rendbehozatala acm három évi,
de solduű rövidebb halasztást sem tür. A transz
forrná torok és vezetékek egyaránt tul vannaK
terhelve, amit igen jól. illetőleg Igen kellemet«1
lenül észleltünk tavaly télen u az esti órákban. amikor úgyszólván pislognak az égők. A
külvárosrészek bekapcsolása a közvilágításba
csak ujabb gépberendezés és hálózatbővítés
esetén lehetséges. Arra tehát ugyancsak nem;
lehet számítani, hogy
_ a
ésmeghosz-«
szabhitís előtt ezen a téren valami javulás áll-»:
jop be és bizony áram.nélkül maradnak addig
mindazok a házak, amelyek ncráibsn fővezeték lefektetve nincsen s munkanéfltül ax iparosok.
— Ami a házikeaelés gondolatát iHefi, azt
hiszem, a mai viszonyok körött, nagyon b D M
rész fantázia. Egy város, amely tisztviselői fi->
zctéséról sem képes kellőképpen gondoskodni,
nem foglalkozhat ezzel a gondolattal Mert az,
hogy a gázgyár esetleg szép jövedelmet hajlana, még nem jelenti azt, hogy a város kaphatna tikkor« kölcsönt amennyi ax átvételhez
¿4 az üzem fejlesztéséhez kellene. Azután meg
ha kölcsön utján akarják a pénzt megszerezni
a beruházásokhoz és a forgó tőke céljaira, akkor annyi kamat terhelné az üzemet, hogy az
felemésztené a hasznot A városnak egyébként
is van m á r annyi adó&sága, hogy abból unokáinknak is jut bőven— A nemzetközi pályázat kiírásáról én is
csak azt mondhatom, amit már előttem többen
elmondottak. Ha külföldi tőke komolyan érdeklődne a szegedi gázgyár iránt, akkor nem
várna a pályázat kiírására. Tudják az egész
világon, hiszen évek óta folyik a vita fölötte,
liogv esedékes a gázgyár bérbeadása. Ha ref.
lek túl na rá valaki, akkor már régen jelentkezett volna. De egyébként sem lehet józan észszel elképzelni, hogy egy tőkecsoport a mai virzor
>nyok közölt alkuba bocsátkozik olyan objektumra, amely csak három év múlva lesz átvehető.
— Szólnom kell azonban még egy nagy veszedelemről, amiről az eddigi szakvélemények
M<n beszéltek, ez pedig

a küszöbön álló energia-törvény.
Minden jel arra vall, hogy ez a törvény 2—3
hónapon belül érvénybe lép és véget vet a további tárgyalásoknak. A törvény alapján
ugyanis módjában áll a kormánynak m i n d *
i zokat a villanvtelrpeket, amelyeknek szcrződese lejár, kisajátítani és az áramszolgáltatást

I X O

HÁPÉ" kézmosószappan
kitűnő!
1 drb „ICA" kézmosésiappan 12

19
I drb dobozban
1

„

1« flltér
<lobo7 n e ' k l l l 1-4

nekünk áram kell és munka kell.
Amíg az úgy el nem dől, ujabb áramot nem
kaphatunk, tehát m u n k á t
sem
kaphatunk.
Pedig, ha nekünk van munkánk, akkor nemcsak m i élűnk emberi életet, de élnek munkásaink, azok családjai is és ezeken
keresztül
megindul a m u n k a és a forgalom az egész városban. Akik most magasabb szempontokról
neszéinek és elakarják odázni az ügyet, azok
nem Ismerik a viszonyokat, nem tudják, h o l miként sínylődnek az'iparosok és milyen nyomorban élnek a munkások.

