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Vizet a kalapba
Mióta az Inségadó kivetéséről szóló kormányrendelet megérkezett, mindenki szociálpolitikai szakértő lett ebben a városban. A rendeleti alapon megszületett szociálpolitikai szak.
értők egyszerre tudomására ébredtek az tnségtnunka fontosságánál; és nem szűkölködnek se
elvekben, se tervekben, hogy miként kellene
az Ínségeseket a téli hónapok folyamán megsegíteni és magát ez Ínségmunkát lebonyolítaná.
Amit mi már régen hirdettünk, kezd belemenni
a köztudatba: a munkanélküliség a legnagyobb
társadalmi problémák egyike, amelyet nem lehet filléres adakozásokkal és nőegylet! akciócskákkal megoldani. Ebben a kérdésben az állam,
az autonómiák és a társadalom olyan együttműködésére van szükség, amelv ei.smeri mindenkinek az élethez való jogát és ennek megfelelően igyekszik mindenkit a megélhetés lehetőségéhez hozzásegíteni.
Ebből az elvből és az emberi méltóságnak
az elismeréséből következik viszont az is hogy
amennyiben csak lehetséges, mindenkit, a' I csak
dolgozni tud, nem könyöradománnyal. hanem
munkához juttatással kell megsegíteni. Ebben
Jut kifejezésre az emberi társadalom együttműködése. A társadalom senkit sem enged elesni, de munkát követel tőle, olyan munkát,
amelynek ellenértékét megadja. Az ellenérték'
lehet szűkös, hisz szegényes viszonvok között
élűnk, azoknak sincs sok, akik adó formájában az áldozatokat vállalják. Az ellenérték
azonhan mindenesetre legyen olyan, hogy aki
kapja, legyen vele tisztában, hogy nem ajándékot kapott, hanem munkáért járó iogos díjazást.
Eddig rendben volna az elmélet. Vannak
azonban, akik az elméletet megtoldják azzal
a böles kijelentéssel, hogy tökéletesen mindegy,
hogy a munka minő természetű, csak munka
legyen. A torony alatt kering egy mondás, —
Szeged becsületére legyen mondva, ez a mondás nem szegedi embertől, hanem külső szakértőtől származik, — hogy a város, ha más
munkát adni nem tud, hordassa fel a Tisza
vizét kalapban a közúti hidra és onnét öntéssé
bele Ismét a Tiszába. Az egyszeri gazda télviz
Héjén kitekint az ablakon és látja, hogy a
i vres tétlenül álldogál, mert nincs munkája.
Doleoznl azonban kell, a béres álljon neki,
hiizi"á'ja ki a kocsit n színből és tologassa
vissza ismét. Megmondotta ugyanis Szent Pál
?postol, hogy aki nem dolgc-zik, ne Is egyék.
Miért kell azonban nagyon komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel? Azért, meri az
inségadó kivetését elrendelő miniszteri rendelet a leghatározottabban kimondja, hogy a városok részére engedélyezett adóból és az állami támogatásból befolyó összeget kizárólag
isak munkabérre szabad fordítani. Ez a rendelkezés pedig, akármennyire helyes is a benne
megnyilatkozó intenció, hogy a munkanélkűliek
'ámogatására rendelt globális összegből minél
lóbben részesedjenek, nagyon szűk körre szorítja a munkáltatás lehetőségeit. Csak a nyers
fölmunka az, amelynél minden fillér munkabérre megy. Földmunkát azonban éppen a
'éli hónapokban végezni nagyon nehéz és a
legtöbb földmunka is abban az esetben válik
gazdasági értékké, ha járulékos költségekkel,
"állítással, anyagok szolgáltatásival kiegészül.
Az olyan földmunka, amelyet tessék-lássék
csak azért rendelnek el, éppen olyan, m i n ^ "
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a kalapba mártott vizet visszaöntögetnék a
Tiszába. Az Ilyen munka lehet munka fizikai
értelemben, de gazdasági szempontból nem az.
Gazdasági jellegű akkor lesz a munka, ha értéket is termelünk vele. Erkölcsileg is csak az
olyan munkának van igazi értéke, amelynél
a munkához juttatott látja, hogy nemcsak dolgoztatják, hanem hasznot szolgáltatást kívánnak tőle.
A po'gármester álláspontja az, amelyet egyébként osztani nem tudunk, hogy az a pénz, amelyet a gázgyár és villanytelep konoe6Sziöjának
meghosszabbítása ellenében kapunk, törzsvagyonnak tekintendő, emelyet inségmunka ellenében kifizetendő munkabérre fordítani nem
szabad. A közgyűlésen is hangoztatott álláspontja szerint ezt a pénz csak olyan létesítményekbe szabad belefektetni, amelyek meg Is
maradnak és a város vagyonállagát szaporítják. De ha ez a polgármester felfogása, miért
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ne lehetne ezt a fe'fogást a hasznosság szempontjával összeegye.: etni és azt mondani, hogy
az inségsegélyt a város tényleg munkabérekre
fordítja, de mellé a város a gázgyári pénzből
követ vásárol, anyagot szállíttat, aszfaltoztat,
vagyis a puszta földmunkát kiegészíti, hasznosítja és gazdasági munkává alakltja át.
Bizonyára a mérnöki hivatalra is lelki megkönnyebbülést jelent, ha ilyen munkának a
programját kell elkésziíeni, mintha árkokat kapartat, amelyek a következő évben újra eliszaposodnak ^ s olyan feltöltéseket végeztet,
a molyok megkötés és kövezés hijján sártengerré
változnak s amelyeket Ismét elmos az eső.
Az inségmunxa progiamjának Ilyetén összeállítását ajánljuk a közgyűlésnek és a város hatóságának figyelmébe. Csak azt ne tegyék, hogy
vizet merittessenek a kalapba. Sok munkanélkülinek ugyanis még télen is csak szalma a
kalapja és a víz kicsurog belőle.

A Jugoszláv kormány váratlanul
beadta lemondását
Sándor király szakit a diktatúrával

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Belgrádból jelentik: A jugoszláv Delpolitikáhan
ugy látszik döntő fordulat áll küszöbön.

lóznak b senki sem tud biztosat arról, hrgy
kt és mi jön Szrszkics után> B.-szílmk arról,
hogy

Csütörtökön délután a jugoszláv kormány beadta lemondását

Sándor király szakítani akar a je>
lenlegi diktatórikus politikai rendszerrel
és mélyreható változásokat ?\'ar k*resztüMnni. A találgatások

A hetek óta várt fordulatot több órás minisztertanács előzte meg, amelynek befejeztével
Szrszkics miniszterelnök közölte az újságírókkal, hogy a kormánv elhatározta lemondását,
mert betöltötte feladatát, amit megalakulásakor vállalt. A miniszterelnök azonnal a királyhoz sietett, akinek átnyújtotta az összkormánv
lemondását, amit a király elfogadott
A kormány lemondása óriási feltűnést keltett, mert senkisem hitte, hogy
a rég várt fordulat Ilyen meglepetésszerűen következik be.
Hetek óta suttogtak már politikai változásokról, de még csütörtökön délután egy órával a
kormánv lemondása előtt sem sejtette senki a
bekövetkező eseményeket és maguk a miniszterek sem tudtak Szrszkics szándékáról, aki
közvetlenül a minisztertanács befejezése előtt
jelentette be. hogv be fogja nyújtani az 5sszkormány lemondását.
A közeljövőt íllető'eg
a helyzet teljesen bizonytalan.
Az illetékes tényezők mély hallgatásba burko

előterében Uzonovics volt miniszterelnök
áll. aki pedig aligha jelentené a rég várt fordulatot a jugoszláv belpolitikában. De előreláthatólag igen nagy s*erepe lesz a kibontakozásban Balugsics berlini jugoszláv követnek is.
Nincsen kizárva, hogv
a király Balugsicsot bízza meg kormányalakítással,
ami a parlamentáris rendszerhez való visszatérés útját jelentené. Ezzel a valószínűséggel
hozzák összefüggésbe Korosec volt miniszterelnök. az egvkori szlovén klerikális néppárti
vezér zágrábi utiáf, aki Zágrábbr.n Macyek
Vladimírral, a feloszlatott horvát parasztpárt
vezérével tárgyalt, hogyan lehetne
egvséges szerb—horvát—szlovén koalíciót
létrehozni, ami esetleg föderatív alapon biztosíthatná a délszláv állam egységét.

a kommunisták és a nemzeti szocialisták egységfrontja
szervezte meg Berlinben a közlekedési sztrájkot
TelIesen megbénult a német tftv&ros forgalma — A szfrájkolók barrikAdokaf
emelnek a villamos sínekre
-»
Berlin, november 3. Csütörtökön reggel a
berlini közlekedési társaság egész személyzete
sztrájkba lépett.
Sem a villamosok, sem az autóbuszok,
sem a földalatti vasutak nem közlekednek.
A pályaudvarokon megszűnt az élet. A sztrájkolok megakadályozták a munkába állani akaiókat abban, hogy a munkát munkahelyükön
felvegyék Emiatt a két tábor között több he-

lyen súrlódásokra került sor. a rendőrség azonban minden alkalommal közbelépett. A sztrájkolok az üzemi pályaudvarok környéken táboroznak. A munkás vonatok járatait he kellett szüntetni, mert a vonatokat a sztrájkolók
kövekkel dobálták meg. A sztrájkot a munkásszervezetek azért határozták el, mert az igazgatóság
2 pfenniggel
leszállította az alkalmazottak órabérét.
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rtlncs kilátás a megegyezésre
(Budapesti tudósítónk tflefonjelentóse.) Berlinből jelentik: A közlekedési sztrájk egcsz
nap tartott és egvelőre
semmiféle kilátás nincsen
befejezésére.

a sztrájk

Á német főváros forgalma délutánra teljesen
megbénult. A földalatti és a magas vasút pályaudvaralt be kellelt zárni és teljesen megrkadt a villamos- és autóbuszforgalom is. A
sztrájk megszüntetésére irányuló tárgyalások
eredménytelenül végződtek, ügy. hogy most a
béregyeztető bizottság dönt, amelynek döntcse
kőtelező.
Délután a sztrájkolók
éket vertek a váltók kö?é. hogy a villamosok közlekedését tehetetlenné tegyék.
Spandau külvárosban a sztrájkolók feltépték az ucea kövezetét és a sínekre barrikádo1 at emeltek. Több villamost, amely a remisek
felé tartott, feltartóztatták, ablakait bevertek,
motorjait megrongálták.
Igen sok embert letartóztattak,
mert a rendőrség álláspontja sjerint a sztrájk
politika' jellegű. A letartóztatásokra vonatkozólag minden felvilágosítást
megtagadnak,
•zért ellenőrizhetetlen hirck kerültek forgalomba, amelyek szerint több sxáz letartóztatás
tőrtént.
A lapok nagv része megállapítja, herry
a kommunisták és a nemzeti szocialisták egységfrontja mondotta ki és
ha jtotta végre a sztrájkot,
smlt a ssjtó élesen elitéi.

aemzetf szocialisták
Jogosnak Ismerik el a sztrájkol
Berlin, november 3. A nagybcrlini nemzeti
Szocialista kerület üzemi sejtjeinek vezetősége
Mhivást bocsátott ki, amely ezeket mondja:
A berlini közlekedési vállalat személyzetének
tulnvomó többsége elhatározta a sztrájkot az
u j bérleszállitás elleni tiltakozásul. A berlini
közlekedési vállalat alkalmazottainak sztráikjáf a nemzeti szocialista üzemi sejtszervezetek
gazdasági okokból iogosultnRk ismerik eV
(MTI.)

