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Uj munkabeosztás

Nem szeretnénk, ha félreértenének. M! azonban
attól tartunk, hogy az a határozat, amely a
Nem uj ügybeosztás kell, hanem az eddiginél mérnöki hivatal vezetőjét bízta meg az idejobb munka. Ehhez nem fér kétség. Az u j genforgalom ügyének intézésével, legelső sorügybeosztásnak azonban épen az a célja, hogy ban arra lesz alkalmas, hogy a mérnöki hivatal
legyen ennek a városnak, ami eddig nem volt, elfoglaltsága Iránt támasszon érdeklődést. A
kultur- és szociálpolitikája. Ezt igy kifejezet- mérnöki hivatal a város legnagyobb és legten nem mondja meg a polgármesteri határo- drágább apparátusa. Mit dolgozik ez a drága
zat. De föltételezni kell róla. Mert mi szükség hivatal, ha a vezetőjének van ideje arra, hogy
lett volna arra, hogy a legfiatalabb tanácsnok ellásson olyan teendőket, amelyek a műszaki
kezéből kivegyék a kulturügyek Intézését, hogy
a kulturügyosztály élére a polgármesterhelyettest állítsák s az idegenforgalom meggyökereztetésébe uj eröt vonjanak be, ha nem akarnának végre gondoskodni arról, hogy az ország második városának legyen kultúrpoliti(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentéaeSzókája s hogy a nemzetközi idegenforgalomba
való bekapcsolódásról ne maradjon le végleg fiából jelentik: Az egyik lap szerint a bolgár
diktatúra
kikiáltása
elkerülhetetlen.
Az uj korSzeged.
Ahhoz, hogy az eddigi rendszer gyökerében mány előreláthatólag kisebbségben marad a
elhibázott volt, nem fér kétség. A polgármester- parlamentben. A király még egy izban meghelyettest, akit a főtisztviselők közül nagyon kísérli, hogy széles alapokon nyugvó koalíciós
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munkakörön teljesen kivül esnek s amelyek i ó
ellátása egész embert igényel?
A polgármesteri határozat következményeképen beszélni kellene az egész mérnöki hivatal
helyes foglalkoztatásáról. Föltételezve,
hogy
csakugyan nincs gazdaságosan foglalkoztatva.
Ebből a szempontból bölcsen döntött
a
polgármester. Most még csak az van hátra,
hogy az idegenforgalom szempontjai is Igazolják az u j munkabsosztást.

niRiaíura Bulgáriában

sokan taksálnak a legtöbbre, beosztása aktagyártásra kárhoztatta az előljárósági ügyosztály
élén. Igaz, neki kellett volna megpróbálni megoldani az Idegenforgalom Szegeden egyre fogósabb problémáit Da a háromas munkakör —
polgármesterhelyettes, elöljáróság, idegenforgalom — annyira igénybe vette, hogy az ügyek
pontos bürokratikus elintézése mellett alkotásokra nem maradt se ideje, se fantáziája. Azokat a munkákat, amelyekkel szemben joggal
és okkal támasztják a legnagyobb igényt, mind
a legfiatalabb — korra és szolgálati időre
nézve egyaránt legfiatalabb — tanácsnok keAébe összpontosították. Mi sem természetesebb,
mint az, hogy ez a munkabeosztás nagy áldozatokba került. Mert annak, hogy kultúrpolitikája ma egyáltalán nincs Szegednek, szociálpolitikája pedig a legszerényebb igényekig sem
ér fel, nem Szabó Géza, hanem az a rendszer
az oka, amely a legkevesebb tapasztalattal rendelkező főtisztviselőre bizta a legnagyobb feladatokat.
Várható-e az u i üarvbeosztástól a helyzet
javulása?
Pálfy József ezentúl csak polgármesterhelyettes és kulturszenátor lesz. A városháza mai
munkabeosztása mellett a polgármesterhelyettesség állandó munkakör, a kulturszenátorság
ellátásában mégis javulásnak kell
beállani.
Megszűnik Pálfy háromas beosztása, megszaba;
; dul bürokrata előljárósági ügyek intézésétől és
: elődénél sokkal gazdagabb
tapasztalatokkal,
I sokoldalúbb meglátásokkal, eredetibb kezdemé
nyezésekkel lesz módjában elő ne vinni a szegedi kultura ügyét. Számtalanszor hangsulyoz! tuk már, hogy állami intézmények leépítése
ellen teljes súllyal csak akkor szálihat sikra
Szöged,ha; em vádolhatják meg azzal v hogy nem
tudott sikerrel védekezni nem állami intézmények leépülése ellen. Az uj rendszer legelső és
legelemibb kötelessége lesz a filharmonikus
zenekart naggyá — nagyobbá, mint amilyen a
régi volt — fejleszteni, érdekes és változatos
moziéletről gondoskodni, a sportéletet fejleszteni s a hanyatló színházi kulturát visszaállítani.
Nem tudjuk, hogy a főmérnöknél
jó kezekbe
került-e az idegenforgalom.
Külföldön ahhoz,
hogy valaki bevezesse, állandósítsa és vezesse
az idegenforgalmat, egészen más képesítés kell,
mint amilyen a műegyetemi végzettség. Többen
mondják, hogy a mérnöki hivatal vezetőjében
megvan ez a más képesítés. Ez a vélemény
visszhangzik a polgármesteri határozatban is.

kormány alakulhasson, ha azonban ez a kísérlet nem sikerül, akkor proklamálja
a diktatúrát. A diktatúra — amely most már elkerülhetetlennek látszik — addig tart, ameddig a
pártszenvedélyek el nem csitulnak és a gazdasági helyzet nem javul.
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Berlin, január 2. Nagy feltűnést kelt német
politikai körökben az a hir, hogy Gregor
Strassert kinevezik Poroszország
miniszterelnökévé.
Gregor Strasser körül — mint emlékezetes
— nemrégen heves harcok folytak a nemzeti
szocialista pártban, amely azzal
végződött,
hogy Strassert hosszabb
időre
szabadságolta
Hitler és megindultak a kulisszák mögötti békéltetési tárgyalások Hitler és szabadságolt alvezére között. Az ellentétek azonban ugy látszik annyira nagyok, hogy azokat áthidalni
nem tudják. Éppen ezért Strasser porosz miniszterelnökké való kinevezése a nemzeti szocialista párt kettészakadását
jelentené, mert a
Hitler-párt zöme ellenezné ezt a kinevezést.
Gregor Strasser
szereplését fokozott aggodalommal szemléli a müncheni pártvezetőség.
A vezérkar állandóan tanácskozik a Barna Házban, hogy miképen vehetnék elejét a párt szétszakadásának.
A tanácskozásokra Münchenbe
utazott a párt parlamenti frakciójának vezére
is, aki arra akarja rábeszélni Hitlert,
hogy
kezdjen tárgyalásokat
Schleicher kancellárral
és
beszélje rá a kancellárt, hogy ne járuljon hozzá
Strasser kinevezéséhez.

Gregor

Sirasser Telne-

A Hitler-párt bomlása Szászországban Indult
meg a legerősebben. Egymásután
hagyják ott
a pártot a legrégibb
nemzeti
szocialisták.

Berlin, január 2. Ma jár le a politikai pártok ünnepi fegyverszünete, a Truga Dei és a
parlamenti frakciók már készülődnek az u j
küzdelemre. Már minden politikai párt bejelentette e hétre nyilvános gyűléseit, mert a
jelszó az, hogy a legközelebbi időben a parlament feloszlatására
és uj választásokra
kerül
a sor.
Szerdán ül össze a birodalmi gyűlési vének
tanácsa, amely határoz a parlament legközelebbi ülésének összehívásáról. Valószínűleg a
jövő kedden tart ülést a birodalmi gyűlés, hogy
meghallgassa Schleicher
kancellár
kormányprogramját, azután megindul fölötte a vita és
szavazni fognak a benyújtott bizalmatlansági
indítványok fölött. A kancellár ezt a döntést
január végére akarja kitolni, mert beavatottak
ugy tudják, hogy abban az esetben, ha a birodalmi gyűlés leszavazza, haladéktalanul feloszlatja a parlamentet és az alkotmányszabta
záros határidőre kiírja az uj
választásokat.

Parasztforrongás Stájerországban
egy végrehajtás és egy letartóztatás miatt

Hétfőn este szabadlábra helyezték a letartóztatottakat, mire a paraszttömegek
elvonultak
(Budapesti tudósítónk telefonjelenMse.) Óráéból jelentik: Stájerországban, Voran vidékén napok óta forrongásszámba menő nyugtalanság észlelhető a falusi lakosság között Néhány nappal
ezelőtt Vorauban egy földműves házában megjelent a végrehajtó és foglalni akart. Előbb a szomszédság, majd a lakosság egyrésze fenyegetően
lépett fel a végrehajtóval szemben, mire a csendőrség kilenc embert letartóztatott. A csendőrlaktanya előtt ezután nagy tömeg gyűlt össze és követelte a letartóztatottak szabadonbocsátását. A
nyugalom a következő napon sem akart helyreállni, a környékről egyre több ember gyűlt Várná-

ba. A" csendőrség elégtelennek bizonyult, a kormány egy század katonát küldött a helyezíméira. A
nyugtalanság Harzberg városkára is átterjedt.
A tömeg azzal fenyegetődzött, hogy ha nem bocsátják szabadon az elfogottakat, fegyveresen vonulnak Voran, Harzberg és Grácz ellen. A hely
zet komolyra fordult, amikor a csendőrség egy
robbanószertárt fedezett M a földben elásva, ahol
sokezer gyutacson kivül kézigránátgyártásra teljesen felszerelt műhelyet találtak. A tömeg az
egyik keresztényszocialista képviselőt, aki csillapítani akarta a hangulatot, elfogta és csak a
osendőrszuronyok szabadították ki. Dél óta sört
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tömegekben özönlött a környék lakossága Vorau
feM. A mozgalomhoz Adelmont és más községek is
csatlakoztak.
— Bécsből Jelentik az éjszakai órákban: A voranfl lázadás hétfőn este véget ért. Estefelé a helyzet veszedelmessé vált A paraszttömegek a városháza elé vonultak és szembefordultak a karha-

talommal. Már-már ugy látszott, hogy a katonaság
gépfegyverhez nyul, amikor megérkezett a gráci
államügyészség távirata, mellyel a letartóztatottakat szabadlábra helyezték. A letartóztatottaknak
meg kellett igérniök, hogy tartózkodnak minden
forradalmi tevékenységtől. A tömeg a sürgöny kihirdetése után békésen eloszlott

A japánok támadása Mandzsúriában
London, január 2. A san-haí-kvani hadszintérre japán megerősítések érkeztek. Japán repülők 12 bombát dobtak a városra s a japán
tüzérség négy tábort ágyúval
lőtte a várost.
Később japán és mandzsu csapatok megszállták San-Kal-Kvan
vasúti állomását,
ahonnan

3000 főnyi csapatot készülnek vonatokon CsingVan-Tao felé szállítani Csing-Van-Tao városa
már a nagyfalon
belül fekszik. A város kínai
parancsnoka már másodszor trtako'ott a japánoknál az indokolatlan támadás ellen.