monopolizálni. Igaz, hogy a telepért az állam
kártalanítaná a várost, de a kártalanítás mértékét az állam maga, egyoldalúan állapítaná
meg s ez a kártalanítás aligha állana arányban
azzal, amit a gázgyártól — eltekintve a készjiénz-megtcri léstől és kölcsőntől — csak részesedésien is 30 éven keresztül kapnánk.
-- Vé^ül pe*1:i», ha sorret'd szerint ulnJsó
sorban is, legyen szabad n'-mutatnom arra a
szempontra, anjelv reánk általában Iparosokra s elsősorban villanyszerelőkre nézve a legelső és ez az, hogy
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Hirek
— Francia ovoda Szegeden. Szeged kulturális intézményei egy ujabb intézettel szaporodnak. Megjelenik a legalsóbb fokú f r — A i nevelőintézet, a „Jardin d' enfants francals". Vetanár
Somogjjl-kőngvlár körnapokon délelőtt 10-től l-ig, zetője dr. F e h é r Ede középiskolai
lesz. Nemcsak az ovodáskoru gyermekekkel
a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap
tognak itt játszva tanulni, hanem külön fogis, délelőtt 10-től íéi l-ig van nyitva. Folvóiratilalkoztatás lesz elemi iskolások részére i v
csere kedden, csütörtökön, szombaton délután fél
5-től fél 6-ig.
— Zilahy Lajos: A lélek kialszik — DélmaSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot targyarország kölcsönkönyvtár.
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Telex Corbelár Camilla zongoraművésznő, áll. kéfon 1270.) Franki Antal, Szentgyórgy-tér 6 (Tel.
pesített oki. tanár egyéni, művészies kiképzést
1J18.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31.
vállal. (Kezdők speciális tanitása nagy eredmé(Tel. 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5. (Tel 1819.)
nyű hallásképzéssel). Mérsékelt honorárium.
Moldván Lajos. Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1846.)
Tisza Lajos körút 9., földszint, jobb.
197a
Cserhalmi Antal, Sárkány-ocoa 15. (Tel 32-61.)
Selmeczt Béla. Somogyi telep. (Tel 3425 )
Kltflnffen sikerült"
— Megalakul a Szeged-környéki Gyümölcstermelők Egyesülete. A Gyümölcs Termelők
a Templom-tért népünnepély
Országos Egyesülete országos propagandát inSzínes és eleven képet nyújtott vasárnap a
dit a vidéki egyesületek megalakulása érdekéTemplom-tér.
Az invenciózus népünnepély, —
hen. Dr. Aigner Károly és dr. Kogutovitz Káamelynek tiszta hasznát a fogadalmi templom
roly azon fáradoznak, hogy a szegedi és szefűtőberendezésének javára fordítják, — ezgedkörnyéki gyümölcstermelőket a
termelés
rekre menő tömeget mozgatott meg. Délután 3
cs gvümölcsvédelem rendszeres kiépítése célórakor kezdődött az ünnepély. A sátrakban
jából egyesületbe összehozzák. A most megpezsgő élet uralkodott, a jótékony egyesületek
nyíló tanyakiállitás utolsó napjára, 11-én, vahölgyei fáradhatatlanul buzgólkodtak.
sárnap délelőtt fél 12 órára Invta össze az előA népünnepély legérdekesebb része az élőkészítő bizottság az alakuló közgyűlést a váképsorozat bemutatása volt, amit Hont Ferenc
rosháza közgyűlési termébe.
rendezett művészi ízléssel, nagy sikerrel. Hét
— Árpád-ünnepély Pusztaszeren. A Pusztaélőképet mutattak be. Az első kép a magyar
szeri Árpád-Egyesület vasárnap tartotta meg
szentek galériája volt, a második Szent István
hagvomanvos emlékünnepélyét a pusztaszeri
felajánlása.
emlékműnél. Szegedről reggel 7 órakor indult
Szerepeltek: Sprenger György, Hühner Bélíel a közönség. Pusztaszer natárában lovasbanné, Gaál Imre. Spalla Aurélné, dr. Vajda Istdérium várta a fogatokat. Az ünnepség szentván, Hegedűs Margit, Pöschl Margit, Stacho
misével kezdődött melyet Lepey E m i l plébáGézi, Gyurkóczy István, Holló Domonkos, Popnos tnrlott. Ma jd Kleckenbcrger* Konrád lányják György, Mihalovits Márta. Mader Alizka.
csók i esperes-plébános mondott ünnepi beszéA
..Szent Erzsébet a szegények között" című
det. Üdvözlő sürgönyt küldtek Horthy Miklós
képben Szent Erzsébetet Koúf Andrea alakí'tormánvzónak, ezután a különböző egvesületotta, a koldusasszonyt Adám Lola, a „Szent
' -k. testületek, koszorúkat helyeztek el az emFerenc prédikál a madaraknak" cimü képben
'»kmü talpazatára. Az ünnepséget társasebéd
Szent Ferencet Táray Ferenc alakította. Az
követte.
..Arviz-fogadalom"- ban I.
Ferenc
József
x Szerdal vonatta] a kertészeti kiállításra érkezők részére *zobák k-rr*létnek. Egy éjjelre 3 maszkjában dr. Orbók Sándor jelent meg. Szer e l i t e k még ebben a képben Magyar Rezsőné.
i>enjrő, amit a vezetőség foí megtéríteni. BejelenMilotta Pinosné. Landa Ferencné, Raksányi
tsek a Tisza-szállóban, fszt. 68. sz.
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'ivuláné. Rőmer Miklósné, Osznovits Jánosné,
dr. Szirákv Gyuláné. özv. Szombathelyi Béláné, B a ker Jakabné. Margittai Jánosné, Gynlav
Arnádné, Török Jánosné, Fábián Lázárné. A
..Hegyi beszéd" cimü kép szereplői: Táray Feszáraz emeleli raktárunkban mé»
renc, dr. Kuhör Viktorné, vitéz dr. Szabó GéÍM
lyen lAará'IHo" * ron vállalunk
záné. Krisztinkovics Gabriella, Kovács £va.
Fonvyessy Hedvís. Somogvi
Marcit, Kuhár
Olgi. Csókássv Alfrédné. Szöllőssv Margit. LéMaros ucca 24., Festfi ucca 17. sz.
vav Erzsébet és még többen. Az utolsó kép ,.A
magvar feltámadás" volt. Szereneltek S»Hln
leirhounbb («1»Aurélné, Jugovieh Sára. Scherk Ilonka, KríszlíM^Htr«' VAI1»1
finkorvics Aliz, Erdélyi Magda. Kasztner Hédy,
C ' a l n Mroglrtf
Sitbáromotar n ? Tisehoczky Julía, Spalla Kornélia, Gaál Imre,
Holló Domonkos, Fülöp András. Gvtirkóczv
Ügyes
István. A munka megszemélyesítői: Pöschl
Margit. Martinorszkv Róbert, Klonkay Ferenc
és dr. Vajda István. A közönség nagy tetszéssel
hölgyfodrász
azonnal felvesz
. A R A N K A "
191 -zemlélte a kitűnően beállított kép-ket.
Iskola ucca 23.
I V
£
Kedd. Róm. kat. Ida. Protestáns
U
^
*
Zak. Nap kél 5 óra 25 pwcfcor,
nyugszik 18 óra 31 perckor.