Túljegyezték
az angol konverziós kölcsönt
London, no'cmber 3. A 300 millió font névértékű 3 százalékos konverziós kölcsön aláirási
iveit ma jdnem 3 és félórával az aláirási határidő előtt lezárták. A kora délutáni órákban az
Ar gol Bank előtt hosszú sorokban várakoztak
az iveket aláírni szándékozók. Beavatott körökből származó értesülés szerint a kölcsönt
jelentékenyen túljegyezték. A kölcsőnpapirokat
a tőzsdén prémiummal fogják venni a hivatalos árfolv:im felett.

Gazdasági pesszimizmust hirdet
Csehország uj kormánya
(Budipes'i
tudósít óni:
hle.'onfelentése.)
Prágából jelentik: A kinevezett Malipetr-kormány csütörtökön délután mutatkozott be a
parlamentben meglehetősen viharos jelenetek
kőzött, mert a kommunisták állandóan zavarták
beszéde közben a miniszterelnököt.
A kormánynyilatkozat vezető gondolata a
gazdasági pesszimizmus. A miniszterelnök leszögezte, hogy a gazdasági válság mindjobban kimélyül és egyelőre semmi kilátás nin-
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filharmonikus
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pengőért bérelhet a
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csen ¡avulásra. Csödöt mondott az as elmélet,
hogy a gazdasági konjunktura és a gazdasági
válság időnkint változik.
Az államháztartás deficitje 1106 millió korona a költségvetés szerint. A kormány gazdasági programja: az áraknak a megváltozott
életviszonyokhoz való alkalmazása, a kartclek
túltengi sínek megakadályozása, a közvetítő k§reskeie'em megrendszabályozása ét a legnagyobb takarékosság.

A kispesti népkonyhások tüntetése
a „megdolgoztatás" rendszere ellen
A tüntetők beverték az ablakokal — A ttlnfelés vezetőiét letartóztatták

kezde irodájába, ahol a szegénykataszter iraKispest, november S. (MTI.) Kispesten ma
tait akarták megkeríteni. A rendőrségnek keldélután az ingyenkonyhán étkezők egy csolett
közbelépnie. A tüntetők két rendőrt könyportja zajongva tiltakozott az ellen, hogy egynyebben
megsebesítettek. A tüntetés vezetőjét,
havi Ingyen étkezésért havonta kétnapi ingyen
Molnár
Andor
személyében letartóztatták és
közmunkát végezzen. A zajongók beverték a
váróterem ablakalt, majd bevonultak az ét- előállították a kispesti rendőrkapitányságra.

Lord Sydenhem súlyos beteg
London, november 3. Lord Sydenhem Ismert
magyarbarát angol főrend Kent grófságban levő kastélvában betegen fekszik. A 84 éves lord
influenzában betegedett meg. Orvosai jelentése szerint állapota javult, de ciég nagyon
gyönge.

Két motorkerékpáros bandita
rablótámadása
Göppingen, november 3. Az itteni törvényszéki epület előtt csütörtökön délelőtt vakmerő
rablótámadást követtek el. Egy 18 éves bankszolgát két motorkerékpáros megtámadott és
5000 márka ezüstpénzt tartalmazó aktatáskáját elrabolta. Amikor a rablók a fiúra lőttek,
at hirtelen a földre vetette magát és igy nem
sebesült meg. Az egyik járókelő odaugrott, de
a rablók őt is megtámadták, majd motorkerékpárjukon elmenekültek, közben
azrnban
állandóan lövöldöztek üldözőikre.

Feloldják
a rozskivlieli tilalmai

Budapest, november 3. A kormány tagjai
csütörtökön délelőtt Gömbös Gyula miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsra
gyűltek
össze. A minisztertanács elhatározta a rozskivitel tilalmának megszüntetését. Megállapodott a minisztertanács a jövő évi költségvetés
összeállításánál szem előtt tartandó irányelvekkel és ezzel kapcsolatban foglalkozott az állam;
közigazgatás racionalizálásának
legsürgősebb
kérdéseivel.
Letárgyalta
a
minisztertanács
a
1'rágH, november 3. Csütörtökön nyílt meg
borfogyasztási
adó
csökkentése
tárgyában
kia nemzetközi agrár iroda értekezlete, amelyen
adandó rendeletet, valamint a malmoknak a
11 allam képviselői vesznek részt. Az értekezvámőrléssel kapcsolatban felmerül* kívánságéi
let elnöke Hodzsa Milán földművelésügyi miniszter, kijelentette, hogv a konferencia lcs- j tárgyában kiadandó rendelet szövegét. A mifontosabb kérdése a mezőgazdasági hitei meg- j nisztertanács, amely végül folyó ügyeket társzervezése.
[ gyalt, délután fél 2 órakor ért véget.
Kállay Miklós földmivelési miniszter a borfogyasztási adóra vonatkozóan a következőket
mondotta:
— A rendelet a közeli napokban jelenik meg
és lényege az. hogv 1933 január 1-től kezdve
"itl százalékkal csökkenti a borfo;,vasztasí adót.
50 százalékkal leszállított adót vetnek ki továbbá azokra a borokra is, amelyeket a rendelet megjelenésétől kezdődően "ianuár 1-ic
fogyasztanak el.
Krtesiilésünk szerint a rendelet már holnap
reggel megjelenik.
A tejkérdisről kijelentette Kállay Miklós,
liogv
behatóan foglalkozik tovább is ezzel a
Bérleti nyilatkozat és mOsortervezet.
problémával is. A vállalatok kalkulációit feSzeged zenei éleiének reorganizálása
lülbírálja, ' ogy a tejkérdest a fogyasztók és
termelők énekeinek megvédeséveí rendezé r d e k é b e n m i n d e n k i béreljen.
hess«'.

Megnyílt a nemzetközi
agrárkonferencia
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Friedrich István Tesz
HAman Bálint ellenielilQe
Székesfehérváron
Budapest, november 3. A küszöbön álló lengyeltóti és székesfehérvári képviselőválasztásra való tekintettel egy csapásra megélénküli
a politikai élet A legnagyobb érdeklődés ma
már a Károlyi Gyula lemondásával megüresedett székesfehérvári mandátum sorsa felé
fordul. A kormány Hómon Bálint kultuszminisztert kívánja itt felléptetnl, ellenzéki körökben viszont az a kívánság merült fél, hogy
az ellenzék egységes megállapodásra jusson
a székesfehérvári jelölés ügyében, mivel minden jel arra mutat, hogy megfelelő Jelölés
esetén az ellenzéki /elölt még a kultuszminiszterrel szemben is bizonyosan ktvtohatfa a
választási győzelmet.
Friedrich Istvánnak a jelöltsége jöhet szóba,
akinek nagy kilátásai is vannak a választási
győzelemre.

Meghall a lelőtt
berlini Wagner-énekesnő
Bérűn, november 3. Bindernsgei Gertrúd
operaénekesnő, akit férje, Hfattze bankár, a
berlini operában nemregiben re*-olverlővéssel
súlyosan megsebesített, csütörtökön délután
félháromkor embólia következtében meghajt.

Selgcinharlsnqdk, selyemnadrágok legolcsóbbat llOlle kesztyűsnél, Klauzál tér 3
mn
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^ ^ harcsás halászlé
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Ongyultó |avilások gyorsan, olcsón, pontosan.
Előnyős A. B. C. részlet beszerzés.
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UJ nevek, ul kombinációk
a szegedi főispánság körUI
Szombaton megtörténik az uf főispán kinevezése ?

(A Délmaqijarország
munkatársától.)
A
szegedi főispáni állás betöltése sokkal inkább
az érdeklődés előterébe került, mint bármikor,
azóta, amióta dr. Aigner Károly lemondott.
Az általános érdeklődésnek
nks «wrészt
az, hogy

folyton a|abb kombinációk
kerülnek forgalomba. Anélkül, liogy a régiek
mind hitelüket vesztették volna, másrészt az,
hogy ezeknek a kombinációknak a legnagyobb
része tagadhatatlanul nagyon érdekes.
Legutóbbi számában megirta a Délmagi/arország, hogy a szegedi főispáni állás jelöltjei
dr. Farkas Béla csongrádi és vásárhelyi főispán, gróf Széchenyi Károly, megírtuk azt
is, hogy kombinációba került dr. Török Béla
neve. Budapesti munkatársunk jelentéje szerint
dr. Parkos Béla pénteken ujabb kihallgatáson
jelenik meg a belügyminiszter előtt, de informátorunk szerint az ő szegedi föisoánságának a kombinációja

ajánlotta mint olyant, akinek minden kvalitása megvan a főispáni állás betöltésére.
Szerdán és csütörtökön

kéi n| név
került kombinációba, az egyik dr. Szécsényi
Istváné. Egyes birek szerint Szécsényi kinevezése szombaton meg is jelenik a hivatalos
lapban, mások szerint Szécsénylnek «(jászén
más szerepet szántak a kormánypárti élet fellendítése körül és annak érdekében, hogy egyik
bizalmi embere legyen a kormányzatnak. Ezek
szerint a nemzeti egység pártjának Szeged
központtal felállítandó kerületében lesz dr. Szécsényi István a főtitkár.
Az ujabb kombinációk arről tudnak, hogy

dr. Pálly József lesz a szegedi
főispán.

Ugyancsak oénteken tárcval a szetredi főtspánságról

Állítólag vele már le is tárgyalták ezt a kérdést és olyanok, akik szerint Pálfy polgármesterhelyettes kinevezése elé nem gördülhet
többé akadály, már erősen kombinálják, hogy
kl lesz az utód a polgármesterhelyettesi székben. Egyidejűleg megkezdték az agitációt, hogy
a megüresedő tanácsnoki állást nem kell betölteni és hogy a polgármesterhelyettest
a
mostani főtisztviselők sorából kell megválasztani.
Budapesti munkatársunk viszont arról értesít bennünket, hogy dr. Pálfy József főispáni
kinevezése is elmarad. Tudósítónk jelentése
szerint az uj szegedi főispán, akinek kinevezése rövidesen megtörténik, jelenleg

a belügyminiszternél dr. Somogyi Szilveszter

nem szegedi lakos, a felvidékről kerOl Ide, fiatalember,

polgármester, aki ezjdőszerint ideiglenesen látja
«1 a főispáni teendőket. A polgármester a főispáni értekezle'en vesz részt pénteken és kétségtelen, hogy állásfoglalása a döntő tényezők
elhatározását erősen befolyásolni fogja.
Nem volt módunkban ellenőrizni annak a
hírnek a valódiságát, amely szerint dr. Somogyi Szilveszter a mult héten Budapestre
utazott dr. vitéz Gárpyán Imrével és őt be-

intimusa Sztranyavszky Sándor nyugalmazott
államtitkárnak, a nemzeti egység pártja ügyvezető elnökének. Az uj szegedi főispán kinevezésétől nevesak politikai, hanem várospolitikai vonatkozásokban, éppen kitűnő Oszszeköttetéheinél fogon nagyon sokat várnak.
Megemlítjük végül, hogy csütörtökön elterjedt a városban az a hir, hogy dr. Török
Bélát nevezték kl főispánnak.

nagyon erősen megingott,
mert ugy Gömbös Gyula miniszterelnök, mint
Keresztes-Flsrher Ferenc belügyminiszternek az
az álláspontja, hogy Farkas Béla csongrádi
főispánnak már van két törvényhatósága és

így
Szeged élére kOlftn főispánt óhaltanak állítani.