Zátonyra futott a Malygin légtörő
(Budapesti
tudósítónk
fclpfonjcle^t^se.l
Berlinből jelentik: Szentpétervári hiradás szerint a
Malygin
jégtörő az Északi tengeren
zátonyra
futott. A Malygin volt az, amely a Nobile-

A kereskedelmi miniszter
elrendelte a szegedi kéménykataszter elkészitését
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A kereskedelmi miniszter leiratában értesítette a
várost, hogy az uj kéményseprési szabályrendeletet jóváhagyja ugyan, : de különböző módosításokkal. így ragaszkodik a miniszter a
kéményseprőkerületek uj beosztásához,
mert
méltánytalannak tartja, hogy
van kerület,
amelyhez csak 1900 kémény tartozik és van
olyan, amelyben 9000 a kémények
száma.
Szükségesnek tartja és elrendeli a miniszter a
kéménykataszter
elkészitését, utasítja a város
hatóságát, hogy február else'éig készíttesse el
a kéménykatasztert és április elsejéig vigye a
közgyűlés elé az uj kcrttletbeosztásra
vonatkozó javaslatot. Az uj kéményseprő kerületek
kéményszáma nem haladhatja meg a 3000 et.
A miniszter leiratát a januári közgyűlésen hirdeti ki a polgármester és igy a szabályrendelet a kihirdetés után négy nappal életbe lép.
A kéménykataszter elkészítésével a tüzöltófőparancsnokot bízta meg a polgármester.
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expedició életbenmaradt tagjait megmentetté.
Az orosz tengerészeti hatóságok jégtörőket küldenek a Malygin megmentésére
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Anarchista mozgolódás
Madridban
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Madridból jelentik: Barcelonában régy monarchista
vezér hétfőn hajnalban végigjárta a repülőtér
barakkjait és arra biztatta a katonákat, hogy
lázadjanak fel. A katonaság az anarchistavezéreket
letartóztatta.
Hétfőre virradóra nagy razzia volt Madridban, a razzia során tiz anarchista-vezért tartóztattak le. A szociáldemokrata párt esyik
külvárosi otthona előtt bomba robbant, de emberéletben nem esett kár. A szélsőbaloldali
vasutas-szervezetek által kezdeményezett sztrájkot elfojtották, a vonatok rendesen közlekednek.

Kuruzsló cigányasszony,
aki kénsavval „gyógyított"
(A Délmagyarország munkatársától.) A osTylőrség Kevermes határában elfogott egy cigányasszonyt, akiről kiderült, hogy a legveszedelmesebb falusi kuruzsló, akinek több áldozata van.
Ajtay Istvánné évek óta járja a falvakat és árusítja „orvosságait", amelyek nem egyszer ártalmas anyagokat tartalmaznak. Batyujában a többek között kénsavat Is találtak, ezzel a csalódott
szerelmeseket gyógyította. Néhány csepp kénsavat
adott be a pácienseinek, akik legtöbbször súlyosan megbetegedtek, sőt a csendőrség gyanúja
rint az ilyesn kezelésnek halálos áldozata is van.
A cigányasszony előadta, hogy azért gyógyított
kén savval, mert a parasztok csak az olyan orvosságot fogadják szívesen, amelynek „ereje van".
Ajtay Istvánné a kuruzslással egész kis vagyont
szerzett. A cigánya sszomyt letartóztatták.

Mindenkit érdekel!

Borzalmas öngyilkosság
a gyorsvonat előtt
(Budapesti
tudósítónk
telofonjelentése.)
Debrecenből jelentik: Borzalmas öngyilkosság történt hétfőn délután Debrecen közelében. Szűcs
Etelka 20 éves leány a gyorsvonat előtt a sinre
tette a fejét. Tettét szerelmi bánata miatt követte el.

A Szeged FC Párisban
Páris, január 2. A Szeged FC csapata hétfőn i
Párisban játszott a Club Française ellen. A sze- '
gedi csapat derekasan küzdött, de a sok utazás ::'
fáradalmai és a szombaton, v-sá.-nap lejátszott
mérkőzések miatt nem küzdhetett telles tu-!
i
dással és felkészültséggel.
A sáros, nehéz pályán az első félidőben
még igen jól tartotta magát a csapat. A vezető
gólt Gyurcsó
szerezte, de a párisiak nemsokára kiegyenlítettek és a félidő
3:2 volt a
javukra.
A második félidőben már nagyon kiütközött a szegedi csapat fáradtsága, sokat
támadóit, de a franciák méu két szerencsés
gólt értek el. Véaeredmény
5:2 a Club Française
javára.
A mérkőzésről p kővetkező részié' eket ielentik:
A Saint-Quen pálya, ahol tegnap a Ferencváros szerepelt, tele volt pocsolyával, ami nagyon megnehezítette a játékosok feladatát. Kezdetben a magyarok erős iramot diktáltak és
nagy fölényt mutattak.
Az első gól után azonban, amelyet Gyurcsó
lőtt a francia kapuba,
visszaestek. Banide
kiegyenlítő gólja
után
Laurent
a második, majd Hudry a harmadik
gólt szerzi meg. Kevéssel a szünet előtt a magyarok ujabb gólt értek el. Az első félidő
3:2 arányban végződött a franciák javára. A
A II. félidőben a magyarok heves támadásba
fognak, de a franciák lerohanásaiból Sentwbery a negyedik, Laurent pedig az ötödik gólt
lövi. A magyarok közt a kapuvédö és a középr
csatár mutatta a legjobb formát.
Montpellier,
január 2. FC Montpellier—Budai
11 3:2 (1:0).

Ha bármelyik külföldi astrológushoz fordul, hogy
készítse el önnek a horoskopját, az ezért legalább is
20— 50 pengőt kér, mert ennek az elkészítésére csak
évtizedekig tartó, mélyreható tanulmányok után vállalkozhat ember. Röviden: ezt meg kell fizetni.
Ilyen módon azonban csak kevesen szerezhetik meg
maguknak horoskópjukat, pedig éppen a mai időkben
mindenkinek fel kel'ene vértezve lenni a jövő eshetőségeivel szemben. Ezt pedig csak akkor mondhatja magáról valaki, ha a tudomány megdönthetetlennek bizonyult eredményei alapján elkészített horoskopja a birtokában van, mert akkor ismeri már évekkel előre jövője
minden bekövetkező eseményét (szerelem, házasság,
egészség', betegség, anyagi eshetőségek stb.) — és kellően
felkészülve elősegítheti vagy ellensúlyozhatja azokat.
Hogy itthon is minél szélesebb körben megismertessem magam, tőlem rövid ideig TELJESEN I H G Y E N
kaphatja meg most utólérhetetlen tudományos felkészüitséggei elkészített hoMskopIkiis élettanolmánvát,
amelyben föltett kérdéseire is választ adok, ha az alanti
szelvényt kitölti, vagy annak adatait leirva 60 fillér
bélyeg melléklésével (amely a portó, hirdetési ós egyéb
készkiadások fedezésére szolgál csupán) címemre beküldi. Astra Sludlo — lifpest — Kolozsvári
u, 36.

Szegény egy díjtalan horoskonllms tlat<an«lmánTH :
Név:
Születési hely, év, hó, nap:
legszerencsésebb :
Melyik évben volt a l e ! ? „ e r 0 n c s é ( , e n 0 b b :
Cím :

MUIIer Mór nyug. börtönigazgató ugy
a maga, mint gyermekei és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtörten telenti.
bony szere'ell. drága hitvese, a ieglobb anya,
rnovnnva és rokon

MQIIar Mérné

sz. S s v t g e r L u l z a
övéinek szente't élete 70-lk. legboldogabb házasságénak 51 Ik évében e hó 1-én visszaadta
nemes leikéi Teremtőjének.
Drága halottunhat e hó 3-án, kedden d. e.
V»lt órakor helyezzük örök nyugalomra a
zsidó lemelő cinterméből.
Legyen áldott Jóságos emléke!
RészvétÍAtogatftsok mellőzését kérjük!
Szeged, 1933 lanuár 2
Irén és férje Ehrenreich Izidor
Elvira éa férje Rad6 Imre
Etelka és férje dr. Relch Z o l i » .
gyermekei és vejei

Ehrenrelch K«í*
nnok&j»
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ü kormányzó újévi beszéde