1

Csónaktárolásokat

Kovács T e s t v é r e k

OanossásS

hölgyfodrász segédet

A g y v é f t ó d u l Á S , szivszoronaás, nehés léq
tés, télelemérzés, idegesség, felfálás, lehangolt
sáft álmatlanság t> természetes . Ferenc lárscl •
keserűvíz
hss'ná'ats
állal
igen
sokszor
megszüntethelfik. Tudományos megállapítások
megeTÖsIIIk, hogy a F e r e n c . J t M r t viz a
makacs székszorulás mindenféle lelenségeinél
a legtöbb szolgálatot feszi. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárokban, droqértékban és
fflyrerözl^'pkhen kanhnIA
j .
\

AGIeich-cIrkusz Szegeden
Délután két órakor érkezett meg a harmadik különvonat és este 8 órakor tündéri fényben pompázott Gleich cirkuszvárosa. Több,
m i n t ötszázan dolgoznak & rögtönzött kerítéssel övezett Mars-téren. Abból, amit hétfőn este
láttunk, a legnagyobb művészetnek azt tartjuk, hogy a 12000-es lefogadó képességű cirkusz csaknem teljesen megtelt a megnyi(tó előadásra.
A* műsor elsőrendű. Egyszerre vagy tíz kiváló, akrobata dolgozik a levegőben, hajmeresztő produkciókkal ugy, hogy sz ember szt
sem tudja, hogy hova tekintsen. Az arab Hadzsi Ali Natrsn-csoport a világ legjobb tornászaiból áll, sminthogy Mm. Gleich iskolalovaglása is rendkívüli proelukció. A késő éjszakai
Arában lehetetlen a nagyszerű műsor minden
egyes számáról megemlékezni, de ugy az elefántok, jegesmedvék, fókák, oroszlánok esoportja, m i n t az apró potinllovak és s rengeteg
lovasmutatvány külön-külön Is látványosság.
Arabok, hindiik, Szenegálok, perzsák és egy
nagyszerű görl-csoport egészítik ki a műsort,
amelvnek minden számát viharos tapssal honorálta a közönség.
— Dr. Re* Ernő belgyógyász, szabadságáról
visszatérve, Ismót rend» ! Kígyó ucca fc, I. em.
z Erős és olcsó iskolacipők Del-Ka-nál!
— Talajvizsgálat a tanyakiáPitáson. Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet keretébea önálló
hatáskörrel m ű k ö d ő Talajtani és Agrochémiai
Kísérleti Állomás a tanyakiállitás egyik helyiségében 9-én és 10-én pénteken és szombaton
talajvizsgálatokat végez. A behozott talajminták egyszerűbb vizsgálatát azonnal
elvégzi,
vagyis azonnal megtudhatják, hogy meszes-e,
mennyire szikes a földjük, a szikes miként javítható, stb. A trágyaszükséglet megállapítását
a talajtani állomás laboratóriumban végzi el.
Pétbe Íratások a svidó népiskolában szeptember
6-án, kedden és 7-én, szerdán délelőtt 9—12 óráig
lesznek. Az iskola igazgatósága arra kéri a szülőket, akik gyermekeik beiratásál eddig nem eszközölték, ebbeli kötelezettségeiknek a fenti Időben okvetlenül tegyenek eleget. A tanévnyitásról
külön közleményt bocsát ki az igazgatóság.
— Kinevezés. Vasárnapi számunkban közöltük azoknak a névsorát, akiket a távozó főispán kinevezett. Nyomdai hiba miatt a névsorból kimaradt dr. Olasz Béla ügyvéd, akit dr.
Aigner Károly tb. ügyésszé nevezett ki.
x Tánciskola az Iparterületben 8-án, csütörtökön ünnepélyes megnyitó.
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— Az osztály sors játék m a i húzásán 50.000
pengőt nyert a 62684, 20.000 pengőt a 19002, 15
ezer pengőt a 16993 számú sorsjegy. A húzás
most a legérdekesebb, mert m i n d a h á r o m legnagyobb nyeremény, a 300.000 pengős jutalom
és a 200.000 és 100.000 pengős főnyeremény
még most is a szerenr«« kerékben van. Kevés
sorsjegy irég kapható Pető Ernő f ő ^ u s i t ó n á l .
— A kertészeti kiállítás vidéki Vendégeinek
elszállá'olása. D a r v a s Ferenc, a hetedikén
kezdődő szegedi kerfés:5eti kiál'; , ns rendezője,
tekintettel arra. hogv legalább ezer vidéki vendég érkezésére lehet szAmitani, felkéri azokat,
akik mérsékelt díjazás ellenében
hajlandók
szállást adni a vendégeknek, jelentsék ezt be
a Tisza-szállóban levő irodá jában.
x »Dó<*zy fotelágy«, oltomán, matrac Hid-ncca.
— — — — —
P«c»l
—
—
H A M E R L I - K E S Z T Y U K
legnlmiAbban P u i l M ; T e s t v é r e k n é l
1»