A Winkler
4

öltelcsöl

blxotiság

leslvérelc cég
kénysszerlikvidációja
nem

fogadta

(A Délmngyarorszng munkatársától.)
Már
többször közöltünk részletes tudósítást Szeged
<"yik legrégibb és legnagyobb vállalatának, a
NVinkler Testvérek cég fürészgyári és ládagvári
ipartelepén**k kényszercgyezségi ügyéről. Mint
az már ismoretes.' a Winkler Testvérek rég .íz
00 százalékos kén\ szeregyezség! kvóh'.nak e,2v
havi részletét tudta kifizetni és ennek folytán
az Országos IlifclYédő Egylet a cég
kényszcrlikvidációjnt határozta el
ér. vállalta, a szegedi törvényszék pedig akényízerlikvidációs eljárást jóváhagyta. A kényszerlikvidáoiós eljárás során az Országi s !Íítclvédö Egylet csütörtökön délelőtt 10 órára
tűzte ki
a cég öovzes ingatlanainak és ingóságainak nyilvános árverését.
Árverés alá került a faáruraktár 50 ezer p*ngó
kikiáltási árban, lovak, kocsik 1000, személvBiitó 1500. teherautók 1500, irodaherenrt.zési
tirgvak 0000 pengő kikiáltási árban, kinnlevőségek 80 ezer pengő értékben, a szegedi ,lsótiszaparii 10.300 négyszögöles területen fekvő
birészgyári telep, az ebhez tartozó összes felépítményekkel es lakóházakkal, üzemberende;
és kisvasúti felszereléssel 200.000, a Rudolf-tér 11. szám alatti ház az úgynevezett
Wodianer-palota 200.000. a Vitéz-ucca 18. szám
F H I 0 I mérték ulán legolcsóbban készil
HÖLIC kesztyűs, Klauzál tér 3. szám.

el

a z

árverési

afánlaiolcai

alatti sarokház 22.000 és a Jókai-ucca 5. szám
alatti ház (családi ház) 30.000 pengő kikiáltási
árban, végül 4 hold domaszéki szőlő 6000 és 2
bőid alsótanyai szántóföld 4000 pengő kikiáltási árban.
A7 árverést maga dr. György Ernő, az Országos Ilitelvédő Egylet igazgatója vezette és
azoi« a hitelezői bizottság szegedi, budapesti,
csehszlovákiai és romániai tagjai nagy számban vettek részt. Az árverés iránt
igen nagy volt az érdeklődés,
sokan jelentek meg komoly vételi szándékkal,
fkik nagy összegű bánatpénzeket is letettek,
dc megjelentek tömegesen
az árverési hiénák
is, akik számára azonban itt semmiféle babér
nem nyílt, így csak kíváncsiságukat elégíthették ki. Az árverés eredményeként
komo'v ajánlat érkezett P faárnraktárra, .10 ezer pengő összesben egy dunántuli fakereskedő cég részéről, a fürészgyári telepre 75.000 pengő összegben a I.enkcház épitő rt.'budapesti cég
részéről, a Rudolf-téri Wodianer-palotára 100.000 pengő összegben egy szegedi vagyonos földbirtokos részéről, i
.lókai-uccai ház felerészéért
18.000
pengő összegben ugyancsak a Lenkenáz rt. részéről és a donmszéki szőlúrc 4000 peng® összegben egy szegedi
1 i-eskedő részéről." "

Férfi zokni,

nagyon 16 m i n ő s é g — ' S 8 ,
1 0 % pénzt, e n g e d m . - ' O G

Fehércégtáblás

Boros Miksa cég

Széchenyi fér 15, BIau László mellel!

A lovak, kocsik és egyéb ingóságokra csak igen
csekély összegű ajánlatokat tettek, mig a kinnlevőségekre és a Vitéz-uccai házra ajánlat nem
érkezetL
. .
A hitelezői bizottság az ajánlatok felbontása
ér hosszabb tanácskozás után ugy határozóit,
hogy
' . •*
a beérkezett ajánlatok egyiket sem fogadja e l
mert azok nem érik el azokat az érték *ket,
amelyeket a hitelezői bizottság, mint minimális eladási árakat állapit meg és elfogadni hajlandó.
A hitelezői bizottság a legtöbbet Ígérőkkel
folytatott is tárgyalásokat és kapott is némileg
kedvezőbb ajánlatokat, de fenntartotta magának a jogot, hogy azok tekintetében az árve-«
rési feltételek szerint kikötött 14 .napos .határidő alatt határozzon. így most már a
14 nap múlva Budapesten
megtartandó hitelezői bizottsági «lésen fog •
hitelezői bizottság véglegesen határozni a most
beérkezett és esetleg addig még beérkezendő
ajánlatok elfogadásáról és amennyiben az
a jánlatokat nem fogadná el, ugy határozni f -g
a további teendők esetleg az uiabb árverés kiírásáról.
Az árverés eredménye, helyesebben_ eredménytelensége hűségesen jellemzi a mai áldatlan helvzetet, amely nem csak ezt a sok PMkást foglalkoztató vállalat összeomlását okoz->
ta. hanem katasztrófális mértékben csökkentette az értékeket és lehetetlenné tette az értékes vagyontárgyak megfelelő áron való értékesítését is.

Tűzharc a szerb csendőrök
és egy bolgár rablóbanda kSzott
Belgrád, november 3. A csendörségi határőrjárat november 2-án 9 óra tájban bolgár rablócsapatra bukkant a strumLai kerületben fekvő
Bolasica környékén. A rablók tüzelni kezdtsk
az őriáratra és az egyik csendőrt a karján
megsebesítették. Az őrjárat viszonozta a tüz t,
mire a rablók a bolgár határ irányában futásnak eredtek. Az összecsapás helyén viszszamaradt öt grá'iát, öt óraszerkezettel cllálolt
bomba és sok egyéb felsrerelés.

Körpel Richárd
a vizsgálóbíró elölt
részletes vallomást tett
(A Délmagyarország munkatársától.)
'entettük, hogy 'az országosan körözött
KHipcl
Richárdot, aki a Seifmann Mór és Fiai bútorgyári cég társtulajdonosa volt és mint iő-en
rengeteg váltóhamisítást követett el, ALogődön elfogták. Körpel Richárd ügye az utóbbi
napokban befutott feljelentésekkel
együtt
óriásira nőtt és nagvszahásu váltóhninisitáM
bűnüggyé fejlődött. Csütörtökön reggel kezdte meg Körpel Richárd részletes kihallg <tásnt
Zombory János vizsgálóbíró. Fegvór vezette
Körpelt a vizsgálóbíró elé, aki egész déViótt a
Körpel figgvel foglalkozott. Körpel Richárd a
vizsgálóbíró előtt rér.zletes vallomás! lett.

A>. 4

Iskola és Intézeti
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'

harisnyák.
kötöttáruk
legjobbat a

A város csak azokért a bérlőkért vállal
maghitel-garanciát,
akiknek nincs töldbérhátralékuk

(A Délmagyarorszdg munkatársától)
A
l e g o l c s ó b b a n szegedi földbérlők szövetkezete csütörtökön memorandumot nyújtott át a polgármesternek.
ozieieA memorandumban a földbérlők arra kérik a
várost, hogy

Lasztlg Imre wmnm

Széchenyi itr 2. Tisza-szálló meileff

A Heme-Medln elleni
védekezésről
A Heine Media kértaoát, kórlefolyás« és
kezelését Illetőleg számtlan kimerítő nyilatkozat
hangzott már el; de a járvány elleni védekezés
szempontjából teljesen megnyugtató figyelmeztetések. vagy Intézkedések nem tétettek, holt/4, minden járványos megbetegedésnél e nagyközönség
szempontjából legfontosabb a prophylaxis, azaz
hogy miképen lehet a megbetegedés ellni hatásou n védekezni.
A Heine Medin elleni védekezést ugyan megoehezitj, de nem teszi lehetetlenné ez a körülmény, hogy terjedésének módja te'les bizonyossággal még nincs megállapítva.
Kétségtelen
ugyanis, hogy ez esetben az egészséges szerv ezet fertőzése csak két módon jöhet létre: a már
fertőzött garat és orrváladék bdégzéee utján,
emire különösen wufolt helyiségekben áll fenn a
lehetőség vagy a fertőzött ételek, Italok lenyeiése által, mely utóbbi esetben a legyek közvetítő
szerepe Is wóbajöhet
A két eshetőség közül sokkal nagyobb valósainflsége van a belégzés utján való terjedésnek,
mmdazonftlf.il a megbetegedés elleni védekezés
csak akkor lehet raefonalis, ha figyelembe veszi
mindkét fertőzési lehetőséget.
Abból, Hogy a kórokozók egészséges egyének
Sarat- és orrváladékában la Igen sokszor, a megbetegedettek garat- és orrváladékában
pedig
minden esetben, feltalálhatók, természetszerűleg
következik, hogy a megbetegedés elleni védekezésnek legracionálisabb módját a prophflakticas
oltások kötelesövé tétele mellett e garat, és onv
üregnek egyidejű naponkénti desinfectiója nyújtja. A garat- és orrüreg desinfektiója céliából 12
éven felüli gyemet éknél ée felnőtteknél elegendő,
ha azok erősen sós langyos vízzel naponként torok- és orrőblögetést végeznek. A 12 érven alóli
gverm ekeknél ez a garat és >rrüregnek valamely
desinflcienssel való naponkénti ecseteléat Utal
érhető el. Nem mondom, hogy a garat és oriüreg
naponkénti dezinfekciójával a betegség kifejlődése teljes bizonyossággal megakadályozható, de
á.litani merem, hogy általa a kórokozók virulenciája ugy a gnnat, mint az orrt regbe» lecsökkenvén, a betegség csak
szórványosan és
csak Igen emvhe alakban fog jelentkent Miután
a kórokozók nemcsak a garat, hanem az orrüreg
váladékában Is nagyszámban feltalálhatók, nyilvánvaló. hogy n toroköblltés önmagában teljesen céltalan védekezés, mert mtt ér az, ha a garatüregben a baktériumok vlrulenciája lecsökken. az orrüregl>en pedig a kórokozók élnek és
virulnak. Ha járvány Idején a garat és orrOreg
«•«•setelését erre a célra alkalmazott járványorvosok, a 6—12 éves iskolaköteles gyermekeknél
mponként eszközölnék, ez a beavatkozás feleslegessé tenné az Iskolák bezárását és merem
h'nni, hogy a járvánv az í«VolásgyermefcHc közt
hamarosan megszűnne. N>m hagyhatom emlités
i.élkül, hogy a naponként eszközök torok és OITi blitések teljes védelmet nyújtanak Influenza ellen Is. amely megbetegedés Inkább a felnőtteket
limadia meg. Ha nagyritkán mutatkoznak is influenzára valló tünetek, azok annyira envhék,
hogy az illető ágyba sem ktmyszerül.
Figv-el«»mbe véve a másik fertőzési lehetőséért Is, fontos, bog«' csak felforralt ételeket és
its'okat fogyasszunk. Ép olvan fontos, hogy ételeinket és italainkat a legyek behatásától megóvjuk, azaz a fel forralástól az elfogyasztásig,
azokat államhun befödve. Illetve betakarva tártMik. Járvány idején ryermekeknek ir>iimölesöt
ne adjunk. A legvek iriása nagyon ajánlatos, dc
kisebb ielentöv'gú.
Meggyőződésem, bogy ha a fr^t közöltetet a
gyakorlat igazolná, ez a járvány gyors leküzdése
mellett szr.il a haszonnal is járna, hogy a beteg-

ség terjedésének módiát

teljes

bizonyossággal

megállapíthatnánk.

Ivánkovita Jenő.

a súlyos anyagi viszonyok közé
kerüli gazdáknak ntallon kl nyolc
vagon vetőmagot,
mert a gazdák a vetőmagot saját erejükből
képtelenek beszerezni A íöidbárlők rámutatnak arra, hogy Szeged idei búzatermése közismerten katasztrófálisan rossz volt A rozsda
óriási károkat okozott, a termés minősége leromlott, de mennyiségileg sem termett annyi,
amennyi a földek bevetésére elegendő lenne.
A válságba jutott gazdák, miután pénzük nincsen, a várostól kérnek segítséget. Ha a város
nem tudná a kért segítséget nyújtani, akkor

az a kérésük, hogy álljon ártük Jöt az OKHnál, amely hajlandó vetőmagot' hitelezni, ha
megfelelő garanciát kap.