Budapest, január 2. A kormányzó u'év napa
v á r o s i
j a v a d a l m a k n á l
ján fogadta a Budapesten akkreditált diplomatákat, akiknek nevében Angelo Rótta pápai
{A Délmagyarország
munkatársától.)
A java- az előirt 150.000 pengő helyett 157.000 pengőt nuncius üdvözölte a kormányzót. Angelo Rótta
dalmi hivatal az uj esztendő első napján össze- jövedelmezett
üdvözlő beszédében rámutatott arra, hogy a
állította a város egyesztendei javadalmi beA költségvetés szerint a város ezekből és a súlyos viszonyok közepette »a láthatáron jevételeinek kimutatását és azf benyújtotta Rack
többi, kisebb végösszegű javadalmakból ösz- lentkező egy-két fénysugár eltávolítja tőlünk
Lipót tanácsnoknak. A kimutatás szerint a vá- szesen 1,862.200 pengő bevételt várt, a java- a túlzott pesszimizmus veszélyét«.
rosi javadalmak
évi mérlege
272.938
pengő
dalmi hivatal kimutatása szerint azonban csak
A kormányzó az üdvözlésekre válaszolva a
deficittel zárult. Mindössze két tétel volt, amely- 1,589.262 pengőt ért el és így a deficit 272.938 következőket mondta:
nél a város a költségvetési előírásnál nagyobb pengő.
— Az egész világ aggodalomban és a holbevételi eredményt ért el, az egyik a husnapnak mindnyájunkra nehezedő bizonytalanMegkérdeztük
Rack
tanácsnoktól,
hogy
a
váfogyasztási
adó, amelynél 7000 pengő a beságában él. Látják a bajt, tudják annak orvételi többlet, a másik a vigalmi adó, amely ros hogyan egyenlíti ki ezt a közel három- vosságát is, de az orvosságok alkalmazására
25 pengővel hozott több jövedelmet az elő- százezer pengős deficitet. Rack Lipót elmon- még a vélemények eltérőek. Minthogy a nemzeírásnál. A többiek, kivétel nélkül valamennyi, dotta, hogy az elmúlt évben a város 200.000 tek küzdelme az emberek szenvedélyeit tükpengő segélyt kapott az államtól, kapott ezendeficitet hozott.
rözi vissza, az egymásrautaltság és az együvéBorfogyasztási
adó cimen az elmúlt eszten- kívül 100.000 pengő előleget a forgalmi adó- tartozás érzése még nem gyűrte le az önzést és
részesedésre,
ezenkívül
volt
néhány
olyan
bedőre 700.000 pengő bevételt irányoztak elő,
bizony sok még a teendő az erkölcsi tökéleteebből befolyt 617.000 pengő. 28.000 pengő szesz- vételi tétel, amelynél valami többlet mutat- sedés irányában, mielőtt egy harmonikus nemfogyasztási adópótlékból 12.500, 8600 sörfo- kozik, igaz, hogy az egyéb jövedelmeknél is zetközi rend megalapozására gondolhatnánk.
gyasztási adópótlékból 4800, 131.009 pengő vá- tapasztalható jelentékeny visszaesés.
— Napról-napra bizonyosabb, hogy a már
góhídi díjból 117.500, 68.900 pengő italmérési
— A deficit — mondotta Rack Lipót —, a ki- aggasztó méreteket öltő gazdasági krizis csakis
engedélydijból 62.977, 240.000 pengő
hely- fizetetlen számlák formájában maradt meg az
minden nép őszinte és erélyes
sgyüttmüködépénzből 207.000, 202.000 pengő kövezetvámból év végén a város pénztárában. Ezek közé a
sével, kölcsönös
érdekel
összeegyeztetésével
171.500, 70.000 pengő hidvámból 56.800 pengő számlák közé tartozik a gázgyár
közvilágí- győzhető le.
folyt be. A vígalmi adó az előirt 60.000 he- tási számlája, amely körülbelül 360.000 pen— A kölcsönös bizalmon alapuló együttműlyett 60.028 pengőt, a husfogyasztási adó pedig gős tartozást jelent a most mult esztendőről.
ködés az eljövendő esztendő nagy feladatai
megoldásának nélkülözhetetlen elöfeUé'.elei. Lényeges, hogy mindazok, akik a hatalom felelősségében osztozkodnak, jóakaratukról állandóan bizonyságot tegyenek, mert csak ez a
Jlsz
O J I n e m
é p i i
magatartásuk mozdíthatja elő a kölcsönös érdekek ama összeegyeztetését, amelytől az emS s z e g e d e n
uf
s s z é l c f i á & a í
beriség sorsa függ.
Elutasító
leirat érlcexetl a
városházára
— Magyarország
szívesen működik
közre
mindannak
megvalósításában,
ami
alkalmas
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Az Or- uccai telket Is, amelyre először szándékozott
sújtó bajokat
enyhítse
szágos Társadalombiztosító Intézet igazgatósá- az Intézet uj székházat építeni, de azután kü- arra, hogy a világot
gától az újesztendei postával érkezett meg ez lönböző okok miatt ezt a tervet elejtette. Ezen és közreműködésének nem lesz más határa,
értesítés a szegedi városházára, hogy az OTI
a telken építette fel később a város a bel- mint saját biztonságának jogos védelme. A magyar nép bizton reméli, hogy az említett munnem teljesítheti a város kívánságát, nem épít- városi elemi leányiskola épületét
heti fel uj széképületét,
mivel nincsen fedeA polgármester külön tervet készíttetett az kára irányuló törekvéseket siker foeia korozete az építkezésre. A városházán nagy riadal- OTI székházépítése számára, az eredeti terv- názni.
mat keltett a leirat, mert a polgármester leg- nél egyszerűbbet és olcsóbbat és kimutatta,
utóbbi pesti útjáról olyan biztató ígéretet ho- hogy igy az építkezés mindössze 2S0-300.000
zott haza, amelyből teljes joggal következtet- pengőbe
kerülne.
Hivatkozott a polgármester
hetett mindenki az építkezés mielőbbi megf- arra, hogy az OTI az öregségi járulékok öszinditására. Amikor azután jobban megvizsgál- szegéből Budapesten
nagyarányú
építkezéseták az OTI levelét, kiderült, hogy ez a levél ket finanszíroz,
ezzel szemben a vidékre semBerlin, január 2. Szilveszter éjszakáján Bera polgármester egyik korábbi felterjesztésére miféle építkezést nem szánt, ami a vidék indolinben több helyen
lövöldözés
és verekedős
adott válasz, a személyesen előterjesztett ké- kolatlan mellőzését jelenti, holott az öregségi
volt, amelynek során két ember meghalt és töbrelem elintézését nem jelenti.
járulékok igen tekintélyes része a vidéki fiókok ben megsebesültek. Politikai összeütközések soA polgármester a hétfői tanácsülésen mutatta utján folyik be a vidéki biztosítottak fillé- rán 28 embert letartóztattak. Hajnaltájban Mauoe az OTI levelét. Elmondotta, hogy ezt a reiből. Ö3 hivatkozott a polgármester arra is, rus nemzeti szocialistát több kommunista megnélkülözhetetlen
szükség van támadta és több késszurással oly súlyos sebelevelet véleménye szerint nem kell
komolyan hogy Szegeden
az
uj
székházra,
mivel
a
megnövekedett
intézet ket ejtett rajta, hogy a fiatalember a kórházba
»enni, mivel Papp Géza államtitkár, akivel Bua
régi
székház
szük
helyiségeiben
nem
bonyodapesten tárgyalt az ügyben, teljes szivvelszállítás után meghalt.
lélekkel áll a város mellett és megígérte, hogy líthatja le munkáját. Végül kimutatta, hogy
Níckelshagen
mellett lángbaborult egy autóa város teljesen jogos kívánságát honoráltatnl gyümölcsöző befektetés céliára is előnyös len- busz, amelyen csupa artista ült. A gépkocsifogja. Szeged ugyanis már súlyos áldozatokat ne a szegedi uj székház felépítése, mert eb- vezető mellett ülő Stefanski Leó szénné égett.
hozott azért, hogy az OTI u j székháza fel- ben az épületben természetbeni lakást k a ^ ' t n a
Kölnben
vasárnap délután a Bismarck-ucca
épülhessen. Évekkel ezelőtt, amikor Szegeden az OTI tisztviselők jelentékeny része és igy egyik házában betörők hatoltak be egy özjárt az OTI elnöke, Huszár Károly, a város az intézet évente körülbelül húszezer pengő vegyasszony lakásába. A Lkás tutejdonosn épen
előre kifizetett kétévi OTI-járulékot és az in- lakbért takaríthatna meg.
a kórházban járt beteg leányánál s csak egy
tézet ebből a pénzből vásárolta meg a Tisza
Az OTI ügyeinek intézői, akikkel a polgár- huszonhétéves cselédleány tartózkodott otthon.
Lajos-köruton a Szücs-féle telektömböt, hogy mester tárgyalt az ügyben, kijelentették, hogy A betörők nekiestek és késsel többször a sziazon felépíthesse az uj székházat. A város, a város kívánsága
tényleg jogos, tehát gon- vebe és tüdejébe szúrtak. A gyilkosság után
hogy ezt az építkezést még inkább megköny- doskodni fognak arról, hogy a szegedi szék- csekélyke zsákmányukkal elmenekültek.
nyitse, megvásárolta az OTI-tól azt a Mérey- ház épitése mielőbb megkezdődjön. Éppen ezért
Malstadtt
városban Hoff 60 éves munkás,
keltett meglepetést a most érkezett leirat mind- aki hosszabb idő óta különváltan élt feleséaddig, amig meg nem állapították, hogy ez gétől, összekülönbözött családjával és két löS & é c J & e n y i
M o s s i
nem a polgármester legutóbbi akciójának
véssel megölte
40 éves fiát, majd
súlyosan
elintézését jelenti, hanem egy régebbi keletű megsebesítette
feleségét és végül megölte máKedden és szerdán, 1933 Január 2 és 3-ón
felterjesztésre adott válasz. A biztonság ked- sodszülött
fiát is.
véért azért elhatározta a polgármester, hogy
Hillbringeriben
2 munkás, aki hosszabb Idő óta
ismét lépéseket tesz az ügyben.
haragban volt egymással, elhatározta, hogy az
újév örömére kibékül. A kibékülést kocsmában
(Az őserdők ura)
akarták megünnepelni, útközben azonban ismét
Főszereplő:
összeszólalkoztak. A szóváltás hamarosan tettlegességé fajult, amelynek során az egyik munaz úszó világbajnok.
kás szivenszurta társát, aki azonnal meghalt.
Előadások 5, 7, 9 órakor.
Zürich, január 2. Hosszú hónapok óta ma
Kedden a llelv6ro«l Mozi s z l l n e l e l l l
jegyezték
először az osztrák schillinget
a züLegjobb
richi tőzsdén, még pedig 72 es árfolyamon, ami
FRISS
u
megfelel az osztrák nemzeti bank hivatalos
Legszebb
svájci frank árfolyamának, vagyis a schilling
nagyban
külföldi értékelése fedi a belföldi értéket. A
kicsinyben
Pézsma- D
„Legolcsóbb
zürichi tőzsdén hire járt annak, hogy néhány
legolcsóbb napi áron K O V A C S ioffSskeieikedöuél
Fekelesas ucca 13.
napon belül a pengőt is újra ¡egyezni
fogják. R o s m a n n á l
A Kárász ucca.

Véres Szilveszter
Németországban
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Zürichben ismét jegyzik
a pengőt
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Városfejlesztés
Irta: Sebestyén Endre műépítész.
Akd a Fészek Klub kiállításán az iparostanonciskola termeiben felhalmozott hatalmas anyagot
alaposan áttanulmányozta, önkénytelenül is arra
gondol, hogy városunk történetének ezen értékes
dokumentumait miként lehetne a jövő fejlődés
szempontjából értékesíteni. Az utóbbi években
egyre gyakrabban követelték a királybiztossági
várostervek revízióját; e kiállítás egyik legértékesebb tanulsága az, mely igazolja a revizió sürgős szükségét. Hogy azonban ne csak a szakember, hanem a város közönségének legszélesebb réteged is megismerjék az okokat, amelyek miatt ez
a kiállítás a mai nyomorúság mellett is aktuális,
szükségesnek tartanám a kiállított anyagot megfelelően kiegészítve a levéltár és muzeum anyagából, három csoportban újból bemutatni. Ezen
ujabb bemutatásnál súlyt helyeznék arra, hogy
az anyag kellőleg feldolgozva, szemléltetően csoportosítva és megfelelő ismertetés kapcsán minél népszerűbb formában jelenjen meg. Szerintem
a Szegedi Fészek Klub kiállítása hatalmas lökést
adott annak a gondolatnak, hogy a város fejlődését ne a véletlen szeszélye, hanem tervszerű munka irányítsa- ne jusson városunk az elhanyagolt
élőfa sorsára, melynek egészséges törzsétől a
fattyuhajtások elszívják az életnedveket.
Modern városterv alapján egészséges belterjes
városfejlesztésre kell törekednünk. Ma életkérdés
az, hogy minden fillért okosan és ugy használjunk
fel, hogy attól a terhektől elcsigázott polgárság
erőt merítsen a további küzdelmeikhez. Elmúlt a
kísérletezések ideje, amikor nem tudhattuk, hogy
a» uj alkotásokból nem fognak-e ujabb terhek
reánk nehezedni. A légszeszgyári tőke mikénti
felhasználására nyugodt lelkiismerettel nem adhatunk addig választ, amig legalább nagy vonásaiban át nem tanulmányoztuk azt az alapot, amin
városfejlesztő munkánk nyugszik és amig ennek
reviziója kapcsán nem mérlegel jük józan tárgyilagossággal a jövő fejlődés lehetőségeit.
Ezt a munkát kellene egy ujabb kiállítás első
csoportjának
szakszerű
bemutatásával
előkészíteni. Itt
kerülne bemutatásra királybiztossági elaborátum, amelyről oly sokat hallottunk. de alaposan igen kevesen ismerünk. Pedig
ma több mint ötven év után még mindig ez képezi
alapját városfejlesztő politikánknak. Ez az ötven
év nagy idő egy város életében! Külföldön sokkal kisebb városok tervét három-négy ízben is
revideálták ezen idő alatt. Erre azt az ellenérvet
lehetne felhozni, hogy városunk lassú fejlődése
azt feleslegessé teszi. Hogy ezen érv nem állja
meg a helyét, misem bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy a lassú fejlődés mellett a város körüli
telepek ugyanugy megjelentek, mint azokban a
külföldi városokban, ahol a szük kereteik azt mint
természetes jelenséget eredményezték.
Budapest és Szeged egy kaptafára készült Bécs
és Köln mintájára. Ez közös szerencsétlensége
lett mindkét városnak. A fővárosban, — éppen
ugy mint nálunk is —, elmulasztották a revízriót
kellő időben végrehajtani. Amikor nálunk gróf
Klebelsberg arra törekszik, hogy a pályaudvarok
és a városmag kőzött tátongó űrt valahogyan városias jellegűvé töltse, ugyanakkor a fővárost szinte megoldhatatlan probléma elé állítja az a kérdés, miként szabadulhat a nyugati pályaudvar és
csatlakozó vasúthálózat szorító gyűrűjéből.
Ha a csatornázási kirendeltségre Szeged annakidején olyan hatalmas összeget tudott áldozna,
vájjon nem lehetne-e ma, amikor ez egy fillér
megterhelést sem jelentene, a városi mérnöki hivatal kebelében arra hivatott személyzettel és az
oda beosztott szellemi szükségmunkásokkal előkészíteni — mondjuk húsvétra —, a királybiztossági elaborátum szemléltető bemutatását; ez egyszersmind a kiírandó várostervpályázati
program egyik alapkövét képezné, mert semmi esetre sem gondolhatunk ezen elaborátum teljes felforgatására.
A csatornázási kirendeltség munkája nem hozta meg azt az eredményt, amit vártak tőle, ha
nem csalódom, ez nem a kirendeltség műszaki tudásán, hanem főként azon múlott, hogy egy várostervbe, amely minden vonatkozásában
elavult,
nem lehet sikeresen épp ugy beleilleszteni egy
modern csatornahálózatot, mint ahogyan egy épüleft modernizálásánál is előtt az épület tervét kell
elkészíteni és nem a csatornázási részletterveket.
Az a munka, amit erre általam javasolt kirendeltség megszervezésére és a városterv bemutatására áldozunk, bőségesen meghozza a maga gyümölcsét. Megismerjük végre az alapot, amelyen
még ma is állunk, rájövünk a hibák kutforrásaira és ha semmi egyebet el nem érünk, mint azt,
hogy a jövőben nehezebben fog menni a külter-