IX. Ö

Töxsde
Zürichi devizazárlat: Pária 20.2725, London
18—, Newyork 517.23, Brüsszel 21.675, Milánó
26.53. Madrid 41.575. Amszterdam 208.075, Berlin 122.825, Szófia 3.73, Prága 15.29, Vartó 57.90
Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentése: Angol font 19.80—20.20, belga frank
79.16—79.74. cseh korona 16.94—
17 04, dán korona 102.00—103.20.
dinár 9.85
—10.01, dollár 570.50—573.50, francia frank
22.30—22.50. hollandi
forint. 229.45—230.85,
lengyel zloty 63.95—64.45. lei 3.46—3^6, leva
4.06—4.19, líra 29.90—3020, német
márka
135.70—136.60, norvég korona
99.10—100.30,
sváiri frank 110.70—111.40, svéd korona 101.60
—102.60.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza tiszai
77 kg-os 13.80—14.10, 78-as 13.95—14.25, 79
kg-os 1415—14.40. 80-as 14.20-14.50, felsótiszai 77 kg-os 13.15-13.25. 78 as 13.30—13.40,
79-es 18.45—13.55, 80-as 13.45—13.60; fejérmegyef és dunántúli 77 kg-os 12.85—13.00, 78-as
18.00-13.15. 79-es 13.15—13.25, 80-as 13.2513.40, pestvidéki és bácskai 77 kg-os 1285—
13.05. 78-as 13.00—13.20, 79-es 13.15-13.30. 80
kg-os 13.25—13.40. Bozs pestv.
7.00—7.15.
egvéb 7.15—7 40, árpa tak. árpa I . 9.00—9.25.
II. 8.65-8.85. sórárpa felv. 10.50—11.50, egyéb
10.00—11.00: zab I. 9.80-10.20. I I . 9.60—9.75;
korpa 6.80—6.90.
A esikágói lermény tőzsde hétfőn ünnep miatt
zárva volt.

Az írásban van & mull, Jelen,
jövő minden titka...
megfejti
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Sport
, Szerencsétlen blrótévetíés miatt

Újpest egy góllal győzött a Szeged FC ellen
U f p e s t — S z e g e d FC 1 : 0
Az Újpest—Szeged FC vasárnapi találkozása
csak a papíron maradt meg nagy eseménynek,
a pályán látott játék gyenge futballt nyújtott.
Amellett, hogy a Szeged F C nem. játszotta ki
a Hungária eíleni formáját, teljesen rászolgált
volna arra, hogy legalább az egyik pontot meg{jjpest ilyen gyenge futtbalt még nem játszott
Szegeden. A nagyhírű lila-fehér együttes, megcsúfolva a futball minden szépségét, a dekadencia képét mutatta és ha nem állt volna hátul az
Acht—Kővágó—Dudás védelmi triász, azt hihette volna a néző, hogy valamelyik I I . osztályú csapat jött futballozni. A Szeged FC-nél
most sem talált magára a hatfsor ,de a csatársor sem volt olyan, mint
a Hungária ellen.
Egyetlen szilán! formációja volt a csapatnak:
a védelem, jobban mondva a két hátved, mig
Pálinkás kapus, — aki kvalitásos kapuvér' "
bizonytalanságával többszőr izgalmakat okozott.
•
"r
•
> ••>.'•• "