A polgármester a memorandummal kapcaolatban kijelentette, hogy a város nincsen abban a helyzetben, hogy vetőmaggal segíthetné
a gazdákat, de hajlandö a tervezett vetőmag,
akcióban garanciát vállalni azokért a gazdákirt, akik a várossal szemben semmtfUe kőtelezettségben nincsenek,

elsősorban nem tartoznak RJldhaszonbérreL
A polgármester intézkedésére a város

két

gazdasági szakértője kimegy a helyszínre, öesszeirja azokat a gazdákat, akiknek vetőmagra
van szüksége. A polgármester a gazdasági
szakértők Jelentése alapján tesz majd tavat,
latot a kisgyülésnek.

Túljegyezték a gazdák
a tizfllléres gyümölcsfacsemete-akciót
(A Dálmagyarorsaáf munkatársától.) Hímnél
Dezső városi főkertész csütörtökön jelentést tett
a polgármesternek a város facsemete akciójáról.
Mint ismeretes, a város hatóságé még-az ősz elején 45 ezer darab gyümölcsfacsemete kiosztását
határozta el, hogy egységes gyümölcsfajták termelését mozdítsa elő. A főkertész Jelentése szerint az
igénylés a facsemetékre olyan nagy volt, hogy a
rendelkezésre álló mennyiség nem 1« lesz elegendő. A sokat, akiknek most as őszi akcióból nem
jut facsemete, tavasszal elégítik ki.
A kiosztásra kerülő 45 ezer darab facsemetéből mindazok az Igénylők kopnak november 15-Ig,

akik facsemeténkül* e 10 fillér keaelési illetftet
megfizetik. A facsemeték szétosztását azok vágtik, akik az igénylőket összeírják.
Érdekes, hogy a város az ellen őrré» megkönynyitése céljából a magánosoktól vásárok faeiemttóket plombával látja ei, a plombában benne
Írsz, hogy a facsemete kitől való és milyen gyümölcsfajta. A plombázással a város nemcsak as
ellenőrzést könnyíti meg, hanem a visszaélést is
meg akarja akadályom!. Azokon a facsemetéken,
amelyek a város faiskolájából kertinek ki, nem
less pTomb»», mert ezeJcnek a fáknak tisztaságáért
és minőségéért a város szavatol.

Munkásszázadokat alakit a város
a téli Inségmunkásokból
A műszaki bizottság letárgyalta a szQkségmunka-programof

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Csütörtök délben a műszaki bizottság dr. Pálfy
József polgármesterhelyeties elnökletével ülést
tartott amelyen a téli inségmunkák programjával, továbbá az ezzel kapcsolatos teendőkkel
foglalkozott
A téli inségmunka programjának kidolgozásával a polgármester, mint Ismeretes, a mérnöki hivatalt bízta meg. Az Ínségmunkák tervezete elkészült és a pénteki ülésen ezt a tervezetet vitatta meg a bizottság.
A tervezet szerint a télen a következő inségmunkákat végeznék el:
A Nagybuvártó 9 méteres szegélyének a feltöltése a Kossuth Lajos-sugárut mellett. A feltöltött részt parcellákban házhelyek céljaira
adja el a város; a Lechner-tér feltöltése és
parkosítása; a Szentistván-tér feltöltése és
rendbehozása; a tiszai védőgátak megerősítése;
a Rudolf-tér aszfaltjának felszedése; a Csere.
nes-sori tó lecsapolása; a külvárosi csatornák tisztogatása; a meerongált útburkolatok
ja vitása.
A bizottság több hozzászólás után elfogadta
a tervezetet és azt javasolja, hogy amikor
az Inségmunkák kivitelére kerül a sor, alakítson c város ónálló munkáss:ázadokat
és
azok élére állásnélküli
mérnököket
és felsőIpariskolát
végzett munkanélkülieket
állítson.
A munkásszázadok ezeknek a mérnököknek az
irányítása mellett dolgoznának, viszont
az
»inségmérnököUet« a mérnöki H v t ' l irányí-

taná. Erre azért volna szükség, mert a mérnöki
hivatal felszabadulna az inségmunkák közvetlen vezetésétől.
A bizottság az inségmunka problémának további megbeszélése céljából pénteken folytatja ülését
. •
I KeSZtljtlk minden Idénvre és alkalomra leg| olcsóbb I H M I f fce»zt»Osnél K a n t á i tér 3 tts

TŰZIFA, SZÉN, KOKSZ
minden mennyiségben házhoz szállítva
legolcsóbb árért ksphatö a

e

Rókusi Fa- és Szénbtszerzésl Vállalatnál

Kossuth Lsios sugárut 70. szám. (Teréz ucca sarok.) j

NAGYSZABÁSÚ TÁRSAS UTAZÁS
NOVEMBER 12-ÉN.
útvonal: Budepest—München - Pária—Mar*
sellle—Monte-Carlo—Oenove-Mllano —Ve- .
nezla— Budepest.
Tartózkodások: München 3 n a p , Pária 7 n a p
teljea programmal ¿s n körnvék megtekintésével. Marseille 1 n a p , Montn-Cario 7 n a p ,
sz egész Mvlern megtekintésével autocaren,
Qenova 1 n a p , Milano 1 n n p , Venesla
3 nap.
ci
UéuleiM l*lTi1ác«wiUiM*l, pro.pfktumal. lor-tlbenl msfksr*•í.r- dljctalan -41*;««»1 axo!(41

a DELMBGYflRORSZIG utazási irodáfa
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IVntek. Róm. kat. Bor. Károly. Prof.
Károly. A nap kél 6 óra 48 ocrckor,
nyugszik 16 óra 39 perckor.
Fgye»«ml könyvtár (központi egyetem, !. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálata
.anakt Barcsay Károly, Széchenyi-tér ti. (Telefon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 6 (Tel.
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 81.
¿Tel. 1062.) Löbl Imre dr., Gizella-tér 5. (Tel 1819.)
Moldván Lajos. Újszeged. Vedres-u. t (TeL 1846.)
Cserhalmi Antal, Sárkány-ucca 15. (Tel 82 61.)
Selmecii Béla. Somogyi-telep. (T«L 8425.)

Varfak . . .
• R é t varjúcsapat: nehézléptű, tarisznyáé férH*k húznak keresztül a villanyfényes nccákon. Tavassal Indultak hazairól és most tartanak hazafelé. Tarisznyájukban pénz helyett száraz kenyér
csörög, mert rossz volt a nyár, kevés a kereset.
Condot cipelnek a kopott tarisznyában éa amíg átvonulnak az aszfalton, ámult szemmel aédk a
csillogó kirakatokat. Vinni kellene valamit az ottlionvalóknak. ugy, mint régen, amikor lettfto a
gyereknek és az asszonynak szánt ajándékot l i a
padkára...
A sötét csspat kísértetiesen kopog. Egyik tarisznya a máiik után halad, kimért léptekkel meretednek, aztán egyszerre, a¿ egyik saroknál eltűnnek, belevesznek az öszl ködbe...
— A íejtfrtékfsltes kérdésével foglalkozott a
?!ezőgazda*«gi Kamara. A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara állattenyésztési szakosztály i
legutóbb! ülésén foglalkozott a tejértékesltés kérdésével. Baucr Imre előadó a legújabb lejrendelet
hiányosságot fejtegette. A rendelet akként volna
nódosllandó. hogy annak alapján megfelelő áron
maximálni lehetne a budapesti éa a vidéki városon fogyasztói tejárát, minimálni a termelőknek1
fizetendő árakat és e két árhatár között szabaddá tenni az értékesítést olyan módon, hogy lepjen szabad minden termelőnek a tejét beszállítani a fogyasztóhoz. Dr. Gesstelyl Nagy László arr I beszélt, hogy Budapest mellett a vidéki n»gy
városokat Is figyelembe kell részesíteni a tejellátáa szempontjából. Több felszólalás után a szakosztály elhatározta, hogy a tejrendclet .negfelelö
módosítása érdekében a földmflvelé ;ügyl mdnl«trrtiez felterjesztést intéz.
— As evangélikus egyetemi hallgatók kongrcczfíusa. Országos kongresszusra Jönnek 6ss.,e a matt írországi evangélikus vallású egyetemi éa főiskolai hallgatók Szegedre. A kongresszus a mii
napon délelőtt 0 érakor az evangélikus templomban tartandó IsHentisztHettel kezdődik, majd megnyitása az evangélikus egyház Osítrovszky-ucca
5. szám alatti belmissiól helyiségében lesz. dr. Polnsr ödön egyetemi tanár, a szegedi Egyetemi Lui'ier Szövetség fővédnökének és az Egyetemes
Egyház megbízóit képviselőjének Jelenlétében.
Hi-sztvesznek dr. Fetkay Ferenc székefővárosi
i.inácsjegyző, az országos kongresszus elnöke, dr
Kovács Sándor egyetemi tanár, vitéz Kendeh Gusztáv, az országos kongresszus Agy vezető elnöke,
Egyed Aladár ey. lelkész, azonkívül Sopron, Pécs,
n.'.dapest, Debrecen és a Szegedi Egyetemi LuÜ-.er Szövetjeinek kiküldöttel. A kongresszus
w.sárnap fejeződik be délelőtt 10 órakor tartandó
istentisztelettel. \
. kongresszus re»yl«ó;e a szegedi Egyetemi Luther Szövetség, amely 10 éves
fennállását november 13-án fogja megünnepelni,
imikor dr. Kapl Béla ev püspök, a 9. honvéd gya' ivezred teljes zenekarának, dr. Belte Ferenc zenetanárnak, Könvvea-Tóth Erzsi színművésznőnek. Mózesné Junker Klára énekmüvészhönok és
dr. F.njet Hudolf egyetemi m. tanárnak közremtlkftdésével Jótékonvcélu kulturestet rendez a TÍSZÍ. «.zállö nagytermében
— Sztálin «00 vezető kommunistát Szibériába
• zániüzött. Moszkvából jelentik, hogy Sz'alln SOO
vezető kommunistát, akik elégedetlenek voltak a
diklaltnv.v il. S.ibéríába száműzte.
— Negyvennégy leprás beteg szökése. Bukaeslliöl jelentik: A tirlulestl lepratáborból It r.eleg
megszóVör. mert a táborban éhínség volt. A hatóvácik kézrekeri'ésukre minden intézkedést megtettek.

Lampel-Hegyi kötött-szüviffl l
Fogalom a hölgyek közSIf.t»l I
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Tovább folyik a nyomozás
Pipás Pisla ügyében
4
(A n 'magyarorkzág munkatársától.)
Pipás
Pista, az alsótanyai gyilkosasszony
ügyében —
amint megírta a Délmagyarország — hetekkel ezelőtt ujabb nyomozás indult
Az ügyészséget
ugyanis névtelen levél figyelmeztette, hogy Pipás
Pista a már kiderített bűntetteken kívül más gyilkosságot la elkövetett. Az ügyészség utasítására
a rendőrség megindította a nyomozást, amelv
azonban eddig kevé» eredményt é t el. A nyomozást vezető Bauer Ede csoportvezető csütörtökön
a fogházban kihallgatta Pipás Pista' az ujabbi
bűncselekmények miatt A nyomozás tovább fo
lyik.