jes városfejlesztés munkái«, már ezzel Is értünk
el valami eredményt.
A kiállítás második csoportját a királybiztosságtól Klebelsberg-ig terjedő időszak töltené ki.
Ez beszédes tanúbizonysága lenne annak, hogy
milyen sokat veszítettünk a városterv revíziójának elmulasztásával. Hogy véletlenül a városterv
a maga idejében annyira tökéletes és Szegedhez
viszonyítva még ma is oly nagyszabású, hogy ez
alapon a műszaki adminisztráció még ma is lehetséges, az nem bizonyit mást, mint azt a tényt,
hogy mérnöki hivatalunk érzi felelősségének súlyát. De kérdem, vájjon meddig tartható fent e veszedelmes állapot, amikor ahelyett, hogy a jövő
fejlődés útjait egyengetnénk, véletlenül évszázados akadályt teremtünk.
A nyomorúság sok mindenre megtanított bennünket. A tervszerűtlen munka helyett racionális
gazdálkodásra kényszerit, a múltban gond nélkül

3

támaszkodtunk az elavult ktrálybíeto*ságl tervekre. Ma már ezen extenzív irányú tervet ia túlszárnyaló extenzivitás előbb-utóbb a város háztartásának csődjéhez vezet. Végül harmadik csoportban gróf Klebelsberg alkotásai kerülnének a
maguk teljességében bemutatásra.
Soha nem muló hálára kötelezte a Fészek Klub
Szeged közönségét azzal a pionir munkával, melyet e kiállítás értékes anyagának bemutatásával
és egészséges irányú városkultura utjának egyengetésével közvetve végzett. Ezt a fáradságos és
hatalmas, szinte emberfeletti teljesítményt csak
egészséges fantáziával rendelkező emberek lelkes fanatizmusával lehetett
elvégezni. Gróf
Klebelsberg szellemétől megtermékenyített egyesületek munkájától várom annak a szebb jövőnek
kialakulását, amelyről ma csak terveket szövögetünk, de legalább felébredünk a biztos Dusztuláshoz vezető dermedt letargiából.

Vizsgálat Fábián Sándor
halálugrása ügyében
Mlérl helyezték el az elmebeteg emberi a Csillagbörtönben

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Karácsony másodnapján — mint emlékezetes — Fábián Sándor, a családirtó nagymágocsi gazda a
Csillagbörtön harmadik emeletének folyosójáról
a börtön udvarára vetette le magát. A Csillagbörtön igazgatósága vizsgálatot indított abban az irányban, hogy nem terhel-e valakit
felelősség a halálugrásért. A vizsgálat során
a börtönőröket teljesen tisztázták; megállapították, hogy Fábián olyan hirtelen vetette át
magát a rácsokon, hogy végzetes tettében megakadályozni nem lehetett.
Fábián Sándor halálával azonban mé^ nem
zárultak le ennek az ügynek az aktái. Felmerült
az a kérdés, hogy Fábián Sándor hogyan kerülhetett a Csillagbörtönbe, amikor azt állapították meg róla a szentesi közkórházban, hogy

ön- és közveszélyes
elmebeteg
és hogy zárt
intézeti kezelésre szorul. Ezt az orvosi véleményt Fábián ügyvédje Írásban is megkapta, mégis megtörtént, hogy az elmebetegnek
nyilvánított Fábiánt nem helyezték el tébolydában, hanem a Csillagbörtönbe szállították.
Az ügyben Szentesen nyilatkozott az alispán
és a rendőrség. Az alispán szerint a kérdés
kivizsgálása nem a közigazgatási, hanem a bünügyi hatóságokra tartozik. A rendőrségnek nem
volt hivatalos tudomása arról, hogy Fábián
elmebeteg lett volna és igy szerepe csak arra
szorítkozhatott, hogy foganatosítsa a szegedi
ügyészség elfogató parancsát, aminek nyomban eleget tett akkor, amikor Fábián Sándor
sebeiből felgyógyult

Még nem tudták
megállapítani a felsőtanyai
iioSftfest személyazonosságát

ség a kukoricacsürben olyan nyomokra Is bukkant, amely igazolni látszott azt a feltevést,
hogy a csűrben valaki lakhatott, mert a kukoricaszárak összepréselten feküdtek a földön,
valakinek fekhelyül szolgálva
Mint az Ilyen leleteknél szokásos, felmerült
az első percekben az a gyanú is, hogy nem
történt-e bűntény, azonban semmi olyan momentumra nem akadtak, amely azt látszott volna igazolni, hogy a ki'koricacsür lakója nem
természetes halállal fejezte volna be életét. A
talált hullarészeket behozták Szegedre, a bonctani intézetben megállapították, hogy a csűr lakója érőszakos
beavatkozás
nélkül halt meg.
bűntény nem forog fenn. A hatóságok most a
holttest személyazonosságát igyekeznek kikutatni

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Néhány
nappal ezelőtt, amint azt a
Délmagyarország
megírta, az alsótanyai rendőrség
borzalmas
felfedezésről tett jelentést a szegedi kapitányságnak. A feketeszéM földek közelében egy kükoricacsür körül a földművesek emberi hullarészeket találtak. A hullarészek — egy kar, egy
láb és egy fej — szanaszéjjel hevertek a csűr
körül, nem messzire ruhadarabokat is találtak.
A megindított nvomozás során megállapították. hogy a hullarész~k egy idősebb férfi holttestéből valók és valószínűleg kó 1 ^ • 1r 'tyák,
vagy rókák marcangolták széjjel. A rendőr-
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Dtan Ignâcz Szegeti. Kelemen n. 5. i

Izgalmas vallomások
Szekulesz József valuta-bttnUgyének
fötárgyalásán
Ellentmondások a szembesítéseknél — Kedden folytatf&k a tárgyalást

Budapest, Január 1 A budapesti törvényszék
hétfőn kezdte meg a kofferes valutaügy főtárgyalásál. A vádlottak padjára egyedül Szekulesa József került, mert Nagy Pált nem adták ki a román hatóságok; Rockenstein Lajosékat pedig a
sváijd hatóságok ahelyett, hogy kiadták volna,
szabadlábra helyezték.

Szekulesz József
<w elnök kérdésére gabonakereskedőnek mondotta
magát Elmondta, hogy
autókereskedésre van
iparigazolványa, de ez az üzlete jelenleg likvidálás alatt álL 1932 augusztusában Szegedről Budapestre költözött, bogy gabonaüzletet nyisson.
A vádiirat ismertetése után Szekulesa kijeimtette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Az állomáson nem volt, Bauer Máriától a bőröndöt nem ő
vitte eL A kérdéses éjszakán odahaza tartózkodott
este 8 órától reggel 9 óráig. Vacsora volt nála
és a vacsorán résztvett két szegedi ismerőse, Singer Henrik és Lindeníeld Lajos. Délután két emberrel tárgyalt egy likvidáció alatt levő fatelep
megvásárlásáról
— Hát van vagyona magának? — kérdezte az
elnök.
— Csak volt, de már nincs.
—i Mennyi vagyona volt?
— Huszonöt—harmincezer pengő.
Ezután elmondotta Szekulesz, hogy este hat
órakor az egyik kávéházban találkozott Singerral és Lindenfelddel, akiket meghívott vacsorára.
— Ezek szegedi emberek. Honnan ismeri őket?
— kérdezte az elnök.
— Szegedi ismerőseim, jó viszonyban vagyok
velük.
— Maga adott nekik kölcsönre pénzt? — kérdezte az elnök.
— Nem, én nem adtam nekik!
— Na, majd elébe tárom a detektivjelentéseket Mind a két ember meglehetősen megbízhatatlan. — Ott volt az anyósa is a vacsorán?
— Igen ott volt
— Miért jött fel Szegedrőt?
— Vendégségbe.
— Más célja nem volt a látogatásnak? Nem azért kérte fel anyósát hogy külföldre siboljon valutát a maga részére?
— Dehogy kérem!
— Hát akkor miért mondta, Kogy anyósa azért
jött Budapestre, hogy innen külföldre utazzon
gyógyk ezeltetésre ?
— Nem mondhattam ezt.
Előadta ezután Szekulesz, hogy vacsora közben
megérkezett Nagy Pál, akivel üzleti összeköttetésben állott. Nagy Pál valutát vásárolt — tette
hozzá.
— Maga nem?
— Nem.
— Ugyan, hiszen minden levelében beismeri,
hogy valutasiber volt...
— Hát kérem... valutaügyleteket csináltunk...
— Honnan szerezte Nagy Pál a pénzit?
— Volt vagy 2000 pengője és nekem is volt néhány ezer pengőm. Nagy Pál a szomszédszobában
egy kofferba csomagolta a valutát, amely körülbelül 40.000 pengő értékű volt...
— Maga azt mondotta — mondta most a tanácselnök —, hogy a zsarolás aljas bün. Hát a valutázás, a hazaárulás micsoda? A valutaüzérkedés
nem a legaljasabb bűncselekmény? Van annál nagyobb bün. Kiveszi a szegény emberek szájából a
kenyeret...?
— Bocsánatot kérek, én nem siboltam — felelte
i-emegő hangon Szekulesz, aki azután elmondotta,
hogy a valutát abban a kofferben akarták küldeni,
melyet az anyósa vitt magával. Kijelentette Szekulesz, hogy belátja, ez meg nem engedett üzlet volt.
— Megmondta anyósénak, hogy mi van a kofferben?
— Nem és ő nem is tudta.
— Ezt mondja maga és azt hiszi, hogy van,
aki ezt el is hiSzi?
Szekulesz ezután előadta, hogy a kofferelrablásáról Rockensteintól értesült, aki telefonon Zürichből közölte vele a hirt. Hogy őt a rendőrség
keresi, azt telefonon közölte vele a felesége. Soha
valutaügyletekkel nem foglalkozott.
— Sőt 8000 Napoleon-aranyat hoztak az országba és az egész tőzsde bizonyítani tudja, hogy ez
az arany erősítette meg a tőzsdét
— Szóval maga hazafi volt?
— Mindig az voltam!