Külön fejezet illeti meg Schmidl és Biesz játékát. Nemcsak egyenrangúak voltak a Kőváffó
Dudás hátvédpárral, de Schmidt még ra jtuk is
túltett, a
legértékesebb hátvrdteljesrtménvt
nyújtotta. Mindenütt ott volt, biztosan szerelt,
F o g a d d , e . 11—1 é s « L a . 4 - 7
felszabadító rúgásai impozánsak voltak. Nem a
133
K a s s - s z é l l ó 45. s z o b a .
halfsoron múlott, hogy csak lK)-ra tudott győzni Újpest Hiba volt Tóthnak a centerhalfba
való állítása, akinek csak a lelkesedése és akarása a régi. Bertók nincs még formában, ellenben Gross megfelelt A csatársorban egyedül
Egyik na§v gyáramtól sikerült az alabbi kelLukács volt jo, de az ő játéka is meddő mamegvásárolni.
lékeket olcsón n
radt, mert a két szárny gyengén funkcionált.
KBl»6(mmml ker. hw- S'SO—6"— Kar*koMng6 k. h. IfO- t-40
Az egész mérkőzés a kemény küzdelem jelle1.40—1.80 Bonok drnaaA . . 18-aC—1T"M
mO-9-40 KarhidlAmp* . . 3.80— 4.8(1 gét viselte magán, de minden tervszerűség nélr«<i4iok
.
1*40—1*90 CMloIoidpamp» . 1.66— 1.90 kül folyt le a játék csúnya, visszataszító jeleneEl 1-61 *k
„
1-SO-2-J0 r.om««t»rM . . 1.10- 1.40
UM
.
8.W-T-J0 Motornj-or»(r1i»ln«» 8.80— P.'O
KnprtiffAs n«r.
tekkel tarkitva. amiket az Újpest kezdeménye1
*70—7.20 Szorw»mU«k» . . 1.30— 1.60
Sirrídfl
zett.
Egyre-másra rúgták fel a Szeged játéko1
9
0
2
5
0
Oammi togA pirj» . —38 —.43
T Ahan-pnmp» .
sait taposták, lökdösték őket, ugy hogy néKerékpárokból » világhírű »STVHIA«. »TRILMPH«
melykor a csatatérhez hasonlított a pálya.
és »PUCH» gyártm4a£2k raktáron. A magyar
Sa jnos, a kitűnő Ma jorszky bíró ez alkalomgyártmánya »CSEPEL« kerékpár nálam kapható.
mal
nem állt feladata magaslatán: Újpest jáRAD10 ós VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat
tékosai
megtorlatlanul gázolhatták le a Szetartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a legolcsóbt.tói a
gi d FC játékosait, de a mérkőzést eldöntő gól
legdíszesebbig. JavjMsok otcsón, összes alkatréis véletlen, de súlyos
elnézésből, tévedésből
szek raktáron.
1«.
S z á n t ó S á n d o r g é p k e r e s k e d ő eredt
A Szeged FC az első percekben remekül táSzeged Kise Oáviu j.aiota, Kis« nr*n í . «lám.
madott és az első őt perc volt a mérkőzés legszebb része. Ami ezután következett, az már
A VAN R Á D I Ó J A
inkább csak futballkisérlet volt. Az első félidőA NINCS R Á D I Ó J A
ben, ha a Szeged gyengébb is volt, de szemmelláthatólag ő volt a többet támadó, mig a máokvetlenül hallgassa mes? a Magyar Telefunken (ryAr
most megjelent rádiAujdnnsáffát a TEIEFUNKIN
sodik félidőben a téves Ítélkezésekből ered»;
újpesti gól, — mit Avar lőtt, — eldöntötte a
meccs sorsát. A Szered FC erőteljesen küzdött
az egvenlitésére és ekkor adódtak azok a c>unya és durva jelenetek, amelyekkel
Újpest
nem hagyott hátra szimpatikus emlékeket.
nemes bakelitházban egybeépített
nagy telj esitmenyü készülékét
CstlfOrtGkon a Szeged FC
Teljesítménye:
kupameccset
játszik a B a k TK-vai
Hangszinezete:
FülülHanglisztasága:
,, " j j
Csütörtökön délután a Szeged FC .Magyar
Kupa-mérkőzést játszik Szegeden a Bak TKízléses kivitele:
Szelektivitása:
muinaialjan.
val. Ismeretes, hogy a legutóbbi szezonban épl ' j rendszerű hangszórója:
pen a Bak-meccsen dóit el, hogy a Szegednek
Egyszerű kezelése:
osztályozót kellett játszani az I. osztályba való
lutásert. Nagyszerűen játszott akkor a fiatnl
D í j t a l a n u l mutatja be minden érdeklődőnek
Ha!; TK cs j ó benyomásokat hagyott hátra.
I
A mérkőzés győztese a Mievar Kupa további
;
mérkőzései
során a Hungáriával keriil össze
T e l e i o n 15-71.
hárász-u. T.
'•s ifty nem lehetetlen, hogy rövidesen S/>Re-

Kerékpárosok!

|g||\3ltZ

(0:0)

den meglesz a Hungária—Szeged F C revansmérkőrés.
Az érdekes mérkőzésre jelentős változások
várhatók a csapatban, miután a vezetőség a
játékosok vasárnapi teljesítményével nem volt
megelégedve. Bizonyos, hogy csütörtökön játszani fog Polyák és Kiss is, a haifsor ügyében
is változások várhatók.
*