— Aa elektromos egységáralakaláa. A Szegedi
Mérnök- és ÉpHész Egylet pénteken délután 5 órakor a kereskedelmi és iparkamara dísztermében
előadó ülést tart, amelyen öyőrgy Vilmos gépészmérnök lart előadást Aa elektromos egységárai*,
kulásrót
— A Szegedi Reformálna Énekkar 6«zi hézlbangversenvét november 5-án este 8 árakor rendezi as egyházközség tanácstermében, válogatott
műsorral. Belépődijat nem szed. önkéntes attománvokat a kotta alapja Javára elfogad.
» Ita Rndapealre arázik, első uMa lejyeo • fénveseu átalakított és kibővített Huf»«irt«-Wrd8ba
íBudnpesi, VII., Dohányucca 44} menni Ott n i r
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k é« 1.40 p « n
gőért nemcsak megffirödhet
haaem
J ó i m e g Is r e g g e l i z h e t
1

Hindenburg híókoksz kapható

BACH
cégnél **
Teleion 11-26

Ax idö
A Szegedi Meteorología 1 Obeservatörinm Jelenti: Szegeden a hőmérő legmegasabb állása 10.3.
a legalacsonyabb —1.4 C. A barometer adata milliókra és tengerszintre redukálva reggel 774.7 mm,
este 773.4 mm. A levegő páratartalma reggel 82
százaléik, délben 65 százalék. A szél Iránya északi.
Illetve déli. erőssége 1—3.
Időjóslat a Délvidékre: Enyhe, felhős, csapadékra hajló idő.
— Havi 80 fillér és havi 1 pengő az előfizetési dij a Délmagyarország kölcsönkönyvtár*han.
— Tájékoztató devizaügyekben. A szegedi kereskedelmi é* Iparkamara a külföldi behoZhtal'al
kapcsolatos hitel- és devizaigénylésekről külföldre
teljesítendő fizetésekről és' behozata'l korlátozásoktól részletes tájékoztatót állított össze. A tájékoztatót érdekelteknek a kamara díjmentesen
megküldi.
— Befejezték a vizsgálatot Llttke Kálmlnné
Lflnflgyétan. Budapestről Jelentik: Néhány nappal
ezelőtt fejezte be a vizsgálatot a vizsgálóbíró a
szándékos emberölés büntoltével vádolt Llttke
Kálmánné bűnügyében. Az iratokat áttette as
fitty és zségre, amely a napokben dönt arról, !ogy
Ll'tke Kálmánné ellen, Rotlkay Gábor koronaőrszázados halála miatt miiven eimen adjon ki vádiratot.
— Koszorumegváltás. Vigyázó Ágnes fialAla alkalmából Hesser Lajos S, Varga Mihály 10 pengőt
adott koszorumegváltá* elmén a klsrongyoLakdő
céljaira. Az összegeket eljuttattuk rendeltet** helyére.
— Meghalt a közkórháaban a pusztamérges)
asszony, akt lugkőoldatot Ivott. Egy hónappal azelőtt D o v á c s Ferenené, született
Kálmán
Róza, pttszlamérgesl. Idősebb fóldmflveaassaony
1 igk .Toldattal megmé-gezte magát
A sulyoaan
sérült asszonyt annak idején beszállították a aregtdi közk őrházba, ahol ápolás alá vették. A >ugkőoldat azonban olyan súlyos égési sebeket okozó t. hogy Dovács Ferménén segíteni nem lehetett. Egyhónapi szenvedés után, csütörtökön délelőtt a közkórbázban meghalt. Holtterét beszállilották a törvénvszéki orvosttnl bitézetba. Az
üf-vben megindult a nyomozás.
— A nyitott felsőserpenyős mérlegek fiasmálats. A kereskedelemügyi minisztérium megküld'itte a kereskedelmi és Iparkamaráknak a nyitott felsöserpenvős mérlegek h->^z.nálata tá.g>ában most
kiadott rendcleitét. Es/.er'nt mindazok a nyitott
felsflserpenvös mérle/.-k. ntelvek tulajdonosai a
részükre valamely n4rt«kli|t>]esMŐ hivatal által
kiadott Igazolványt feltudják mutatni, továbbá az
olyan régi rendszerű egyenlökaru mérlegek, valamint 5 kilogramos és ennél nagyobb sulyok, atneIvek nyilvántartásban f»l vannak véve, saabálv
szerű hitele 'tés. Illetve tdtf^kos hitelesítés me'llett további rendelkezésig a tőzforgakmban használhatók.

fiz hónapi hSrtOnre ítélték
az ujszegedl betíröt

(A Délmagj nroraság munkatársától.) Baday
Antal rovottmultu napszámos hónapokkal eaaiőtt
t.vbb betörést követett cl Újszeged?«. Kifosztotta
Bársaky Pétwné, Kiss Péter Is'.ván és Ztcher Farencné lnk >sát, akil.lu". összesen
mintegy 1000
pengő értékű ruhaDemút vitt eL AaonkivU Jaaesó Károly ujszegedi lakos nerében levatat tat
amivel hnsnemüt csalt ki egy hentestől
Buday Antalt föbbrendbetf
lopás és csalás
miatt von'rr felelősségre a törvényszék. X vádlott
beismerte a terhére rótt bűncselekményeket, a
bíróság 10 hónapi börtönre ítélte éa kftfeierfa.
hogy a sértetteknek az okozott kárt, 15 aap «tatt
flsosM m«g. Az Ítélet Jogerős.
— Telefonrendelésre házhoz Küld! utnSfs-i
jegyét a Délmagyarország kiadóhivatala.

I SerfkdIOk, haskSISk.
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toito legfobbak
eszlyflsnél. ClaoTál fér S. « l á m , m |

Retikül, vadászkellék
obb válaastákban

Borbélytböröndősnél, Pakett

81.

UJ KÖNYVEK
a Délmagyarország

kölcsönkönyvtárában:

Schalom Asch: Pélervár.
Michael Arien: Líly Chrisline.
Rokor Malvin: A befalazott ajtó.
Deeping: Sorell és fia.
Korcsmáros Nándor: Ar én h á b o n m i
Rcvmont: As ígéret földje.
Rózsa Ignác: Szegény eladó Ványok.
Dr. SchaÜer Sándor: Szemben lea a halál.
»
„ „ í j haiólöröttei.
Georg von Ompleda: Die schöne Gräfin Cosel.
'.ion Feuchtwanger: Der Jüdische Krieg.
Parrot: Szabad a eadk.
tllflutásl <11 a OilaiaiTartrszii alinzstil részira
havoaklat 1 Mal«. naakisaMfizainnik hataaklat 18
fillér, ailaáaakl I i i rtszéra havanklat 111 paaii.

— Híre«* Pálfy MIVIÓs 17 mtlMÓ eseli koron*
.•ImlikasztAsáral vádolja unokaöccsét Pozsonyból jelentik: Herceg Pálfy Miklós 17 millió cseh
korona elsrlkkasztása chnén feljelentést lett unokaöccse, gróf Pálfy József ellrn, még 1931 novemberében A feljelenté* sorsa a napokban döl
amikor az ügyészség nyilatkozni fog, hogy vállalja-e a vádat. A herceg évekkel ezelőtt a gráfot
tette meg általános ÖTőkósévé. Tavaly azonban kitagadta és helvette Páltty Lászlót ültette a vagyonba, Pálfy Józsefet pedig elsiámolásra Mvta
fel. Az elszámolás során állott elfia 17 millió koronás hiány.
— Filharmonikus hangversenyekre * pengAé r t bérelhet a Délma*yarorssáxná1. Bérleti nyilatkozat éa mu sorterveiet Sieged senel életének
reorganizálása érdekében mindenki béreljen.

Dreherben ma este Nl
adag halpaprikás 1 P 201
— Előadás a vitaminokról. A MIEFHOE kulturelőadásalnak sorozatában csütörtökön este jdr.
SzentgyJlrgyt Albert egyetemi professzor tartott
előadást Érdekes és hallgatóinak figyelmét magávalragadó fejtegetéseivel magyarázta a tudománynak mai nézetét a vitaminokra vonatkozólag; végigvezette a vitaminkutatás fejlődését és bepillantást engedett abba a nehéc és fáradságos munkába,
melyet a tudomány végez. Előadás után hozzászólások hangzottak el. A nagyszáma kózönség lelkes tapssal honorálta az értékes előadást
z Hideg, nedvesség ellen biztos védelmet nynjt
Hel-Ka JóminAségü hó- éa sárcipAje.
— Véres verekedés a yo-yo miatt Tegnap este
v«d verekedés játszódott lo Vásárhelyen négy fiatalember között, a yo-yo miatt. Boeaor Imre és
Lenese Sándor fiatalemberek az esti órákban aa
iparegylet által hirdetett yo-yo versenyre siettek,
amikor nzew bek erűitek Csabai József és Paka
István HMTE futballistákkal, akik az Iparegyletbői jöttek. A futballisták közölték a yo-yo bajnokjelöltekkel. hogy s verseny elmarad. Ebből szóváltás kerekedett, majd ölre mentek. A két yo-yozót a futballisták a l a p o m helybenhagyták. Az
esetnek a rendőrblró előtt lesz folytatása.
— Legújabb könyvek gazdag választékban a
Délmngyarország kölcsőnkőnyvtárában.
— Pör aa 1914-bea kölcsönadod borja körül.
Érdekes pert tárgyalt csütörtökön a járásbíróság
Fgy 65 éves gazdálkodó keresetet adott be egy
vásárhelyi gazdálkodó ellen és keresetében azt
kérte, hogy a bíróság Ítéljen meg részére — egy
kisebbfajta csordát A per előzménye még 1914-re
nyúlik vissza. Ekkor történt ugyanis, hojíy a felperes átadott az alperes gazdálkodónak ké» borjút 'gyft ajándékba, egyet pedig felnevelésre. A«
íd j múlott a borjúról megfeledkeztek, mig most
1'»32-ben eszébe Jutott a felperesnek, hogy neki egy
borjúja vas az alperesnél Illetve sem i i egykorju. hanem tóhb tehén, mert a borja akkor fednfltt szaporodott, sokasodott, ussaegszen'leg 1000
pengőt követek a felperes. Az alperes gazda eszel
szemben art állította, hogy 1914-ben adásvétel történt A akkor megvette a borjukat a keresetnek tehát nincs alapja. A bíróság elrendelte a bejelentett
t.innk kihallgatását

Minden városban
és minden faluban tudják,
hogy milyen kellemes és
előnyös megszállni

Budapesten a
Bristol Szállóban.
Előzékeny kiszolgálás.
Kellemesen fűtött szoba.
Kitűnő ellátás.
Naponként és személyenként

12'- P-ért. .

Szlnházbal
N « M kesztyűsnél.

kivitelben 80

K t a s U l tér S. szám.