tarra wniwxor Bgymua uTfcn uh ui'sxijmievne, nogy n
az a férfi, akit a folyosón látott
— Kelenföld irtán mentem be a KáMkocáfia —
folytatta ezután a kalauz vallomását — és akkor
mondta nekem a hálókocsikalauz, hogy detektívek
jártak Ott és az egyik nöutastól elvittek egy koffert.
Vitéz Horváth Sámuel háWkocsfkafa«« tett tanúvallomást.
Vitéz Horváth Sámuel a szembesítéskor hoszszasan nézte Szekuleszt, azután kijelentette:
— Tulkövér nekem ez az ember.
— Eddig nem volt az? — kérdezte csodálkozva
az elnök.
— Kérem, én bejelentettem a rendőrségen, hogy
ez az ember tulkövér. Egyszer láttam a fényképét
A rendőrségen akkor is azt mondottam, hogy nem
lehet az.
Ezután

— Nagyszerű! Bravó! A siberek hazafiak! —
kiáltotta az elnök.
Az elnök ezután Szekulesz leveleit olvasta fed,
amelyekben beismerte, hogy siberkedéssel foglalkozik.
Horváth elnök most félbeszakította Szekulesz
Hhallgatását s általános meglepetésre a közönség
felé fordult:
— Kérem, a közönség soraiban ül Dusák ügyvéd nr. Kérem, hagyja el a tárgyalótermet Mint
tanút hallgatom ki, mert az iratok tanulmányozása
Bauer Mária
alkalmával rájöttem, hogy ezekben a valutaügyekben érdekelve van.
tett vallomást. Jogi képviselője zárt tárgyalást
Dusák szegedi ügyvéd elhagyja a termet
kért, amit azonban nem rendeltek el
A tanácselnök felolvassa Szekulesznek egy má— Mióta ismeri Steinfeldet?
sik levelét, majd megjegyzi:
— Tiz éve.
— Tehát maga ki akarta vinni egész vagyo— Milyen viszonyban voM vele?
nát külföldre, hogy ott éljen és megszabaduljon
i— Barátiban.
a felelősségreívonástól.
Közelebbi baráti viszonyban?
A tanácselnök egymásután olvasta fel azokat a
— Igen, közelebbi baráti viszonyban >— sutleveleket, amelyeket Szekulesz József bécsi letar- togta Bauer Mária.
tóztatásából irt feleségének, a vizsgálóbírónak, az
A koffer elrablásáról így vallott:
ügyvédjének, hozzátartozóinak, barátainak. Külö— Amikor megindult a vonat, levetkőztem.
nösen azt a levelet ismerteti részletesen, amely- Kombinében álltam. Erős kopogtatás hallatszott.
ben Szekulesz azt hangoztatja, hogy külföldre akar
Kikiáltottam: Rögtön. Még erélyesebb kopogtaköltözni.
tás. TJjból kiszóltam, hogy rögtön, de harmadszor
már olyan erélyes volt a kopogtatás, hogy ma j
— Ha olyan nyugodt a maga lelkiismerete —
mondja az elnök —, akkor miért gravitál külföld- gamra kaptam a pizsamát ós kinyitottam az ajtót. Két férfi állott előttem. Az egyiket nem látre.
tam jól, a másik magas, szőke, kövér, szemüve— Nem tagadom — felelte Szekulesz —, hogy
valutaügyletekkel foglalkoztam. Tudtam, hogy eb- ges volt. Hozzám fordult. Maga Bauer Mária?
ből az embernek Magyarországon kellemetlensége Nem is válaszolhattam, már folytatta: Detektívek
származhat. Én sohasem hazudok és tudtam, hogy vagyunk. Leemelték a táskát, eltávoztak Most
ha hatóság elé kerülök és megkérdezik tőlem, fogszembesítették Bauer Máriát
lalkozom-e valutaügyletekkel,
bevallom, hogy
Szekulesszel.
igen. Ezt akartam elkerülni, ezért gravitáltam
>— Ez voM az az ember? — kérdezte az elnök.
külföldre. Családomról is gondoskodni akartam.
— Igen.
I)
Amikor a feleségéhez irt és gyöngéd érzelmeit
— Meg mer rá esküdni?
hangoztató levelet olvasta fel az elnök, a hatal— Igen.
.
mas szál ember arcához kapott: sírt.
— Beszéljen Is, — mondta
— Látja — mondta az elnök —, felolvastam
az elnök. Szekufesimost ezeket a levelet. Ezek mellett még van egész
csomó, amelyekből kiderül, hogy ön bizony valu- halk, vontatott hangon Ismételte az elnök után: j
— Detektívek vagyunk... Tudjuk, hogy Stelntaügyletekkel foglalkozott
feld és Rockenstein valutáit viszi
— Ezt sohasem tagadtam, most sem tagadom
Bauer Mária ismételten kijelentette, hogy 8
—, felelte Szekulesz, akinek kihallgatása ezzel bevolt,
egész határozottan ff volt, de szemüveget is
fejeződött
viselt
Az első tanú Sturma Emil, a hálóikocsi alkalSzekulesz ezután ezeket mondotta:
mazottja volt aki elmondta, hogy
szeptember
— Az ügyész nr emlékezni fog rá, hogy milyen
24-én a pályaudvaron felkereste őt egy férfi és körülmények között történt nála az én szembesítéérdeklődött aziránt, hogy a bécsi gyorsvonat háló- sem Bauer Máriával. Amikor engem felvittek a
kocsijában ntazik-e egy hölgy.
fogházból, az ügyészségi alelnök ur rászólt az
— Megismerné azt az urat? — kérdezte Hor- őrre, hogy vezessenek le, mert korán jöttem Ez
váth tanácselnök.
a nő akkor háttal ült felém.
— Ez az nr nagyon hasonlít rá, — mutat a
— Az igaz, hogy én először nem Szekuleszt áltann a vádlottak padján ülő Szekuleszre — ugyan- lítottam volna elő vele szemben — jegyezte meg
ilyen telt, borotvált arca volt.
az elnök.
— Most nem merné rámondani teljes határo— Hát miért követett el 3ngyilko«8*go<í? —
zottsággal?
kérdezte most az elnök Bauer Máriától.
— Jobban átgondolva, ez az nr kicsit erősebb— Hát... rettenetesen tönkretették idegeimet
nek tűnik fel. Az arcát nem nagyon néztem meg.
ezek a dolgok, annyira meghurcoltak... A csalá— Pedig ez az arc nagyon jellegzetes — jedomat is annyira bántotta, hogy nem tudtam mái«
gyezte meg az elnök —. de különben is azóta megélni... Nagyon szégyeltem magam...
hízott. Hiszen nagyon jó dolga van a fogházban,
Steinfeld Andor
semmit sem dolgozik.
— Kérem elnök nr, lefogytam. Én 111 kiló vol- lépett most a bíróság elé.
— Mondja meg nekünk nyugodtan, hogy mióta
tam —, szólt közbe halkan Szekulesz.
foglalkozik vahrtasibolással? — kérdezte az el— Sétáljon egy kicsit, — utasította az elnök —
mire Szekulesz felállott és hátratett kezében sí- nök.
rástól átázott zsebkendőjét szorongatva, járt fel
— Soha nem foglalkoztam vele.
és alá a tárgyalóteremben.
— De hiszen mindenki ugy ismerte magát, mini
— A járása hasonlít — Jegyezte meg a tann.
a sibolás főmesterét
Ezután feladták Szekuleszre a zöldes-sárgás
— Nem lehet az kérem, én nem foglalkoztam
szinü börberri felöltőt és a szürke puhakalapot.
ilyesmivel.
— Ebben, látja már nem olyan kövér, — mondSzekulesz ekkor felpattant őrei méHőI és kita az elnök — egész csinos ember.
pirult arccal kiáltotta Steinfeld felé:
— Igen, hasonlít de nem vagyok benne egészen
— Ne hazudjon itt annyit Maga foglalkozott
biztos, még mindig tnlerősnek tartom^
valutával.. A 450.000 cseh koronát Is velem közöFarkas Flórián vasúti kalauz volt a következő
sen csinálta. Ne hazudozzon!
tanu.
— Látja, — mondta az elnök, — ez beszéd, be— Amikor szeptember 24-én a pályaudvarról
széljen maga is őszintén.
elindult a béosi gyorsvonat és én a III osztályú
Steinfeld Szekulesz kitörésére hallgatott, Szekocsiban kezdtem felülvizsgálni a jegyeket, a fo- kulesz ingerülten kiáltott feléje:
lyosón találkoztam ezzel az illető úrral — muta— Nagy Palival együtt csináltuk.
tott rá Szekuleszre a kalauz.
—
Miért költött maga annyit erre az Ügyre —
Ezt a tanút is szembesítették Szekulesszel és a
szembesítés izgalmas jelenetek között zajlott le. kérdezte Goitein védő.
— Hogy Bauer Máriával való viszonyom na
— Ez volt ez az ember, őrá emlékszem, — jelentette ki a kalauz —, ilyen kabát volt rajta. Jól tudódjék ki.
a szemébe néztem, azért emlékszem rá.
Guttmann Ágnes tett most tanavaMomást A*
Az elnök ismét sétáltatta Szekuleszt, mire a
elnök szembesítette Szekulesszel.

1.
— Hasonlít, Hasonlít — mondta a leány —, de
nem merem határozottan állítani, hogy « volt az.
Ezután Szekulesa anyósát, Szőke
Gyulán ét
hallgatta ki a tanácselnök.
— Mikor tudta meg, hogy a kofferben valutát
vitt ki Zürichbe? — kérdezte az elnök.
— Nem tudtam, soha életemben nem hallottam még a valuta szót — jelentette k i

Szőkénél szembesítették Bauer Mániával, de a
szembesítés eredménytelen maradt.
Lindenfeld Lajos résztvett Szekuleszék vacsoráján szeptember 24-én félkilenctől egyig
Nnsz Tivadar házfelügyelő nem engedte ki kapuzárás után a házból Singért sem, Lindenfeldet
sem, Szekuleszt sem.
A főtárgyalást kedden délelőtt folytatják.

Hirek
K(hM

- R<5m
Genovéva. Prot Ben'
jámin. A nap kel 7 óra 48 perckor, nyugszik 4 óra 21 perckor.
r-yo'-mi könyvtár (központi egyetem, T. emeRjí) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig.
Szegeden 11 gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály-u. 9.
(Tel. 13-52.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u.
1 (Tel. 18-46.) Nyilassy Ágoston, Római-körut 22.
(TeL 25-49.) Salgó Péter, Mátyás király-tér (Tel.
12-96.) Frankó Andor, Dugonics-tér 1. (Tel. 17-93.)
Zakar S. örök., Valéria-tér 1. (Tel. 16-95.)