A SzAK második veresége
A szegedi amatárosztály vasárnapi fordulójának nagv meglepetése a SrAK u i a b b veresége.
EzúttalVásárhelyen kapott ki a piros-fekete
együttes. A H M T E verte meg 2:1-re a SzAK-ot
Jelentős hibák lehetnek a SzAK csapatában, h a
gyors egymásutánban két ilyen vereség érL
SzTK—Móraváros 2:0. (1:0). Az M T E bemutatkozását a közönség nagy szimpátiával fogadta, annál is inkább, m a i a mutatott játék alapján egyenrangú ellenfele volt ar SzTK-nak.
HTVE—Vasutas 2:2. A m í g a vásárhelviek
egy héttel ezelőtt megtudták verni a SzAK-ot
addig a Vastutasnak sjkerült egy pontot elhódítani.
MAK—UTC 9:1. Nem járt szerencsével az
UTC makói kirindulása. A sokkal gyengébb
MAK lelkes játékával győzött
Az I . liga eredményei: Hungária—Bocskai
4:0, Ferencváros—Kispest 8:0, Soroksár—Attila
2:2.
A K E A C ért&ois győzelmet aratott Kecskeméten. A Balásy-serlegért folyó küzdelemben 2:0M legyőzte a KAC-ot. A KEAC-ban kitűnően
játszott dr. Csánvi, dr. Karácsonyi, Griinberger.
Magyar evezősok nagy sikere Belgrádban. A
Belgrádban lebonvolitott evezős Európa-bajnokságok során Magyarország nagy
sikerrel
szerepelt. A Tőrfk-négyes megnyerte a kormányom nélküli négyes», a Boday—Kauser pár a
doublót. A nyolcasban Magyarország Jugoszlávia iröffőtt második lett. Sándor király serlegét is Magvarors:rág nverte.
Nehezen győzte le Kelet Dél *t'é»áit. Vasárnap Debrecenben Kelet—Dél kerületközi atlétikai viadal volt, am*lven Kelet csak erős küzdelem után 66:61 n r á n v h i n tudta le*vözni Dél
ntlé'áit. T,egbravurosabban szerepelt l ü z á r . aki
ugv a 800-as, mint az 1500-as síkfutást imponáló stílusban nyerte, firdekes. hogv a 110 métrros gátfutásban
klubtársától. Stnmpftól kíl.-->nr>l».
Felel«* srerlíi'sztfi: P Á S Z T O R J Ó Z S E F
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap- és NyomrtjváMala! Rt k ő n y m y o m d á | á b a n
FPIMBS nzrmvezptff: Klein Sándor.

E.
Schafz MagdaIfi?fűzfiszalonja
Dogon'r* occa J. (•>)
?<>fef«n 24-50
kormos falát drásr» t« stés helyett szenzáció» módsserrel
újjá alakítjuk! Olcsó! Gyors! Munka kd«t nem piszkit.
Kérjen ingyenes b e m u t a t ó i !
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A végtelen elhagyatott pusztaság láttára kirobbant belőle a kérdés, ami napok óta foglalkoztatta:
_ Hogy bírta ezt ki ő, Raoul bácsi?! Hogy
bírta ezt ki az anyám? Ezt a sivár magányosságot, ezt a szörnyűséges, kietlen, elhagyatott pusztaságot?
St Hubert vállat vont
— Nem mindenkiben kelti ezt a benyomást,
— mondotta lassan. — Némelyek szemébon
— például az enyémben Is - ennek a tájnak
megvan a maga vonzóereje. Anyád évekkel
ezelőtt beleszeretett n sivatagba, amelynek varázsa kárpótolja őt a hátrányokért És ha nem
magáért a táj varázsáért, akkor azért sasretné, amit Jelent a számára.
— D"1 annyi mindenről kellett lemondania, —
érvelt CarylL - Mennyi mindent kellett feláldoznia egy... egy... — hirtelen felháborodással folytatta: - Úristen, egy férfinak
nincs joga Ilyen követeléseket támasztani egy
növel szembeni
Raoul megint vállat vont:
— De ha egyszer az asszony Is Így akarja,
fis ebben az esetben igy akarta — és sosem
bánat meg.
(Folyt köv.)