és Mtívésseí
Csök a tükör elöíí
Érdekes, végig izgalmas bűnügyi riportot irt
F o d o r Lásdó C s ó k a t ü k ö r e l ő t t címmel.
Ft a riport néhol glccaszerű. néhol bravúros. Béli ol dirikns, de van benne jó adag revü igazság,
amely tagadhatatlanul, as elevenébe vág. Talán
ezért is lehet elnézni írójának azt a könnyed főlényét amellyel elintézett mázsás súlya problémákat kettévágott lelki gordiusl csomókat valószínűleg. a nagyobb siker érdekében.«.
A csütörtök esti bemutatón roknszenwel fogadta a közönség, a vigjátékiró drámáját. Könyv e s T ó t h Erzsi, C s s l l e Lajos és D e r é k y
János vezették a darabot a szegedi siker felé
Könyves Tóth Erzsi a kulturált színésznő biztos
eszközeivel oldotta meg a nem éppen könnyű feladatot Cselle Lajos drámai magasságok felé lendQlése sikerrel járt. Deréky János Igen emberi
»olt H e r c z e g Vilmos alakítását ken még megdicsérni. mert kU szerepeiben a ssiv legmélyebb
harjall érintette

A színigazgató nyilatkozata a —
színházról
Kaptuk • következő sorokat:
A Délmagyarország tegnapi számiban Wimmer Fülöp kamarai elnök ur többek között a
színházról is megemlékezik.
Ezzel kapcsolatban most már elérkezettnek
látom az időt. hogy én is * nyilvánosság elé
lépjek. Színigazgatóvá történt újbóli megválasztásom óta mindezideig tartózkodtam a nyilatkozattételtől és a legfontosabbnak tor toltam mindenkor, hogy ió előadásokat produkáljak. Ugy tapasztalom, hogy ezidei működésemmel is, éppúgy mint a múlt sziniévad alatt a
nagyközönség és a sajtó osztatlanul meg van
elégedve. Mí sem bizonyítja ezt jobban, mint a
színház rentábilis űzemmeneie. A színházban
nem voltak, nincsenek és nem is lesznek „bajok", ha tovább is megtarthatom a nagyközönségnek és a sajtónak működésem iránt ezideig
tunusitott jóindulatu támogatását A szinházr.s'k csak egy baja van, az, hogy vannak még
mindig gáncsoskodók, akik nem az előadásokkal tőrödnek, hanem letérve a tárgyilagosság útjáról, mesterségesen kiélezett személyi
'•onatkozásolckal igvekeznek a színház boldogulásának útjába állani. Ezen kijelentésem
megtételére nem Wimmer Fülöp nyilatkozata
késztet mert az ő szinházszeretete és objektivitása évtizedek óta csak hasznára vált a szegedi szinház intézményének, hanem az a sajnálatos körülménv, hogy bizonyos urak a névitlenség fedezékéből Indítanak ellenem ujabb
és ujabb támadásokat Én ezúttal most arra
kérek mindenkit
hagyjanak
nyugodtan
dolgozni
és bizonyosra
veszem,
hogy
művészi
munkám
eredményességével a
most még gáncsoskodók is meg lesznek elégedve.
Görög Sándor.
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A legszebb hangú énekesnő csodálatosan ragyogó műsort énekel a filharmonikus zenekar kíséretével. Még minden kategóriából kapható jegy
'2 pe- p«töl a Délrrngyar jegyirodában.

Nímeth Mária áriaest kedd
A színházi Iroda hírei

Ma este: Csók a tükör előtt. A. bérlet
Szombat este: Kék mazur. Premierbérlet.
A szombati előadás kiemelkedő eseménye lesz
szezonnak. A Kék mazur szerzője Lehár Ferenc,
a világhírű magyar komponista, akinek halhatatlan alkotásait és örökszép melódiáit a közönség
jól Ismeri. A Kék mazur egyike legtöbb sikert látott és legszebb operettjeinek.
Az előadás nagy eseménye lesz Szűcs Lászlónak, a m. klr. operaház kiváló tenoristájának vencíégfellépte Olinszky Julián gróf szerepében.
Ezen az előadáson mutatkozik be a szegedi közönségnek a társu'it gyönyörű hangú uj énekesprimadonnája. Jestenszky Mária operaénekesnő
Loesin Blanka szerepében.

As operett több! főseerepében • tárral* legjobb erői lépnek fel: Horráth Böske, Bemete Gé—.
Bellák Miklós, Várady Pál, Deréky János, Fáhry
József, Füredy József. Oláh Ferenc. Sötét Balázs,
Marink orvics Sebő.
A Kék mazort Bemete Gésa rendezi és 4r.
Szathmáry Endre dirigálja.
Vasárnap este: Kék maxnr. A. bértat
Szombaton délután filléres előadást tart a tataház. Még egyszer színre kerül a hatalmas sikerű
Arra, Szép Ernő csodálatom szép mesejátéka a
premier pompás szereposztásában, Könyves-Tóth
Erzsivel a főszerepben, vasárnap délután pedig a
kitűnő operettujdonság. a Week-end kerül sztars
népszerű olcsó helyárakkal, délutáni bérletben.
mmmmmmmm
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Kass éttereiébe«: Bei & fbv zaifira
Jazz DM. Moidtli hangulat.
«
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kiadóhivatala

Budapesti értéktőzsde sárlat A mai értéktőzsde irányzata ismét lanyha volt Előmozdította ezt
a külföldi, főleg a newyoikl tőzsdék lanyha irányzata és a közönségnek a tőzsdékről való teljes
tartózkodás. Ennek következtében as árfolyamok
tovább morzsolódtak le éa egyes vezető értékekben a tegnapinál lényegesen alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre. Az űzlettelenőég és lanyha
irányzat az üzletidő végéig tartott és eaak közvetlenül a zárlat előtt a fedezési vásárlásokra
enyhült ldssé. A fixkamatozásu papírok piacin általános kedvetlenség uralkodott és mindvégig a
kínálat jutott túlsúlyba. Zárlat: Magyar Nemzeti
Bank 120, Bauxit 32. MAK 310, Salgó 22.90, ürlkányl 33.5, Fegyver 71, Ganz 13.01, Bírna 17.75, Nasict «0, Nova 14.25, Tröszt 66, Délenkor 91, Magyar cukor 62.5, Izzó 107, Felien 120, Ruggyanta
22.5, VasuU forgalmi 23. 1914 évi fővárosi kelcsőnkötvény 34 százalék
Zürichi deviza zárlat Párls 20.375, London 17.13
Newvork 518.25, Brüsszel 7220. Milánó 26.56, Madrid 4210, Amszterdam 208.425, Berlin 123.10, Szófis 3.74, Prága 15.38. Varsó 58.10, Bukarest 3.065.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizajegyíése. Angol font 18 70—19.10. belga frank 79.16—
7<\74, cseh korona 16.91—17.01, dán korona 97.50—
98 70. dinár 7.10-7.10, dollár 570.50-573.50, francia frank 22.30—22.50, holland! forint 229.60-231.—
1-TJgyeI z'oty 63.95-64.45. leu 3.40-344, leva 3.95
—4.25. Ura 2990-3020 német márka 135.70-136.60
norvég korona 95. -96.—, osztrák schilling —.—,
svájd frank 110 70—111.40, svéd kor 96.40-99.40.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamJelentése. Búza tlsr-ii 76 kg-os 12SŐ—12.85, 77-es
12.55-13.10, 78-as 12.70-13.20, 79-es 1290-13.35,
«0-as 12.95-13.50. felsőtiszai 76 Kg-os 11.85-12.00.
•7-es 12.00—1215, 78-as 12.15-12 30, 79-es 123012.45, 80-as 12.40-12.50, Jászsági 76 kg-os 11.90—
1210, 77-es 12.05-1225, 78-as 1220-1240, 79-es
1235-12.55, 80-as 1215-1265, fejérme«yei, dunántuW. pestvidéki és hácskai 76 kg-os 11.70-11.85,
77-es. 11.00-1200, 78-as 1206-12.15. 70-es 12201230, ÍO-as 12 30—12'5. Rozs pestvidéki 6.60-6.70,
egvéb 670-6.80, árp i tak. L d.30-'0.10, II. 9.60975, sörárpa felv. 11 00—13.75 e g y » 10.50-11.50.
zab 1. 1000—<020. IT 9.70-9.80. tengeri tiszai és
egyéb C.85—700. korpa 7.25-7.35.
Csikágói terménytőzsde zárlat í z irányzat
lanyha. Buza decemberre 42.125 (43.25), májusra *!.— (48.375), «uliusra 48.375 (49.50).
tengeri decemberre 24.— (24.125), májusra
28.875 (28.875). iuliusra 30.625 (?0.625), rozs
decemberre 26.375 (27.125), Tt.áni?ra 30.25
(31—).

VRRGI MIHÁLY gyáitHiU' SZEGED

Aratíl-ucca.
MlndennemU

í
Telefon
ktStélAru. —itneo,

16-47

ponyva, lótakaró, halftiz es tenni* Mló.
gyermek hólólc, tornaszerekc

g y á r i

á r o n

k a p h a t ó k .

a YO-YO perecet
Készíti; O r o s z l á n - s ü t ö d e .

Sl

mindenki dicsérit
Oroszlán ucca.
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Sport

Vasárnap Szeged FC—Nemzeti ligabajnoki mérkőzés
Hosszú azOnet után va«arnap Ís..i4| It^oo jatsdk. a Szeged FC. ezúttal
* ligabajnokság
ntolsó helyezettjével.
Nemzetivel kerül ésszé
El azonban egyáltalában nem azt jelenti, hogy •
Szeged FC-nek nyert ögye volni a budapesti csapattal szemben. A nyolcadik Szegedet és a tizenkettedik Nemzetit mindössze két pont váhszJja
rl egymástól, aminthogy a liga középcsapatéi és
az alsóbb régiókban helyet foglaló csapatok között alig van pontdiflerepcia.
Vaiószinü azonban az, hogy ezen n meccsen
dó* el az, hogy a Szeded nyugodtan fordulhat-e
a tavaszi szezonba, vagy • veszélyes zóna csapatat közé kerül. Hót ponttal a Szegeit alaposan megerősítheti pozícióját a tabellán, de M ponttal az
idén aligha lehet majd sokra menni. Az utána
következő Somogy. Soroksár. Attila, Nemzeti csak
egy-két mec?»en embereljék meg magukat. e<ak
fgy-kétszer pártoljon hozzájuk *» szerencse, már
b maguk mögött hagyhatják a Szeged FC-ét
Bármennyire ls hírese tehát, de épen a tabella utolsó helyén álló Nemzeti ellen kell majd vasárnap a Szegednek a legnngvobb erőfeszítést kifejtenie, ha nem akar a sereghajtók szomorú poziclójáhan áttelelni.
A Nemzetit kár voln>' utolsó helye miatt elparentálni. Az utolsó he'ven á l ' i csapatok a legel.szántabbak, fflti őket a vágy eHce-ülnl erről a
helyről és ezek a csapatok ezért minden mérkőzésükbe mindent beleadnak
és sokszor
nem
eredménytelenül.
Vaeárnap tehát vérbeli ltgameccsre, határozottan erős és harcos küzdelemre van kilátás. A
Szeged FC csapatát szokás szerint a tréning után
összeült vezetőség állította össze,
amelv a kö'•etkerö:
Pálinkás — Schmidt, Riesz — Polyák, Somogyi. Bertók — Krónenberger II., Gvurcsó. Lukács,
Harmat, Havas. Szó Idiet arról, hogy a még nem
teljesen fitt Harmat helyett Kiss látszik balösszekötő*.
A vasárnapi ligamérkőzAs jej^velt kedvezményen árban és elővételben a T>élma|ryaror«zá*
— ' f , ; i ánisitja.

kissé még darabos, de támadásaiban van crö, lendület, védelme pedig határozottan jobb volt, mint
a HMTE-é. Az első félidőben a KEAC. • másodikban a HMTE volt fölényben.
A KEAC góljait Bukovetzkv 2, Tóth 11 és vitéz Feketekovács lőtték, a HMTE mindkét gólját
S Kiss lőtte. A KEAC csapatából kitftnt lóth III,
dr Ka rácson vl. dr. Auliezky, BukoveczkI, a HMTEl.en S. Kiss, Bíró. Csabai. Kovács csatárok és Fekete cewterhalf volt jó.

Henné kél uf vlléqrekordoí
állUoll fel Tálon
Iá», november tt Ernszt Henné, a világhírű német világrekorder csütörtökön a kora délelőtti
órákban a táti betonpályán ujabb rllágrekordjavllAsi kísérletet tett 750 köbcentiméteres B M. W.