Takarékossági

— Halálozás. Súlyos csapás érte Müller Mór
nyugalmazott börtönigazgatót Felesége, született
Singer Lujza, akivel több, mint ötven évet töltött
el harmonikus és boldog házasságban, az uj esztendő első napján meghalt Kiterjedt rokonság
gyászolja az elhunyt uriasszonyt akinek temetése kedden délelőtt féltizenegykor lesz a zsidó temető cin terméből.
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estétől

Járóka Lacika, a 7 éves cigányprímás
akciónk- ,vendégszerepel a Dreherben

ban
résztvevő előfizetőinket /elkérjük,
hogy takarékossági igazolványaikat sürgősen adják te kiadóhivatalunkban, mert
enélkül nem tudjuk az elszámolásokat
megejteni és a megtakarított
összegeket kifizetni.
— Bárányi főispán búcsúja a rétsági járástól.
Bárányi Tibort abból az alkalomból, hogy szegedi
főispánná nevezték ki, a rétsági járás meleg ünneplésben részesítette. A járási közgyűlésen huszonkilenc község díszpolgári oklevelét nyújtották át neki. Üdvözlő beszédet mondottak dr. Zsigovits Béla plébános és Bánky Károly lelkész. A
főispán meghatottan mondott köszönetet az ünneplésért.
— A tizennegyedik. Pécsről jelentik: A borzalmas nagymányoki bányaszerencsétlenség után
Müller György bányászt sikerült még élve kimenteni, életveszélyes állapotban a szekszárdi vármegyei kórházba szállították. Müller György a gondos ápolás ellenére a kórházban meghalt Ezzel
a nagymányoki bányaszerencsétlenség halálos áldozatainak száma tizennégyre emelkedett
-- Dr. Szabó László előadása Szegedről. Dr.
Tápay Szabó László, egyetemi tanár, a neves publicista a szegedi Fészek Klub kiállítása alkalmából Szegedre érkezik és pénteken délután hat
órakor a városháza közgyűlési termében „Miből
lett a mai Szeged" címmel nagyérdekü előadást
tart. Este a Fészek Klub Szabó professzor tiszteletére vacsorát rendez az ipartestület nagytermében (egy teríték ára 90 fillér), amelyen dr. Szabó
László felszólal és több, Szegeddel kapcsolatos
érdekes dolgot fog elmondani, amit eddig még sehol sem mondtak és amit a délutáni előadás
keretében nem említhet meg A vacsorán a Fészek Klub tagjain kivül részivesznek meghívottak
is. A Fészek Klub vezetősége ezúton kéri mindazokat, akik a vacsorán részt óhajtanak venni, de
meghívót nem kaptak, szándékukat csütörtök délig
akár élő szóval, akár telefonon (13-13), jelentsék
be a kiállítás vezetőségénél. Szabó professzor
előadása és a tiszteletére rendezendő vacsora a
Fészek Klub rekonstrukciós kiállításának egyik
kimagasló eseménye lesz. A kiállítás 8-án, vasárnap estig marad nyitva.
— Vámos Ferenc előadása Lechner Ödönről.
Magas kulturális eseményt jelentett az az épitőmüvészeti előadás, amelyet vasárnap délután a
szegedi Fészek Klub kiállításán tartott Vámos
Ferenc budapesti mérnök-műtörténész. Lechner
Ödön a magyarok egyik legnagyobb építőművészének stilusfejlődéséről, népi motívumainak eredetéről, indiai, ázsiai kutforrásáról beszélt és
megállapításait sikerült vetített képekkel illusztrálta. A rendkívül vonzó formában megtartott érdekes előadás mint Lechner-tanulmány nagy értéket képvisel és olyan tanulságokat tartalmazott, amelyek Lechner jelentőségének megismerését az építőművészettel nem foglalkozó közönségre is mély hatást gyakoroltak. Az iparostanonciskola fizikai termét zsúfolásig megtöltő közönség
lelkesen megtapsolta az illusztris előadót
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— Berecz professzor felgyógyult Dr. Berccz
János professzor, aki kőt hétig ágybanfekvő beteg volt, felgyógyult és újból megkezdte munkáját a szülészeti klinikán. Berecz János felgyógyulása mindenütt örömet keltett

— A színigazgató szerződése. Görög Sándor
színigazgató beadványt intézett a polgármesterhez és kérte, hogy a közgyűlés jóváhagyott határozata alapján utalja ki a januárra esedékes
kétezerötszáz pengő szubvenciórészietet. A hétfői tanácsülésen megállapították, hogy Görög Sándor még nem irta alá a várossal kötött szerződését. A tanácsülésen közölték, hogy az ügyészség
által készített és a polgármester által elfogadott
szerződéstervezetet azért nem írhatta alá Görög
mert még nem fizette be a város pénztárába az
ötezer pengős óvadékot. Megállapította a tanács,
hogy a szerződés és a közgyűlés határozata szerint a havi szubvenciórészletek utólag válnak esedékessé, az első részletet igy tizedike után fizeti
ki a város a társulat tagjainak

Újévi

köszöntő

Vasárnap kora reggel csengetés költött föl legmélyebb álmombóL Egy kéményseprő mosolygott
be az ajtón és kijelentette, hogy ő szokta seperni
a kéményt egyébként pedig boldog ujesztendőt kíván. Honorálnom kellett ezt a figyelmet, mert ugy
éreztem, hogy a szive mélyéről jött a jó kívánság.
Nemsokkal később a fűszeres inasa jött, akit
ugyancsak nem küldhettem el üres kézzel. Még
kevésbé tehettem volna ezt meg a lapkihordóval,
akivel régóta szimpatizálok A lapkihordó után
megint egy kéményseprő jött, akit természetesen
gyanakodva fogadtam, mert hiszen "volt már szerencsém egyhez. De ez a második számú kéményseprő még kedvesebb volt, mint az előbbi. Elnéztem neki. hogy csak imitt-amott volt kormos és
lezártam magamba a kéményseprő ügyelt azzal,
hogy bizonyosan ketten sepernek, igy tehát kettőt illet borravaló újévkor.
Azután jött a postás és jött a szemete«. Beállított négy inkasszáns, akikkel hosszú évek óta
állandó érintkezést tartok fenn. Amikor elvonultak, újból egy kéményseprő jelentkezett Ez kedvességben túltett az előző kettőn, de engem nem
indíthatott meg. Határozottan láttam, hogy szélhámossal van dolgom és ezt meg is mondottam
neki minden kertelés nélkül, örültem, hogy fülönfogtam egy szélhámost, annál is inkább, mert már
egy fillérem sem volt.
— De kérem, — tiltakozott. Én valódi kéményseprő vagyok! Akik előttem jártak itt, azok voltak a szélhámosok!
Nekem azonban mondhatta, amit akart. De ő
sem nyugodott bele a dologba és igazolásul felhívta a házmestert, aki azután bizonyította, hogy
ez az igazi kéményseprő. Borravalóul és vigasztalásul nekiadtam az ezüst öngyújtómat
Aztán bejött egy ember, akinek hatalmas csengő volt a kezében. Kijelentette, hogy ó a szemete«.
Vakon hittem neki és átadtam az ezüst cigarettatárcámat. És jöttek a másodpéldányok, egyre fenyegetőbben és egyre nagyobb számban...
Végül a kezembe vettem én is egy osengőt és —
elmentem én is ujesztendőt köszönteni: Sikerült
is helyreállítani a pénzügyi egyensúlyomat, csak
az bosszantott hogy sehol se kételkedtek szemetesi mivoltomban., t
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Akiknek a szívműködése rendetlen,
erőlködés nélkfll ugy érhetnek el könnyű széke*
lést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kispohár természetes „Ferene József.
keseriivízet. Szívszakorvosok megállapították,
hogy a Ferenc József viz szivelzsírosodásnál és blllentyühlbáknál Is enyhén, biztosan
és mindig kellemesen hat. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
füszerflzletekben kapható.
R1

Szociáldemokrata gyűlések
A szociáldemokrata párt közli, hogy szerdán
este fél 8 órakor a kővetkező helyeken pártszervezeti összejöveteleket tart:
Rókus: Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.),
előadó: Pintér Géza.
Felsőváros: Turcsányi-féle vendéglőben (Gáiucca és Római-körut sarok.), előadó Ernst Sándor.
Alsóváros: Vecsernyés-féle vendéglőben (Hatytyas-sor és Füzes-ucca sarok), előadó Olejnyik József.
A szociáldemokrata párt somogyitelepi pártszervezeti csoportja közli, hogy szerdán este fél
8 órakor Somogyi-telepen az Iparvigadóban IX.
ncca 504. taggyűlést tart, előadó Lájer Dezső.
Újévi üdvözlés a postán. Az újév alkalmából a
szegedi postaigazgatóságon vasárnap délelőtt 11
órakor volt a szokásos újévi üdvözlés. A postaigazgatóság tisztikara, valamint a kincstári és
postamesteri hivatalok személyzete nevében dr.
Scháffer Ferenc postaigazgató üdvözölte dr. Zsögön Béla postafőigazgatót.
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x Gyorsirási és gépirási tanfolyamra előnyös
feltételekkel beiratkozás S-ig áll. eng szakiskolában (Honvéd-tér 4.).
169
— Ujabb ajánlatot kapott a város a Napló-ház
megvételére. Néhány hónappal ezelőtt az Engelörökösök felajánlották már a városnak a Dugonics-téri Napló-házat, de olyan sokat kértek érte,
hogy a város hatósága nem fogadta el az ajánlatot. Az érdékeltek most ujabb ajánlaltot nyújtottak
be. Készpénzt nem kérnek az értékes helyen fekvő
ingatlanért kérik azonban a rajta levő 73.000 pengő adósság és körülbelül 10.000 pengő köztartozás átvállalását, ezenkívül a város Mikszáth Kálmán-ucca 22, Rákóczi-tér 7. és Párisi-körűt 41.
számú házainak cserébe való átengedéséit. A tanács megállapította, hogy az uj ajánlat 36 ezer
pengővel kedvezőbb, mint a régi volt de még mindig elfogadhatatlanul drága, ezért a város értesiti az Engel-örökösőket, hogy ezt az ajánlatot
sem fogadhatja él

¡SELYMET B L A Ü N Á L s*ynY'l
— A vároe faárverés eredményei A városi erdőkben most folyik a télen kitermelt faanyag árverése. Az árverés eddigi eredményeiről dr. Csonka Miklós gazdasági tanácsnok hétfőn számolt be
a tanácsnak. Elmondotta, hogy az érdeklődés elég
nagy és a jelek szerint a város az eladásra kerülő
fáért megkapja az előirányzott 280.000 pengőt. A
tanyai gazdák kívánságára kinn hagytak az erdőkben 2000 köbméter rónkfát és szálfát, az érdeklődés iránta azonban igen lanyha és nagyon
keveset kínálnak érte. Kiderült, hogy abban az
esetben, ha beszállítanák kisvasuton a faanyagot, a városban sokkal jobban értékesíthetnék,
pedig igy tekintélyes fuvarköltség Is terheli az eladási árat. A faárverés 20-ig tart, ami nem kel
el a fából, azt beszállítják a városba és itt értékesitik.
— A Nyugat január l-t száma uj regény közlését kezdi meg, írója Török Sophie. A szám szépirodalmi részéből Babits Mihály és Illyés Gyula
verseit és Dallos Sándor elbeszélését kell kiemelni. Újévi köszöntőt Mórloz Zsigmond irt Külön
érdekessége a számnak Kosztolányi Dezső vallomása Írói pályájáról

Kérelem

elöpzeiöinköex!

A Délmagyarország
kiadóhivatala
tisztelettel
kéri valamennyi
előfizetőjét,
tehát ugy ö havi,
mint a hett előfizetőket,
hogy előfizetési
dijaikat csak nyugta tllenében
fizessék ki. Nyugta
nélkül történt fizetéseket ]nem ismerünk
el.

í.
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A szegedi meteorologiai obszervatórium Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 1.9
C, a legalacsonyabb 0.2 C. A barométer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 773.7 mm,
este 774.9 mm. A levegő páratartalma reggel 100,
délben 100 százalék. A szél iránya északi, Illetve
északkeleti, erőssége 1—1, a lehullott csapadék 0.1
milliméter.
Időjóslat a Délvidék számára: Az Időjárás jellege nagyjában ugyanaz marad.
A meteorologiai intézet jelenti este 10 órakor:
Lassú enyhülés valószínű, egyébként ködös idő,
helvenkint szitálással.