43 se hagyja el. Amit eddig sikerült lepleznie,
azt, Isten segítségével, ezután is sikerül titokRaoul kedvtelve és mosolyogva figyelte, miban
tartania.
lyen ügyesen bánik Caryll az apfától ajándékA reggeli szél elült; a nap nagyon forrónak
ba kapott gyönyörű, de makrancos paripával
Mi célja lehetett a sejknek azzal, hogy egy
ígérkezett Forrón tűztek a sugarak a felhőtlen
ilyen különösen nehezen kezelhető állatot kül- égről a fénylő homokszemek mlriádjalra. A
dött? Tájékozódni akart ismeretlen fia ké- levegőben kis, szürke homoki pacsirták csoportpességeit illetően? A gróf ajkai közül elégedett
jai lebegtek hangtalanul.
mosoly játszadozott
Caryll egy idő óta figyelmesen vizsgált valami elmosódott nyomot, ami már többször
Ha Caryll tán nem is fog mindenben megkeresztezte útját
felelni apja várakozásainak, annyi bizonyos,
— Gazella-nyomok
magyarázta Raoul —,
hogy mint lovas, minden kritikán felül állt
Pompásan lovagolt, ami ebben az országban sajnos, azt hiszem nem frissek.
nagy szó.
Caryll, e reggelen először, elnevette magát
- Kezdem hinni, hogy a gazelláid csak a
St. Hubert valami furcsa felelősségérzés tudatára ébredt, amint fogadott unokaöccse ol- legenda szülöttel, - mondta. - Eddigtelátdalán ügetett A közelgő találkozás elé ő is tunk nyomokat, de sejtelmem sincs, miféle
olyan ideges Izgalommal tekin e :t, mint Caryll, állatokét Hogy élhetnek itt meg, fel nem tude más okból. Ismerte Caryllnek apjáról alkodom fogni, - tette hozzá, gyorsan körülnézve.
tott véleményét - vájjon a sejk megtalálja-e
majd vele szemben azt a hangot, ami egy kölÚriembereknek kihordásra kap3 2 - 3 7
tetefonMviar*
csönös megértés alapja lehet? Nem fog-e Caelsőrendű ebéd
^•»HzBllMTaiil
ryll visszabti ' > i zárkózottságának. megközeminden igényt kielégítaaonaal háihoa isAUlt
líthetetlen bástyái mögé?
ve. Értekezni egész
a kftvelkesA ntfpra csak délután 5 *raif tagad « ' Sternberg
délután. Cim: Dago*
Aztán hirtelen más ,rányba terelődtek a gonapróhirdetést a kiadóhivatal.
Zoltán
nics-tér
11. sz., II. em.
dolatai. Bármennyire Igyekezett az ifjú útjait
«pSMIa «a MaaMaayaa8. sz. ajtó. Picimé.
kcreeekdS, Sahéeal tér 88
egyengetni. Bármennyire szeretett volna seKétszobás, modem la1
gítségére lenni, a Caryll helyzetével kapcsolakás november l-re ki1—2 diák teljes ellátos nehézségek ezúttal csak mellékesen fogFőútvonalon 40
év«
adó, Bercsényl-ucea 13.
tásia felvétetik kavi 50
fennálló fűszer és cse^
lalkoztatták.
Ha'.városban egyetemi hall.
érdeklődni I. em. 7.
pengőért, Párisi-kőrat
pitédének kellemes szoba
megcüzlet biztos meg.
Sokkal személyesebb természetű nehézséggel
22b. érdeklődni fodkiadó. LŰW Lipót u. 17, "kiadó bódésserú üzélbetást nyújt, vidékre
rászözletben.
kellett megküzdeni? Elborult az arca, elszomo- I. em. bal.
.,
lethelyiság,
trafiknak
költözés miatt eladó. —
rodott a tekintete, ha a mindjobban közelgő taalkalmas,
esetleg
eladó
Két diák elsőrendű «4»Fűszerüzlet« Jel.
Rúlönbeiáratu
szépen
lálkozásra gondolt: a szeretett asszonnyal való
érd.
Csongrádi
s.-ut
43.
látást
kaphat Báró Jóbútorozott uceai szoba,
Vőfélyboltban
találkorásrn ívekkel ezelőtt megkísérelte ezt
sika-ucca 37.
esetleg
ellátással
is.
egy
a szerelmet kitépni a szivéből, de a mélyen
KlauzM fér 9. alatt
vagy két személynek kiölesén vásárolhat: sííonoEgvedüiálló özvegy arigyökerező érzéssel szemben lehetetlennek biTörv6ny®Mn
Tédutt
adó. Feketesas u. 12.
kat, vásznakat, harisnyáasszonynál
kellemes
zonyult, végül feladta a küzdelmet Hiszen
I. em 2. •' • X
Szedrest fotelágy
kat, zsebkendőt, asstalnaottbont,
kitűnő
e'látást
kényeim««, praktika* én a.'caö müeket női- és férfi fehérDianának, aki sosem fogja megtudni, semmi
Mindennemű
kárpitosmunkát
nyerhet
kifogástalan
kellemettlensége sem származhetlk belőle, ö
49
KMOnbelArolu
ssaksserBsa «• olosrtn vállal. nemlleket
nrihólgy, vagy 1—1
P r o b A l l a meg t
pedig szeretheti továbbra is és vigasztalást ta- cainoaan bútorozott uoeai S z e d r e d kárpitos, Ssent
Mihály napa I., Fodor ooaa ii»>
diákkiaassnony: Attila.
azoba
kiadó.
Ugyanott
lálhat az asszony boldogságában.
Alig használt horgany
ucca 16., I. em. 2. ajtó.
lel|es ellálás Is kaphaKét éve, hogy utoljára látta, két éve, hogy tó. Tisza Lajoa körút 77. Házakhoz megyek fehérne.
lemez fürdőkád^ujonmflt varrni és javítani, —
Uri család elvállal jobb
nan festve eladó. Kohn
szántszándékkal vetette alá magát annak a ós Petőfi Sándor sugárút Ró-aáné, Margit a. 80.