Budapesti híradás nyomán beszámoltunk arról. hogy Solti IV, a KEAC válogatott jobböszszekótője a Ferencváros felé gravitál és.hlr szerint vasárnap már játszana is a Ferencváros csapatában a Hungária ellen. Ugy lltaztk azonban,
hogy Solti IV. még sem ölti magám s eóM-Miér
dmszt. mert e pillanatban as a helyzet — satut
azt dr. Molnár Sándor, a KEAC főtitkára kijelentette —, hogv Solti IV-nek semmi kedve sincs a
Ferenevárosbun játszani. Solti nem akar Budapestre menni és bér kielégítő alánlatot kapott,
azt mégis visszautasította.

A pontverseny állása a hatodik forduló alán
A Dilmciqyironzóq
rejtvé^y'if'n ' -'
pont
versenyének állása a hatodik forduló eredményének feldolgozása után a következő:
W pontot nyertek:
Armentano Ed« Anstenrefl LaN ét fért.
Barát Ferenc. ó«v. Benőtek Pálné. Bőhm SAndorné,
dr. Ballö István, dr. Barta De»«. Bohár Béla. Bitó
János, B|h«r| Ernöná Berger Kornélia. B«ck Mildóa.

Balog Margit.

W P P P P P V

NEM LESZ GONDJA
ha Kelemen iicca 5. sz. alalti női és férfi rahaáruházamat felkeresi, ahol eddig nem létezett elcsé érákon
szerezheti be ruhaszükségletét az alábbi olcsé áiakon:

Női kék és fekete k a b á t
g a z d a g o n s a ő r m é z v a . P 28
F i n o m nöi kabát n e m e s
sxőrmézéssel
tt 0 0
L á n y k a k a b á t szőrmével »» 1 0
Finom Nutriet bunda
tt 0 5
Csikó bunda
. . .
P 150
stb.

Tekintse meg vételkényszer nélkül raktáramat is és áras kirakataimatIII

B L A U

soifllv.

nem megy a Ferencvároshoz

A Délmagyarország reflvénybafnoksága

Chappon László, dr. Caányi András, Csűrt latrán.
Dobó I.ajot, Oonáth Ignác. Déri Bó«»1 dr. Deák
Lalosné. Drmhardt Jánoa. Deák Sándor.
Flsrher Uadárné, Freyburger Eraml Feldmann Árpád. Feln László. Fenyő László, Felek! Bfláné. Fleiacher Dezső,
Glntlnger ErtM. Gslottl György, Gleaser
Gyula,
Grosz Vera.
Havas Klára és Márta. Haiestkl János. Hester Tessa,
ótv Horváth Ignácné. Holló Zsuzsi, Hőnlg Simon, HeVasárnap a 9z4K Móravárossal
gyi Pál Hajös Lajos, Hutterer Hona,
Janlesek István.
látszik
Kertéül Ptrt. Kovács Dezső. Krtmm János, Kakuszl
A vasárnapi szeeedi amatőrprogram iarv alaIstván. Kertés« Vera. Kiss Andor, Klein János, Koha
kul:
Jenő, Kist Mérné, Kiss Lajot, Kasaö Elek. Kopny
PfAK—Móravárosi TE, Lőversenyiéri p»lys.
Vasutas—UTC, Elő-nérkőzés a Szeged—Nem- Lajosné.
Leéh Mózas Lőwl Jenő. Lání Feienc, Landesberg
zeti llgameees előtt a SzAK-pálván.
Judlth.
S«TK—Csongrádi AK Hunyadi-tér.
Manci Zmau. Möller M6r. Mészáros ftessft.
A KF
Kecskeméten játsrtk a KTE-vel.
Nagy Kárely, Nác«l István, Nagy Gvérgyné.
órdftg Andor, Oláh Jánoa.
KEAC—HMTE 4 : 2 (3:1)
P)gn|nkv Antal, dr. Pártos Istvánná. Pudler Gvftrgy,
I. osztálvu bajnoki mérkőzés. A hétköznap el- Pomáii I.ajos.
lenére ls közei 400 főnyi közönség gyfllt ö«»ze az
Bovenszky Árpád, Beményl Erxséhet, Bosanthal Stefi.
egyetemi pAlyán a szegedi alosztály Jelenleg két
Schtesinger Fdlth. Schwart« Mér. SisAk Gusitdvné,
legerősebb e*apatának találkozására. A mérkőSlnger Károly, ft«». Stlngly Jtslgmondné, Singer OI«a,
kltflnő sportot nvnjtott. mindkét csapit alapoSchl«s|ng«r Ella Schiller látván, Schnoer Aladár,
san kivette részé« a támadásokból. A HMTE egySxabó Jéisaf, Stabö Julla, dr. Székely Vilmos. Szeségesebh csHjvat benvomá.sát keltette éf megerősl- i "TÍr"T latvánné. Scahó István, Szántó Gvórgy. Szabó
tette a jó formájáról elterjedt híreket. \ KEAC, ' , stv4n Székely Anna, Szabó Sári.

D o u b l nehéz felöltő Pp 10
Fekete t é l i k a b á t
tt 30
Hubertus kabát .
tt 10
Bőrkabát . . ,
tt 32
Boy kabát . . .
tt 16
Fiuruhák . . .
8
II
s tb.

motorkerékpárját A második vlllgrekerdjsrttá<
kísérlet sikerrel járt Az áső futam alkalmával,
amely bemelegítési fo'r.m volt. 1«0 óra kilométer
átlagot ért (4. Henné a második futamnál állttotti
fel oj világrekordját. 21.11 mp-ea Idővel, amelv
237.054 bl öraátla*nak telel me*. Gummicsere után
indult harmadik futamára és ekkor állította fel a
kilométervilágrekordot 14.7S mp-es Idővel, amely
21L3W órakilométerátlajrral eryrnlő.

I G N Á T Z

Kelemen u. 5.

Taraoovtta ődóo. Trosatlar Ignác, tímár tva.
Vlsky Bncfka, Várt« Dalma, Várad! Lásaló, Va«ér Ernő.
Well Lilly, Wirl István. WUhafaa Tcatvámk
Zsótér Sándorrá. Zetslar Bora.

H pontot ajurták:
Benk* Réla. Blum Adél. BóleshéQ Lásaló, Biekar
Antal, Bit« Vince.
Csanádi Kató. Cappert Sándor.
Dannar Lástlóné, DoMrskr Peranc. Farkaa Mártoa,
Fodor Jenő, Fischer Jánoa, dr. Farkat Káraimé,
Gerff Klári Gál Jóssef. dr. GettMhali Sándor,
Adolf. Glflck Ha, Gyórffy Ittván.
Halm Jáno«. Ilfrteh'. Márk. Hamm«^
Hah:t Ját
Kórfttl Jánoa. Koch Ica, Kub|k Albart, Koráca
Kte|n Imréné. Kováct Ferenc, Kováct t»tv*r,
Ladarer Ferenc, Lőwlnger Adolf. Lengyel Márta
Möller Jakab, Mfhsfed Irér
Mannhetna Simonná,
dr. Martlny LLásaló. Mosonvt Béta Maaetiantzky Unna.
öten Bóasl. Polczncr Józaafnó, Pfchler Jenöné. Póag
Datsó.
Bagóa Borbála. Rotmann Böske, Beeaak Braaébet,
Reasek Aladár. Ri.ter Rózsi. Badó Gyórgy, RaJM B i .
Ilntné.
Szántó Pál. Sztojkoneszku testvérek, Szagmelszter Jó.
tsef, Széchényi Farenené. Szmolonsxky Ferínc, Szed.
res| György.
Tóth Manyi. Tóth Kató. Tórók Márton
Vlg Ferenc. Wrtsa Anci. Wfeits Klári, WSrtháteár
Mlksáré Weher Ferwic.
W pontét nyertek:
Ba;tMk l-ásaló. Baumca> t^«r Márton. Buchwald Edith.
Batiz Béla. Bartl ödón.
Dótal r.tzelta. nem fi Endrényi tmra. özv. Friackniann Gáborné. Grosa Béla, Jenel György.
Kovács Gyula, Kovács Julka. Kakuszl János,
M4st|ros András. Muller Bort k i. Molnár Imre. Paulusz Jenő, Beinlger Miklóe,
Stem Géza. Schllllnger Kálmán, Scbók I«tván, Schlrovsaky Mihály,
Szekere« András. Tóth Rótslka,
Vadául Pál, V. Rótta, Virger Gyula, Zsvtra Lajoiné.
B7 pontot nyertek:
Berta István, Buliz Ferenc. Balog Margit, Frischmann
Gábor. Faragó Béla. ff]. Kalmár Mártonné, Molnár
Mihály, Táborort Jönef.
VI pontot nyertek:
Dudás Pál. Kecskeméti Jótsef. Molnár
Bóx<a Anna. Z|nk Antalné

..¡i.iályná,

5S pontot nyertek:
Dobóczky Gizella. Gáspár Ferenc; Özv. LltSkay
L..né, Bahák György, Schönherg Margit, Takács Imre,
M pon<ot nyertei:
Grodkikv Adám, Kr|<M Jiilfa, Röttinger Lásiló,
53 p ntet nyert«' Bidlk AndráMié. HóJI Mihály, Ifj. Salniár Márton,
Szzúcs Istránné.

52 pontot syertek:
Becker Jakab, CMpak György, Mogyorótsv Vera éa
Erzsi, Vörös Anna.
51 pontot nyerlek
Kovács Ferenc, Oláh Agnea. Szúc» Anna.