HOÍRÖH
AZ EMBER ÍLETE,
HA RENDES AZ EMÉSZTENE

— Bárányi—Hámllch kétzongorás hangversenye a rádióban. Vasárnap este kilenc óra tizenöt perckor a budapesti rádió közvetiitette dr. Bárányi János és Hámlich Lajos kétzongorás hangversenyét. A műsoron három magyar újdonság
szerepelt, Radnai, Siklós és Dohnányi egy-egy uj
müvét játszották igen szép stílussal. A közvetítés
tiszta volt Az újdonságoknak kongeniális, megértő és avatott interpretátorai voltak az előadó
művészek.
— Uccai támadás — cipővel. Hétfőn reggel Dávid Matild munkásnőt a Kossuth Lajos-sugárut
105. számú ház előtt haragosa egy cipővel ugy
fejbevágta, hogy az asszonyt a mentők kórházba
szállították.
— A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete hivatalos óráit hetivásáros napokon, szerdán
és szombaton délelőtt 9—12-ig tartja a Raffay-étteremben.

A Szeged FC u j a b b győzelmei
A Szeged FC vasárnap Rennesben negyedik
turagy özeimét aratta Franciaországban:
3:1
arányban győzte le az AS Rennaise csapatát.
A rennesi meccá előtt a Szeged még egy mérkőzést játszott szombaton egy szomszédos városban, ahol jó játékkal 4:1-re győzött. A Szeged FC eddigi négy mérkőzésén 17 gólt adott
és 7-et kapott. A rennesi győzelem igen értékes, mert a Rennais a legjobb francia csapatok közé tartozik, amely az északnyugati bajnokságban előkelő szerepet játszik.
Mielőtt a Szeged FC franciaországi túrájára elutazott volna, a klubvezetőség tárgyalásokat folytatott abban az irányban, hogy az
első tura befejezése után a csapat
január
10-ével kezdődő ujabb túrát abszolvál. A második tura teljesen kitöltötte volna a január

hónapot és még februárra Is benyúlt volna
ugy- hogy a Szeged FC február 10-e körül
érkezett volna vissza Szegedre, mert február
12 én már honi gályán, játszik a Vasassal kupamérkőzést
A második tura terve, sajnos, meghiusult.
A rengeteg vendégjáték után a francia csapatoknak a téli kupameccseket kell lejátszani és
így ujabb vendégcsapatok fogadására nincsen
idejük.
Turaeredmények: Páris: Ferencváros—Racing
2:2, Nápoly: FC Neapoli—Hungária 1:0, CataniaCatania—Bocskai 5:2, Nürnberg; Nürnbergi kombinált—Újpest 3:1, Coreuza; III. ker.—Coreuza
4:1, Sete: FC Sete-Budai 11 4:1, Kispest—Quimperois 5:2.

pek harmóniáját. Mégis e válságos színházi időkben : nem volt kár Hunyadi Sándorért és ezért az
estéért.
( v . gy.)
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M ü v é s s z e f
Erdélyi kaslély
(Hunyadi Sándor színmüve.)

A fellobbanó szenvedélyek játéka és a történelmi valóságok drámája csap itt össze ebben az
erdélyi kastélyban; a levegő havasi magasságos,
százados tradíciók az interieurökben, emberi hangok grófokban és parasztokban, — csak az a szélvész hiányzik, az a magával ragadó sodrás, ami
elhitetné, hogy odakint havasok csillognak az erdélyi magasságokban, hogy idebent az élet csap
össze az emberek, szerelmek és a történelmi valóságok szirtjein. Hunyadi Sándor az elhivatott
iró sok kvalitásával — nagy horizontokon széles
ecsetvonásokkal — indul el a probléma megoldása
felé, mégis a részletjelenetek azok, amelyek túlnőnek a monumentális határokon, ^gy izzó fellobbanás a magára maradt asszony és a magyarBudapesti értéktőzsde zárlat. A mult év utolsó
országi gróf között, egy felsikoltó dráma a butőzsdenapjának élénksége az újév első tőzsdenap- karesti miniszter előtt, egy emberi összeölelkezés
ján nem nyert folytatást s a tőzsde ismét vissza- gróf és szolga kőzött, egy fojtogató éjszakai beesett a korábbi üzlettelenségbe és tartózkodásba.
szélgetés a visszatérő férfi és az indulni készülő
Az egész tőzsdeidő alatt a forgalom csekély és
asszony között: Hunyadi Sándor írói értékét és
ennek következtében az árfolyamok jórésze név- színpadi mértéikét jelzi könnyítsen emberségeleges maradt, ösztönzés hiányában az irányzat is
sen. De a roppant horizont nem fogja át e megelgyengült és a papírok túlnyomó része árveszte- rázó színeket elhitető lendülettel, — hinni szeretséggel zárt, egyedül az Izzó tudott árnyereséget nénk, de a hit olykor Ígéret marad.
elérni. A fix/kamatozásu papírok piacán a forga•
lom Ismét csekély, a jegyzések névlegesek. Magyar Nemzeti Bank 122.6, Bauxit 38.5, Kőszén
Minden megvan itt, ami elénekelte a „Fekete309.5, Salgó 23.9, TJrikányi 34.5, Fegyver 69, Ganz
szára cseresznyét": egy vivódó, lobogó, megférő
12.25, Rima 18, Nasici 52, Nova 15, Tröszt 72.5, asszony; egy karrarai márványba faragott férfi;
Délcukor 78, Magyar cukor 68. Izzó 276.5, Rug- felzúgó könnyeik az erdélyi szélvészben; acéllá kogyanta 21.25, 1932 évi 4.5 százalék állampénzitár- vácsolt szavak egész zenekara, — csak a hegyi
jegy 100 százalék.
patak kristályos zuhogása hiányzik, ami élettel
Zürichi devizazárlat. Páris 20.29, London 17.38, és havasi levegővel töltené ki a nagyszerű méreteNewyork 519.75, Brüsszel 71.95, Milánó 26.62, Mad- ket. írói feladat, irói eszközök, színpadi helyzetek
rid 42.40, Amszterdam 208.90, Berlin 123.725, Bécs és színpadi hangulatok, — de valahogy a távolsá61.60, Szófia 3.76, Prága 15.38, Belgrád 7.00.
gokon tul a Feiketeszáru cseresznye könnyei és
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyam- kristályai fénylenek. Hunyadi Sándor megint az
Jegyzése. Angol font 18.95—19.35, belga 79.16—79.74 iró útját igéri, ahol az élő emberség és a szociális
cseh korona 98.10,-99.30, dinár 7.30—7.80, dollár igazság fűzi össze gyöngy-lánccá a Kleinkunst
570.50—573.50, kanadai dollár 497—503, francia költői művészetét.
frank 22.30-22.50, dán korona 98.10—99.30, hollandi
»
forint 229.20-230.60, lengyel zlotv 63.95—64.45, leu
Régen nem látott harmonikus előadásban épült
3.40-3.44, leva 3.95-4.25, lira 29.90-30.20, német fel az erdélyi kastély a szegedi színpadon. Hit,
márka 135.70—136.60, norvég korona 97.10—98.10, jószándék és megértő együttes munka jelezte az
osztrák schilling —.—, svájci frank 110.70—111.40, előadás értékeit A két vezérmotivum: K ö n y v e s
svéd korona 103.50—104.50.
T ó t h Erzsi Erzsébet asszonya és D e r é k y JáA budapesti terményőtzsde hivatalos árfolya- nos Ádám grófja. Erzsébet asszony a szépség
mai. Buza tiszai 76 kg-os 12.25—12.60—77-es 12.45 csillogásában, a megjelenés előkelőségében és a
—12.90, 78-as 12.60—13.00. 79-es 12.75-13.20, 80-as mélységek megérzésében. Ez Ádám gróf a már12.90—13.40, felsőtiszai 76 kg-os 11.70—11.85, 77-es vány keménységében, az elfojtott tüz izzásában.
11.85-12.00, 78-as 12.00—12.10, 79-es 12.20—12.35, A nézőtér örömmel és sok lelkesedéssel köszön80-as 12.30—12.45, jászsági 76 kg-os 11.90-12.05, tötte a két színész emberi és színészi munkáját.
77-es 12.05—12.15, 78-as 12l20—12.30, 7^es 12.35 És a harmadik: L á z á r Tihamér, aki ha nem is
—12.50, 80-as 12.50—12.65, fejérmegyei, dunántuli, egészen, de megmutatta a magyarországi gróf
pestvidéki és bácskai 76 kg-os 11.70—11.85, 77-es
arcélét F á b r y jó figurája is részese volt a si11.85—12.00, 78-as 12.00-12.10, 79-es 12.20—12.35, kernek és R á s ó Ida, V á r h a 1 my Irén, Her80-as 12.35—12.45.
Pestvidéki rozs és egyéb ceg, C s e l l e mellett idegen lakója is volt
5.80—5.90, takarmányárpa I. 8.90-9.00, II. 8.80—
a kastélynak: G e r g e l y i Vilma. A rendezés íz8.90, felvidéki sörárpa 10.50-12.75, egyéb 10.00- léses munkáját V á n d o r Andor végezte, akinek
11.00, zab I. 8.50-8.80, II. 8.40-8.5o,. tiszántúli
gondja volt a színpadi képeikre is, — kár, hogy a
tengeri 6.05-6.15, egyéb 6.00—6.10, korpa 5.8—5.9. miniszteri előszoba és a grófnő hálószobája (valami kegyetlen ágy-tréfával) megbontotta a kéA asikágói terménytőzsde ma zárva.

Kollár zongoraest csütörtök.
A színházi iroda hlrel
Ma este: Erdélyi kastély. A. bérlet
Szerda délután: Dzsimbi. Filléres előadás.
Szerda este: Erdélyi kastély.
Csütörtök: Manolita. Premierbériet
A szezon egyik legkimagaslóbb eseménye lesz
csütörtökön este a Manolita premierje. A srinház
nagy áldozatkészséggel és éjjel-nappal tartó munkával készül a nagy premierre. A festőmüteremben befejezéshez közelednek a Manolita soha nem
látott szépségű, pazar áldozatkészséggel megteremtett színpadi díszletei. A szabómühelyekben
vadonatúj kosztümök készülnök a Manolitára. A
legdíszesebb, a legfényesebb premierje lesz a szezonnak a Manolita premierje.
A Manolita világsiker.
A Manolita előadásain fellép a teljes szegedft
operettegyüttes, azonkívül a prím^donnaszerepet
Havassy Mimi, a kitűnő operettprimadonna, a
bonvivantszerepet Tolnay Andor, a páratlan népszerű ségü bonvivant játszák. A Manolita csütörtökön premierbérletben, pénteken A. bérletben kerül színre.
A Manolita összes előadásaira már ánwftja a
pénztár a Jegyeket.
Péntek délután: Szilveszteri nagy EafiarB.
Szombat délután: Marica grófnő, Tolnay Andor vendégfelléptéveJ.
Szombat este: Manolita.
Vasárnap délután: Manolita. Délutáni bérlet.
Vasárnap este: Manolita.

Sehol
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PHILIPS
sSTBHDftRSI
készülékek nálam kaphatók
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Szántó Sándor gépkereskedö Szesed.