házból való leányt alsósarok,
fait.
jobb.
M
edényüzlet, Tisza Lagyötrelemnek, amit Diana maradéktalan bolrendű
gondos ellátása.
jos
kórut
55.
'
Rendszerető
fiatal
mindogsága láttára kellett kiállania. Ü3 mennyivel
Lépcsgbázi bútorozott
Zongora, német nevelj
denes
főzőnő
állást
kenagyobb kin lett volna, ha a sejk szere'mi az
szoba, kétággyal, esetIn*« a kny«r
van. Wintep, Kárász-*.
rcs éves bizony Pvány- Olcsóbb
3 0 flll. a l e h é r
asszony iránt — akit annak idején olyan erőleg ellátásért kiadó. —
14., ül- em. 18.
nyal 15-ére »Szorgal- 2 « HU. a t e i b a m a
Somogyi u. 15.
szakosan ragadott el — már elszállt v o l n a . . .
2-4
1
1
1
1
.
a
b
a
r
n
a
mas 9« jeligére.
Középiskolás leány kiEgyszer attól félt, hogy elszáll hamarosan...
Kapható Kossuth Lajos
Csinosan
berendezett
suffárut 11 ss. és Boldogtűnő ellátást
kaphat,
Ondoláló leányt fiZ
Ezt nem tudta volna elviselni. De Ahmed szekű'önbejáratu
szoba,
német oktatással. Dugovesz Simon fodrász RL asaaony augárut 47 as. n
rette Dianái szenvedélyesen, gyengéden, ekáre etleg lelje« ellátás-al,
nics-tér 1U I. 3.
gó ucca 8.
csak ő maga — és igy áldozat, amit Raoul
Ebédlő, kiváló jó áU
kiadó. Kossuth Lajoslapotban, egy szép
hozott, nem volt hiábavaló.
sugárut 8., földsz. 8. Mindenes főzőnő, ttszIskolákhoz kózel két
3x4 szőnyeg, egy szép
Vájjon megváltozott-e az elmúlt két év alatt?
kisebb gyermek teljes
taságszerető, álL'st kenagy cserépkályha el
F.legánsan
bútorozott
ellátást kaphat gondos
Ds miért is változott volna? Az ő számára
res Somogyi u. 15. sz.
8 e
adó, Kálvária-ucca 39.
*aoba. esetleg te"® 'felügyelet mellett, iElKenyérüzlet.
mindig ugyanaz maradt...
lá'ásní, kiadó. Kílv.iria
látás« jeligéi«.
Vajon az ő — Raoul szerelme tudta volna-e
c
r
ucca 37.
Szépen mo ok, va a'ok
ilyen loldoggá lenni?... Fájdalmasan vonaglott
lakásomon. Takarilást
KÜLÖNFÉLÉK
meg az ajka. Fősem lett volna alkalma megBútorozott szép uccai
is vállalok. Horváthné,
Diákleánykát vagy fiút
Folyó hó 6-án délután
szoba 1—2 személynek
bizonyosodni efelől! Hiszen nem ismerte akkor,
Hattyas sor 1.
a kezdődő tanévre tel4 órakot' »Akácvirág,
kiadó. Kelemen-u 11.,
mikor e szerelem még nem szelídítette meg
jes ellátással
vállal
jeligére.
I.
l.
Egy
s/
iskolaMindenes
kitűnő
bizot
a fékezhetetlen, gőgös leányt Közömbösen,
gyermektelen uri család.
ne-e'ü í'adrt u ^ v a ^ o t t
nyítvánnyal
azonnali Esetleg német és zonhűvösen és megvctCen viselkedett volna ve'e,
örökbeadnám 4 éve®
c
belépé re je'entkezzen
gora ok'atás.
Áchim
kisleányomat jobb csamint minden férfivel. Közönyösen hagyta volna
Bárányi, Kárász ucca
Pálné,
Szentháromság
ládnak. Csonka-ucca 3.,
a szerelem és minden más; egyedül a kaland15. I. em.
Magánházban,
háromszoucca 2.
Alsóváros.
nak éltbás lakás novemberre. —
Fiatal bejárónő hosszú
Raoul sosem lett volna képes azokat az eszkö- Teekj ucra 3 Megtekinthebizonvjtvánnval, jefent.
tő négytől ö'lg.
zöket alkalmazni vele szemben, amikkel a sejk
kezzék 3 órakor. KoroK-igázta. Nem értett volna hozzá, hogy előbb
na u. 4 Tóbiás.
Eqyszob»,
konyha
kikényszeritse a leány bámulatát, aztán von- 6a mellékhelyiségből állő
ós alkalmi vételekből szirmazó, férfi és női ruhazalmát .mint ahogy Ahmed tette, durván, nyers alsó lakás Korona u . 4. Fiatal cukrá z egéd át.
nemüok, szövetek, vásznak, varrógépek, kerékpárok,
so azónyegek stb. legolcsóbb beazerséai forrása
erőszakkal, mig végre Diana alázatosan meg- sz. alatt havi 20 pengőért
lást keres »Jó munkai«4
erő« jeljgére a ki adóba.
hódolt a magáénál hatalmasabb, paranesolóbb kiadé.
egyéniség előtt.
St. Hubert irigyelte Ahmedet, d». isten a
iroüána* ia alkalmas, 8zonfát fűrészelek 63 aprítok
megmondhatója, nem haragudott rá amiéri
nr.l
kiadí Érdoklődni a
jutányosán. Naa-y Kálvária
oz a boldogság neki jutott ki. Ila Diana nem
rókuai patikában.
lei
ucca 33 Telofon 25-53
lehetett az övé, inkább Ahmedé legyen mint
olcsóbb s»|t, mint a
Azonnal kiadó két szovalaki másé.
b i . konyha, fürdőszoADÁS-VÉTEL
Felegyenesedett a nyergélen, eYyonta kitörbás I tkás. Fü«zcrűzl tVacry üzlet átrüté^ére jó
iióktejcsarnokal óllal kg.-kéni 60 filni készülő sóhaját és imádkozott, hogy ereje
nel í
üovcmb<"rr kikálytiát . eszek. TólUkályiér^rt árusított reklómealt.
UT /r
amely eddig még sos^m hag;, la cse.ben, ezúttal
ádó K dur-ucca 39
hát eladok. Rcicli Erzsi

Apróhirdetések
rm

£

Ellátás |

Zálogházból kiváltott

üzlethelyiség

Géppel

Oroszlán ucca 5. szám.

Nincs a földön

Központi Tejcsarnok Rt.