V) pontot nyertek:
Kokotoits

Kálmánná.
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Apróhirdetések

regénye

a kfivetkesg napra csak délgtia s eraif. fofad «1
apróhirdetést a kiadóhlnU!
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Mit bánta fl, hogy hívták kedvesét! Challles
»rófnönek, vagy Jasminnek! Azt hitték tán,
'iogy ő törödik a különbséggel?! Egyedül a
Snnyal törődött, csak a lány volt fontos, aki
•niatta szenvedett, akinek testét-lelkét • mrgkilozta. akinek siró könyörgő esdekléselt részvétlenül. gunyo* nevetéssel hallgatta... Akit.
ha mégegyszer, csak .így percre a karjai közé
szoríthatna, az életét adná érte... Akihez gonosz, könyörtelen volt s aki szerette őt egész
szivéből, szerette mindvégk' akkor is. amikor
a szeretett férfi ökle lesújtott r á . . . Mintha
rsak tegnap lett volna, marr> előtt látta a kétségbeesett, könnybenuszó szemeket, hallotta a
reszkető, esdeklő hangot — és csukló zokogás
ört fel a kebléből.
- Allah, ó könyörületes Allah, — Imádkozott —, add, hogy idejekorán érkezzem hoz».á, add, hogy vezekelhessek.
Nem volt egy perc vesztegetni való idő sem.
Nagyot kiáltott, az emberek azonnal felcihelődtek és néhány perc múlva mindenki lovon
iilt. Most már könnyebben haladhattak, mert
a hold csaknem nappali világosságot terjesztett.
Multak az órák és még mindig tartott a hovatovább céltalannak tünő vágtatás. Istenem, ha
már késő lenne!
Hajnalodott. Kietlen, gyászos volt ei a pirkadat, mintha az egész Természet azt mormolta volna »Késő! Késős!« Szikhkiszögelléshez értek, a Fiu hatalmas ivben kerülte
meg. Homokboritotta lakatlannak látszó falu
terült el szemel előtt, kihaltan, elhagyottan,
omladozó, tető nélküli házakkal. D3 a szikla
mögül egy leselkedő emberi alak húzódott viszsza, amint öt felbukkanni látta. Ahmed most
már tudta, hogy célhoz értek. A fáradtságát
mintha elfújták volna; valami szilaj, szinte
kellemes izgalom fogta el, ami még szörnyű
aggodalmát is felülmulta. Ujját revolvere ravaszán tartva várt, amíg Caryll és a többiek is
a közelébeér.ek. Csengő hangon kiáltotta feléjük vezényszavát és már vágtatott
is előre,
a faluba.
A többiek pokoii üvöltözés közepette követték. egymás he?yén-hátán tolongva vad harci
kiáltásokat hallatva.
Amint Ahmed a kihalt, keskeny uccákon át
az egykori piactérre ért, hirtelen golyózápor
fogadta. A lövéseket egy félig beomlott, sötét
oszlopsor mögül adták le. De mikor a Fiu
kísérőt is a térre özönlöttek és válaszképpen
megszólaltatták fegyvereiket, a tüzelés hirtelen
abbamaradt.
Ahmed leugrott a nyeregből és rohant a homályos oszlopsor felé, nyomában Caryllaf és
törtető embereivel. Sötét, kanyargó járatok útvesztőjén haladtak keresztül, csodálkozva, hogy
sehonnan nem hallatszik egy hang sem és a
kikerülhetetlennek látszó tü'e'.és sem következett
Egyszerre csak megint a szabadban találták magukat és most megtudták a meg
magyarázhatatlannak tünö csend okát.
Amint von Lepel emberei az első lövések
jtán meggyőződtek róla, hogy az ellenség tuleröt-en van és hogy vállalkozásuk sikere, tehát
a kllátásbahelyezett jutalom, milyen bizonytalan
gazdáink?! sorsára hagyták, maguk pedig jobb
ügyhöz méltó buzgósággal kereket oldottak.
Mire a Fiu és kisérete előkerült az áttört
folyosónak a nyílt sivatagra néző, túlsó ldiáratán át, éppen az utolsó néhány bérenc
ugrott nyeregbe, hogy kövessék társaikat, akik
már javában nyargaltak.
A Fiu néhány szóval utasította a S'rirt, aki
emberei élén utánuk iramodott.
ö maga azo.iban mozdulatlanul állvamaradt,
semmivel sem törődve, semmiről sem tudva,
csak nézte mereven egy kapufélfa nélküli há/
lejáratát, amelynek falbserositett vasgyürüjehez kötve egy idegesen nyeriiö, horkanó ló kapálózott.

F I A I

BÚTOROZOTT

Lassan, alig észrevehetően, megmozdult és
elindult a keskeny ajtó felé, amelyben ott állt
— von Lepel, mezitláb, tépett öltözetben, öszszeszabdalt, véres arccal, kezében revolverrel.
Gúnyos megvetéssel nézett ellenfelére, de nyilvánvalóan csak végső kétségbeesését akarta
leplezni ezzel az elbizakodott fellépéssel.
(Vége következik.)
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Árverési
hirdetmény.
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Alnllmtt trirtaá« TíerebaM as IMI. «*l LX. «••«. 102. f-a «rWwéfwti eseniH kMriffi tcul, hmr i ncgedl Wf. láréiblTóaát
1T32. «Ti 8310 t zárna Térré* következtében ér. Bar«« Dcnfl BartM ál'al k'fn.«!» Ad<m Mllw Rt jarára m pen*ö ét Wrnlékal
ereiéi» 1932. ért atMoszt-js h* 1« ánteesmtnsliottkieléeftW »éfrehajtás U'ün Hfliffwld t 4« 3913 peneAre heesfllt kAv*«keró ln»AMzok. b m: hír) bototok. rla'fet'ménr, rád'A, ssflnre», eslliár «0».
nr'Mno» <nw<mi eladatnak. As árvaréa n alá^b n m i m f t t
foftahatók l«r*ra la elrendeltetik. »memyifen kOre'eiésllk még
fenn á'L
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Bútorozott
szobát

kSStttmszXT**
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»e»ed. 1032 ért október

""M-5hb"

21 nacián.

BalogH Laloa, Mr. Mr. vtarehaíió.

Bryorsan és jél kiad,

949-1982. kisgy. m.

Szeged sz. kir. város törvényhatósági kisgyülése 1931 évi október hó 29-én tartott ülésében a
következő közérdekű határosatokat hozta.
A városi bérházakban bérelt lakások ée arietek bérét 1932 év november 1-tflJ egy évre újból
megállapította.
A Hadröa részére kiadott Hattvas baüagitó dülőbeli, a városkörüla dülőbeli, a repülőtéri, a nagymarostől dülőbeli, az üjezeged-alaótisanpartt dülőbeli és a Gválai réten levő haszonbére« földek
hvíldankénti bérét njból megállapította.
Tizennyolc kisebb-nagyobb városi földterület
eladását határozta eL
A benzinkutak közterhasználatl diját a kiszolgáltatott benzin eladási árának
4 százalékában
megállapította ugy azonban, hogy afizetendőévi
legkisebb kóztérhasználati dij 300 P-nél kevesebb
nem lehet.
Arzsentár Péternek, gesztenye sütésre éa árusításra,
Doodó Jenőnek irakirakodáma,
Fajkas Károlynak péksütemény árusításra,
özv. Szúnyog Zsigmon<teénak, gesztenye sütésre és árusításra körtérbasználatot engedélyezett,
Kiss Jánost községi kötelékbe felvette,
Bajza Pálnak,
Hanelicsek Vilmw és Tsainek,
dr. Kocsis Jenő és Társainak,
Schubert Emilnek.
özv. Varasits Istvánoénak,
«elekmegosztást
engedélyezett
Magyar Kender-. Een- és Jutafpar Rtv-séghidvámját 1032. november l-t« egy évrn át 1000 P
átalányösszegben megállapította.
Pick Márk szalámlgyírtó cég által Mtgee beseerzésd körzetbőt behozott és a szalámi gyártásra használt húsok után a vágóhídi szemledijat
évi 4000 P-ben megállapította.
Hann János bortogyasztásl adóhátralék« behajthatatlanság következtében leirni rendelte.
Vámosi István husfogyasztáad adó és italmérés! illeték hátralékát behajthatatlanság következtében leirni rendelte.
Az augusztusi színházi szubvenciót kiutalta.
Ezeket a kisgyülésd határozatokat kihirdetjük
azzal, hogy ellenük a kihirdetés megjelenését követő naptól számított 15 nap alatt a polgármesteri hivatal utján Írásban benvujlandó fellebbezést
lehet beadni.
Vv ' d.
november 3-án.
Dr. SJMOOYI SZILVESZTER
VI

Dél magyaromig

illetőleg talál, hs felad egy apróhirdetést
a

Csinosan bntorooztt sso.
ha lépcsőházi
Kjámttal
kiadó. Klauzál tér 8.

Kölft^heiármtn

hntorozo't

ssobs fürfíflstoba hnsznátattsl, scy ragr
sz«.
mflynek, ssetle«
tejés
•tlátissal kta<M. PoVor n.

apróhirdetései kózött

Keresek meavéieiré damasst abroszt 4a asztal
kendót Attfls • 1«. házmesternél

Legfőbb IzU
kenyér kapható Ball inger
Imre Bziatébta. Salka a.
10. ssáat hol a fehér N ,
féiberne l t . ronll fillér.
Szép, nj toll és pehely
kapható Ssilléii su^árnt
28. ssám.

s?ép ffitdarfotas tskfs asonnslra kiadó,
•is, villanj, giz bent. —

Bercsényi nccs 13.
Kétssohés nccaJ
Iskéa,
újonnan ren«*«]*s azor.
nslrs is kisd» WrW ker-

tit Sfl.
Szeged u . Mr. várna kiagyfllésétóL

legkönnyebben eladhat, vagy vehet,
ha meghirdeti a
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Ezen árrertsnek a szeeedl ktr. lárisbirós*« 1032. éri 351 a »zárna í, n.
végzése 'oiytín 200 pen«9 'fikekötetelée. ennek 1932. évi »ím» ké
IS n»t>iától láró » százalékos kamatai és eddi< «»nun 02t2
pe-göben Nrólt»g már mesállealtett a a mé- felme'Blendó k81f»é«k
ersjé * Szeged Pofcár ucr» IS, tetrt.tr» Dnrwifes *«r 11 *a terta-T» Vásárhelyi sugárul 9 t*áo alatt leendőtennatoattáaéra10*2.
évi november hó 8 naofának délelőtti »15rtrálahatánéóei kitűzetik
'« aMozreentszándékozok oh- mectagrzéaael hivatnak ma* hogy
» értetett hwőaátok a« 1881. évi lXte.lOT„ ÍM. §-ai ériftnéber
keszoénrflzetés mellett a ie*t8bheit leértnek «niméi» mHü a
bwár a alul la, de IcgMfebb a beérték kétharmadáért el fognak
adatni.

ADAS - V É T E L

Mészáros «ftsttetyisíg txv
rendezés»«! egyfltt Mártó,
berendezés megvehétö Pétótl Sándor sngánit 81.

HISZNÍLT

bútort, rnhát «a a
háztartásban feleslegaa tárgyakat jól
értékééit a

Délmagyarorazág
apróhirdetései utján
Konyhaberendezés,

aléljak, M p f

főző-

sAiéaa

«ItogadhaMÓ árban eladó,
Tlssa Lajos kórnt 77, aa

« isiinlA-

Clpá z s« é

ftnt r«I^s MflTter, Szentháromság n. 14
Rmdsnretft,

fősnitudiS

mind«n«s f«tré»«ik.
ksy u 6. H. 11.

írógépek
*m »• »MIM I r o d a g é p e k
uakazarfl Jar1tA.it éa karbantartáaát aaaTatoaaáf mellett

•WaUa
101a
W1BTH e s R E N O E Y
9»éebanyl tár S. Telefon 12-31.
•••nnMM^ewaaBHBBBaBB

Házra«ster párt

k««sek

fAldsZint.

Fűrészpor

nagyobb tételben is eladó.

K u r u c z fatelep,
Oss ncea 49.
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Eladó- -a-ttk »salonganltnra, an*& nagy etxMlVasztal, kisebb
asztalok,
vttrtn tárgyak, olajrestmá.
nyek, >ipan berakott kaaetta,
konyhaedények,
•iilanyvaaató stb. Párisi.
kArat S7. »^arcarnál.«

azor. italra bérházba. lakásflgyoó'íséf,
Onewics
tér t t .
Mindenkinek aa]át árdaks, hogy

Bndwelísl cserépkályha éa
egy Warthelmsaekrfey a .
adó. Kosenth sngámt t i .

H ó

Perendeeett jőt menő kalapAzfet
tett« 'elK* •

c i p ő

csizma és

ZIppzá* lavttAsaH
«aak R á C Z n á l Táseataaaal
HdolpfljaTlUaok nem ragMalTm,
hanem le^tötn'lete.ehhen
rulkanlzalvn koszolnak
rekeietat utca 21.
MinUsnes tfisnltndtf. tszta.
ságsaeratfl. állást keres —
Somogyi a. 13, Kenyér,
üzlet.
Fodrászlányt, jó munkisf
feltesz Fohss, Tápéi a.
17. sxám.

Gyeraieksze/et<5 nriieány.
éves
bfzenvttvánnvai
ajánlkozt rys skek mailé,
kiket aserrtettel gondozna sserér.y niházás ^ erekéi* xaebnéns ellenében
»Urileánv« jeligére.

Magyar.nerssa és egr gfesperherR olrsón
eiadó.
Iparmfivésza'i SzftnyegsjA.
»ó Műhely. Fek-«esas neea 22.

I Oktatás |
UrMnyokat rarmi szabni
jutányoaan tanit
ltajo-

noseyné. Koesnth a.

IS,

bel

Orsós keresi
kimondott
urinö ismeretségét szórakozás céljából
»Inted t-

ffins« jeligére.
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