Kiss ucea t .

fillér ÍO d a k a tea vaj, a

Központi Tejcsarnok rí.
fiókiejcsarnokaiban.
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— Hát ezért... ezért — nyögte az öregember
— hát ez, ez irtózatos. Ezért!
— Ezért.
— És ezt most jutott eszedbe elmondani.
Ezt az alkalmat választottad, hogy megünnepeljél. Köszönöm.
— Mit? Micsodát?
— Hát apának — Gusztáv magyarázta ijedten — apának ma van...
— J a j Istenem — és a medáliára pillantott, noha már előbb észrevette, de nem fogta
fel a dolgot — Istenem persze — és odaszaladt,
leguggolt klslányosan és kezet csókolt, az ajakát erősen rászorította a kezére. A férfi másik
kezével a hajához nyúlt és lassan simogatta.
— Ne haragudj — hadarta Lujza — ne haragudj, de ezer felé áll a fejem — és ez
a medália, nahát! — és megsimogatta az érmet
és az arcához értette, — ne haragudj rám.
— Szóval te tulajdonképen nem ezért jöttél?
— Nem — mondta őszintén — azért jöttem,
mert válni akarok az uramtól és néhány napra
szükségem van, hogy rendbeszedjem magamat,
aztán...
— Aztán?
— Aztán... valamit tanulni akarok, valaminek nekifogok. Tudok gyorsírást és tudok gépelni, de azzal nem sokra megyek. Valami
mesterséget... nem, nem, nem szolgáltatom ki
magam egy egész életre, még nem tudom pontosan... harisnyakötést géppel, szemet felszedni,
az kevés van, vagy kozmetika, vagy valami
ilyesmit, nem, hát még nem t tudom. Itt nem
maradok a nyakadon, valaminek neki fogok és
megélek. Csak egy-két napig pihenni akarok.
Egyedül. Pihenni.
— Nem fogtok elválni — mondta Bergen
hangosan, de erő nélkül.
— Ez be van fejezve édesapám.
— És a gyerek?
— Istenem, majd felneveljük. És az apja
nem becstelen ember, csak... csak nem birom
és utálom. És, ha nem fogom látni, utálni
se fogom, ő egyébként nagyon szereti a gyereket.
— Nem szereti — csatta* fel Bergen Antal
— nem szereti! És te se szereted és hitvány
emberek vagytok mind a ketten, ha a gyerekről ennyi gondotok van. Nem ti vagytok az
elsők, a gyerek az első, ebben a disznóságban
és ti nélküle határoztatok. De nem hagyom.
Az az asszony, akinek gyereke van, tűrjön. És
ne idegesítse, ha... ha az ura szipog, vagy fütyörészik, miféle beszéd. Tűrjön és nevelje a
gyerekét.
— Tűrjön és nevelje a gyerekét — ismételte
űusztáv és az apja felé hajolt és valami gyűlölködő guny izzott a hangjában — nevelje a
gyerekét hazugságban, melengesse egy... egv
álszent családi boldogság, kis piszkos tüzénél,
mi? — és ez a mi? egészen hetykén éskthivóan hangzott, Bergen felemelkedett ültében
és valami gyanakodó pillantással nézett a fia
szemébe. Haléziusz erősen figyelt.
— Igen — folytatta Gusztáv — nevelje. Szenteskedő pofával prédikáljon neki a szent és
tökéletes apukáról és a szent és tökéletes anyukáról. És játszanak mártirosdit. mi? Mindent
a gyerekért! Álljanak ketten a kis ágya fölött
és imádkoztassák szépen, ahogy az elő van
irva, dugják össze a fejüket fölötte és dúdoljanak bölcsődalt és aztán a gyermek utánuk
lessen, — mert a gyermek gyanakvó — utánuk
lessen és lássa, hogy, hogy un., egymást é3
vegye észre, amint nő, n ő az értelme, tágul
a kis koponyája, hogy két egymástól idegen
ember játszik itt körülötte érzelmes játékot
— hangja gúnyos csengése egyre lágyabbá
enyhült, ahogy ömlött a szó az ajakáról, valahogy emlékezés formán — vegye észre, hogy
külön utjai vannak apukának és külön utjai
anyukának és vegye észre, hogy egy piszkos,
otromba hazuersáeban él. De gyermek. És nem

tudja, hogy ez hazugság. A felnőttek csinálják
-r a felnőttek, akik valamennyien tökéletesek
— hát biztosan igy kelL És vegye át ezt a
mézes, mákonyos álszenteskedő hangot, komédiázzon velük és legyen belőle is hazug és
romantikus, pimasz ember.
— Gusztáv! — Lujza rábámult tágranyilt saemekkel — Gusztáv!
— Hagyd — intett egy apró ideges mozdulattal Bergen — hagyd, beszéljen. Kiváncsi vagyok, mit merészel. Mit merészel!
— A gyermek sokkal értelmesebb — folytatta Gusztáv — mint ahogy feltételezik. A
gyermek sokkal hamarább rábukkan a dolgokra, mint ahogy gondoljátok. És lemajmolja
a komédiát, mert a vérében van a majomkodás és mert ez igy kényelmesebb is.
— Gusztáv — Bergen felállott — Gusztáv,
most már megtiltom!
— Már nem tilthatsz meg semmit! Ha nem
tudnak élni egymással, ne hazudjanak. A gyerek miatt! Váljanak el becsületesen, de ne tegyék szerencsétlenné magúkat is és ezt a kölyköt is.
— Hogy mersz igy beszélni? Milyen jogon?
Apa vagy te?
Gusztáv is felállott és erősen, keményen álltak
egymással szemközt.
— Nem. Több vagyok! É n a gyermek vagyok!
XIX.
Vastag, nehéz csend feküdt közéjük, amelyen
keresztül egymásbanéztek Bergen Antal állomásfőnök és a fia. Érezték egymás lehelletét.
— Én a gyermek vagyok — ismételte halkabban Gusztáv — és ezt a szobát itt — odamutatott az ajtóra — egy vékony fal választja
el a hálószobától. És üyen vékony falak választják el a hálószobákat a gyermekszobáktól
és a gyermekszobákban folyik a cirkusz a szeretet körül, de a falon túlról behallatszik a kulisszák lármája. És a gyermekeknek van egy
idejük, amikor nagyon is ébren alszanak!
Már majdnem összeért az arcuk és Lujza
mellé lépett.
— Gusztáv — mondta csititólag és megfogta a kezét és igy állottak, kézenfogva —
Haléziusz csendesen ült a sarokban, a hintaszékben.
— Mit akarsz ezzel mondani — kérdezte
Bergen — hangja rekedten szakadt k i belőle
— mit akarsz ezzel mondani?
— Azt, amire te most gondolsz!
— Gusztáv! Neked nincs jogod...
— Nekem van jogom. Nekem van jogom,
mert nekem hazudtak és neked nincs jogod,
mert te hazudtál.
Bergen elfehéredett és a szeme elé — ugy
érezte — könnyű fátyol borul egy pillanatra,
két öklével az asztal szélére támaszkodott.
— Gusztáv, én megtiltom!
De Gusztáv már nem állott meg.
— Te gyáva voltál és hazudtál. És vittél
bennünket kézenfogva az iskolába, hogy láthassad, hogy halljad a hangját.
— Én...
!
— Te szerelmes voltál Anna kisasszonyba.
A tanitónénibe. És lenyelted. Apai szeretetbe
öltöztetted, mert az szép és Istennek, embernek tetsző, ájtatos dolog. Vittél kézenfogva az
iskolába reggel és eljöttél utánunk délben és
én éreztem a kezed reszketését és láttam a
szemed fényét és hallottam a hangod, hogy
színesedett ki, ha vele besző1 tél. Még nem értettem akkor, de később megértettem. És te magadba nyelted a keserűségeket és hazudtál és...
szereted még most is.
(Folyt, köv.)
Feleli« •¡zerSeszlő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyoinaiutl a kiadétailajdonos Délmagyarország
Hírlap- 68 NyomüaváUalal Rt könyvnyomdájában
FeMös üzemvezető: KMn Sándor.

Apráhirdelétek
BÚTOROZOTT
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Borbélysegéd nős, rokkant
előnyben részesül, felvitetik Varga fokrásznál.

I
HO

f »Kitört

Bútorozott

csízm&fát

szobát

L A K Á S !
gyorsan és jól kiad,
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a

flélmmarorszíaba'
Különbejáratu csnios szoba
fürdőszoba használattal olcsón kiadó. Klauzál tér 3,
I. 6.

Különbejáratu
bútorozott
szoba azonnal kiadó Tisza
L. körút 79.
Elegánsan bútorozott különbejáratu szoba
kiadó
Nemestakács u. 17, ugyanott téli kabát eladó.
Különbejáratu
bútorozott
szoba kiadó Szilágyi u. 4
szám.

Vidékrlö jött leány vendéglői állást keres, elmenne konyhára, kiszolgálásban jártas. »Rendes« jel.

legszebben,
C i p ő javításit
legtartósabban
vulkanizálva
Hócipfifestés,
Zippzár
javítás egyedül »
Rácznél, Feketesas u. 21
Magányos, rendes assiony
felvétetik könnyű
helyre.
Frank!, Református palota
II. 12.

Írógépek

uj és használtak, részletfizetés
re is kaphatok. Szakszerfl javy
témühely Garantált mlnSségtt
Írógépszalag 2 - 5 0 ,

KELLER, •Kárász ncoa 16.
Telefon 15- 65.

174

ADÁS-VÉTEL

Házat
legkönnyebben eladhat, vagy vehet,
ha meghirdeti a

Délmagyarország
apróhirdetései között

Ingyen

laclifesték

Központi
U
X
31
Magyarország ™-**-*olpfliavitö
ütem egyik legjobb Kakmunkása. Nem foltos,
lttiQalatlan vnlkanlráláüíal, zlpzAr
javítással K e m é n y
Gyula.
Károlyi ncoa 1. VárOBi bérhíz

Kezdő irodistanőt
gyakornokul
felveszünk. Ajánlatok fizetési igény megjelöléssel
„Részvénytársaság* jeligére
a kiadóhivatalba
kéretnek.
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Jó bizonyítvánnyal rendelkező mindenes szakácsnőt
felveszek Bocskay ucca 4,
II. em. jobbra. Jelentkezni 9—12-ig.

Hó-és sárcipő"
faviíás!
U j sarok .
8 0 fillér
Uj talp
. I S O fillér

Gummiiavifóüzem

Kossulh L»|os Mgtril 29.
(Csendérlaktanyával szemben.1
l?4

Német nevelőnő állást keres délelőtt vagy délutáni
elfoglaltsággal Jelige: Gyermekszerető.

Megbízásból
olcsón eladók:
IS személyes ezüst evflsie', —
ezüst anfsatz, 3 márványszobor,
401 napig járó óra, brillláns és
gyémánt gyürük, fttggflk, arany
órák, láncok, srinházl látosS
stb. stb.

T ó t h órásnál.
TöltötőllaTc

mér P 1 "20-tól 14 car arany
Irridamhegoyel P 4"50 tői
Tinták 40 fIHSI. TBllőloll
InvHAsI olcsón ¡01 készít
U r I 1r p
í l L L L C n

i'égépszaküzlot
Kárász ucca 16

Retorfa szón
érkezett Löffler
Ottomán és zongoraszó eladó Mikszáth Kálmán u.
6, emelet.

köhög,

Gerle -féle
Fenp-Menfo!

csak a

cukrot kérje.
Ara 4 0 fillér, a

Ingyen szerelem

Kigyó Pa iká^an

antennáját, ha
rádióját
cégemnél vásárolja.
50

Kárász ucca sarkán,
Kiss D.-palota.
m
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Elsőrendű felsőruha varrónő jutányos árért házakhoz ajánlkozik, varrógéppel h , Zárda ucca 4,
Muhárszki.

Leírást, másolást
sokszorosítást

soron kívül le méreékelt árban
készít
174
KELLEK irógépes, Kárász
11.16. szám, Drehorrel szemben.

Két darab vízvezetéki mosdó csapokkal eladó. Kálvária u. 37.

HQSZNÁLT
bútort, ruhát ós a
háztartásban felesleges tárgyakat j ó l
értékesít a

Délmagyarország
apróhirdetései utján

Reklám sajt
V* kiló 15 fillér a

Központi Tejcsarnok rí.
Ilóktejcsarnokalban.

»

